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mamlanmıyacağma dair sualine Nafıa Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'nun tahrirî ceva-
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair Kanun, 
kabul edildi. 

Emniyet Umum Müdürlüğü; 
Jandarma Umum Kumandanlığı; 
Hariciye Vekâleti; 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

1954 yılı Bütçeleri, kabul olundu. 
Celseye ara verildi. 

İkinci celse 
Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal Varınca ve 

iki arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanunu
na 6272 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 
üçüncü maddenin son fıkrasının tefsiri hak
kındaki takriri, Muvakkat Komisyona verildi. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına; 

İstanbul Üniversitesinin 1953 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) iştaretli cetvelde münakale 
yapılmasına; 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet

vellerde değişiklik yapılmasına; 
İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para 

mükâfatına; 
Dair kanunlar, kabul edildi. 
Maliye Vekâleti Bütçesinin Komisyona veri

len fasıllarından maadası ile Devlet Borçları 1954 
yılı Bütçesi kabul edildi. 

Maarif Vekâleti ile Ankara, İstanbul Üni
versiteleri ile istanbul Teknik Üniversitesi ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçelerinin heyeti umumiyesi üzerinde görüşül
dü. 

Celseye fasıla verildi. 

Üçüncü celse 
Maarif Vekâleti 1954 yılı Bütçesinin komis

yona verilen fasıllarından maadası kabul olun
du. 

25 . n . 1954 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere inikada son verildi 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 
M. Kurbanoğlu 

Kâtip 
Bolu Bebusu 

/. Gülez 

Kâtip 
istanbul Mebusu 

F. Tekü 

Sualler 

Tahrirî sual takrirleri 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, na-

Ihiye karakol komutanlarına birer at verilmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri, Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir 
(6/1409) 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
mahkemelerde yeminin hâkimin takdirine bı
rakılması ve yalancı şahitlerin cezalarınnn ar

tırılması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual takriri, Adliye Vekâletine gönde
rilmiştir (16/1410) 

3. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
Ibu yiil ne kadar traktör ve biçer - döğer ithal 
edileceğine, Zirai Donatım Kurulundan trak-' 
tör ve biçer - döğer almak için sıra numarası 
verilenlerin sayışma daiıp tahrirî sual takriri, 
Ziraat Vekâletine gönderilmiştir (6/1411) 
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2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve 2 arka

daşının Kars'lı Hasan Aydın'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
teklifi (2/622) (Maliye ve Bütçe encümenleri
ne) 

Mazbatalar 
2. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave

net Sandığına Bağlı işçilere Mesken Yaptır
maları için Borç Para Verilmesine dair olan 
Kanunun 1 nei maddesinin son fıkrasının tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/707) (Ruz-
nameye) 

3. — Askerî Tâyınat ve Yem Kanununun 
Bâzı Maddelerinin Tadili hakkındaki 2247 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddin in 4 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/302) (Ruznameye) 

4. — Bâzı hallerde memleket içinde izinli 
gönderilecek eratın yol masraflarının Devletçe 
ödenmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/651) 
(Ruznameye) 

5. — Deniz iş kanunu lâyihası ve Çalışma ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/712) (Ruz
nameye) 

6. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Dilekçe 
Komisyonunun 11 . XI . 1953 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 7379 sayılı kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/379) (Ruznameye) 

7. — Hava Harb Okuluna girmeye istekli 
sivil öğrencilerin geliş, gidiş ve kabul süresin

ce nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağ
lanması hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/438) (Ruznameye) 

8. — nava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı 
Kanunun 4334 sayılı Kanunla değişen 14 ncü 
maddeninin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/511) (Ruznameye) 

9. — Tapulama Kanununun 13 ncü madde
sinin «D» fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası ile Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'm, Ta
pulama Kanununun 13 ncü maddesinin «D> 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu maddeye bir 
fıkra-eklenmesine ve 52 nci maddesinin tadili
ne dair kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/605, 2/533) (Ruz
nameye) 

10. — Türk Ceza Kanununun 161 n-u madde
sinin son fıkrasının tadili ve bu maddeye bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Adli
ye Encümeni mazbatası (1/768) (Ruznameye) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/618) (Ruznameye). 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand:ğı 
Kanununun 64 ncü maddesine bir fıkra ve ay
nı kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/643) 
(Ruznameye). 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 10,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın. 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Denizli mebuslarına kadar yoklama yapıl-

1. — Ankara Üniversitesi 1954 Malı yılı Büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/687) 

REÎS — Ankara Üniversitesi Bütçesinin 
maddelerine geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Unversitesi 1954 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 713 839) lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (2 062 151) lira tahsisat verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 4 799 900 

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

202 Ücretler 1 674 300 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 699 841 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 107 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 

di). 
REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 

F. Lira 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 567 13.1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 30 025 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince 
Verilecek üniversite tazminatı 875 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

• 223 Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret ve yollukları ile baş
ka masrafları 14 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

301 Büro masrafları 467 253 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 15 950 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 88 690 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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F. 
306 

307 

308 

309 

403 

407 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kafoul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek, tedavi masrafları ve 
yollukları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geri veril'ecek paralar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren gereçler ile il
gili h'er çeşit masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerinin her çjeşit mas-
Tafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih, Coğrafya Fakül
tesi arkeoloji Doğu ve Orta ve 
Batı Anadolu araştırma istas
yonlarının her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

t : 50 25.2 .1954 
Lira I F . 
51 800 I 433 

C : 1 

164 056 

13 000 

46 250 

7 500 

500 

4 000 

1 275 000 

10 000 

25 000 

10 000 

877 792 

434 

435 

436 

437 

451 

452 

453 

459 

501 

502 

505 

Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Entitüsü her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İdari İlimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İskân ve şehircilik enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlerle 
gönderileceklerin yollukları ile 
'başka her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit masrafları 
ile bunlara katılacakların yol
luk ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Spor masrafları 
REİS — Kabul edeler. . . Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

6 000 

10 000 

10 000 

35 000 

10 000 

560 500 

45 050 

60 000 

10 000 

4 000 

4 001 

15 000 
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î : 50 25. î 
p . iLira 
601 Muhtaç talebeye yapılacak yar

dımlar Ve verilecek burslar 98 300 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

602 Vehbi Koç öğrenci Yurduna 
yardım 10 000 
REÎS — Kahul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

603 Üniversitelerarası Bfrliğe ka
tılma payı 1 500 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 519 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve tesisler 1 543 150 

RElS — Buyurun. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Muhterem arka

daşlar; 170 arkadaşımızın imzaladığı bir tak
rirle mühıim ibir memleket meselesini huzurunu
za getirmiş bulunuyoruz. Hepiniz biliyorsu
nuz, Türk anası dünyanın en velût kadınıdır, 
çok doğurur. Fakat yine acı bir hakikattir ki, 
Türkiyemiz, doğan çocuğun ilk yaş esnasında 
ölümü bakımından maalesef en önde gelen bir 
memlekettir. Hakikaten ilk yaşta ölüm nis
peti binde üç yüzü bulmakta, halbuki medeni 
memleketlerde bu nispet çok düşüktür. Hattâ 
Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika'da 
(bu nispet binde ellinin aşağısındadır. Bu iti-
harla bu çocuk vefiyatiyle ilmî mücadeleye za
ruret vardır. 1937 senesinde Rocfeller Fondas-
yon'm da yardımı ile Etimesgut Ua 19 köyü ih
tiva eden 7 bin nüfusluik bir bölgede bir sağ
lık merkezi kurulmuş ve çocuk koruyucu sağlı
ğı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Rakıamlar 
gayet enteresandır. 1937 senesinde yeni işe 
haşladığı zaman bu mıntaikada çocuk ölümü 
nispeti binde 270 iken, bu mücadele başladık
tan sonra 1948 senesinde 'binde 140 a, 1950 de 
'binde 130 a, 1953 te binde yüzün altına düş
müştür. Demek ki, bu mevzu üzerinde çalışıl
dığı takdirde, başka memlöktlerde olduğu gi
bi, müspet netice almak talbiî ve mümkündür. 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı 

.1954 O : 1 
Türkiyemizde'ki yüksek nispette olan çocuk 
ölümlerini Dr. G. M.ettrop isminde bir ekspere 
tetkik ettirmiş ve bu zat tarafından verilen ra
porda da Türlkiye'de tıp tahsilinde koruyucu 
çocuk hekimliğine lâyık olduğu ehemmiyetin 
verilmediği işaret edilmiştir. Bütün bu »husus
ları dikkate alan Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi esaslı incelemeler yaptıktan sonra Fa
kültede müstakil bir çocuk sağlığı kürsüsünün 
ihdasına karar vermiş ve Fakülte Profesörler 
Kurulunun hu kararı Ankara Üniversitesi Se
natosunca da ittifakla' kabul edilmiştir. Bu 
kürsü yeni yetişecek doktorlara sadece hasta 
çocukların tedavisi bilgisini değil, aynı zaman
da koruyucu çocuk sağlığı bilgisini de vere
cektir. Etimesgut'ta başlaman faaliyet önümüz
deki yıllarda bütün yurda teşmil edilecektir. 
Şu ciheti de şükranla kayde'deyim ki, Ankara 
Belediyesi Hacattepe'de çocuk parkı civarında 
bu kürsünün klinik ve enstitüleri için arsa tah-

j sis etmiş, imar Müdürlüğü de projeleri tasdik 
etmiştir. İşe başlamak derhal mümkün ola
caktır. 

Böyle bir faaliyete girişildiği takdirde bil
hassa Amerika'da mevcut hayır cemiyetlerin
den ve fonlardan memleıketimizdn yardım gör
mesi de kuvvetle muhtemeldir. 

Vaktiyle bu karar alınmış olsaydı Bütçe1 

Encümeni hiç şüphesiz bu parayı temin ede
cekti. Fakat karar ıgeç 'alındığı için gireme
miştir. 

Hükümetin de bu mevzua lâyık olduğu 
ehemmiyeti verdiğinden şüphe etlmiyoruz. 

Binaenaleyh 170 imzalı bir takrirlle isltemiş 
olduğumuz 850 bin liranın, istikbal için ve 
memleket için çok hayati olan bu mevzuda esir-
genmiyeceğini ümidederek verilmesini rica edi
yoruz. Hükümetin de bunu kabul edeceğin© 
kaaniiz. 

RElS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
2 Şubat 1954 tarihinde, yani Üniversite Büt

çesinin Bütçe Komisyonunda kabulünden son
ra Ankara Üniversitesi Senatosunun 908 sayılı 
kararı ile Tıp Fakültesinde bir Çocuk Sağlığı 
Kürsüsü ihdas edilmiş bulunuyor. 

Bu kürsünün başlıca vazifesi memlekette 
çocuk vefiyatiyle mücadele esaslarını Tıp Fa-

I kültesinden neşet edip yurdun dört bucağına 

— 892 — 



î : 50 25.2.1954 C : 1 
dağılacak olan doktorlara, ilmin ışığı altında 
ve tatbiki surette tedris etmek olacaktır. 

Memleketimizde çocuk ölümünün maalesef 
pek yüksek olduğu istatistiklerin de ortaya 
koyduğu bir hakikattir. Bu itibarla Türk ana
sının çok velût olması sayesinde, diğer mem
leketlere nazaran yüksek olan doğum nispeti 
umumi nüfusun gereği kadar artmasında bek
lenen faydayı temin edememektedir. Bilhassa 
yeni doğan çocukların mühim bir kısmının he
nüz bir yaşını idrak etmeden ölmeleri memle
ketin sosyal ve iktisadi sağlamlığı bakımından 
korkunç zararlar tevlit etmektedir. Aynı za
manda tecrübeler göstermiştir ki hekimler, tıp 
tahsillerini bitirdikleri sırada iyi edici hekim
lik mevzuunda birçok şeyler öğrendikleri hal
de çocuk sağlığı yani çocuk hekimliğinin koru
yucu kısmına .ait pek az şey bilmektedirler. 
tşte Ankara Üniversitesinde açılan Çocuk Sağ
lığı Kürsüsü bu hayatî ihtiyacı karşılamak ve 
büyük bir boşluğu doldurmak için ihdas edil
miştir. 

Yukarda arz olunan hususlar, Ankara Üni
versitesinin geç kalmış olmakla beraber, böyle 
bir kürsünün ihdası hususundaki büyük isabe
tini ispat etmektedir. 

Yeni kurulan bu çocuk sağlığı klinik ve 
enstitüsünün plânları da hazır bulunmakta, an
cak inşaat faaliyetine geçebilmek için başlan
gıç olmak üzere 850 000 sekiz yüz elli bin lira
ya ihtiyaç görülmektedir. Yurdumuzun çocuk 
vefiyatı hasebiyle uğradığı büyük kayıpları bir 
an, evvel önleme bakımından en esaslı tedbir 
olan bu tesislerin müstacelen yapılmasını; artık 
gayrikabili içtinap bir zaruret olarak ele alma 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu sebeple An
kara Üniversitesi Bütçesine (Çocuk sağlığı 
kürsüsü inşaatı) için 741 nci fasla 850 000 lira
nın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Manisa 
Semi Ergin 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Balıkesir 
M. Iştın 
Kütahya 

A. Kavuncu 

Kütahya 
A. ihsan Gürsoy 

Manisa 
Nafiz Körez 

Kırklareli 
Faik Üstün 

Giresun 
A. Naci Duyduk 

Ankara , 
Ha«ndi Bulguriu 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

Samsun 
Ferid Tüzel 

Balıkesir 
S. Başkan 

Kocaeli 
Ziya Atığ 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Çorum 

S. Baran 
Kütahya 
Y. Aysal 
İsparta 

İrfan Aksu 
İsparta 
T. Tola 
İsparta 

Said Bilgiç 
İzmir 

Osman Kapani 
İzmir 

A. Tekön 
Ankara 
B. Eren 
Erzurum 

S. Erduman 
Antalya 

N. Ş. Nabel 
Antalya 

P. Dalaman 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
İstanbul 

F. N. Çamlıbel 
İstanbul 

A. Moshos 
İzmir 

V. Menteş 
İzmir 

A. Başman 
Tokad 

A. Gürkan 
Elâzığ 

A. Demirtaş 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
İstanbul 

Balıkesir 
A. Kocabıyıkoğlu 

Ağrı 
Halis öztürk 

Konya 
S. S. Burçak 

İzmir 
Tarık Gürerk 

Denizli 
Baha Aksit 

Kocaeli 
Y. Kişioğlu 

Aydın 
Namık Gedik 

Kastamonu 
F. Keçeeioğlu 

Sivas 
Bahattin Taner 

Kocaeli 
Ethem Vassaf 

İsparta 
K. Demiralay 

Erzurum 
B. Dülger 

İzmir 
(17 mükerrer) 

İzmir 
M. Erener 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Antalya 
1. Subaşı 

tzmir 
P. Arat 
İstanbul 

A. V. Bayaı 
Bursa 

S. R, Emeç 
Erzurum 

Sait Başak 
Bilecik 

1. Aşkın 
Malatya 

H. Doğan 
Hatay 

A. Melek 
İstanbul 
F. Tekil 
Muğla 

C. Hünal 
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Muğla 
Z. Mandalinei 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Ankara 
O. T. lltekin 

Çoruh 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

Edirne 
N. Nasuhioğlu 

tzmir 
H. özyörük 

İstanbul 
S. Yaver 
İstanbul 

(Mükerrer 49) 
Afyon Karahisar 

CT. Yiğitbaşı 
Kastamonu 
S. Kantarel 

Kocaeli 
S. Kalemcioğiu 

Kocaeli 
S. önhon 

Ordu 
H. Şarlan 

Muğla 
Y. Başar 
Samsun 
T. îleri 

Kars 
L. Aküzüm 

Kars 
A. Çetin 
İstanbul 
S. Adato 

Kars 
T. Taşkıran 
Gümüşane 

V. M. Kocatürık 
Mardin 

. A. Uras 
Denizli 
B. Aksi t 
Tunceli 

H. R. Kulu 
Yozgad 

Y. Karsluoğlu 
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Kırşehir 
R. özdeş 

Elâzığ 
Ş. Yazman 

Çoruh 
M. Bumin 

Afvoîı Karahisar 
S. Torfilli 
Erzurum 

Said Başak 
Erzurum 
E. Karan 
Antalya 

(Mükerrer 45' 
Rize 

M. F. Mete 
Amasya 
K. Eren 
İstanbul 

t. Altınel 
Hatay 

A. Çilli 
Kocaeli 

Y. Kişioğlu 
İstanbul 

E. Adakan 
Aydın 

N. Geveci 
Sivas 

E. Damalı 
İzmir 

C. Baban 
iSeyhan 

Z. Akçalı 
Giresun 

D. Köymen 
Tokad 

H. ökeren 
Trabzon 

R. T arakçı oğlu 
iSamsun 
H. Üzer 

Muş 
H. Dayı 
Tekirdağ 

t. H. Akyüz 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Yozgad 

F. Erbaş 
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İstanbul 

A. Toptu 
Gazianteb 
A. Ocak 

Sivas 
N. AğacıkoğJu 

Samsun 
Ş. Uluçay 

:91 
(Okunamadı) 

Tokad 
H. Koyuitürk 

Kayseri 
t. Kirazoğkı 

Tokad 
F. Çubuk 

Denizdi 
E. Şahin 
Amasya 
T. Oilgaç 

İzmir 
A. Başman 
Balıkesir 

M. Er kuyumcu 
Kocaeli 

H. Türkan d 
Niğde 

F. Ecer 
Niğde 

A. Doğanay 
Siird 

C. Yardım 
Seyhan 

A. N. Asya 
Kütahya 
M. Alıkin. 
Manisa 

S. Mıhçıoğkı 
Mar;aş 

A. Ay t emiz 
Zonguldak 

A. R. Incealemdaroğıu 
Seyhan 

T. Coşkun 
Bingöl 

M. N. Okcuoğlu 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 
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Ankara 
C. 'Soydan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İSamsun 
M. Özkefeli 

Sivas 
H. Yüksel 

İçel 
C. Ramazaııoğlu 

İçel 
Ş. Tol 

Eskişehir 
E. Baysal 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Tokad 
M. özdemir 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Samsun 
F. Kesim 

Kastamonu 
M, Â. Mühto 

Kastamonu 
Z. Termen 

Niğde 
IS. Dellâloğlu 

Niğde 
F. Köşkeroğlu 

Amasya 
H. Koray 
Kayseri 

1. Berkok 
Muğla 

Nadir Nadi 
Ankara 

H. Bulgurlu 
Yozgad 
H. Üçöz 
Seyhan 
S, Serçe 
Çorum 

H. Yemeniciiler 
Elâzığ 

S. Ergene 
İsparta 

S. Bilgiç, 
İsparta 

K. Demiralay 



Tekirdağ 
H. Bin gül 

Kayseri 
M. özdemir 

Kocaeli 
M. KavaleLoğlu 

REÎS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ

Lİ EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — 
Efendim, bu mevzu Sıhhat Vekâletini doğrudan 
doğruya alâkadar eden bir mevzu olduğu için 
bu hususta vekâletin noktai nazarını arz etmek 
isterim. Memleketimizde çocuk vefiyatı hakika
ten dünyanın hemen hemen medeni memleket
lerinin hiçbirisinde olmıyan bir dereceye var
mıştır. Bizde çocuk vefiyatı binde 200, 250, 160, 
ve nihayet bâzı mmtakalarda binde yüze kadar 
indirilmiştir. Halbuki diğer memleketlerle bir 
mukayese yapılacak olursa binde 20 ye binde 12 
ye düşen çocuk vefiyatı olan memleketler var
dır. Bu nispetleri bize kıyas edecek olursak ara

daki muazzam farktı derhal görmüş olursunuz ve bu 
çocuk vefiyatı bilhassa 0 - 1 yaş arasındaki çocuk
larda vâki olmaktadır. Bir yaşını atlattıktan 
sonra vefiyat azalmaktadır. Bu mevzuu tetkik 
etmek için bâzı mmtakalarda hususi teşkilât ku
rarak faaliyete geçtik. Beypazar'mda, Eskişe
hir 'de tetkikler yaptık, 0 - 1 yaş arasındaki ço
cuklar üzerinde vefiyatı tesbit ettik. Bu iki 
şehrimiz diğer şehirlerimize nazaran oldukça 
refah içinde olmasına rağmen 0 - 1 yaş arasın
daki çocuk vefiyatı bize korkunç hakikati gös
terdi. Bunun üzerine geçen sene Birleşmiş Mil
letlere müracaat ettik. Çocuk vefiyatını önle
mek, çocuk sağlığını korumak için bizi tenvir 
etmek üzere, bize bir mütehassıs gönderiniz, de
dik. Bunun üzerine bize bir murahhas gönder
diler. Bu mürahasla bera,ber vaziyeti yeniden 
tetkik ettik. Ankara 'da numune olarak bir ana -
çocuk sağlığı merkezinin tesisine karar verdik. 
Bu müessese için Dünya Sağlık Teşkilâtı bize 
ayni yardımda bulundu.. Bunun üzerine, geçen 
sene bütçemize tahsisat koyarak ana - çocuk ba
kımı tesisini kurmak için bina inşasına karar 
verdik. Yetişmiş doktorlar için bir istifade mer
kezi, bir tetkik merkezi olmak üzere o müesse
senin istimaline karar verdik. Bütçemize tahsi
sat koyduk. Şimdi ihalesi yapılmak üzeredir. 
İhalesi yapıldıktan sonra bu sene inşaatı tamam-
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lanacaktır. Sabrımız az ve vakit müsait olmadı
ğı için derhal bir bina tuttuk. O apartman dai
resinde teşkilâtı faaliyete şevkettik. Bu faaliye
tin semerelerini kısa bir zamanda aldık. Altı 
aydan beri faaliyette olan ıbu merkez 20 bin ai
leyi kontrol altına almıştır. Ziyaretçi hemşire
leri vardır. Bu hemşireler fakir mahallelere 
muntazaman gidip her evin sosyal durumunu, 
sıhhi durumunu tesbit ettikten sonra doktora 
haber veriyorlar. Veya o ev halkını doktora 
sevkediyorlar. Gelmezse ziyaretçi hemşire gidi
yor, bugün neden gelmediniz, diyor. Hâmile ka
dınları muayeneye tâbi tutuyor. Haftada, on 
beş günde bir onların muayeneye gelmelerini 
mutlaka temin ediyor. Vaziyeti normal olmıyan 
ve içtimai durumu evinde doğurmaya müsait 
bulunmıyan kadınları hastaneye gönderiyor. Do
ğurduktan sonra hepsine birer fiş veriyor. Dai
ma kontrolü bu suretle temin ediyor. Bundan 
fevkalâde güzel bir netice almış bulunuyoruz. 
Ve bu sayede iki bin kişi Cebeci fakir mahal
lelerinde bundan fevkalâde istifade ediyorlar. 
Bu da kâfi değildir. Bu hususta yetişmiş eleman 
bulunması lâzımdır, bunlardan kâfi miktarda 
yoktur. Koruyucu hekimlik bambaşka bir şey
dir. Bu koruyucu hekimlikte personel yetiştir
mek üzere bu ihtiyacı nazarı dikkate alan Sağ
lık Bakanlığınız üniversiteye bir müzekkere yaz
dı ve bizim böyle personele ihtiyacımız vardır, 
sizde böyle bir kürsü yoktur, bunu ihdas etme
niz lâzımdır, dedik. Onun üzerine Üniversite 
Heyeti toplandı, kendi aralarında konuştular ve 
bunun lüzumuna onlar da kani olarak bu şekil
de bir kürsünün ihdasına karar verdiler. Sayın 
arkadaşımın buyurdukları gibi hakikaten bu 
memlekette çocuk vefiyatı çok mühim bir de
receye varmıştır Memleketin istikbali çocukla
ra müstenittir. Bu hususta ne yapılmış ve ne ya
pılacaksa faydalı olacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir.. 

RElS — Takrir 741 nci fasla 850 000 liranın 
ilâvesini istemektedir. •* 

TEVFlK İLERİ (Samsun) — Çocuk sağlığı 
için. 

REİS — Bu fasıl esasen onu ifade etmekte
dir. 

Bu fasla 850 000 liranın ilâvesi hakkındaki 
teklifin dikkate alınmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Faslı takrirle ko-

t ı 50 25.2 
Bingöl 

F. F . Düşünsel 
İsparta 

R. Turgut 
Erzincan 

C. Gönenç 
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misyona veriyoruz ve birinci maddeyi onun ne- I 
ticesine talik ediyoruz. 

İkinci madde varidata mütaalliktir, bu da bi
rinci maddenin alacağı şekle tâbidir. Bu itibar
la ikinci maddeyi geçiyoruz. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1954 
Bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı «C» 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 Bütçe Yı
lında da devam olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. —Ankara Üniversitesinin 30 . 
V I . 1939 tarihli ve 365G sayılı Kanunun 19 neu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağ
lı «D» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1953 Bütçe yılında «D» işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yulma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
Ödenmesine 1954 Bütçe Yılında da devam olu
nur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı «E» işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin Kuru
luşu hakkındaki 6 . V I I . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik «L» işaretli cetvelde gösteri
lenler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istin yok. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. 

MADDE 6. — G«çen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde- I 
nir. I 
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1928 - 1952 bütçe yıllarına ait olup da Mu-

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1954 
Yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları tertiplerine Mali
ye Vekâletnce aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara formül bağlı «R» işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının son iki maddesini, birinci ve ikin
ci maddelerin kabulünden sonraya bırakıyoruz. 

2. — İstanbul Üniversitesi 1954 Malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/692) 

MUZAFFER ÂLÎ MÜJITO (Kastamonu) - -
Tümü üzerinde söz istiyorum. 

REÎS — Tümü üzerindeki görüşme Maarif 
Vekâleti Bütçesinde görüşülmüş olduğu için 
şimdi maddelere geçilme kararını almak mecbu
riyetindeyim. 

Bu sebeple tümü üzerinde görüşme açamıya-
cağım. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1954 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (14 850 149) lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (5 148 000 )lira tahsisat verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 4 119 445 

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

202 Ücretler 1 889 700 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F. 
203 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

221 

223 

301 

303 

304 
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Geçici hizmetliler ücreti 
R f î S — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti 
REÎS — Kabul 'edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlerle 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fat* 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
4644 cayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirileceklerin üçret-
ve yolluklariyle başka masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
'Büro marsafları 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt vle defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

25.2 
Lira 

143 250 

970 550 

68 600 

20 000 

516 401 

28 125 

713 600 

19 956 

52 500 

991 800 

17 000 

48 000 

1954 
F. 
306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

419 

420 

421 

422 

423 

Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi masrafları vfe 
yollukları 
REÎS — Kabul edienler... Etmi-
y emi er... Kabul edilmiştir. 

Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
REÎS — Kabul 'edenler... Etmi-
y emler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite binalarının Bina, 
Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariylte 
'bina, levazım, eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Efcmi-
yenler!.. Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme ve öğre
timi ilgilendiren gereçlerle il
gili her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ens
titüsünün her çeşlit mesraf-
l'an 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
îdare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeniler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
31 960 

68 700 

10 000 

15 500 

7 500 

1 000 

20 000 

25 000 

1 082 500 

12 000 

12 000 

10 000 
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F. 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

Lira 
Mukayeseli Hukuk Ensti/tüsü-
nün her çeşit masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler.,. Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 
İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 10 000 
REİS — Kabul .edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
Ga-zetecilik Enstitüsü her çeşit 
masrafları 13 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kan aktarma Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yerLİer... Kabul edilmiştir. 
İslâm Tetkikleri Enstitüsü her 
çeşit masrafları 6 500 
'REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
HidrcMyoji Enstitüsü her çe
şit masrafları " 00^ 
REİS — Kabul edenler... E 
yenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat tarihi Ensıtitüsünün her 
çeşit masrafları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme İktisadi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 2 851 011 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
451 

Lira 
627 750 Yayın masrafları 

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

452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin yol-
lüklariyle başka her çeşit mas
rafları 134 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit masrafla-
riyle ibunlara katılacakların 
yolluk ve masrafları 70 000 
REİS — Kabul edeınfer... Etnı.i-
yemil er... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 10 000 

REİS — Bu fasıl hakkında bir takrir var
dır okutuyoruz. 

Y. Reisliğe 
Üniversitelerimizde, bütün dünyadaki emsa

linde olduğu gibi, spor faaliyetlerinin inkişafı 
izahtan müstağni bir hakikattir. 

Bu hususta atılacak her adımın, cemiyeti
miz içinde ahlâki ve sıhhi müspet neticeleri ola
caktır. 

Bu itibarla İstanbul Üniversitesi Bütçesinin 
459 ncu faslında spor faaliyetleri için muha-s-
sas (10 000.—) liranın (30 000.—) liraya çıka
rılmasını teklif ediyoruz. Yüksek Meclisin bu 
çok önemli mevzua gerekli müzahereti göster
mesini istirham ederiz. 

İstanbul 
Füruzan Tekil 

İstanbul 
Ahilya Moshos 

Zonguldak 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 

İstanbul 
Bedri Nedim Göknil 

İstanbul 
Hadi Hüsman 

İstanbul 
Sani Yaver 

Denizli 
Baha Akşit 

Balıkesir 
Müfit Erkuyumcu 

İstanbul 
Celâl Türkgeldi 

İstanbul 
Şalamon Adato 

Afyon Karahisar 
Gazi Yiğitbaşı 

Samsun 
Tevfik İleri 

Aydın 
A. Bakı Ökdem 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Denizli 
Fikret Başaran 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 
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Tokad 
Sıtkı Atanç 

Antalya 
Burhanettin Onat 

Bursa 
Selim Herkmen 

Gazianteb 
Ali Ocak 

Bingöl 
F. F . Düşünsel 

Konya 
Hidayet Aydmer 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Manisa 
Nafiz Körez 

Yozgad 
Hasan Üçöz 

Kocaeli 
Ziya Atığ 

Kocaeli 
Mehmet Yılmaz 

Ankara 
S. Kurtbek 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Çorum 
Ş. Gürses 
Balıkesir 

Vacit Asena 
Trabzon 

Mahmut Goloğlu 
Tokad 

Sıtkı Atanç 
Kars 

Lâtif Aküzûm 
Bilecik 

Talât Oran 

(Okunamadı) 
Afyon Karahisar 

Süleyman Kerman 

î : 50 25.2 
Bursa 

S. Karacabey 
Tunceli 

Hasan Remzi Kulu 
Burdur 

M. özbey 
Samsun 

Naci Bekman 
Konya 

Rifat Alabay 
Kütahya 

Mecdet Alkin 
Edirne 

Cemal Köprülü 
Tokad 

Ahmet Gürkan 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Bolu 

îhsan Gülez 
Giresun 

Hamdi Bozdağ 
Çorum 

Hasan Ali Vural 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
Samsun 

Hadi Üzer 
Samsun 

Şükrü Uluçay 
Balıkesir 

S. Başkan 
Kütahya 

A. thsan Gürsoy 
Kars 

Veyis Koçulu 
Kars 

Favzi Aktaş 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 
Bursa 

Agâh Erozan 

REÎS — Efendim; 459 ncu fasıldaki spor 
masrafları karşılığı olarak on bin lira konmuş
tur. Bunun 30 bin liraya çıkarılmasına dair 
takriri reyinize arz ediyorum. Dikkate alanlar.. 

1954 C : 1 
Almıyanlar... Takrir dikkate alınmıştır. Fasılla 
komisyona veriyoruz. 

F. 
501 

502 

505 

601 

602 

603 

701 

741 

742 

Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme ibağlı borçla? 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mu'htaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taleibe kantinlerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

ıLira 
2 000 

8 501 

5 000 

71 500 

6 800 

50 000 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 188 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve esaslı onarımlar 610 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
4499 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü masrafları 4 350 000 
REÎS — Kabul 'edenfcr... Etmi-
y emler... Kabul edilmiştir. 

459 ncu bölüm komisyona gittiği için birinci 
maddeyi şimdilik reylerinize arz etmiyoruz. 

İkinci madde de, birinci madde geldikten 
sonra reylerinize arz edilecektir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1954 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde, gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarih ve tahsiline 1954 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

— 899 — 



t : 50 25.2.1954 G : İ 
REİS — Söz istiyen yo'k. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 30. 
Vİ . İ939 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmet lilerıirije ait kadrolar, 
ibağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

İ953 Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâki ücrett değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılma nazıaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine 1954 Bütçe yılında da devam olu
nu*. 

3056 sayılı Kanunun 9 ncü maddesi gereğin
ce geçici maJhiyetitdki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alhnalbileceık tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Söz istiyen yo'k. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenller... Kabul edilmiştir. 

MAIDDE 5. —- İstanbul Üniversitesince ge-
lecök yıllara ıgeçici taahlütlere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — SÖz istiyen yoik. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin Ku
ruluşu hakkındaki 7 . V I I . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Söz istiyen yo!k. Maddeyi kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi kalbul 
edenler... Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünd» çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince afetaırılaoak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 9*3 ncü madde

sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçesinde bulunan, borçlar, 1954 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ııcı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

REİS — Söz istiyen yo'k. Maddeyi kaftuî 
edenler.,. Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

iSon iki maddeyi tfonra reylerinize ara ede
ceğiz. 

S. — istanbul Teknik Üniversitesi 1954 Malı 
yılı Bütçe kanunu lâyiham ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/693), 

RBİS — Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1954 yılı Bütçe^ 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. İstanbul Te'knik Üniversitesi 
1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (6 626 713) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (4 780 300) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 1 942 600 

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

202 Ücretler 1 164 900 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 200 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

204 Yabancı profesör ve uzmanlar
la bunlara yardımcı personelin 
ücreti 474 500 
RElS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

206 4598 sayık Kanun geneğıince 
yapılacak zam ve yardımlar 35 '870 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
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V. 
207 

209 

217 

219 

221 

223 

224 

301 

303 

304 

306 

307 

t : 50 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BEÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
veriledeik üniversite tazminatı 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kaıbul edilmiştir. 
Emekli, dul, yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirilecek profe
sörler ve uzmanların ücretleri 
ve yolluklariyle 'başka her tür
lü masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 55 nci maddesi gereğin
de verilecek ücret 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kafbul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Posta, tielgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kafbul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemüer... Kabul edilmiştir. 

25.2 
Lira 

10 000 

363 485 

20 300 

432 735 

14 200 

1954 

308 

403 

407 

79 500 

98 500 

306 500 

7- 200 

26 800 

11 615 

171 500 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

Ö : İ 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler,.. Etmk 
yenler... Kalbul edilmiştir; 
Temsil masnaflari 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir, 
MuHasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddiesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
înşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu 'her çe
şit masrafları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumuıiun her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
înşaat Fakültesi Su îşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği Ekonomi Araştır
ma Kurumu her çeşit masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Un'esco teknik yardımı ile açı
lan ve idaresi î . T. Ü. ye veri-
Ten Sismoloji Enstitüsünün 
her ejeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
î . T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemıler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 000 

7 000 

2 001 

281 000 

7 000 

2 000 

2 000 

2 000 

63 000 

40 000 
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F. Lira 
427 I. T. Ü. teknik halberleşeme her 

çeşit masrafları 34 000 
REÎS — Kabul 'edenler... E tan
yerliler... Kabul edilmiştir. 

428 I. T. Ü. Hidroloji Enstitüsü 
her çeşit masrafları 120 000 
RElS — Kabul 'edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 532 000 
REÎS — Kabul edenlıer... E tan
yerliler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderil eceklbrin yolluklardy-
le 'başka her çeşit masrafları 77 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 26 000 
REÎS — Kalbul edenlbr... Etnıi-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 10 000 
REÎS — Kalbul edenlbr... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar umum masrafları 10 005 
REÎS — Kalbul edenlbr... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl 'borçları 1 000 
REÎS — Kabul edenlbr... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar »borçlan 3 001 
REÎS — Kabul edenlbr... Etmi-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçları- 1 
REÎS — Kabul edenlbr... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç öğlencilere yapılacak 
yardım ve verilecek burslar 43 000 
REÎS — Kalbul edenlbr... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 235 000 
RE-ÎS — Kajbul edenler... Etimi-, 
yenler... Kalbul edilmiştir. 

711 Maıkina, alât ve gereçler onarı
mı 168 000 
REÎS — Kalbul ed%nler... Etimi-

1954 
P. 

C : 1 
(Lira 

500 000 

976 000 

1 380 000 

1 486 800 

9 500 

25 000 

yenler... Kalbul edilmiştir. 
731 Arsa bedeli 

REİS _ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

741 Bina yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

742 Özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarlarmın tesis ve 
inşası 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satın'alrnacaik makina, alât ve 
gereçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Taşıt satın al ma karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 Döner sermaye 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci, madde tekrar okundu). 

REÎS —• Maddeyi Cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. —i İstanbul Teknik Üniversitesi 
1954 Bütçe yılı masraf 1 arına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (11 407 013) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 Genel Bütçeden Verilen tahsi

satlar 10 577 770 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 97 243 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 430 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 2 000 
REÎS - - Kalbul edenlbr... Etrai-
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aniyenler... Kabul edilmiştir. 
5 Eski yıllardan devredilen vari

dat (nakit) 300 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
aniyenler,.. Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetvellerle beraber reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite-
«ince 1954 Bütçe yılımda elde .edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmişıtir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Ettaıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30. VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1953 Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
(hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklİkleTİ 
dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkla
rın ödenmesine 1954 Bütçe yılanda da devam 
olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere- I 
ğince muvakkat mıaMyertrtekd hizmetler için İc
ra Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınafaile-
cek tertipler, (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye 
Büyük Millet MeeMsine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenjmelere giriş- . 
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
aKbul edenler... Etmiyenler... Kabul ediHmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluşu hakkında 7.VTI.1948 tariftıti ve 
5246 sayılı, 28.1.1953 tarihli ve 6033 sayılı 
(kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad- | 

1954 <5 : 1 
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde ıgösterikn-
ler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler... EtmiyetnıLer... Kaibul edillmıiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarında yapılacak 
harcamalara ilişkin formül !bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmalştir. 

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

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslındabi 
tahsisat'üstünde çıkan ve 1963 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan .borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasrllarmdan bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacaik tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1954 yılı 
Bütçesinin iligili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasıllariyle, yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi reyinize- arz ediyoruım. 
Kabul edenler..'. Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Maarif veMHeri memurdur. 

REİS — Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 

4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1954 Malî yth Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
komisyonu raporu (1/688) 

REÎS — MaddJelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kaibul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 yıh 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1964 Bütçe yılı masrafları için, bağ-
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lı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üztere 1 F. 
(1 132 000) lira tahsisat verilmiştir. 

F. 
201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

221 

301 

303 

304 

A / l - CETVELÎ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizm'ötliler'lie 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 noi maddesi gere
ğince ödenecek para mükafatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekil Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eme'kli, dul ve yetim maaşı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. ' 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

Lira 
164 701 

198 000 

42 900 

32 590 

7 500 

41 783 

1 500 

3 546 

4 901 

2 000 

7 500 

yenler... Kabul edilmiştir. 
306 Giyecekler 

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

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödeneöek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler tazmi
natı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabull edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Spor ve muayene merkezleri 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Spor gereçleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

460 Danışma kurulu azaları ufmumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Lira 

2 000 

15 000 

1 000 

4 850 

18 000 

300 

250 

5 000 

544 478 

1 000 

20 000 

9 000 

3 000 
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1 000 

200 

F. 
501 Geçen yıl borçları 

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

502 Eski yılllar 'borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar dkundu) 

REÎS — Cetvelle birlikte maddeyi, ikabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1954 Bütçe yılı masnaflarm'a karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 132 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

REÎS — (B) cetvelini okuyoruz. 

B - CETVELİ 

P. Lira 
1 Umumi Bütçeden yardım 778 975 

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

2 Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

3 Teberrular 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

4 Çeşitli varidat ' 3 023 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 350 000 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etımiyenlter... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1954 Bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, -bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tah
siline 1954 Bütçe yıMda da devam olunur. 

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

.1954 O : 1 
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü

dürlüğü 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâydıhasiyle Türki
ye Büyüik Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

RElS — Maddeyi kabul edenDer... Etaniyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) (işaretli cetvelde göste
rilenler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmîyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6/ — Ge<çen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletinde alktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1943 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
ıhaseibei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1954 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri Veya 3 
ve 4 ncü kısım fası/Harı bakiyelerinden eski yıl
lar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince ak
tarılacak tahsisatlardan ödenir. 

RElS — Maddeyi kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin ikinci faslına varidat, diğer taraf
tan (A/ l ) işaretli cetvelin 421 nci faslına tah
sisat kaydedilir. 

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

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişlkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 
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REİS — Maddeyi kaimi edenler... Etmiye;n- j 

ler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1954 tarihinden mer'idir. 

REÎıS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kalbul edenler... Etmiyeti
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık oyunuza arz edi
yorum. 

5. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/686) 

A — Nafıa Vekâleti Bütçesi 

6. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1954 Mali yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/748) [1] 

7. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 
Mali yılı Bütre kanunu lâyihası ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/694) [2] 

Nafıa Vekâleti Bütçesine başlıyoruz. 
Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum Mü

dürlükleri bütçeleri ile birlikte tümü üzerinde 
söz istiyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Gurupu adına Atıf Topaloğlu... Yok. 

Türkiye Köylü Partisi adına Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım, Bayındırlık Vekâleti Bütçesini tet
kik ederken, bu Bakanlığın taşıdığı büyük öne
mi dikkate almak, hattâ bu Bakanlığı yalnız; 
Bayındırlık Bakanlığı değil, âdeta bütün vekâ
letler telâkki etmek, üzerine almış olduğu va
zifelerin azameti ile mütenasip bir tarif olur. 
Her Bakanlığın bütün bayındırlık işlerini uh
desinde bulunduran bu vekâlet, vazife itibariy
le en mühim hizmet ve muazzam işleri omuzla
rına yüklenen vekâletin personel bakımından 
ne kadar sıkıntılar içerisinde bulunduğunu geç
miş senelerin bütçe müzakerelerinde alâkalı ve 
salahiyetli zevatın verdiği izahattan ve bilhassa 

[1] 119 sayılı basmmıazı zaptın sonundadır. 
[2] 80 sayılı hasmayazı zaptın sonundadtr. 

1954 C > 1 
Başvekil Adnan Menderes'in de personel ve 
eleman fıkdanının izalesi yolunda verdiği de
meçte, hariçten mühendis ithaline dahi gidile
ceği yolundaki beyanı, bu Bakanlığın büyük 
işlerinin mevcut elemanlarla görülemiyeceği yo
lunda en katî ifadesini bulan bir teşhis olmuş
tur. 

Her sene büyük ölçüde miktarı artan ve 
daha çok artmasını temenni ettiğimiz bütçemize 
rağmen, bilhassa memleketimizin imarı yolun
da attığımız adımların tahakkuku yalnız para 
ile değil, aynı zamanda elemanla temin edile
cek mevzulardandır. Bütçe artıyor, fakat vilâ
yetlere verilmiş olan kadrolar üzerinde en kü
çük bir değişiklik yoktur, bâzan eksildiği de 
vâki olmaktadır. Bu eksiklik, hastalık ve izinli 
olma hallerinde göze çarpmakta ve toı yüzden 
bayındırlık işlerimizin aksadığını müşahede et
mekteyiz. 

Personel yokluğu geçiren Bayındırlık Ve
kâletine vermiş olduğumuz bu büyük tahsisat, 
geçen senelerde olduğu gibi, bu sene de mahal
line masruf olmıyacak, yani elemansızlık yü
zünden, verilen tahsisatı sarf edemiyecek bir du
ruma düşecektir. Bayındırlık Vekâleti ise, 
muhtaç bulunduğu personelin temini hususun
da, işin azameti ile mütenasip bir şekilde Büyük 
Meclisi tenvir etmemektedir. Hariçten celbi 
düşünülen mühendislerin getirilmesi bu kadar 
uzun sürmemeliydi. Çünkü bu mamul bir mad
de halindedir. Avrupa'da yeniden imali için 
beklenmiyecektir ; Ne olmuştur, niçin getirilme
miştir? Mevcut 'eleman bu işlerin tedvirine ki
fayet edecek mi etmiyecek mi? Bu istifhamların 
çözülmesi lâzımdır. Sayın vekilden, bu bütçe
den almış olduğu yüz milyonların sureti sarfını 
ve hangi elemanlarla ve nasıl temin edebilece
ğini sarih ve ka'tî bir -şekilde izah etmesini bil
hassa rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Bayındırlık Bakan
lığında en müspet işlerin görüşüldüğünü müşahe
de ettiğimiz kısımlar üzerinde durmıyacağız. 
Onlar için sadece şükran hislerimizi ifade et
mekle iktifa ederiz. Fakat bunun dışında kalan 
ve Nafıa Vekâletinin yetişemediği, erişemediği 
tetkik ve murakabesine imkân bulamadığı bir
çok suiistimallerin mevcudiyeti karşısında mü
cehhez olmadığını belirtnfek isteriz. Teftiş ve 
murakabe cihazı iyi işlememektedir, işlese de 
gayri kâfidir, miktarı azdır. Bir bütçenin ar-
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tısı demek, o sahadaki işlerin hacminin büyümesi j 
demektir. Bununla mütenasip olarak Bakanlık, 
teftiş cihazında en küçük bir değişiklik yap
mamakta ve bu işleri karşılıyacak tedbirleri al
mamaktadır. Bu sebepledir ki, kendi intihap 
dairem olan Çankırı Vilâyetinden acı bir haki
kati burada ifade etmeyi vazife telâkki ediyo
rum. Çankırı imar bakımından belki diğer vilâ
yetlerin en geri kalmışları arasındadır. Bunda 
Sayın Vekilin hissei mesuliyetini tebarüz ettir
mek isterim. Bir bütçe Büyük Mill'et Meclisin
den çıktıktan sonra bunun taksim ve tevziinde 
alâkalı Bakanın çok hassas, çok âdil bir nispet 
ve ölçü dâhilinde vilâyetlerin paylarını ayırması 
hususunda bir hâkim kadar âdil olması iktiza 
ederken, bu zavallı, bedbaht Çankırı, diğer Ve
kâletler gibi Bayındırlık Vekâleti tarafından 
bir hayli ihmal edilmiş ve hattâ Ankara'nın bir 
mahallesi demek olan Çankırı Vilâyetinde vu-
kubulan birçok yolsuzluklar için, iki üç saatte 
gidilebilecek bir vilâyete teftiş ve murakabe ci
hazının da aylarca gitmemiş olduğunu elemle, 
hüzünle, teessürle ve teessüfle arz etmek iste
rim. Bakınız hâdise nedir: 

Bir vali gönderiliyor, vali nafıa müdürünün 
fennî mütalâalarına ehemmiyet vermiyor, arzu I 
ettiği şekilde nafıa işlerini yürütmek gayretin
dedir. Nafıa müdürü, nihayet bir fen adamı ol
ması itibariyle, valinin ihtisası dâhilinde olmı-
yan bir mevzuda vazifesine müdahale etmesini 
hoş görmüyor ve onun noktai nazarına iştirak I 
etmiyor ve bu işlerin mesuliyetini üzerime ala
mam eliyor Vali, kendisinden yazı ile bunu te-
yidetmesini istiyor ve o da yazı ile, bu şerait 
altında bu mesuliyeti takabbül 'edemem diye ce
vap veriyor. Sayın vakil de hatırlarlar ki, bu 
vali, hattâ bizim yanımızda vâki bir musahabede 
bu çok dürüst, yazifeşinas, namuslu insanın ora
dan uzaklaştırılması için birçok gayretler 
sarf etmiş ve yanımızda bunu teşebbüs haline 
getirmişti. Nihayet muvaffak oldu. O namuslu 
insan Çankırı'dan ayrıldı! Kalan mühendisi de, 
Acı bendi adını verdiğimiz bendin inşasına gi
den mühendisi, bastonunun ucunu uzatarak 
uzaklaştırdı. Bendi bizzat yaptı. Çadırını kur
du. îşin bir de hazin tarafı var; Manisa'da vali 
muavini iken, orada 51 bin küsur liralık bir 
suiistimal yapmış olan taşaronu, savcılıkça 
aranmakta olan adamı, Çankırı'ya davet etti j 
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ve bu adamı, kendisine fen memuru, mühendis 
olarak seçti. 

Bendin ayakları yapıldı arkadaşlar. Fuzuli'-
nin dediği gibi : 
Fakihi medrese mazurdur inkâr-ı aşk etse 
Yok özge ilmini inkârımız bu ilme cahildir. 

işte bu ilmin cahili olan vali, adalet makam
ları tarafından aranılan kaçakçı, suiistimal 
sahibi bir insanla teşriki mesai ederek, bendi, 
ona yaptırdı. Arkasından sel geldi, ayağı gitti. 
Vali azminde sebatkârdır; tekrar yaptı. Tek
rar sel geldi ayakları tekrar götürdü. Üçün
cüsünün henüz yıkılıp yıkılmadığını bilmiyo
rum. îşte bu vali bayındırlık işlerine müdahale 
etmektedir. 

Çok hürmet ettiğim Kemal Zeytinoğlu arka
daşımdan komisyonda bâzı sualler sordum ve 
bilhassa tevcih ettiğim suallerin arasında bu da 
vardı. Verdikleri cevapta, bu hâdiseyi ilk defa 
işittiğini söyledi. Hakikaten çok mahmuldürler, 
büyük bir faaliyet içindedirler. Fakat Çankırı 
Vilâyetinden Bakanlığa sayısız müracaatlar, 
şikâyetler yağmaktadır. Bakanlık teşkilâtı Ve
kili uyarmamaktadır. Suiistimallerden Vekili 
haberdar etmemektedir. Haberleri vardır veya 
yoktur. Ne olursa olsun, mademki komisyonda 
kendilerine ilk defa olarak haberi veren bir 
Milletvekili vardır, o tarihten bu yana ümit 
ederim ki bu işi tetkik etmişler ve bize tatmin 
edici bir cevap lûtfedeceklerdir. Valinin işi yal
nız bu değil, bütün inşaat işlerinde her türlü 
müdahaleyi yapmıştır. Beş altı müfettiş gelmiş, 
Bakanlık harekete geçmiş, yangın saçağı sar
dıktan sonra nihayet vali Cumhuriyet tarihi
mizde ilk defa olarak azledilmiştir. Bundan 
dolayı Hükümete müteşekkirim. Fakat çok geç 
kalmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisinin o 
kötü icraatı zamanında bile, 30 yıldır, Çankırı 
böyle bir valiyi görmemiş ve inşallah bundan 
böyle de görmiyecektir. Böyle bir adamın ye
rinden oynatılması için gösterdiğimiz bütün 
gayretlere göz yuman, kulağını tıkayan iktidar, 
valiyle hemhal olan milletvekillerinin sözleri
ne fazla itibar etmiş, itimat etmiş olacaklar ki, 
muhalefetin hiçbir zaman şaşmıyan dürüst tet
kik ve ihbarına kıymet vermemiştir. 

Arkadaşlar; bir Meclis, bir millet, bir Dev
let muhalefetsiz asla olamaz. îşte onun sesini 
duyuracak olanların ikazlarını Sayın Bakanlık 
ve Bakan ehemmiyetle ele almalıydı ve bütün 
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bu suiistimaller yapılmamalı idi. Bugün Çankırı 
keşmekeş içindedir. Bunun neticesi olarak vali 
bu şikâyetlere ehemmiyet vermiyerek kendisi
ne zahir olan birkaç şahıs, Demokrat Parti 
Başkanı ve mütaahhitlerle, hiç çekinmeden, af 
buyurun, gazinoda akşamları kadeh tokuştur
maya kadar ileri gitti. Daha söyliyemiyeceğim 
hicabâver şeyleri de Sayın Bakan dosyayı tet
kik ederek görsün. 

îşte bu geniş müsamahanın bir neticei za-
ruriyesi olarak bu suiistimal dalgalandı. 

Şabanözü'nde bir Güzelleştirme Cemiyeti 
vardır. Cami yaptırır, hayır işlerine bakar, 
imar işleri yapar, vali bey işi o derece ileri 
götürdü ki, bunu da himayeye başladı. Bu hi
mayeden istifade eden (Güzelleştirme Cemiye
ti Başkanı) on bir bin küsur lira civarındaki 
bir parayı, ekin, davar ve altın gibi teberru-
larla birikmiş olan paraları, makbuzsuz ola
rak tahsilat yapmıya başlamıştır. Bu parala
rın, Cemiyetler Kanunu ieabatmdan olarak, 
bankaya yatırılması lâzımgelirken, bu da 
yapılmamıştır. Diğer ayni teberrular da para
ya çevrildiği halde bankaya yatırılırıamıştır. 
Ayrıca Güzelleştirme Derneğinin kendi tahsil 
ettiği 5 ilâ 6 bin liralık bir meblâğı da bütün 
bu paralarla birlikte derceyp edilmiş ve hu
susi işlerinde kullanmaya devam edildiği haber 
verilmektedir. Biraz evvel evsafını arz ettiğim 
bir Devlet mümessili, ne yazık ki, huzurunuzda 
teessüf ederim, onun himayesi altında inşaat 
ile, icraat ile alâkalı servisler dahi geniş ölçü
de suiistimal yapmaya başlamış ve Çankırı, sui
istimalin sâri hastalığına tutulmuş, fakat ted
bir alınmamış mıntıkanın ta kendisi olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Bayındırlık Vekâleti
nin güzel çalışmalarından birisi de yahut ifa
deye biraz elastikiyet vererek, güzel çalışmaları
nı temenni ettiğimiz faaliyetlerinin birisi de; köy 
içme sularıdır. Bu içme suyu mevzuunda ba
kanlık faaliyeti, diğer vilâyetlerimiz mümes
sili arkadaşlarımızdan aldığımız malûmata göre, 
bir hayli ilerlemiştir, bundan sevinç duyuyo
ruz. Fakat Çankırı'ya nerede beğenilmiyen va
li varsa onu gönderdiler. Meselâ Aydın'da Ad
nan Menderes beğenmemiş, fırlatmış Çankırı'
ya vermiş. Cumhuriyet Halk Partisinden son
ra ilk defa köy içme suyunu gören bu millet, 
60 bin lira sarfiyle köy suları getirilecek, köy
ler hayata kavuşacak diye beklerken vali bunun 
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bir kuruşunu sarfetmeden işi sabote etmiş, bir 
sene bekletmiştir. Kim? Adnan Mendes'in Ay
dın'dan kovduğu vali. 

Saym Bakana, Çankırı'da vukubulan bir 
deprem münasebetiyle yaptığı bir ziyarette 
hâdiseyi anlaatım. Verdiğim malûmatı hay
retle karşıladı. Hassasiyet göstererek, eğer 
bu sene sarfetmezseniz bu parayı geri alaca
ğım ve önümüzdeki sene de size para vermi-
yeceğim, dedi. Bakanın dahi bu ikazına rağ
men vali 60 bin lirayı kazalara taksim etti. 
Nasıl taksim etti? Kazaların namlarına banka
ya yatırdı ki, bir daha geri alınmasın. îşte 
böylece su işi halledilememiş, ortada kalmıştır. 
Çok şükür o gitti, yenisi geliyor, faaliyet 
olacak dedik. Bu da Hatay'dan, >gece saat üçte 
bar kapattığı için Ikovulmuştur. Arkadaşlar, 
Çankırı (menfalar diyarı mıdır? Derdimiz bü
yük, bu konuşmalarımız belki son olacaktır, 
belki bu kürsüden bu hususu bir daha konuşa-
mıyacağız, yani vali demokratlara kızmıştır. 
Yemin ediyor, demokrat iktidara hizımet etmi-
yeceğiım, diyor, bu derece açuk konuşan bir 
adamın işi ne burada? Hakikaten hizmet et-
mıeımiştir, çıali'Şmamıştır. Birimci senenin para
sına sarf etmemiş, ikinci sene de su tahsisatı 
bekledi arkadaşlar. 

HALİL UMRE ('Sivas)1 — Bu arkadaş halen 
hizmette imidir? Hizmete devam ediyorsa bu 
ifadeler pek ağır oluyor. 

.KÂZIM ARAR (Devamıla) — Bu bir sıahıs 
işi değildir, gönderilen insanların bu evsafta
ki insanların diyarı olan Çankırı'nın derdidir. 
Derdimiz, dâvamız büyüktür arkadaşflar. Biz 
köylünün su işleri üzerinde konuşuyoruz:, ce-
vap veriyorlar ve ilk defa işitiyoruz, diyorlar, 
fakat sayın Vekil1 şahit, bu derdi anlatmazsaım 
yarın) Çankıırı'nın beni seçen halkı, çok dalga-

j lanan bu mevzuun Hükümete intikalinin temin 
[ edilip ediılmediğini bizden sorıacaklardır. Bir 
I seçim propagandası değil, Bakanlığın, Hükü

metin icraatı üzerinde göstermiş olduğum has
sasiyeti elbette kendilerine duyurmak ıztırarını-
dayız sizler gibi. 

REÎS — Devam buyurun, cevap vermeyin 
letfenıdim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — îşte bir dert 
daha, hepsi bende. Arkadaşlar istedikleri ka-

I dar üzülsünler. Her türlü seçim propagandası; 
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her türlü iktidar propagandası yapmaktan as
la çekinmiyenler, realitelerle ve müşahhas ör
neklere dayanarak bir milletvekilinin âdeta 
politika- yapmak arausunu taşıdığı mânasında 
telâkki buyuran Remzi Birand arkadaşıma he
men hatırlatayım k/i, hakikatlar .karşısında da
ima bu veçhe ve bu eda ile konuşmaktam Allah 
'beni ayırmasın-. 

Köy yolları dâvası (bir faciadır arkadaşlar. 
iMübalağa yapmıyorum. Muhterem Kemal Zey-
tinoğhı arkadaşıma komisyonda bu mevzuu da 
açtım ve yine evvelki cevapları gibi, ilk de
fa işitiyorum dediler. Kendilerime o vakit du^ 
yurdum, fakat duymamız, bilmemiz lâzımdır 
iki, birçok vilâyetlerimizde buna benzer hâdise
ler vardır. 

Köy yolları nasıl yapriıyor? Evet, bir tah
sisat aynrıyoruz ve vilâyetlerin tahsisatını sa
yın Bakan gönderiyor. Fakat köy yolları, ka
nunu gereğince kaymakamlar muhtarlara ibiı-
rer mektup yazıyor ve yolunuzu yapacaksınız, 
yapmadığınız takdirde muhtara, idare heyeti
ne şu kadar ceza tahakıkulk ettirilecektir, yine 
Köy Kanununa göre buna icabet etmiyen köy
lüler hakkında da siz ceza kesiniz diyor, yollar 
böyle yapılıyor. 

•Gittim, dolaştım, evvelce yolları olmıyan 
•bâzı köylere, yola da kavuştunuz, sizi tebrik 
ederim, Allah iktidardan ra,zı olsun, dedim. 
Hayır dediler, Allah bizden razı olsun. Neden? 
Çünkü bu yolları biz yaptık ve Hükümetten 
yardım görmedik, dediler. Cumhuriyet Halk 
Partisi eskiden okulları nasıl yaptırmıştır 'bili
yoruz. Zorla, baskı ile, imece usulü ile 
yaptırmıştır. Bu yeni metot da, bugün kul
lanılan metot da Cuımlrariyet Halk Partisinin 
yıkılmasına kısmen âmil olan metodun ta ken
disidir. 

ABÎDÎN TEKÖN (îzmir) — Mübaflâğa edi
yorsunuz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bir milîletve-
kili bu kürsüden mübalâğa yaparsa şerefsizdir. 

ABİDÎN TEKÖN (îzmir) — Biz de geziyo
ruz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Siz de kendi 
vilâyetiniz hakkında konuşuırsunuz. Bizim bir 
iki köyümüze kamyon (geldi ve kum döktü, 
hepsi bundan ibaret. Siz yalnız İzmir'in değil, 
/bütün Türkiye'nin milletvekilisiniz, arzu eder
seniz buyurun, gedin. 
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ABÎDÎN TEKÖN (İzmir) — Bizim her ka

zamızda bir kamyon var. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Ne kadar gü

zel, bizde onu özlüyoruz. Bizim yalnız mer
kezde var, o da milletvekili ve demokratların 
kongreleri, onlar taşıyor. 

REÎS — Kâzım Bey siz devam buyuran. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Müdahaleleri 

lütfen kesiniz.. îhtara benden ziyade arkadaşım 
müstahaktır. 

Bu idari ve icrai faaliyetlerin bozukluğun
dan bahsettikten sonra bendenizin Sayın Vekil
den sonuncu yılda, sonuncu istirhamım, güzel 
bir ölçü ve kıstasla Çankırı Vilâyetinin geçmiş 
senelerdeki hakkını da göz önünde tutmak su
retiyle, fakat hakkından bir kuruş bile fazla 
olmaksızın Çankırı'nın hissesini ayırması ola
caktır; bu, bizim tesellimizi teşkil edecektir. 

Devlet yolu ile vilâyet yolunun tefriki, bir
çok vilâyetlerimizin dar ve fakir bütçeli olma
ları yüzünden hakkiyle faaliyet göstermelerine 
mâni olmaktadır. Vilâyet yollarının Devlet 
yolu içine alınması için vekâlete birçok müra
caatlar yapılıyor. Bu mevzu kalksa da - Bakan
lıktan rica ediyorum - hepsi Devlet yoludur; 
meselâ Çerkeş'in Kızılcahamam'a bağlanan bir 
kısmı için Ankara Valiliği ile Çankırı Valiliği 
arasında bir anlaşma olmuş, bu hududa kadar 
Çankırı öbür tarafını Ankara yapacaktı. An
kara yaptı. Fakat Çankırı yapamadı. Yol na
tamamdır. Çalışılmıyor. Bunun ikmali mümkün 
müdür? Yani fakir Çankırı Vilâyetinin bu yo
lunun yapılması mümkün müdür? 

Şabanözü ile Orta arasında Kış aylarında 
geçit vermiyen 25 kilometrelik bir mesafe var
dır. Bunun da temini mümkün müdür? 

Ovacık, Karabük arasında bir dernek ku
rarak köylülerin himmetiyle yaptırdığımız ve 
açtığımız bir yol vardır. Bayındırlık Bakanlı
ğının himmetini beklemektedir. Bit, Zongul
dak'la Çankırı'yı birbirine bağlıyacak mühim 
bir yoldur. Bu da mümkün müdür ? îçme suyu 
dâvasında Vekâletin de, vilâyetlerin de mâruz 
kaldığı büyük bir müşkülât vardır; boru derdi. 
Her vilâyet borularını kendisi celbetmektedir. 
Fakat ihtiyacını tam tesbit edememekte veya pa
rası yetişmemektedir. Bu yüzden az mubayaa 
edebilmektedir. Bu itibarla köy içme suyu dâ
vasını daha ciddî olarak ele alarak, gümrük 

— 909 — 



1 : 60 26.2 
muafiyetinden de istifade ederek bu boruları i 
Vekâjet toptan getirip vilâyetlere tevzi ederse 
hem vekâletin faaliyeti müsmir sahalara inti
kal edecek, hem de vilâyetlerin işleri kolaylaş
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vekâlet hakkında 
konuşulacak çok mevzu var. Fakat daha fazla 
zamanınızı işgal etmek istemiyorum. Biz Türkiye 
Köylü Partisi Meclis Grupu olarak : Bayındırlık 
Vekâletinin merkez ve mülhakattaki teşkilâtını 
iktisadi esaslara, teknik icaplara ve memleket 
ihtiyarlarına uygun bir şekilde ıslah edilmesi, 
Merkez, köy ve il yollarını da iş sahası içine 
alacak yol işleri ve bilhassa küçük hidro-elek-
trik tesisat ve bataklıkların kurutulması kanal 
inşası, yatakları dolmuş büyük nehirlerin te
mizlenmesi işlerini de ihtiva edecek su işlerinin 
bir plâna bağlanması. Bilûmum Devlet inşaat
larının programlarının ve tek tahminli fiyat 
esası gibi işlerin, takviye edilmesi, illerde ba
yındırlık müdürlerinin nezareti ve murakabesi 
altında yeteri kadar personellerle mümasil şu
beler ihdası yurdumuzun iktisadi mmtakaların-
da malî vo idari muhtariyeti haia olan Bayın
dırlık bölge başkanlıkları ihdas olunması. Bü
tün bayındırlık işlerinin fennî ucuz, süratli, em
niyetli olarak tesisi ve takibinin temin edilmesi 
temennisindeyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 

lütfen istimal buyursunlar. 
Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Vaz geç

tim. I 
REİS — Ferid Melen (Yok sesleri), 
Abbas Çetin (Yok sesleri). 
Lâtif Aküzüm (Yok sesleri). I 
Baha Akşit 
Görüşmelerde beş dakikalık tahdit devam 

ediyor efendim. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, sözlerime, fen memurundan, mühendi
sinden, umum müdüründen, müsteşarından ve
kiline kadar geceli gündüzlü mesai sarfetmek 
suretiyle hakikaten her gün yeni muvaffakiyet 
sağlanmakta olan nafıa mensuplarına teşekkür
le başlıyacağım. Bu arada bâzı temennilerim ola- I 
çaktır. Bunun da Sayın Vekil tarafından na
zarı itibara alınmasını rica ediyorum. Arkadaş- | 
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larım memleket hakikaten t i r kalkınma hamle
si içerisindedir. Bu hamlelerin içinde başta ge
lenlerden birisi de memlekete büyük enerji 
sağlıyan hidro-elektrik santralleridir. Bunların 
bâzılarını Etibank, bâzılarını iller Bankası ve 
bâzılarını da muhtelif müessese ve şirketler inşa 
etmektedirler. înşa edilmekte olan bu muazzam 
ve kıymetli eserler yer yer bir birine bağlana
caktır. 

Memleketimizin kalkınma dâvasında büyük 
ehemmiyeti olan bu santraller inşa ve ikmal 
edilirken bunların tek elden idare edecek bir 
müessesenin kurulmasına elbette ki lüzum ol
ması lâzımgelir. Bu itibarla hem bir elden idare 
edilme hem de bu işlerin, tanzimi bakmmdan 
bir an evvel banka mı, kurum mu, müessese mi, 
ne lazımsa ele alınıp kuvveden fiile geçilmesini 
memleketin menfaati icabı görmekteyim. Bu 

I hususta Muhterem Vekilimizin nazarı dikkatini 
celbetmeyi de vazife telâkki ediyorum. 

Bir de memleketimizin muhtelif yerlerinde 
yine aynı inkişafın ve kalkınmanın devamı ola
rak yer yer barınaklar, iskeleler, limanlar inşa 
edilmektedir. 

Bu limanlaır, bu barınakların bir kısmı Dev
let Demiryollarına, bir kısmı Etibanka, bir kıs
mı da Denizyollarına verilmektedir. Hattâ bir 
kısmı da belediyelere devredilmiştir. Bütün bun
lar ayrı ayrı birtakım müesseselere devredilir
ken bunların kontrolü ve idarenin her halde bir 
elde toplanması zarureti hissedilmektedir. Bir 
hamlede Yüksek Meclisin milyonları bu mevzua 
tahsis ettiği malûmdur. Acaba Muhterem Veki
limiz bu hususta bir tetkik yapmışlar mıdır?. 

Geçen sene 60 - 70 imzalı bir önerge ile ener
ji santralleri civarında bulunan köylere enerji 
verilmesi hususunda bir teklifte bulunmuştuk. 

Köy içme sularına, köy yollarına yapılan 
yardım gibi bir yardım faslı açılmasını rica et
miştik. O zaman Sayın Vekilimiz bu mevzu ile 
alâkalı bir toplantı tertip edeceklerini ve bu 
kongreden sonra bunun ele alınacağını ve ica-
bederse Yüksek Meclisin huzuruna ek ödenek
le geleceklerini ifade buyurmuşlardı. Bugün şu
na şahidiz ki, birçok vilâyetlerde elektrik san
tralleri köylerimizin civarından geçtiği ve bu 
köylerde el sanatları ibakımmdan ele alınacak 
durumda oldukları halde bunlara nerji verme
mek gibi bir vaziyetle karşı karşıya bulunu
yoruz. 
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İller Bankası henüz belediyelere ait hizmet- I 

leri bitiırememiştir. Biz bu hizmeti İller Banka
sından beklersek uzun zaman beklemeye mecbur 
kalırız. Bu itibarla Bayındırlık Vekâletinin bu
nu ele almasına zaruret yok mudur?. Köylerde j 
oturan küçük sanat erbabı vatandaşlarımızın 
mesaisini değerlendirmek için acaba bu mevzuu 
bakanlık bütçesi içinde mütalâa etmek mümkün 
değil midir?. Bu mevzua da cevap verirlerse 
minnettar kalırım. 

Memleketin muhtelif yerlerinde büyük bir 
imar hamlesi başlamıştır. Ufak bir köyümüze 
gittiğimiz zaman dahi orada 20, 30 bazan 50,100 
hattâ 200 evin yeniden yapıldığını görüyoruz. 
Birçok yerlerde, Allah felâketten esirgesin, zel
zele dolayısiyle harap olan mmtakalar yeniden 
yapılmaktadır. Fakat bu binalar gelişi güzel ve 
pilânsız yapılmaktadır. Eski sistem üzerine in
şa edilen bu binalar harcı da malzemesi de ya
pımı da aynen eskisi gibidir. Ancak değişen ça
tılarıdır ve çatılarının toprak değil kiremitle 
kaplanmış olmasından ibarettir. 

Acaba memleketin imarı bakımından bun
ları bir esasa bağlamak, muayyen bir plâna, 
mıntakalarma nazaran muyyen tiplere rabdet- I 
mek mümkün değil midir?. Memleket serveti
nin ve emeğinin heder olmaması için bunu bir 
dâva olarak ele almak bir esasa rabdetmek lâ
zım ve zaruridir kanaatindeyim. Ben bunu ele 
alacak tek merci olaırak Bayındırlık Bakanlığı
nı görüyorum. 

Şükranla ifade edeyim ki, Ziraat Bankası ü/c 
3 faizle ev yapmak için kredi de vermektedir. 
Daha bu cepheden de ayrıca ehemmiyet kesbet- j 
mistir. Filhakika bu iş çimento, kiremit, tuğla 
ve kereste ile alâkalıdır, ciddî ve umumi bir iş- I 
tir. Bu itibarla hiç olmazsa bir kongre akdetmek I 
faydalı olur kanaatindeyim. Yoksa memleketin I 
milyonları heder olur. Kısacası bu mevzu üze
rinde bakanlık durmalıdır. 

Memleketin bâzı yerlerinde münferit ve ma
hallî yapılmakta olan çeşitli tamirhane ve ga
rajlar vardır, aynı yerde Karayollarının, Su İş
lerinin, Nafıa dairelerinin yapmakta olduğu ta
mirhane ve garajlar mevcuttur. Üç yarım hiç-
biz zaman bir tam olamıyacağma göre, bunlara 
yapılan masraflar birleştirilerek mükemmel bir 
tamirhane kurulmalı ve müştereken istifade 
edilmelidir. Halen bunlar münferiden ancak 
ufak tamirleri yapabilmekte, esaslı tamirler için 1 
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büyük merkezlere gitmek zarureti hâsıl olmak
tadır. Onun için ayrı ayrı üç masraf yapılmak-
tansa, üç masraf birleştirilmek suretiyle tam ve 
mükemmel bir tamirhane yapmak çok daha ve
rimli olur kanaatindeyim. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben de birkaç temennide bu
lunacağım : 

Bandırma Limanının uzatılması hakkındaki 
projeleri senelerden beri hazır olduğu halde bu 
güne kadar yapılmaması yüzünden tahmil ve 
tahliye işleri çok aksamaktadır. 

Saniyen liman dolmuş bir vaziyette olduğu 
için motörler rıhtıma yanaşamaz bir durumda
dırlar. Acele taranması lâzımdır. 

Köy suları için oluklar bir de limana gelen 
gemileri bağlamak için bir şamandıranın ace
le olarak verilmesi ve Meric'in taranması işi ne 
vaziyettedir? Manyas Gölü'nün boşaldığı Ka-
radere ağzı millenmiş bir vaziyettedir. Bu se
beple göl eski seviyesine alçalamıyor, sular bo-
şalamıyor, civarda sakin 40 - 50 bin vatandaş 
eskisi gibi ziraatten faydalanamamakta ve bu 
yüzden çok zarar görmektedirler. İlk zamanda bin
lerce dönüm millenmiş' arazi suların çekilme
siyle boşalıyordu. Manyas'ın bugün civarındaki 
bütün köylerinden mütaaddit defalar Ziraat 
Vekâletine, Nafıa Vekâletine yüzlerce imzalı 
mazbatalar geldiği gibi, bu bölgenin mebusları 
da bu mesele için vekâletlere ve Sular İdaresine 
mütaaddit defa gitmişlerdir. Notlar alınıyor, 
vaitler yapılıyor, fakat neticede hiçbir tarama 
makinesi gönderilmiyor. 15 günlük bir işe 4 se
nedir el sürülmemiştir. 

Diğer taraftan eski balıkhane mevcut iken 
yeni tesisler yapılmıştır. Yerleri değişmiştir. On 
paralık istifade edilmemiş, baykuşlar yuva kur
muşlardır. 

İnşaat işlerine gelince : 
Her hangi bir bina inşaatına teşebbüs edi

niz, bütün kanuni muamelelerini yaptırdığınız 
halde çeşitli zorluklarla karşılaşırsınız. Vatan
daşların bu hususta şikâyetleri günden güne 
artmaktadır. Bilhassa İstanbul'da emniyet teş
kilâtından tutunuz da, mühendisi alır, fen me
muru alır, nahiye müdürü alır, belediye zabıta 
memurları alır, inşaatın nevine ve değerine gö-* 
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re daha yüksek makamlara kadar dayandığı 
vâkıdır. Hulâsa eskisi gibi, bugün de, bu gibi 
suiistimaller daha fazlasiyle görülmekte ve işi
tilmektedir. 

İstedikleri parayı verdikten sonra birkaç 
gün inşaatın yanma uğramıyarak plânın hari
cinde istediğin katı da çıkarsın, tadilât da ya
parsın, müdahale edilmez. Fakat arz ettiğim 
gibi yağlamak, ballamak lâzımdır. Birçokları 
rüşvet parayı ellerine almayıp ceplerine koydu
ruyorlar. Yemin ederse ben almadım, cebime 
atmış demek için. Halbuki vatandaş plân, re
sim vermiş, tasdik edilmiş, ücreti, rüsumu ve
rilmiş, makbuz kesilmiş, ruhsatı alınmış, artık 
hiçbir mâni kalmadığı halde inşaata başlarken 
müdahaleler başlar, maksat rüşvet almak o va
tandaşı yolmaktır, bunun için dünya kadar 
müşkülât çıkarılmakta ve bu suretle vatandaş
lar soyulmaktadır. Bir taraftan da Hükümet 
mesken buhranını önlemek için hususi kanunlar 
yapar, vergiden muaf tutar, fakat bu gibi kim--
seler de hem kanunları ihlâl eder, hem vatan
daşın ahlâkını bozar. Dağdaki eşkiya ile bun
ların farkı nedir? Bu sınıf daha kötü, çünkü, 
birisi nefsine güvenerek ve cesaretini kullana
rak bu işi yapıyor, diğeri nüfuzundan, mevkiin
den, Hükümetin kanunlarından kuvvet alarak 
yapmaktadır. Vatandaş da vermek mecbariye
tinde kalıyor. Kabahat verende değil, işi yap-
mıyanlarda, vazifesini kötüye kullananlardad :\ 

Yol işi : 
Rami'de yeni yapılan bir buçuk, iki kilo

metrelik bir yol vardır. Bugün yoldan başka 
her şeye benzer. 

Halen bu memlekette iki türlü yolsuzluk de
vam etmektedir. Birisi, hakiki yolsuzluk, diğeri 
hırsızlıktır. Altı ay zarfında yolun her tarafı 
bozulmuş, büyük çukurlar açılmış, vesait bu 
yüzden iki misli ücret istemektedir. Trakya'da 
50 - 60 kilometrelik înos - Keşan yolu için 
adam başına 6 lira kamyon ücreti verilmekte
dir. Yine 260 kilometrelik Keşan - İstanbul yo
luna da, lüks otobüslerle seyahat 5 lira ücrete 
tâbidir. Bakınız yolsuzluğun acılarına. 

İnos'a geç de olsa, Hükümetimiz kıymet 
verdiğini ve yeni kaza merkezi yaptığını takdir 
ediyorum. Toprakları zengin, halkı çalışkan 
pirinç ziraati Türkiye'de başta gelmekte fakat 
halk yol derdinden çok şikâyet etmektedir. Ge-

M& C : İ 
i rek i ve gerek iktisadi ehemmiyeti oîan bu 

yoluı. ir an evvel yapılması şayanı arzudur. 
FLÜİDUN F İ K E l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; Bayındırlık Bakanlığımız, daha doğru
su Nafıa Vekâletimiz gayet muntazam ve şayanı 
şükran mesai sarfederek yurt hizmetinde çalış
maktadır. Bundan dolayı memnuniyet beyan 
etmemek elden gelmez. Hariçte daha yüksek im
kânlara malik olmak varkan, Vekâletin bil
ûmum servislerinde, kara, buza şedaidi havaiye-
ye rağmen çalışmakta olan p'ersoneli takdirle 
karşılamamaya imkân yoktur. Bunu belirtmeyi 
kendim için yerine getirilmesi lâzım 'bir borç 
telâkki ederim. Büroda çalışan arkadaşları da 
tebcil ederim. 

Bu vesile ile arz edeceğim nokta üç tane ola
caktır. Bunlardan birincisi, yol meselesidir. 
Malûmu âliniz dokuz metre 'eninde yapılmakta 
olan yollar, Vekâlet teşkilâtının cansiperane 
gayret ve çalışmaları ile, mesaisi ile, çok hayırlı 
ve şayanı şükran neticeler husule getirmiştir. Ez
cümle Elâzığ'dan Bingöl'e giden Camusbeli de
nilen, birçok vasıtaların şimdiye kadar mahvına 
sebebiyet veren ancak senede bir iki ay vasıta
lara yol veren bu sahayı gözlerimle gördüm. 
Benim gibi birçok arkadaşlarım da, Nafıa En
cümenine mensup birçok arkadaşlarım da gör
müşlerdir. Orada çalışan nafıa heyetimiz, ihya-
kâr bir şekilde dağları aşarak, taşları devirerek, 
en şiddetli hava muhalefetine rağmen, şimdiye 
kadar bu memlekette görülmemiş hava sertliği
ne rağmen bütün bu güçlükleri yenmiştir, ken
dilerine bu kürsüden teşekkür 'etmek isterim. 

Elâzığ ile Bingöl arasandaki 166 kilometre-
I lik yolun pek azı kalmıştır. Yol Bingöl'e yak

laşmıştır. 
Binaenaleyh bu cidden bir hârikadır. 9 met

re eninde hârika denilebilecek şekildedir. Mese
lâ bendeniz bu defa Genç'ten Bingöl'e, oradan 

1 da Elâzığ'a gelirken otobüsle geldim. 
! Otobüste en küçük bir sarsıntı bile 
ı geçirmedim, mümkün olsa otobüste çay 
; içebilecektim. Bu yol Bingöl'den de Muş'a 
i gitmektedir. Bu kısmı Vekâlet ihale et-
| mistir. Diyarbakır'dan başlıyarak Lice, Genç, 

Bingöl, Kiği kasabalarından geçerek Sansa'ya 
vâsıl olacak ve her türlü vesaitin müruruna 
müsait olacak ve askerî olduğu kadar da ticari 
'ehemmiyeti haiz bulunacak olan, Kiği'yi alâka
dar ettiği kadar, memleketin şimal ve cenubunu 
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birbirine bağlıyan Versan'dan geçen ve Erzu- j 
rum - Erzincan yoluna çıkan bu istabilize yo
lun bir an evvel başlamasını ve yalnız Diyar
bakır tarafından değil, bilhassa Kiği tarafından 
Sansa ile Erzincan'ı Erzurum'a bağlıyan kıs
mından başlanmasını ve şerefli bir mazisi ol
makla beraber bugün Bingöl'ün en mahrum böl
gesi halinde kalmış olan Kiği'nin kurtarılma
sını ve yukarıya bağlanmasını istirham ederim. 

Bir de arzım şudur ki, bu köy yolları da bir 
disiplin altına alınsa iyi olacaktır kanaatinde
yim. Bunları bütün bütüne mahallî Nafıa teşki- | 
lâtına bırakmak doğru değildir, çünkü başara
mıyor. Onun için Devletçe bu köy yollarının l 
dahi bir zapturap altına alınması ve imkânlar
la teçhiz edilmesi uygun olacaktır. 

Bir de, su işleri de aynı mahiyettedir. Çok 
yerde * verilen paralar heder olup gitmektedir. 
Onun için bu su işinin de bir zapturapt altı
na alınması ve işin düzenlenmesini, böyle amp-
rik, tesadüfe bağlı bir halde bırakılmamasını 
istirham etmekteyim Maruzatım bundan ibaret
tir. 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh
terem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin 9 
ncu devre sonunun Bayındırlık Vekâletinin son 
bütçesi üzerinde söz almak bahtiyarlığına ka
vuştum. Dört sene evvel yine bu kürsüden yük 
sek huzurlarınıza şöyle bir mâruzâtta bulun
muştum. Bayındırlık Vekâletinin, iktidara gel
diğimiz gün devraldığı işler, yol, toprak, su ve 
bataklık işleri idi. Bunları bir tarafa bırakarak 
şahsan benim gözüme çarpan tek bir mesele ol
muştu. Vekâlete gittiğim zaman ilk defa mem
leketin bayındırlık haritasını görebilir miyim 
diye rica ettim. Arkadaşlar haritayı çıkarttılar. 
Hakikaten memleketin haritası şöyle bir manza
ra arz ediyordu ki, sarı çizgiler, kırmızı çizgi
ler, yeşil çizgiler. Üç nevi çizgi gördüm. Altın
daki izahatı okumadan evvel bu haritayı bana 
gösteren arkadaştan bir sual sordum. Bu çiz- j 
gilerin her birisi bir alâmeti göstermekte idi. I 
Bu sarı çizgiler de hasta alâmetidir. Dikkatle 
baktım, bu sarı çizgilerin gözüme iliştiği nok
talar mahrumiyetini kabul ettiğimiz bölgelerdi, 
onların hepsi sarı çizgilerle çizilmişti ve al
tında da şöyle bir yazı vardı : Bu sarı çizgi
li bölgelerde Sevkulceyş bakımından ebediyen | 
yol yapılmıyacaktır. Yani burada oturan in- j 
sanlar hasta kalacaklardır. 
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İkinci tahlili yaparken de buralarda yol ya

pılmamasının sebebi nedir acaba diye düşündüm 
ve mülâhaza ettim. Şöyle bir netice çıktı; bu 
yollardan düşman memleketimize geleceği için, 
elimizden kıymetli eserlerimizi alacağı için ya
pılmıyacaktır.... (Böyle şey olur mu sesleri) 

REİS — Sabri Bey bütün bunları beş daki
kaya sıkıştırmanızı rica ediyorum. 

SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Şimdi arkadaşlar beni dinleyin rica ederim, 
sonra, anlıyacaksımz. Bu sarı çizgiler bu şekil
de anlatıldığına göre yapılmıyacaktır. Kırmızı 
çizgiler ise inşaat halindeki bölgeleri göster
mektedir. Halbuki bugün sarı çizgiler kısmen 
inşaat halinde, yeşiller asfalt kaplanmıştır. Ve
kâletin bütçesine gelmeden evvel bugün bak
tım, kaim çizgiler bitmiş, ince çizgiler inşa ha
linde, ve noktalı olanlar ise istikşafı ve ihzara- -
ti yapılmakta olanlardır. Ve bütün bunlar mem
leket sathına yayılmış, en ücra ve ismini bir
den hatırlıyamadığımız köylerimize kadar 
uzanmış durumdadır. Artık düşman gelecek di
ye yol yapmamak gibi bir geri zihniyet yerine, 
düşmanı memleket hududunda karşılamak ve 
hattâ memleket dışında karşılamak için Kore'
ye kadar nasıl gidilmesi lazımsa onun icabı ya
pılan bir zihniyet kaim olmuştur. Ben bu nok
tadan Bayındırlık Vekâletine ne kadar teşekkür 
etsem azdır. (Bravo sesleri alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bu vaziyet karşısında 
! memleketin yol dâvası iyi bir veçhe almıştır, 
i biz vekâletini yaptığımız bu son günlerde seçim 

bölgelerimize artık müsterih olarak dönebilece
ğiz-

i Muhterem arkadaşlar, düne kadar mücadele
sini düşündüğümüz şeylerin bir misalini vere
yim. 

Düne kadar (Palandöken) dağlarından ge-
I len suların, derelerden akan suların yaptığı za-
I rarları bertaraf edemiyorduk, Erzurum ovala

rı suların tahribi altında idi, bugün bu dere
lere bu sulara bir mecra verilmiş ve bugün vak-
tile bu sular yüzünden irtibatı kesilen 30-40 
köy geniş ve mümbit ovalara sahibolmuştur ve 
tabiat kuvvetlerine insan kuvvetinin hâkim ol-

I duğu ispat edilmiştir ve bu ovalardan bugün 
j istifade edilmekte ve buğday yetiştirilmekte-
I dir. 
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Bundan başka memleketimizde hidro - elek- j 

trik işi de ele alınmış ve tamamen memlekete 
bir istikamet, bir veçhe tâyin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, temas edeceğim ufak j 
şeylerden birisi de Van'ı Erzurum'a bağlıyan i 
yol üzerinde bulunan Tutak ve Karayazı ara
sında ufak bir yol vardır. Bunun da Devlet yol
ları arasına alınmasını istirham edeceğim. Bir 
de, Erzurum, biliyorsunuz büyük bir bölgedir. 
Onun için oranın bir an evvel karayollarının 
bölge merkezi haline getirilmesini istirham ede- I 
ceğim. Sonra, Horasan kaza oldu. Horasan'
la Hınıs'ı birbirine bağlıyan bir şose vardır. 
Bunun üzerinde Araş köprüsü vardır. Bu köprü 
1954 Bütçesinden yapıldığı zaman şose tama- I 
men açılmış olacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
Bununla beraber, 5 dakikalık müddet içinde 

içimdeki dertleri belki ifade edemedim. Haki
katen Bayındırlık Bakanlığı mensupları, baştan 
tutun da en küçük kademesine kadar kışın kar
larla, yazın sıcaklarla mücadele ederek memle
ketin yüzünü değiştirmiştir. Varolsunlar. Allah 
daima onları hayırlı hizmetlerde muvaffa,k et
sin. (Soldan alkışlar.) 

REÎS — Sırrı At alay. (Yok sesleri)* 
Hüsamettin Tug&ç. (Yok sekleri) 
Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, bu vekâlet 'birinci derecede köy
lerle alâkadar bir müessese olduğu için ben de 
Iköylere taallûk eden meseleler hakkında bir, 
iki ricada bulunacağım. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, bu vekâlet iyi, 
doğru bir yoldadır. iyi bir plân dâhilinde ça
lışmaktadır. Zaten yol yapmaya memur olan 
bir müessesenin evvelâ kendisini doğru yola 
sevketmesi lâzuni'gıelir, ki bu da vâikıdır ve doğ
ru yolda çalışılmaktadır. Biz bunu bu vekâ
letin bünyesinde bulunan yüksek su mühendi
si, mühendisler ve taknisiyenlere 'medyunuz. 
Çünkü kafası telkn'ik ile meşgul olan bir ada
mın çalıştığı bir yerde, !her halde havaiyat, 
edelbiyat, şu. 'bu olmaz. Onlar müspet düşünür 
ve müspet h'arelktat ederler. Binaenaleyh )ber-
veçlhipeışin arz edeyim ki, evvelâ hu müesseseyi 
işgal eden personelin tamamen tefenik terbiye 
ile ve teknik bilicilerle yetişmiş olması, muvaf
fak olmaınm ilk sebebidir. Ondan sonra bun
ların başında çalışkan bir vekil vardır, o da | 
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yine bu membadan vie bu inlenmeden gelmiştir, 
mühendistir ve çalış'kandır. Ben onlarla temas 
ettiğim vakit daima; yol, su, içme suları hak
kında bir tezin kabulünü rica 'eder dururum. 
Bu tezi, umumi olarak, plânlaştırma tekniğinin 
icabı olarak Yüksek Huzurunuzda da arz ede
ceğim. Evvelâ yol meselesinde, Devlet yolu di
ye bir tip yol ve bunun plânları vardır, ondan 
sonra, yine vilâyet yolları diye mahallî birta
kım yol tipi ve plânlar varıdır, bunlara 'bir 
şey demiyorum. Bu, onların bileceği bir işitir. 
Fakat şunu derhal arz edeyim ki, yol denen bir 
ırnesele, bir mefhum mütalâa edilince, onların 
bir şelbeke olduğu tabiîdir, belkemiği olan yol
larla, belk emiğine merlbut olan kaburga yollar 
vardır, bu kaburga yollar arasında köyleri 
belkemiği ve kaibnrıga yollara bağlıyan yollar 
vardır ki, işte köy yolları bunlardır. Ben şah
san amatör bir coğrafyacı olmam ve mühien-
idi'slerlie hısım, akraba bulunmam dolayı'siyle ve 
bu bakımdan diyorum ki, ana yollar bitmeyin
ce, bu köy yollarına başlamayın. Ama diye
ceksiniz ki, nasıl köycülük bu, köy yollarına 
başlamayın, diyor. Çünkü belkemiği tamam
lanmayınca kaburgalar tamam olmaz, köyler
de yapacağımız yollar heder olur, toprağı bir 
araya getirirseniz kürekle, kazma ile toprağı 
kazarsanız, bir yağmur yağar o gider. Neye 
'mallolur1? Sizin verdiğiniz o paralar, köylünün 
çalışması heder olur. Gelen Meclis düşünsün, 
ileride köy kanunu yapıldığı vakit bir plâna 
raptedil'melidir, köy yolları. Plânsız köy yo
lu yapmayın diyorum, yazlıktır, günaihtır. Bu
gün onun plânı yoktur, hattâ düşüncesi dahi 
yoktur. 

REİS — İki dakikanız kaldı. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Ondan sonra suya geliyorum. Su işleri sulyun 
membaından başlamak lâzımdır. Bu su işleri
ni ıslahetmekte de biz nasıl ki yol bahsinde 
zikzak hareket etmiş, ters başlamışsak su iş
lerinde de ters başlamışız. Suyun alt tarafın
dan başlamışız. Bu doğru değildir. Memlba-
ından başlıyaeaksınız, temizliye temizliye so
nuna geleceksiniz. Biz aşağıdan baJşlıyoruz. 
Bütün seller geliyor, kanallar yine doluyor. 

ikinci ricam da budur. Bu su işlerinde mut
laka suyun kaynağından başlıyalım. Yine plân, 
•yine plân. 

REÎS — Burlhamettin Onat. 
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BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; Devlet mekanizmamızın 
en muvaffak, iktidarımızın yüzünü en güldü
ren, göğsümüzü kabartan bir branşı da, hiç 
şüphe yok ki, bayındırlık hizmetleridir. Bu iti
barla Zeytinoğlu arkadaşımızın talihine gıpta 
ederim. 

Arkadaşlar; memleketimizde bayındırlık 
hizmetleri iki şekilde görülmektedir. Birisi 
doğrudan doğruya Nafıa Vekâletinin bizzat 
yaptığı hizmetler, bir kısmı da vilâyetlere pa
ra yardımı yapılmak suretiyle mahallî teşkilât 
tarafından görülen hizmetlerdir. Nafıa Vekâ
leti tarafından bizzat idare edilen hizmetler 
yalnız bizim değil, Amerikalıların bile gıptası
nı, hayranlığını celbedeeek bir mükemmeliyet
te ve yüz ağartıeı gelişmesiyle kendini göster
mektedir. 

Yalnız, Vekâletimizin mâruz kaldığı en bü
yük zorluk, müşkülât personeldir. Bu cihetten. 
bâzı aksaklıklar olmaktadır. Bunun da, perso
nel yetiştirecek müesseseleri takviye etmek su
retiyle birkaç senede düzene gireceğini umuyo
rum. Bayındırlık hizmetlerini konuşurken her 
sene mevzuubahis ettiğim bir şeyi bu sene yine 
ileri sürmek zorundayım: 

Hükümet teşkilâtımız arasında bir koordi
nasyon tesis edilmemiştir. Vekâlet bayındırlık 
hizmetlerine ait hususları ele alarak etüdlerini, 
projelerini, tesisatı yaptırıyor. Memleketi elek
trik enerjisine kavuşturmak için elinden gelen 
hizmeti ifadan geri durmuyor. Bakıyorsunuz, 
Gediz'de yüz milyon lira sarfiyle bir baraj ve 
santral kurulmaktadır. «Güzel.. Fakat seçim 
mmtakama ait bir işi takibetmek üzere İller 
Bankasına gittiğim vakit, Emet'de 3,5 milyon 

• lira sarfiyle îller Bankası bir santral kurmak 
üzeredir. Şimdi 100 milyon lira sarfı ile kuru
lacak olan ve Ege bölgesinin büyük bir mmta-
kasını elektrik enerjisine kavuşturacak olan bir 
santral iki sene sonra faaliyete geçecekken, 
Emet'te 3,5 milyon lira sarfiyle santral kurma
nın mânasını anlıyamadım. Biz fakir bir mille
tiz, paramızın bir santimini hesapla sarfetmek 
zorundayız. Memleketin elektrik ihtiyacı nedir? 
Tesisler ne olmalıdır1? Nerelerde kurulmalıdır1? 
Bunun bir plân olarak tesbit edilmesinde, bir 
programla tatbik yoluna gitmekte i s ab^ olsa 
gerektir. 

Yine bu arada Konya'ya elektrik verilmesi 
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için Göksu'da 10 milyon lira sarfiyle bir sant
ral kurulmaktadır. Bu santralin vereceği kuv
vet saatte sekiz bin kilovattır. Halbuki Konya'
ya 150-200 kilometre mesafede Aksunun ve
rebileceği bir kuvvet vardır. Bu, saatte 90 ki
lovattır. Göksu'da kurulan enerji santralinin 
11 misli bir kuvvettir. Maliyeti de Göksu'da 
kurulacak santralin iki misline yakın bir şey; 
22 milyon liradır. Yani 22 milyon lira sarfiyle 
diğerinin 11 misli kuvvet elde etmek mümkün
ken niçin o bırakılıyor da Göksu üzerine 10 mil-

j yon sarfiyle 8 bin kilovatlık bir tesis yapılı
yor? Bunu bir türlü anlıyamadım. Sonra bura
ya 22 milyon sarfiyle elde edilecek kuvvetten 
yalnız Konya değil, İsparta, Burdur, Afyon, 
Antalya dahi aydınlanacak, ısınacak ve aynı 
zamanda Pozantı'dan Eskişehir'e kadar trenle
ri de elektrikle işletmek mümkün olacaktır. De
mek ki bu işlerde esaslı bir program ve koor
dinasyonumuz yoktur. Yalnız bu sahada değil, 
her sahada. 

REİS — Doktorcuğum, bir dakika maalesef, 
tecavüz etti. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Biti
reyim, öyle ise. Benim Bayındırlık Vekâletiyle 
anlaşamadığım tek bir nokta vardır. Buna ait 
şikâyetimi, hattâ kavgamı faslında yapacağım, 
o zaman bahsederim. 

REİS — Hüsnü Türkand. 
Efendim, İstanbul Üniversitesi ve Beden 

Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe Kanu
nunun oylama muamelesi bitmiştir. 

HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, Kocaeli Vilâyetimiz senelerden beri 
seylâp ısıtırabı çekmektedir. Sakarya nehri 
bizim vilâyetimizde tamamiyle ısıtrap kaynağı
dır. İlk baharda, bilhassa karların eridiği bir 
zamanda Adapazarı ovası ve Akyazı, Hendek'in 
bir kısmı tamamiyle sular altında kalmaktadır. 
Bu havalideki mümbit arazinin üçte biri ekilmez 

I verimsiz bir hale gelmektedir. Hükümete yaptı-
j ğımız müracaatlarda bâzı mühim olan kısımların 

ihalesi yapılmışsa da bilhassa müaahhitlerin işe 
j geç başlaması yüzünden buralarda tehlikeli sey

lâp hâdiselerinin önüne geçilememektedir. Bu 
Kış yine Adapazarı sular içerisinde kalmıştır ve 

| halen İzmit ovası tamamiyle sular altındadır. Bu 
I haddeler bilhassa vatandaşlar üzerinde kötü tc-
! sir yapmaktadır. Mütaahhitlerin vaktinde işe 
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başlamamak hususundaki hareketleri vatandaş 
üzerinde çok kötü tesir bırakmaktadır. Meselâ 
Pamukova'da açılan sathi hendek, bu tamamiyle 
sularla dolmuş ve .arazinin mühim bir kısmı su
lar altında kalmıştır. Bugün çok kıymetli mez
ru arazî feci durumdadır. Bunun için her gün 
vatandaşlardan şikâyetler almaktayız. 

Bir de içme suları mevzuuna temas edece
ğim : Bizim Sakarya Vadisinde bulunan köyle
rimizin bir kısmında içme suyu olmadığından 
Sakarya suyu içerler. Bu gibi yerlere suyun ge
tirilebilmesi büyük masrafları icabettirdiğinden 
acaba buralarda arteziyen açılması hususunda 
vekâlet bir tedbir düşünmekte midir? 

Memleketimizin yine mühim dertlerinden 
birisi de yol derdidir. İstanbul İzmit arasında
ki yol açılmıştır. Fakat trafik kazaları da bü
yük bir nispette artmış, orası memleketin en 
çok kaza olan yeri haline gelmiştir. Yol şehir
den geçmekte olduğundan trafik çoğalmış, şe
hir vesait kalabalığından geçilmez bir hale gel
miştir. Bu sebeple sahil yolunun bir an evvel 
ikmalini rica ediyoruz. Aynı zamanda trafiğin 
artması ve yolun asfalt kaplaması yapılmadı
ğından toz bulutları yol ve şehri sarmakta, 
göz gözü görmez hale geldiğinden trafik kaza
ları artmaktadır. Yolun bir an evvel asfaltla 
kaplanması mühim dileklerimizden biridir. Asıl 
mühim olanı, bu mıntakanm, memleketin 3 ncü 
derecede trafik kazalarının vâki olduğu bir 
mahal haline gelmiş olmasıdır. 

Bir temennimiz de şu olacaktır. 
Bilhassa liman dâvası üzerinde durmak iste

rim. 
Liman işlerimizin projeleri yapılmış, etüd-

leri ikmal olunmuş bulunduğundan bugünkü 
ihtiyaçlar liman meselesinin ciddiyetle ele alın
masını icabettirmektedir. 

Petrol Ofisinin, Kâğıt Fabrikasının ve Eti-
bankm yaptığı iskeleler hakikaten memlekette 
bir tahmil tahliye meselesini ortaya koymuştur, 
bu ihtiyacın giderilmesi için Hükümetin bu hu
susta bir karar alması ve bu duruma bir niha
yet vermesi gerekmektedir, bu meselenin hal
lini de istirham ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, ben iki mevzu üzerinde durmak is
tiyorum. 
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Bunlardan birisi Erzurum hattının uzatıl

ması mevzuudur. Arkadaşlarımdan beni, b j 
mevzuu bir bölge mevzuu olarak getirmiş gibi 
telâkki buyurmamalarını, Bütçe Komisyonu ra
poruna dayanarak arz edeceğim. 

Bütçe Komisyonu, raporunda diyor ki, Doğu 
bölgemizin kalkınması için Horasan - Sarıkamış 
hattının inşaatına bir an evvel başlamak bir za
ruret haline gelmiştir. Büyük Meclisçe 80 mil
yon liralık bir tahsisat bu iş için ayrılmıştır. 
Memleketin muhtelif aksamını demiryollariyle 
birbirine bağlamanın hayati ehemmiyeti haiz 
olduğu hepinizce malûmdur. 

Yine Bütçe Komisyonu raporunda görüyo
rum ki, bu iş için bu seneki bütçeye 500 bin li
ralık bir tahsisat konulmuştur. Gerçi yine Büt
çe Komisyonu raporunda bonolardan istifade 
edileceğine dair bir kayıt varsa da, Hükümet
ten sarih olarak öğrenmek istiyorum. Bütün 
Kars'ı sevindirmiş ve şükran duygulan içeri
sinde bırakmış bulunan bu 80 milyon liraliK 
tahsisat kararının ilk fiilî tatbikatı 1954 yılın
da görülecektir. 

Kars, müteşekkir ve minnettardır, fakat işi 
görmek ve başlandığına gözleriyle şahit olmak 
istiyor. Muhterem bakandan çok istirham edi
yorum, 1954 te ele alınacak kısmın 500 bin lira 
ile yapılmasına imkân olmadığı aşikâr bulun
duğuna göre, bunu ne suretle tahakkuk ettire
ceklerdir? Lütfen bildirsinler. 

İkinci olarak umumi bir mevzu üzerinde 
durmak istiyorum. 

Bayındırlık Bakanlığının hakikaten büyük 
bir gayretle hepimizi • övündürecek şekilde ça
lışmakta olduğuna şüphe yoktur. Fakat, mü-
şahadelerimde aldanmıyorsam, büyük bir ele
man sıkıntısı içindedirler. Binaenaleyh, bu ve- ' 
vekâlet için. Y. mühendis, mühendis, fen me
murları diye isimler verebileceğimiz eleman yok
luğu mühim bir mevzu halinde kendisini gös
termektedir. Memleket inkişaf ettikçe elbette ki, 
bayındırlık işleri azalmıyacak, artacaktır. 

Vekâlet en kısa zaman içerisinde bu gibi 
elemanları yetiştirmek için ne gibi tedbirler 
düşünmektedir, bunu öğrenmek istiyorum ve 
kendilerinden izahat rica ediyorum. 

REİS —-• Keşşaf Mehmet Kurkut. 
KEŞŞAF MEHMET KURKUT (Bilecik) — 

Efendim; geçen sene de bu kürsüde temenni-
yatta bulunmuştum, köy yollarımız hakkında, 
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köy yollarımızın çabucak ikmali için Devletin 
malî vaziyeti müsait değildir. Fakat, bu husus
ta halkımızın da fazla gayretleri inkâr edile
mez. Binaenaleyh halkımız, köylülerimiz isti
yorlar ki, her köye motorlu vasıta gelsin, ken
dileri de çabuk çabuk gidip gelsinler. Kendile
r i de bilfiil çalışıyorlar. Mensup olduğum Bile
cik Vilâyetinin bâzı köyleri yollarını kendileri 
yapmışlardır, vilâyet bunlara son zamanlarda 
yalnız kum dökmek suretiyle yardım yapmıştır. 
Benim temennim vekilden, yollarını kendileri 
yapacak köylere prensip kararı ile yardım
larını teksif etmeleri için valiliklere emir veril
sin! Saniyen Feridun Fikri Düşünsel arkadaşı
mızın buyurduğu gibi bu iş vilâyetlerde biraz 
aksak gitmektedir. Valiler bunları encümen 
âzalarının tesirine göre lâzımgelen muhite yar
dımlarını teksif etmektedirler. Binaenaleyh mü
savi bir surette ve en ziyade yola ihtiyacı olan 
yerlere yardımın yapılması yerinde olur. 

Su işlerinde köylülerimiz oldukça sahibi ha
yırdırlar. Köye su getirilmesini tamamen Hü
kümetten beklememektedirler, kendileri de kur
dukları dernekler vasıtasiyle para katmaktadır
lar. Bu gibi derneklere Hükümet yardım eder
se köye çabucak su getirme imkânı bulunmuş 
olacaktır. 

Bilecik Vilâyetinin Küplü Nahiyesinden Bur
sa şosesine geçmekte olan bir yol vardır, bu 
yol üzerinde İstanbul asfaltının yapılmasına. 
uğraşılıyor. Bilecik Vilâyetini Eskişehir'e bağ-
lıyan ve söğüt üzerinden geçen yol üzerinde 
Darıdere mevkii vardır, burası karla kapalıdır, 
Sö&üt üzerinden gelen bu yolun kardan temiz-
letilmesini Sayın vekilden bilhassa müvekkille
rim adına rica ederim. 

iSonra, bir de bu sene kış çok olmuştur. Kı
şın çokluğu malûmunuzdur. 1948 de Eskişehir 
sel felâketine kışın çokluğu sebep olmuştur. 
Binaenaleyh bu sene yine (korkuluyor. Sarısu 
mecrası açılmamıştır. Bu .mecranın bir an ev
vel açılarak suyun yoluna girmesi lâzımdır. Ge
çen sene bu yüzden înönü - Çukurhisar ovasın
da yazlık arpa mahsulü alınmamıştır. Saym 
Vekilden bilhassa rica -ediyorum. Bu dşjle alâ
kadar olsunlar. 

Köylümüz ayaktadır. Hepsi yolunu yapacak 
durumdadır. Bunlara kazma kürek yardımı ya
pılması lâzımdır. Kendileri tarafından yolları
nı yapanı köylere prensip itibariyle 'daha evvel 
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I yardım yapılması kararının alınması ve evve-

ilâ yardımlarım buralara teksif edilmesini rica 
©diyorum. 

KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz de memleket ölçüsündeki 
müspet ve verimli çalışmalarından dolayı, baş
ta sayın Vekil olmak üzere bütün Vekâlet 
mensuplarına teşekkür 'etmekle sözüme !başlı-
yacağım. 

Her işte olduğu gibi bu Vekâlette de bâzı 
ufak aksaklıklar olmaktadır. Bunların eleman 
noksanlığındaki imkânsıztoklardan ileri geldiği 
muhakkaktır. 

Benim temei-niılerimin başında vekâletlerara-
sı koordinasyonun kurulması geliyor. Meselâ 
vilâyetimiz için bir amglodozer temini müm
kün olamamıştır. Biz Merkez Bankasına gittik. 
Bunları ithal için gerekli teşebbüslerde bulun
duk. İmkân bulamadık. Onun için bu işlerin, 
mahallî teşkilâta bırakmadan acaba vekâlet-
lerarası bir koordinasyon kurmak suretiyle 
ihalledilmesi mümkün olmaz mı? 

İkincisi; su paralan buradan her vilâyetin 
ihtiyacına göre gönderiliyor. Evvelki seneler
de vilâyetler ne kadar para istemişse verilirdi. 
Bu sene, meselâ Amasya için 260 bin lira is
tenmiştir, buna mukabil yüz bin lira gönderiıl-

. mistir. Bütün köylerimiz sn yollarını açtırmış-
I tır. Para kâfi gelmediği için bu işler yarım 

kalmıştır. Bunlasrın hiç olmazsa bu seneki tah
sisatla bu noksanları telâfi edilebilir (kanaatin
deyim. 

İkinci îbir-mesele, Nafıa Vekilimiz bizzat 
şahit olmuşlardır. Yeşilırmak'in evvelki sene
ki feyezanında halkın gördüğü zarar meydan
dadır. Bu sene de kış şiddetli geçmiştir. Bu 
şiddetli geçen kışın tesiri ile belki daha vahîm 
neticeler tahassul edebilir. Durucasu'da bunun 
için bir tesisat yapılıyor. Bu tesisatın 1952 
senesinde bitmesi lâzımken), 1954 senesinde 
hâlâ bitmemiştir. Hariçten getirtilecek malze
menin zamanında gelmeoresinden ileri geliyor 
bu gecikme, önümüzdeki yaz aylarında dai
ma feyezan yapan Yeşilırmak ve Tersakan mec
ralarının temizlettirilmesi mümkün olamaz mı? 
Yalnız bizim bölgemize değil aynı zamanda/ bu, 
Sakarya'ya da şâmildir. Lüzumlu bir tedbir 
olarak bu mecraların temizlenmesinde VekâJe-

I tin hassasiyetle durmasını rica ediyorum. 
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İBir de karayollarından Samsun - Havza -

Merzifon arası ve yine Amasya - Mecitözü ve 
•Çorum a raisi çok bozuktur. Buralara da az 
«ehemmiyet veriliyor. Bunların da nazarı iti-
'bara •alınmasını rica ediyorum. Bayındırlık Ve
kiline önümüzdeki yıl başarılar temenni ederek 
sözlerime nihayet veriyorum. 

BEİS — Saim önhon. 
SAÎM ÖNHON (Kocaeli) — Muhterem arka

daşlarım, ben de bölgeme ait iki istirhamda bu
lunacağım. Bunlardan birisi îzmit Limanı mev
zuudur. ithalât ve ihracatımızın gün geçtikçe 
ne kadar inkişafetmekte olduğunu hepimiz gö
rüyoruz. İthalât ve ihracat deyince takdir Du
yurulur ki en başta dikkate alınması lâzımge
len mevzu linıandr. Yine memleketimizin liman
larının bir an evvel tahakkuk ettirilmesi uğ
runda daima hamleli başarılarını iftiharla ta-
kibetmekte bulunduğumuz, Bayındırlık Vekili
mizin ne kadar emek ve gayret sarfetmekte ol
duğunun şahidiyiz. Mühim limanlarımızdan bi
risi de İstanbul limanıdır. İstanbul limanının 
tevsi edilmesinin ne kadar güç olduğu malûmu
nuzdur. Buna mukabil İstanbul'un yanında 
bütün teknik şartları ve bütün kolaylıkları ihti
va eden İzmit körfezimiz vardır. Buranın lima
nı için projesi yapılmış ve bütün plânları ha
zırlanmıştır. 15 - 20 milyon liraya malolacağı 
tahmin edilmektedir. Bu liman yapıldığı tak
dirde Istanbulla İzmit arasındaki mesafenin 
ve yolunun icabettirmiş olduğu bütün masraf
lar tasarruf edilmiş olacak, bittabi tasarruf edi
len bu para ile ihracat ve ithalâtımıza intikal 
etmek suretiyle bütün alış veriş .yapanlara kâr 
temin edecektir. Bu liman işinin bir an evvel 
tahakkuk yoluna girmesi hem İzmit'in inkişa
fını temin edecek, hem! de arz ettiğim gibi eko
nomi ve ticari sahada bir ferahlığa imkân ve
recekti?. 

İkinci maruzatım; Kocaeli Vilâyeti, demin 
maruzatta bulunan arkadaşımın işaret buyur
duğu gibi, Sakaryadan çok büyük zarar gör
mektedir. Bu, Sakaryanm büyük su dâvası 
meyamnda t-hemmiyetle ele alınacağına kani 
bulunuyoruz. Ancak bu tahakkuk edinceye ka
dar yapılması lâzımgelen bir husus hakkında 
maruzatta bulunacağım. 

Eskiden Sakaryanm ağzında bir tarama ge
misi varmış, bu gemi gelir turasını temizler ve 
su baskınlarım önlermiş. Bu suretle de halk, bu-
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gün uğradığı müşkülâtın, birçoklarından kurtu-
labilirmiş. Böyle bir tesis yapıldığı takdirde 
Sakaryanm bugün bölgemize vermiş olduğu 
zarar çok azalacak ve belki hiç mesabesine ine
cektir. Mühim bir masrafa ihtiyaç göstermiye-
ceği tahmin olunmaktadır. Bunun nazarı dik
kate alınmasını istirham ediyorum. 

Üçüncü bir istirhamım da şudur: Adapazarı 
ile Hendek arasında Dernekkırı denilen ve Ko
caeli 'nin en mahsuldar sahasını teşkil eden bir 
bölgemiz vardır. Burada içme suyu yoktur. 

Köy suları için verilen paralar, malûm oldu
ğu veçhile az masrafla tahakkuk ettirilebilecek 
olan yerlerin sularının getirilmesine sarfedil-
mektedir. Elbette doğrudur ve böyle yapıla
caktır. Dernekkırı biraz masraflı bir dâvadır. 
Bu köylerin yakınında su yoktur. İler köye 
bugün verilebilen 3-5 bin lira ile bu dâvayı hal
letmek kabil olamamaktadır. Buna mukabil bu 
havzanın hemen yakınında 160 metre irtifa ve
ren bir tepenin üzerinde bulunan Değirmende-
re Köyünde muazzam ve çene şüyu ayarında bir 
su vardır. Buhususta Bayındırlık Bakanlığına 
vâki mâruzâtımız ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınarak proje ve keşifleri hazırlanmıştır. 3 -
3,5 milyon lira saferidiğin takdirde 92 köy ve 
'bu köylerde oturan sayısı 40 000 i bulan sa
kinleri çene suyu ayarında iyi bir suya kavuş
turulmuş olacaktır. Bu bölgenin beş altı met
re kazılan kuyularda bulunan suyu insanların 
değil hayvanların bile içemiyecek kadar fena 
vasıftadır. Değirmendere suyu demin arz etti
ğim miktarda köylere verilecek paralarla hal
ledilemez. 3, 3,5 milyon liralık masrafı köylere 
taksim edersek köy başına 20-25 bin lira isa
bet etmektedir. Fakat buna mukabil arz etti
ğim büyük sahada oturan vatandaşlarımız içe
cek sularını bugün 10-15 km. mesafeden araba
larına koydukları bidonlarla taşımaktadır. Bun
ların içine şap... atarak dinlendirildikten son
ra içmektedirler senelerden beri bu müşkül ve 
ıstırabı çeken halk Değirmendere suyuna ka
vuştuğu takdirde duyacağı minnet ve şükran 
hisleri, tahmin ederim ki, proje 3 - 4 senede ik
mal edileceğine göre, senelere taksim suretiyle 
tahsis olunacak 3-4 milyondan ibaret olan bu 
parayı kabul ettirecek kadar kıymetli olacaktır. 

Nafıa Vekâletimizin her gün tahakkuk ettir
mekte olduğu ve şahidi bulunduğumuz hamlele
ri şükranla anarken bu işleri idare eden Sayın 
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Vekil arkadaşımızdan ve mesai arkadaşlarından, 
bu küçük dâvamızın tahakkuk ettirilmesinde 
lütuf larını esirgememelerini istirham edeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir, muhterem arka
daşlarım. 

REÎS — Efendim; kifayet takriri bulundu
ğu için, kabul, ademikabul sizlerin olmakla be
raber Vekile söz vereceğim. Vekilden sonra 
bir arkadaşımıza daha söz vermek imkânı mev
cuttur. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, müsaade 
ederseniz arkadaşlarımın suallerine teker teker 
ve kısa bir şekilde cevaplarımı arz edeceğim. 

Kâzım Arar arkadaşım, işlerin artışı nispe
tinde, bilhassa vilâyet kadrolarının genişletil
memiş bulunduğunu söylediler. Biliyorsunuz, 
umumi bir eleman sıkıtısı meselesi vardır ve 
bu mevzuda da icabeden tedbirleri almış bu
lunmaktayız. Ama takdir buyurursunuz ki, bu 
tedbirler elbette kısa vadeli olamamaktadır. Bu 
hususlar hakkında kısaca mâruzâtta bulunaca
ğım : 

istanbul, izmir ve Ankara teknik okulların
da fen memuru yetiştirilmek üzere şubeler açıl
mış ve bu sene derslere başlanmıştır. Ayrıca 
Ankara'da ve istanbul Teknik Üniversitesinde 
teknik okul açılmaktadır. Bundan başka doğu 
üniversitesinde bir teknik koleji açılması, ilk 
iş olarak bu manzumeye dâhil işlerdendir. Bun
dan başka da uzun vadeli tedbirlerle eleman 
yetiştirme imkânları hâsıl oluncaya kadar âcil 
ihtiyaçlarımızı karşılıyabilmek üzere merkezde 
tekniker kursları açmış bulunuyoruz. Bu kurs
lara sanat okulu mezunları, enstitü veya lise 
mezunlarını imtihanla almakta ve sıkı bir eği
time tâbi tutmak suretiyle o saha için gerekli 
eleman ihtiyacını sağlamaya çalışmaktayız. Bu
güne kadar bu şekilde 400 tekniker yetiştiril
miş ve vilâyetler emrine gönderilmiştir. Bun
ların yetiştirilmesine devam edeceğiz. Aynı za
manda bunları tekâmül kurslarında yetiştirmek 
suretiyle, esas mekteplerden yetişmiş eleman
ları şantiyelere gönderinceye kadar bunlarla 
ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışmaktayız. 

Kâzım Arar arkadaşım, Çankırı'nın Hacı 
Bendi inşaatına ait teftiş işlerinin iyi yapılma
mış olduğunu ifade buyurdular. 

Oraya vekâletimiz başmüfettişini göndermiş, 

2.1904 0 : 1 
I ayrıca Dâhiliye Vekâleti müfettişleri de gön

derilmek suretiyle icabeden tahkikat yapılmış
tır. Hattâ bu tahkikatın bir kısmı da Devlet 
Şûrasına intikal etmiş bulunmaktadır. 

Köy yoları dâvasında arkadaşımın kanaatleri
ne iştirak etmemekteyim. Buyurdular ki; tıpkı es
ki iktidarın köy okulları inşaatında olduğu gibi 
köylülerimiz tazyiz edilmek suretiyle köy yolla
rında çalıştırılmaktadırlar. Ben, diyebilirim ki, 
şahsıma gelmiş bütün mektupları tamamen kendi 
elimle açıp okuyan bir arkadaşınızım. Bugüne ka
dar vilâyetlerden ve bilhassa köylü vatandaşla
rımızdan aldığım mektupların tek bir tanesinde 
dahi yol inşaatında kendilerinin tazyik edildiği 
ve bu şekilde inşaattan müteessir edildikleri şek
linde her hangi bir şikâyete raslamadım. Bunun 
tamamen aksine olarak yapmak istedikleri köy 
yolları için vilâyet makamlarının kendilerine 
teknik ve malzeme yardımında geciktiklerini ve 
bu yardımın biran evvel sağlanması yolunda 
benim tavassutumu istirham ettikleri yolunda 
olmuştur. Mesele o vaziyettedir ki, işin hakikati 
köylülerimizin köy yollarını yapma arzusunun 
yerine getirilmesine maalesef, gerek eleman, ge
rek malzeme, makine bakımından yetişememek
teyiz. Nerede kaldı ki, onları tazyiz edip de bu 
köy yollarını yaptırmak istiyelim. 

Arkadaşım, Çankırı Nafiasının elemansızlı-
ğmdan, fakat bunun yanısıra da tamamen mü-

l tezat bir şekilde Çankırı'ya yapılan yardımlarin 
azlığından şikâyet ettiler. Bu yardımları elma 
taksimi yapar gibi müsavi şekilde yapmamın 
memleketin umumi menfaatine faydalı olacağı-

I na kani değilim. Öyle vilâyetlerimiz vardır ki, 
verilen tahsisatı fazlası ile sarfedebilmek cihe
tinden eleman kadrosuna sahiptir; ama bâzı na-

I fıalarımız da maalesef eleman kıtlığı dolayısiyle 
tam teşkilâtla çalışamadıkları için verilen tah
sisatı yılı içinde sarfetmemesi, her hangi bir vi-

I lâyet tahsisatını sarfedemiyor diye diğer sarf 
j imkânını bulunan vilâyetlere az para vermeyi 
j memleketin umumi kalkınması ve menfaati na

mına doğru bulmamaktayım. 
Bâzı yollar hakkında temennileri oldu. Dev

let yolları programına alınmasını istedi ve diğer 
bâzı vilâyet yolları hakkında temennilerde 
bulundu. Onları tetkik ettireceğim efendim. 

içme suyu dâvasında boru meselesinin umu
mi olarak Tekelden mubayaa ve tevzia tâbi tu-

' tulmasmın daha uygun olacağını ifade buyurdu. 

— 919 — 



I : 50 25.2 
Gümrük muafiyetinin bu şekilde sağlanabilece
ğini bildirdi. Halbuki vilâyetler tarafından mün
feriden yapılan mubayaalarda da boru alınırken 
gümrük muafiyetinden istifade edilmektedir. 
Buna kanuni bir mâni yoktur. Yalnız bu sene 
için 400 bin metre tulûnda ve iki küsur liraya 
eternik boru mubayaa etmiş ve vilâyetlere tev
zi eylemiş bulunmaktayız. Yapı işleri dairesinin 
takviyesi; bu da eleman meselesiyle alâkalıdır. 

Sonra; merkez ve mülhakattaki teşkilâtın 
iktisadi esaslara göre ıslahı istenmiştir. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, gerek küçük su ve gerekse bü
yük su işleri iktisadi etüdler neticesinde mey
dana getirilmiş plânlar sonunda tatbikata sevk-
edilmektedir ve bu şekilde yapılmaktadır. 

Baha Akşit arkadaşımız enerji mevzuunun 
bir elde toplanmasının doğru olacağını ifade 
buyurdular. Hakikaten, geçenlerde toplanmış 
olan enerji kongresi de bu yolda bir karar ver
miş bulunmaktadır. Bu karara göre enerji kon
gresinde yapılan müzakerelerde alman karar
lardan da istifade edilerek bir Enerji Bankası 
Kanunu hazırlanmış ve vekâletlerin tetkikimi 
sunulmuştur. Bu devrede yetişmek imkânı ol
madığı için önümüzdeki devrede kanunlaştırma
ya çalışacağız. 

Yapılan iskele ve barınakların muhtelif mü
esseselere verilmesini tenkid ettiler ve bunların 
bir elden kurulmasını ifade ettiler. Hazırladığı
mız Teşkilât Kanununumuzda bu mevzua temas 
edilmiştir. 

300 milyon lirayı gelecek yıllara sâri kullan
ma yetkisi, Tahsisat Kanunumuzda bakım işleri 
ve saire derpiş edilmiştir. 

Belediye ve hususi idarelere teslim ve devir 
edilecek iskele ve barınakların tamir ve bakımı
na lüzumlu tahsisatın temini için fonlar tesis 
edilmiştir. Bunlar büyük işletmelere bırakılmış, 
tamir ve bakımı ile beraJber Denizcilik Banka
sına devredilmiştir. 

Köy elktrifikasyoıuı meselesi : Elektrik iş
leri Etüd İdaresinde bu mevzuda çalışmalarımız 
mevcuttur, 10 gün evvel Amerikan yardımından 
dört mütahasKis Amerikalı gelmiş bulunmakta
dır. Daha evvel yaptığımız çalışmalar ve hazır
ladığımız etüdlere onların da çalışmalarını kat
mak suretiyle köy elektrifikasyonu bürosu bü
tün çalışmaları toplamaktadır. 

Kısa zamanda bunu intaç ettikten soma da 
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arkadaşımın arzu ettiği şekilde tahsisat meselesi 
ele alınmış olacaktır. 

Tamirhanelerin birleştirilmesi mevzuuna ge
lince; bu hakikaten ilk hamlede gayet uygun ve 
müsait gibi görünmekte ise de işin iç yüzüne biraz 
nüfuz edildiği ve bu hususta biraz daha derin 
tetkikat yapıldığı takdirde görülmektedir H; bu 
tatbikat pek tavsiye edilmemektedir. Bizim 
şantiyelerimizde, gerek Karayolları ve gerekse 
su işlerinde çalışan çeşitli makineler, çeşitli tip
leri, markaları ihtiva etmektedir. Aynı zamanda 
çok çeşitli yedek parçalarını da muhtevi bulun
maktadır. Bunları bir atelycde tamir etmek 
şeklinde birleştirilmeye hakikaten imkân yok
tur. Bizim tetkiklerimiz maalesef menfi çıkmış
tır. Çünkü bütün atelyelerimiz değişik atelye 
esası ve parça üzerinde kurulmuş bulunmakta
dır. 

Ali Fahri arkadaşım. Bandırma limanının 
yapılmamış olmasını söylediler ve bunun biran 
önce yapılması temennisinde bulundular- Demin 
arz ettiğim 300 milyon liralık Tahsisat Kanunu 
zaten bütün kıyı iskele, barınak ve limanların 
yapılması veya inkişaf ettirilmesi şeklinde 
umumi bir tahsisat mahiyetinde olduğu için bü
tün işlerin yapılmasına matuf bir tahsisattır. 
Sırası geldiğinde bu limanın noksanları ikmal 
edilecektir. 

ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Tamına 
meselesi daha mühimdir ve paraya da ihtiyaç 
o kadar yoktur. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOfiLF 
(Devamla) — Ramidaki iki kilometrelik yolun 
yapılmadığından da bahsettiler. Rev halde bu, 
belediyeyi alâkadar eden bir mevzudur. Bu 
itibarla bu is vekâletle alâkalı değildir. 

inşaat işlerinde birçok suiistimaller yapıl
dığından, tâ yukardan aşağıda kadar meslek 
arkadaşlarımı sayarak bu arkadaşları umumi 
bir itham altında bulundurdular ki bu, çok 
ağır olmuştur, bunu katiyyen doğru bulmam.. 
Herhangi bir suiistimal olabilir, büsbütün ol
mayacaktır iddiasında da değilim. Olduğu za
man kanunun yakalarına yapışacağından şüp
heleri olmamalıdır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Kâinattan şüphe
lidir Ali Fahri. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Devamla) — İnos - Keşan yolu, pirinç yolu 
olması itibariyle, çok ehemmiyetli diye b'iyur-. 
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dular. Biliyorsunuz ki, il ve köy yollarının 
ehemmiyetini vilâyetler takdir etmektedir. Yani 
Vekâletten ayrılan yardımla, kendi hususi mu
hasebe bütçelerinden ayırabildikleri tahsisatla 
vilâyet hudutları içinde hangi yolun daha evvel 
yapılması icabettiğini kendi aralarında takdir 
etmektedirler. 

Meric'in ıslahı mevzuu. Proje v>e etüdleri 
tamamen ikmal edilmiştir. Yunanlılarla müşte
rek yapılacak bir iştir. Bunun için teşebbüs 
halindeyiz. 

Feridun Fikri arkadaşım, Diyarbakır -
Bingöl - Sansa yolunun yapılması temennisinde ı 
bulundular. Bu, bir Devlet yoludur. Program
da sırası geldiği zaman yapılacaktır. 

Köy ve il yollarının bir disiplin altına alın
ması hususunun ve vilâyet yardımlarını demin 
arz ettim. 

Karayolları bölge müdürlüklerine il yolları
nın etüd ve projeleri tevdi edilmiş ve her bölge
de birer etüd ve proje bürosu teşkil edilmiştir, 
onların yaptıkları etüdler neticesinde tesbit olu
nan güzergâhlarda faaliyet sarfedilmektedir. 

Köylerin içme sularının ne şekilde yapılıp 
temin edileceğinin bir esasa raptınm temin olun
ması tavsiye buyuruldu. Bunların ne şekilde 
getirileceği ve nasıl yapılacağı hakkında her 
okur yazar insanın anlıyabileceği şekilde re- ı 
simli ve yazılı talimatnameler hazırlanarak vi
lâyetlere gönderilmiştir. Bunlar her nafıa mü
dürlüğünde mevcuttur. 

Sabri Erduman arkadaşımız Tutak - Kara
yazı - Hınıs yolunun Devlet yolu olması ve 
Erzurum bölgesine alınmasını arzu ettiler. Bu 
hususu, diğer istekleri olan Gelingâh köprüsü- ı 
nün yaptırılması ile birlikte tetkik ettireceğim. 

Ahmet Kemal Varınca arkadaşımız, köy yol
larını ana yola ve buna bağlı olan diğer tâli | 
yolların ikmalinden evvel yapılmamasının daha | 
doğru olacağını ifade ettiler. I 

Haddi zatında bu mesele tetkik edilirse bu
nun böyle olmadığı görülür. Birçok köyler 
vardır ki, civarından geçen tâli veya ana yola 
birkaç kilometre uzaklıktadır. Bunları ana ve
ya tâli yola bağlamamak, zamana talik etmek 
doğru değildir. 

Hakikaten bir köy manzumesinin civarında 
her hangi bir tâli veya ana yol mevcut değilse 
bu köyleri birbirine bağlamakta bir menfaat ı 
yoktur. Köylerin mutlaka esaslı yola bağlan- j 
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ması yolunda açılmış böyle bir inşaat mevcut 
olmaması lâzımgelir ve yoktur. 

Burhanettm Onat arkadaşımız, personel iş
lerine temas ettiler, bunları arz etmiş bulun
maktayım. 

Enerji mevzuu: Enerji mevzuunda koordi
nasyon mevcut olmadığını ifade buyurdular. 
Meselâ, Emet'te Kayaköy santrali, Gediz'deki 
Hidro - Elektrik santrali yapıldığı için lüzum
suz olduğunu ve yine Konya'da Göksu santrali 
bulunduğundan Aksu santralinin derhal yapıl
maması icabettiğini ifade buyurdular. Hal
buki bu mevzular ister îller Bankası ister vekâ
letimiz yolu ile ihale edilmiş olsun, Elektrik iş
leri Etüd İdaresi istihlâk plânları dâhilinde ya
pılmakta ve bunların da istihlâk sahaları birbi
rine tedahül etmemektedir. Yurdun ileriki. yıl
lar enerji ihtiyacı bilhesap o kadar muazzam 
rakamlar arz etmektedir ki, şimdiden böyle bir 
endişeye bendeniz lüzum görmem. 

Hüsnü Türkand arkadaşımız, Sakarya mııı-
takası ve Kocaeli Vilâyeti dâhilinde yapılan 
işleri mütaahhitlerin geciktirmiş olduğunu söy
lediler. 

Bu, hakikatan doğrudur, bâzı mütaahhitleri-
miz taahhüde girdikten sonra işe başlamakta ge
cikmektedir. Fakat bilhassa 1953 yılında hemen 
hemen bu ihale ettiğimiz işlerin, yani bunların 
müteahhitlerinin bütün makine ihtiyaçları, gerek 
döviz kaynağımızla ve gerekse İktisadi iş Bir
liği idaresi tarafından sağlanmış bulunmakta
dır. Bâzı gecikmeler sırf bu makinelerin vak
tinde tedarik edilmemesinden ileri gelmektedir. 

Adapazarı köyleri için arteziyen tesisine gi
dilip gidilmiyeceği meselesine temas buyuruldu. 
Zaten yerüstü su membalarından istifade imkâ-. 
nı bulunamıyan mmtakalarımızda yeraltı çalış
malarımız mevcuttur. Yine bu mevzu üzerinde 
çalışan ve yeraltı suyu taahhütlerini almak su
retiyle çalışan mütaahhitlerin; iktisadi iş Bir
liği idaresinden temin ettiğimiz dövizlerle te
min edilmiş aletlerle teçhiz edilmesi kabil ol
muştur. Bu şekilde yeraltı mevzuu ile iştigal 
edebilecek mütaahhitler meydana getirilebil
miştir. 

izmit Limanı meselesi arz ettiğim şekilde 
300 milyon liralık tahsisat kanunumuzun hu
dutları içinde bulunmaktadır. Bunun da etüd 
projeleri hazırlanmış ve önümüzdeki yıllarda 
nazarı itibara alacağız 
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Tezer Taşkıran arkadaşımız Kars demiryolu 

hakkında buradan sarih olarak ifadede bulun-
maklığımı arzu buyurdular. 

Biliyorsunuz ki; 40 milyon liralık Erzurum -
Horasan - Sarikamış Kars demiryolu inşaatında 
sarfedilmek üzere mevzuubahsı tahsisat kanunu
nun verdiği salâhiyetten 25 milyon lirası kulla
nılmış geriye 15 milyon lira kalmıştı. Bunu 
80 milyon liraya iblâğ eden tahsisat kanunu 
kabul edilmiştir. Bütün projeleri hazırlanmıştır. 
Nisan ayında bu demir yolu inşaatı ihale edil
miş olacaktır. 

Eleman yokluğu içinde ne gibi tedbirler dü-
şündümüzü arz ettim efendim. 

Keşşaf Mehmet Kurkut arkadaşımızın kendi 
yollarını kendileri yapmak istiyenlere yardımın 
teksif edilmesinin vilâyetlere bildirilmesi hak
kındaki isteklerine gelince; esasen vilâyetler bu 
esas dâhilinde çalışmaktadır. Yardımlarımız 
mahdut olduğu için evvelâ kendi yolunu kendi
ni yapmak istiyen köyler tercihan ele alınmak
tadır. Bu şekilde projeleri yapılmaktadır. 

Söğüt üzerinden geçen yol Ulaştırma Baka
nı arkadaşımın da daha evvelden haber ver
mesi üzerine kardan temizlenmiştir. 

Eskişehir 'e gitmekte olan iSarısu mecrası üze
rinde Kandilli barajı yapılmıştır. Sarısu'dan 
Eskişehir'e bir tehlike mevcut değildir. Böyle 
bir tehlike olsa olsa derive edilmemiş olan 
Kargın deresinden gelebilir, o da fevkalâde ya
ğışlar olursa. 

Kemal Eren arkadaşımız Anglodozer alama
dık diyor. Bunlar döviz imkânları ile sağlana
bilecek makinelerdir. Ticaret Vekâleti ile dai
mi temas halinde bulunuyoruz. İlk imkânların
da bu gibi makineleri almak yolunda bize yar
dım sağlamaktadırlar. 

Bu münasebetle şunu da arz edeyim ki Yeşil-
ırmak, Kızılırmak, Dicle ve Fırat ; elimizde 
amenejman plânları bulunmıyan dört büyük 
havzadır. Amerikan İktisadi Yardımından bir 
kışımı gelmiş ve faaliyete geçmiş, bir kısmı da 
yolda bulunan dört mütehassısa kendi eleman
larımızı da tefrik etmek suretiyle »menajmanı 
olmıyan sahaların 'amenajmanları yapılmaya 
başlanmıştır. Yeşilırmak da buna dâhildir. 

Duruca su inşaatının gecikmesi hariçten ge
lecek malzemenin gecikmesinden dolayıdır. 

Saim önhon arkadaşımızın İzmit limanı hak
kındaki sualine cevap arz ettim. 
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Sakarya'nın ağzında bir tarama yapmak su

retiyle bir ıslah isteniyor. Bu gibi ıslahların 
parça parça ele alınmasından büyük bir fayda 
hâsıl olmamaktadır. Nihayet bunun mansabm-
da bir kaç kilometrelik bir temizlik, geri taraf
larda önlemek istediğimiz tehlikeyi bertaraf 
edecek bir tedbir sayılmamaktadır. Bunu kül 
olarak bir havzai miyahiye telâkki etmek ica-
beder. 

Adapazarı Dernekkürü mevkiindeki köyle
rimizin suya kavuşturulması mevzuuna temas 
ettiler. Bu iş üç, dört milyon liralık bir mevzu
dur. Beher köye 40-50 bin lira isabet etmekte
dir. Biliyorsunuz ki biz evvelâ hiç suyu olmı-
yan ve az masrafla su getirilmesi kabil olan 
köyleri ön plâna almaktayız. Bu plân çok mu
vaffak olmuştur. Hiç suyu olmıyan ve az mas
rafla su getirilen köylerimize su getirme işi 
bitmiştir. Bundan sonra çok masrafla su getiri
lecek köylerimizin su işlerine geçeceğiz. Bunun 
için de bütçemize lüzumlu tahsisatı koymuş bu
lunmaktayız. 

REİS — Baha Akşit'kı bir suali var efen
dini. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Köylerde ve sair 
yerlerde yapılmakta olan meskenlerin, memle
ketimizin zelzele durumu da nazar litibara alı
narak, ele alınması hususunda bir teşebbüsünüz 
var mıdır veya düşünüyor musunuz"? 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Biliyorusunuz bu hususta bir 
kanun teklifi mevcuttur. Bu kanun teklifi ko
misyonda müzakere edilirken Hükümet bu mev
zuda etüt yapma direktifi verdi. 

Esasen köy evleri Ziraat Bankasında meyda
na getirilen bir köy evi inşaata yardım fonu 
ile bugün birinci hareket noktası olarak ele 
alınmış bulunmaktadır. Buyurduğunuz husus
lar Hükümette tetkik mevzuudur. 

REİS — Yusuf Aysal sualinizi sorun efen
dim. 

YÛSUF AYSAL (Kütahya) — Etüd ve is
tikşafına nazaran Ankara - İstanbul kısa yolu
nun 1954 te başlaması mukarrer idi, 'hama baş
lamak mümkün olacak mı efendim? 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Bu yolun etüt ve projeleri ha
zırdır. Tahsisat imkânını bulur bulmaz ilk ele 
alacağımız esaslı yollardan biridir, Bütçemiz 
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kabul edildikten sonra 1954 inşa programını 
yaparken tahsisatımız imkân verdiği takdirde 
tatbikatına geçeceğimiz yollardandır. 

REÎS — Keşşaf Mehmet Korkut. 
KEŞŞAF MEHMET KORKUT (Bilecik) — 

Sakarya üzerinde kurulacak 300 bin kilovatlık 
santralin kurulması mevzuunda bir kararınız 
var mıdır? 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Şimdilik bir kararımız yoktur. 

REÎS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Köylüye ev yapmak meselesinde Ziraat Ban--
kası 60 - 70 milyon liralık bir kredi açıyor. 
Meskenlerin tipleri tâyin edilmiş midir ? Bu doğ
rudan doğruya Bayındırlık Vekâletine ait oldu
ğuna göre, yapacakları plân dâhilinde bu kre
dinin açılması mevzuubahis midir? 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Bu hususta Vekâletimiz yapı ve 
imar reisliklerinde yapılmış etüdlerimiz mev
cuttur. Size derhal arz edeyim ki, kısa bir za
man içindeYapı ve îmar Kogresi toplıyacağız. 
Enerji kongeresinde olduğu gibi, "boı kongre de 
de bilhassa köy evleri mevzunda esaslı müza
kere açoıaık suretiyle bir netideye bağlana
caktır. 

NURİ OCAKCTOĞLU (Malatya) — Malat
ya - Darende, Pınarbaşı yolu ne zaman ikmal 
edilecektir? Bu yol inşaatı çoik ağır yürümek
tedir. Sonra Kâhta - Adıyaman yoluna ne za
man başlanacaktır? Yoll ve su işlerinin daha 
fazla hızlaridırılmasım rica edeceğim. 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Darenlde yolu ihale edilmiş, fa
kat mütaaMıitlerin makine temin edememesi 
dolayısiyle yapı/mı biraz gecikmiştir. Hakika
ten bu yıla kadar yol inşaatı ağır yürümüştür. 
Fakat önümüzdeki yıldan itilbaren tam bir ma-
kinalaşma suretiyle daha hızlı inşaata devam 
edilerek bu gecikmenin de telâfi edileceğini 
ümidediyoruz. Kâlhta - Adıyaman - Gtöllbaşı yo
lu, bu yol vekâlete ait bir yol olduğu için biz 
de «ibemımiyetli bir surette üz^rin'de duruyoruz. 
Vekâletçe d'e yardım yapılmıştır. Bir kısmı 
yapılmıştır, bu yol da Kâhta'ya kadar devam 
edecektir. 

Yol ve su işlerinde daha süratle yürünmesi 
işi, arkadaşlarımın da işaret ettikleri veçhile, 
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ibu, yalnız para meselesi değil, aynı zamanda 
eleman me'selesidir de. Grerek eleman ve gerek 
tahsisatın âzamisini kullanimak suretiyle İm 
faaliyetlerimizi (hızlandıracağız. 

RBİS — Nuri Bey bir şey dalha mı soracak
tınız?.. 

NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) - ^ Mühen
dis göndererek tet'kilkat yaptırdıklarından do
layı Vekil Beye teşekkür •ederim. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muih'terem Ke
mal Zeytitioğlu arkadaşım konuşmalarıma ver
diği eevapta bâzı hususlarda mutezat Ve ihti
mal vermiyorum gibi kelimeler kullanidılar. 
Acalba neye ühtilnnal vermiyorlar? Kendilerine 
şimdiye kadar köylüler tarafından şikâyet ya
pılmamış. Bir milletvekilinin şikâyetini hem 
de Bütçe Komisyonu huzurunda yapmış olma
sını hiçe mi sayıyorlar? Unutmasınlar ki, ken
dileri de bir milletyekilidirler. 

Sözlerim arasında, kendilerine haber ver
diğim tarihten bu yana tetkik etmiş olmaları 
ihtimaline binaen müspet bir tfevap verecekle
rini umduğumu söylemiştim. O zaman da İh-
timal vermemişllerdd. Fakat bu kadar üzülme-
ıiniştim. Şimdi üzüldüm; henüz tebkükat yap
tırmadan bir milletvekilinin sözlerine ihtimal 
vermiyorum, diyorlar. Yok, Zeytinoğlu bunu 

I tetkik, hem vazifeniz Ve hem de Ibir bakanın 
J sözünün milletvekilinin sözünden daûıa sağlam, 

daüıa dürüst olacağına inaromak demektir ki, 
bu derecede nefise itimadı şahsınızda bulduğu-

I nuz kadar Kâzım Arar da nefsinde bulmakta
dır, Sayın ZeytiıDoğlu. 

Şimdi müfettişlerini gevketsinler, beralber 
gezelim, ge^q İzmir Mebusu arkadaşımız da 
buyursunlar, doğru olup olmadığını, mübalâğa 
bulunup bulunmadığını köylerde beraber dola
şarak tesbit edelim. Köy yollarımın bu şekil
de yapılışından köylü şikâyetçidir. 

Görüyorum ki, zamanın kısalığından sözleri
mizde tasarruf etmenin maJhzîurdarı belirmek
tedir. 

Cuımlhıuriyet Halk Partisi hükümetleri köy
lüye okulları- imlece usuliyle yaptırıyordu. Ka
nuni idi. Bunun kanunsuzluk neresinde? Halk 
şikâyet ediyor, köylü şikâyet ediyordu. De
mokrat Parti de Köy Kanunu ile, Köy Kanu
nundaki müeyyidelerden faydalanarak köy yol
ları yaptırıyor, ihtiyar heyeti bu ımüeyyide-

I den istifade ederek işi yaptırmazsa aynı cezayı 
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muhtar da verecektir. Bu müeyyidelere rağmen 
köylü icabet •etmezse cezayı köylüye tatbik ile 
mükelleftir. Bu suretle iş 'kanuni bir veçhe al
mış oluyor. 

IMuhteremı Bakan, malzeme, eilemaın ve para 
gönderiyoruz dediler, bu paralar nereye gidi
yor? ıKöy yollarına sarf edilmemektedir. Çan
kırı Vilâyetinin pek az köyüne istisna olmak 
üzere nafıa kamyonları ham yollara kum ve 
çakıl dökmüştür. Evvelki konuşmamı samiine 
mahsus yerde dinliyen bir köy muhtarı ve ar
kadaşı, çok doğru söylediniz fakat arkadaşları
nız bu hakikatlere niçin inanmıyorlar? diye 
'hayret ettiler. 

'Muhterem Bakan şayet sıkıılmazsa, çünkü 
kendileri iş itibariyle çok mahmuldürler, imkân 
bulamazlar, milletvekilleri bile kendilerini bu 
meşgalelerinden dolayı rahatsız etmek imkânı
na sahip olamıyorlar, kapılar, eskiden olduğu 
gibi kapalıdır demek istemiyorum, meşguliyet 
ve mahmuliyetleri dolayısiyle günlerce .maka
mına gidip dönen milletvekili mevcutken, köy
lüleri kabul edebileceklerini sanmıyorum. Eğer 
arzu ederlerse bütün Çankırı köylerini basıları
na üşürürüm. Ben onları temsilen geliyorum 
ve konuşuyorum, sayın Bakan, inanmıyorsa
nız gönderiniz 'bir müfettiş, tetkik ettiriniz, is
tirham ederim. 

Çankırı'ya tahsisat az verildi dediğim için 
mutezat konuşmuşuım. Hayret!. Şimdi kendi
lerinden rica edeceğim. Çankırı ile Eskişehir 
arasında nüfus .'bakımından küçük bir fark 
vardır. Acaba itiraf ederler mi ki içme suyu, 
\höy yolu, Devlet yolu ve 'buna mümasil bayın
dırlık tahsisatı aynı derecede midir? 1951, 
1952,1953 bütç el erinden verilmiş olan tahsisatın 
.mukayesesini yapmak iktidarına sahipseler ken
dilerine teşekkür edeceğim. Yaıpamadıkları tak
dirde bana. karşı kullandıkları «mütezat» keli
mi esini geri alacaklarını umuyorum. Tezatlı 
bir konuşmam yoktur. Ben nihayet memleke
tini derdini 'anlatıyorum, memleketin 'bünye
sinden aldığım hâdiseleri söylüyorum. Ben. de 
kallkar (Vekilim söylediği bu sözlere biç ihti
mal vermiyorum) dersem, ayıp oluır. O ne ka
dar ayıp ise, Bakanın bana karşı kullandığı ke
lime ide o kadar abesle iştigaldir. 

Cevapsız kalan meseleler arasında su boru
su mevzua vardır. Ben de biliyorum, Çankırı 
Vilâyeti ve diğer vilâyetler su borularını güm-
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rükten faydalanarak getirttiler. Benim üze
rinde durmak istediğim, vilâyetler tahsisatla
rının azlığı sebebiyle az miktarda getirebiliyor
lar. Bu da onlara kifayet etmiyor. Eğer Ba
kanlık bol miktarda su borusu getirir, her vi
lâyetin ihtiyacını karşılarsa bu iş koordine 
edilmiş olur, tek elden idare edilmiş olur ve iş
ler bozuk düzen yürümez, dedim. Bayındırlığın 
en başta gelen faaliyetlerden birisi olan bu 
mevzuda temennimiz zor bin şey değildir. Ni
çin cevapsız bıraktılar? bilmiyorum. 

•Müfettişler mevzuuna temas ettim; ben, 
Çankırı teftişine ehemmiyet verilmedi, demi
şim. Hayır. Geç kalındı, dedim. Duyurama
dık dedim, maksadımızı anlatamadık, dedim. 
Bâzı iktidar milletvekillerinin sözlerine bizden 
fazla itimat ettiler, onlar küçük mevkie düştü
ler; Vekile verdikleri bu malûmattan dolayı. 
Biz sahih çıktık, dedim. Ve yüz .milyonları ge
çen büyük porteyi teşkil eden Nafıa Vekâleti 
teşkilâtının azameti ile mütenasip personel yi
ne bu azametle mütenasip olarak teftiş cihazı
nın genişletilmesi hususunu umumi mânada ri
ca ettim. Bunlar cevapsız kaldı. Teftiş teşki
lâtını genişletceğim diye bir cevap yok. Be
yanları Çankırı'ya münhasır, öyle olmadı, böy
le oldu... 

Geç de olsa bir dâvamızın tahakkuk ettiril
mesinden dolayı Sayın Hükümete teşekkür et
miştim. 

Bir sualim daha cevapsız kaldı. 
Bakanlığın da bizimle beraber olduğu bu 

mevzuda diğer arkadaşlarım da eleman, perso
nel fıkdanından şikâyet ettiler. Bunlara cevap 
uzun ve malûm Nasrettin Hoca'nm pamuk hi
kâyesi. Böyle cevap olmaz. Buna bir deva bul
mak lâzımdır. Biraz evvel arz ettim, Sayın 
Başvekil Adnan Menderes hariçten mühendis 
ithal edeceğiz dedi. Acaba bu vait de öbür va-
itler gibi, Demokrat Partinin yapamadığı va-
itler gibi mi kalacak? Hiç temas edilmedi. Yal
nız bu kadar geniş bir bütçeyi mahalline sarf-
edebilmek için bir bakandan bir milletvekili 
olarak sormaya mecbur ve muhtaç olduğumuz 
noktalar var. Bu parayı nasıl sarf edecekler? 
Bunun cevabını versinler. Çünkü reyimizi kul
lanacağız. 

Teftiş cihazı genişliyecek mi? Cevap yok. 
Eleman ithal edilecek mi? Başvekil vadet-
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ti, bu vadide şimdiye kadar ne yapıldı? Ona 
da cevap yok. 

Koordine edecek misiniz? Boruyu vilâyet
lere tevzi edecek misiniz? Cevap yok. Basit hâ
diselere her kes cevap verir. İmkânsızlıklar 
içinde iseler bu milletin daha fazla oyalanma
ya takati yoktur. 

Suallerimi cevaplandırsınlar. Bir de bir iz
zeti nefis meselesi telâkki ettiğim; «İhtimal 
vermem, mütezat» kelimeleri üzerinde, ke^1" 
lerine tevcih etmiş olduğum, Eskişe1 " -*- I 
kırı mukayesesini yapsınlar. Müteza" kelimesi
ni geri alsınlar, aksi takdirde yurdun birka<; 
bölgesini mamureler haline getiren bir iktida
rın, harabeler halinde duran bir bölgenin sesine, 
o bölgenin milletveilinin sözüne mütezad keli
mesiyle mukabele edememelidir. 

Kendileri rakamların belâğati içinde muka
yeseler yapmalıdırlar. Ben umumi olarak konu
şuyorum. Çankırı mevzuu bir garnitürdür. Bu 
senenin Bayındırlık Bütçesi kabarıktır. Tat
minkârdır. Hayırlı olmasını temenni ederim. Son 
olarak, Bakanlığın bu yatırımların vilâyetlere 
nasıl bir kıstasa, hangi ölçüye göre tevzi ve 
taksim ettiğini tasrih etsinler, diyoruz, cevap 
yok. Demek ki, gelişigüzel tevziat yapılacak : 
Buna bir vekilin hakkı yoktur. Vekilden 
evvel biz varız, Meclis var. Bizim müsa
ademizi almak lâzımdır. Bakanlık bütçe
sinin şu kadarını istediğim yere vereceğim, 
istediğim yere vermiyeceğim, diyor. Bu şuna i 
benzer : Büyük ikramiyeyi istediğim yere, 
amortiyi istediğim yere çıkaracağım, Buna Hü
kümetin hakkı yoktur. Bu itibarla bu suale 
cevap isteriz; vermedikleri takdirde ona da te
şekkür ederim. Nihayet sükûtun derin mâna
sı gayet sarihtir. 

REİS — Kâzım Bey bir ciheti size hatır
latmayı lüzumlu hissediyorum : Kürsüden ta
lep ve temenni mahiyetinde hatiplerin tevcih j 
ettikleri suallere vekillerin motamo cevap ver- j 
meleri, teamül halinde değildir. Mebuslar ta
rafından tevcih edilen talep ve temenniler için 
diğer bir yol, sual müessesesi açıktır. Bu iti
barla derhatır buyurmanızı rica ederim. 

KÂZIM ARA (Devamla) — Ne derin ve 
acı bir yara... Ne byük yara... Sual müessesesi?. 
Son zamanlarda bu jnüessese kaldı mı? Mecli
sin büyük mahlûliyeti içinde kaldırdık demi
yorum. öyle bir müessese fiilen var mı? Artık ' 
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biz yazılı soruya döndük.. Ona da zor cevap alı
yoruz. 

REİS — Nizamnamede mevcut olduğunu bi
liyorsunuz. 

KÂZİM ARAR (Devamla) — Yalnız nizam
namede kaldı. Muhterem Başkanımın bu ikaz
larına kısaca temas ettikten sonra yine sadede 
gelerek muhterem ve hakikaten hürmet etti
ğim Kemal Zeytinoğlu arkadaşımıza İri ceva-
'umı verirken üzüldüm. Fakat tariz ken
dilerinden geldiği için bir mecburiyet tahtında 
cevap vermeye beni şevkettiler. Sözlerimi bi
tirirken bir iki temennide bulunmak isterim. 
Kzılırmakta bir köprü inşası, bir de geniş bir 
vadi halinde bulunan bu ırmakla Çankırı ara
sında yol yapılmasını temenni ederiz. Hatırıma 
gelmişken arz edeyim, cevap.sız kalan sualler
den birisi de, Devlet ve vilâyet yollarının tev
hidi meselesidir. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Kâzım 
Arar'dan bir sual sormama müsaade buyurulur 
mu?. 

REİS — Mebus mebustan sual soramaz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesinin re

ye konmasını arz ve teklif ederim 
Kütahya Mebusu 
Ahmet Kavuncu 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Reis Bey; 
söz istemiştim... 

REİS — önümdeki listede sizin isminiz ka
yıtlı değildir. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Daha ev
vel, Kâzım Arar konuşurken söz istemiştim. 

RElS — Özür dilerim, farkında olmamışım, 
kâtip arkadaşlar da kaydetmemişlerdir. Buyu
run. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Başkanlık 
Makamı, Sayın Zeytinoğlu'nun görüşmesinden 
sonra, «bir mebusa söz vereceğim, ondan son
ra kifayeti reye arz edeceğim,» buyurdular. 
Kâzım Arar'a söz verdikten sonra, taamül ve 
usul halinde kendilerinin sundukları, «kifayet 
suallere de şâmildir» diyen, veren Başkanlık 
Makamı o hatalı tatbikatı yapmadı, beş altı ki
şiye söz verdi, ta.biî iyi etti. Binaenaleyh sual 
konuşmalarında işliyen bir doğru muameleyi 
konuşma dileğimiz için de yürütülmesi lâzımdı. 

REİS — Kifayet kabul edilmemiştir ki... 
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MUHÎT TÜMERKANT (Sinob) — Kifayet 

kabul edilmeden bir kişiye söz vereceğim demiş
tiniz. Demeseydiniz daha konuşulabilirdi. Konu
şulacak mevzular çok ve hesapsız olmasına rağ
men, artık şu beş dakikalık karar bulunduğuna 
göre, Meclisin uzun zamanını alamıyacaktır. 
Tensip buyurun, şu kifayet takririni kabul et
meyin. SÖz alan arkadaşlarımı* konuşsunlar. 
Evvelce yazmamışlar, belki şimdi benim de ismi
mi yazdırmak imkânı olacaktır. Arkadaşlarımın 
konuşmasından bütçe daha faydalı ve daha ve
rimli bir halde çıkabilir. Onun için kifayet tak
ririnin reddini rica «diyorum. 

REÎS — Efendim, usul gereğince kifayet 
takririnin aleyhinde bir arkadaşımız konuştular. 
Bu itibarla kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

F. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

Vekil taihsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 'hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmd-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapıladak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmd-
yenler... Kaıbull edilmiştir. 
Ecnebi dil bitenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince Ödenecek paça mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yıenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

3 244 300 

391 240 

2 098 400 

321 600 

141 600 

1 500 
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F. Lira 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemleler 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaıbull edilmiştir. 

210 Temsil .tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 56 000 
REÎS — Kabul <edenlıer... Etmi-
y emler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler bura masrafları 19 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 4 000 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi
yenler... Kalbull edilmiştir. 

304 Posta, telgraf vle telefon ücret 
ve masrafları 87 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 800 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar »6 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları vfe 
yollukları 15 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... 'Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 Atatürk Anıt - Kalbir parkının 
teslis v<e 'balkım masrafları 80 000 
REÎS — Kabul edönlıerr... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştdır. 
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476 

50.1 

502 

741 

742 

743 

744 

4623 sayılı Kanun gereğince 
yer isarsıritısıından evvel ve son
ra yapılacak işler masrafları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y emler... Kabul edilmiştir. 
Yayın maJsrafları 13 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve gündelikleri 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4585 sayılı Kanun gereğince 
açıl'aca'k yapı k£tfa kursu her 
türlü masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kaibul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Esflri yıl borçlan 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve esaslı onaranala'r 5$ 848 391 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5011 ve 5855 sayılı kanunlar 
gereğince Büyük Millet Mec
lisi binası ve eklentileri yapı
mı 4 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Memur evleri yapımı masraf
ları 250 000 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5511 ve 5948 sayılı kanunlar ge
reğince Gördes Kazasının nak
ledileceği yerde yapılacak mes
ken, yol, su ve kanalizasyon 
inşaatı karşılığı 287 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-

.1954 0 : 1 
F. Lira 

yenler... Kaibul edilmiştir. 
745 5367 ve 5843 sayılı kanunlar ge

reğinde hava meydanları yapı
mı için girişilecek yüklenme
ler 5 000 000 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

746 .4677, 5581 sayılı kanunlar ge
reğinde yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapımı her türlü 
masrafları 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

781 Demiryolları yapımı masrafları 20 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

782 Limanlar yapım masrafları 3 050 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

783 5414 ve 6237 sayılı kanunlar ve 
ekleri gereğince yapılacak li
man, iskele ve ufak barınaklar 
yapımı masrafları 5 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

784 5775 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak liman ve sair deniz te
sisleri 17 375 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 280 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

792 Yersarsmtısı ve diğer âfetlerden 
zarar gören bölgelere yardım 
(sarf şekli icra Vekilleri Heyeti 
karariyle belirtilmek üzere Kı
zılay Kurumuna devredilebilir) 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

793 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik Îşleri Etüd İdaresine 
yardım 3 981 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — îstanbul Teknik Üniversitesi 1954 
yılı Bütçe Kanununa (246) oy verilmiş, (246) 
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kabul, muamele tamamdır, lâyiha (246) oyla 
kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanununa (246) oy verilmiştir. Muamele 

tamamdır', lâyiha (246) oyla kabul edilmiştir. 
Bugün saat 15 te toplanmak üzere celseye 

son veriyorum. 
Kapanma saati : 13,30 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Tevfik İleri 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb). 

m*+ 

RElS — Celseyi açıyorum efendim. 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Bütçesi

nin fasıllarına geçilmesini reylerinize ar? edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (4 348 284) lira ve yatı
rım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (89 278 915) lira 
tahsisat verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

F. 
201 Maaşlar 

Lira 
1 957 502 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirm ) — 

Arkadaşlar, bu madde üzerinde mâruzâtım var
dır. O da Meriç ve Tunca meselesidir. Her se
ne Edirne'de Tunca kabarmaktadır. Senede 
3 - 4 defa vatandaşlar evlerini terkederek misa
firliğe gitmektedir. Şehir aylarca sular altında 
kalmaktadır, aşağı inince Meriç havalisi, İpsala 
havalisi, Enez havalisinin bütün mezruatı her 
sene 3 - 4 defa tahribe uğramaktadır. Ziraat 
Bankası kayıtları tecille doludur. Esasen 500 
milyon lira tahsisat kanunu yapılırken bu Meriç 
meselesi me\zuubahs olmuştu. Hükümetten ve 

Su İşlerinden bilhassa istirham ediyorum. Bu 
Meriç, Tunca ıstırabına artık nihayet verilme
lidir. 

REİS — Bu faslı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
202 

203 

204 

206 

207 

209 

Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 

Lira 
447 600 

649 650 

486 000 

64 100 

1 500 

179 331 
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210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

403 

407 

419 

450 

451 

Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul .edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve 'telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Merkez kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabuil edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukarı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nei maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversitelerde okutulan öğren
cilere verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 100 

53 000 

74 000 

10 000 

65 000 

60 000 

2 300 

45 000 

6 500 

6 000 

30 000 

100 000 

13 000 

12 000 

F. Lira 
452 Teknik yardımdan faydalanıl

mak suretiyle ecnebi memleketle
re gönderileceklerin yolluk ve 
gündelikleri 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ica-
bettirdiği masraflar 32 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik masrafları 1 "• 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları " 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 3 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satın alınacak taşıtlar 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

771 6200 sayılı KanunUn 41 nei 
maddesi gereğince ayrılacak iş
letme döneri sermayesi 300 000 

REÎS — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Saym Umum 

Müdür uzun müddet Adana'da bulunmuşlar
dır. Seyhan Su îşleri Bölge Müdürlüğü yap
mışlardır. Kendileri benden iyi bilirler. An
cak kendileri de istedikleri kadar faydalı ola
madıklarını takdir ederler. Sed ve seller böl
gesi Çukurova bu sene de bü>ük tehdit altın
dadır. Daha evvel unutmadığımız Çotlu bölgesi 
uzun müddet su altında kalmıştır. Bir Adalı 
Köyü vardır ki, kendi tabirleriyle büyük bir 
facia geçirmiştir. Bu köyün seylâptan önle
nebilmesi için maalesef ekskavatör bulunama
mıştır. Başka bölgelere tercihan da Konya böl
gesine gönderilmiş. îki arkadaş arasına girmi-
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yeyim, tarizde bulunmıyayım, Hikmet Beyin, 
Remzi Beyin baskısından kurtulmasını temenni 
ederim, özür dilerim; bu suretle hiç olmazsa 
Çukurovaya daha fazla ekskavatör gelsin. 

Adalı Köyünü unutmamalarını Sayın Hik
met Turat ' tan Çotlu bölgesi seylâbı ile beraber 
düşünmelerini tekrar rica ederim. Remzi Bey
den de kusura bakmamasını rica ederim. 

REÎS — 771 nci faslı 300 bin lira olarak 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. İLira 
786 3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 

sayılı kanunlar gereğince yapı
lacak yeraltı ve yerüstü su iş
leri 67 578 915 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

787 Ankara lağımlarının yapım ve 
bakım masrafları 800 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

788 Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

791 Köylerde halkın yapacağı su iş
lerine 3'ardım 20 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 

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

MADDE 2. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünün 1954 Bütçe yılı masraflarına kar
şılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (93 627 199) lira olarak tah
min edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 İşletme müesseselerinden alına

cak varidat fazlaları 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Devredilen tesislerden veya oı*-

1954 G : 2 
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taklıklardan alınacak bedel ve 
payler 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 işletmelerde mükelleflerden tah
sil olunacak amortisman ve iş
letme ücretleri 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul satış ve 
kira bedelleri 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahh itlerden alınacak gecik
me ve saire tazminatı ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan te
minat akçaları 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahh itlere verilecek makine, 
malzeme, alet ve edevat, depo 
arazi ve saire kira, bedelleri 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 92 626 194 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

8 Tefoerrular ve diğer çeşitli vari
dat 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 

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

MADDE 3. -r- Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünce 1954 Bütçe yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz edîycrum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet-
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lilefine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde I 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı kadrolara Bayındırlık 
Vekâleti 1953 yılı (D) işaretli cetvelde çalışmak
ta iken ücret ve unvanları değişmeksizin intikal 
etmiş olanların, yeniden bir tâyin muamelesine 
lüzum kalmaksızın istihdamlarına devam oluna
bilir. 

Keza bu hizmetlilerden 1953 Bütçe yılında 
(D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında 
vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılına 
nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış olan
lara aradaki farkın ödenmesine 1954 Büt^e yı
lında da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için, tcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su tşleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanunllar, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — Devlet Su tşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
18. XII . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı 

* (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

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

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü 
kısım tertipleriyle yatırım tertipleri bakiyelerin- 1 
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den eski yıllar borçları tertibine Maliye Vekâle
tince aktarılacak tahsisattan öderdir. 

REtS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REtS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hînden itibaren meridir . 

REtS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza aız olunmuştur. 
REtS — 1954 yılı Karayolları Bütçesinin 

maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenlerler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü J954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/ l işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (7 292 345) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (183 947 072) lira tahsisat 
verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 3 395 402 

REtS - - Kabul .edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler' 1 632 900 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabull edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 965 100 
REtS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabull edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar-
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dımlar 
REÎS — Kabul ©demler... Etmi-
yenler... Katoııll edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabull edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeni er... Kabini edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edemlıer... Etmi-
y eni er... Kabuıl edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edienlıerr... Etmi-
yettuler... Kabull edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabull edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yem'ler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edeınlteır... Etmi-
yeniler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
ye-nler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumîve Kanunu-

25.2 
Lira 

100 900 

3 000 

389 339 

2 100 

51 000 

80 000 

12 000 

77 000 

111 600 

2 500 

60 001 

16 000 

7 500 

1954 
P. 

C : 2 
Lira 

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 2 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 4-') 001 
REÎS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 115 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar sergi ve teşvik masrafları 15 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 5 000 
REÎS — Kaibul edenfor... Etmi-
yenler... Kaibul edilımiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 15 000 
REÎS — Kaibul edenlbr... Etmi-
yenler... Kabul edilımiştir. 

502 Eski yıllar borçları 3 001 
REÎS — Kaibul edenlter... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 10 000 
REÎS — Kabul edenlbr... Etmi-
yenler... Kaibul edilımiştir. 

A/2 - CETVELİ 

771 Karayolları Umum Müdürlüğü
nün Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanlımın 
29 ncu maddesi gereğince ayrı
lacak atelyeler döner sermayesi 50 000 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunun 39 ncu maddesi, turistik yolların en 
kısa zamanda yapılmasını âmirdir. Bu madde 
müzakere edilirken, bu (en kısa) tâbirini ben 
gayrivazıh boldum ve bunun beş senede ikma
lini teklif ettim. Bunun üzerine Muhterem Ve
kil çıktılar, buyurdular ki ; Burhanettin'in 
endişesini anlıyorum. Fakat merak etmesinler 
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ve beni beş sene gibi bir müddotle takyidetme-
sinler, belki bu yolları ben üç senede yapa
cağım. 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
bugün bütün dünyada sözü senet gibi telâkki 
edilen bir hükümettir. Bu Hükümetin Bayındır
lık Vekili şahsan da dünyanın en centilmen in
sanıdır. Sözüne inanılır. Mert bir insan olarak 
tanınan bir arkadaştır. Ben kendisinin sözüne 
inanmaz da kimin sözüne inanırdım? Bu sene 
Bayındırlık Bütçesi, Bütçe Komisyonuna geldi
ği zaman acaba bu fasla kaç para ayırdılar, de
dim. Aradım bulamadım. Acaba gözümden mi 
kaçı? Dedim, arkadaşlara sordum. Onlar da bu
lamadılar. Muhterem Vekile bir sual açtım. Tu
rizm Kanununda böyle bir madde var, kaç para 
ayırdınız? Dedim, on para ayırmadık, dediler. 
Bu sene denk bütçe mülâhazası ile ancak ge
çen sene taahhüt etmiş olduğumuz işler hak
kında bir tahsisat koyabildik. Bu sene turistik 
yollara tahsisat koyamadık, dediler.' Denk büt
çe, falan dediler; boynumu büktüm oturdum. 
Derken bir fırsat çıktı, makine ve diğer araç 
ların mubayaasında döviz meselesinden 9 mil
yon lira tasarruf edildi. Bunun üzerine hiç ol
mazsa tasarruf edilen bu 9 milyon liranın tu
ristik yollara hasredilmesini istedim. Bu sefer
de döndüler, dediler ki, ,bu dediğiniz turistik 
yollar en az 100 milyona ihtiyaç gösteren bir 
iştir, başka mühim işlerimiz var, bu 9 milyonu 
oraya sarf edelim. Sanki Havza'dan İskende
run'a ve oradan da İstanbul'a yepyeni yol ya-
pacaklarmış gibi konuştular. Böyle dahi olsa 
bu derdin çaresi bütçeye on para koymamak 
mıdır, arkadaşlar? Haddizatında bu yollar mev
cut yollardır. Bâzıları genişletilecek, bâzılarının 
varyantları ıslah edilecek ve bâzıları da asfalt
lanacaktır, ki, buna bu sene başlamazsak tu
rizmi Teşvik Kanunu hükümlerine riayet etme
miş oluruz. 

Bilmiyorum niçin turizmi endüstrisine kıy
met vermiyoruz ,daha umumi bir tâbirle söy-
liyeyim; turizm endüstrisi dâvasına bizde hiç 
kıymet verilmemektedir. Çok rica ederim, bu 
artan 9 milyon lirayı turistik yollara verelim. 
Eğer bunu bütçeye koymazsak, yapılacak tek 
şey, bütçe müzakereleri biter bitmez, bir mad
delik bir kanunla Meclise gelip, Turizm Endüs
trisi Kanununu ilga edip işin içinden çıkmak
tır. Yok değilse, buna lüzumu derecesinde ehem-
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I miyet verelim. Çünkü, arkadaşlar; Hükümetinin 

ve parlâmentosunun turizm endüstrisine ikinci 
I derecede ehemmiyet verdiği, Bütçe Komisyo-
, nunda bir arkadaşımın tâbiri ile arz ediyorum. 
, Yaldız olarak telâkki, edildiği bir memlekette, 
j turizm endüstrisine, de böyle bir kanuna yer 
i yoktur. Fakat, hakikat böyle midir? Asla. Bu-
; nun böyle olduğunu iddia edebilmek için insa-
; nm, ya kör, veyahut da nankör olması lâzımdır. 
I Hükümet Reisimiz bir hükümet reisinin meşgul 
; olmıyacağı derecede turizm işleri ile .rıeşgıü ol-
j makta, yakın alâka göstermekte ve himaye et

mektedir. Meclisimiz, Turizm Endüstrisini Teş-
' vik Kanun tasarısı geldiği zaman bir saat için-
| de 120 imza toplamıştı. Bir saat daha beklen-
! şeydi belki Meclisin yarısından fazlası imzasını 

koyacaktı. Şu halde bu dâvaya alâka göstermi-
I yen yalnız Bayındırlık Vekâleti oluyor. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Te-

I essürle benim de sözüm tamam. Bütçedeki bu 
i 9 milyon liranın turistik yollara hasrü tahsisini 

rica ediyor ve bunun için de bir takrir takdim 
i ediyorum. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Takriri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
i Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı Kara

yolları U. M. Bütçesinin 771 nci faslmdaki 
67 747 072 liranın 9 milyon lirasının turistik 
yollara tahsisini Yüksek Meclisin tasvibine arz 
ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

SÖZCÜ REMZİ BİRAND (Konya) — Tak
ririn bu fasılla alâkası yoktur. 

REİS — Komisyonca hem bu fasla taallûk 
etmediği ifade ediliyor. Hem de tek imza ile ol
duğu için bütçeye taallûku dolayısiyle reyleri
nize vaz'etmeye imkân yoktur. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen
dim Mulhterem Reisin ajflarına iltica ederim. 
Ben yenliden 9 milyon liralık tahsisat istemi
yorum ki, benden 50 imza istiyorlar. Ben, mev
cut olan bir paganım bir maddeden bir diğerine 
tahsisini istiyorum. Bunun için t'ök imza kâ
fidir. 

Tüzüğe ıbaksınlar. 
I REİS — Komisyonun nokta i nazarı nedir? 
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M'URAD ÂLİ ÜLÖBN (Kbnya) — Efendim 

komisyonun nloktai nazarımı 'bumdan sonraki fa
sılda öğreniriz. Bu takririn bu fasılla alâkası 
yoktur. Bundan sonraki fasılda reye kona
caktır. 

iREÎS — Takrir mütaakıp fasla aittir. 771 
nci faslı 50 bin liradan ibarettir, faslı reyinize 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyemler... 
Kamul edilmiştir. 

F. Lira 
781 Yollar ve köprüler 1,83 347 072 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — O hal
de talkririmdeki numarayı değiştiriyorum, 781 
olacaktır. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, bütçenin heyeti umıumiyesi üze
rinde konuşurken Kâzım Arar arakdaşnmız bu
rada bir nokta üzerinde durdu, kendisinin bu 
noktada yanıldığını işaret etmek için söz al
mıştım, fakat kifayeti müzakere takririmin ka-
mulü dolay isiyle komuşimaik imkânımı bulama
dım. 

Arkadaşlar, \m'ây yolları mevzuunu köylü
lerimiz o kadar benimsemiş'tir ki, bunu bura
da iftiharla ifade etmek yerimde olur. Yalnız 
Çankırı'dan gelen bir sesi arkadaşımız bu kür
süye getirmişlerdir. Bir noktayı da işaret ede
yim, bizim Karadeniz bölgesi halkı, Tjillhassa 
arazi çolk arızalı olmasına rağmen bütün köylü 
gücü ile, kuvveti ite kendi yollarını yapmak 
için lâzrm'gelerı alâkayı göstermiştir. Gitsinler, 
görsünler, misal vereyim, bizim 'bir Akyoma 
köyümüz var-, 15 kilometrelik çetin bir yolu 
açmıştır. 

Arkadaşlar, köylülere ne kadar kendilerine 
alâka gösterilirse, o kadar hüsnüniyetle çalı-
şırilar. Türk köylüsü yaratıcıdır. Bizini mııı-
t akamızda kendi emekleri ile nasıl yol açtıkla
rını görmek mümkündür. Bunlar, üzerimde ib-
Hetle duracağımız mevzulardır. 

(Bizim mahallî teimaslarnnırzda öğrendik ki, 
evvelce içimizde bulunup, bilâlhara muhalefete 
geçen arkadaşlar arasımda köylüye, bu kadar 
igüzell çalışmalarına rağmen ve onların bu ça
lışmalarını durdurmak için şu yolda telkinler 
yapanlar olmuştur: 'Köy yollarını Devlet yap
maya mlec'burdur, siz yapmıyaeaksınız. 

OBugün Devlet 150 bin 'kilometrelik köy yol
larının tamamını yapmak imikânına derhal ma-
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| lik midir, bu imkân mevcut mudur? Bütün kay

naklarımızı bu işe tahsis etsek yine mümlküm 
olacak mıdır arkadaşlar? Gayet tabiîdir ki 
müm'klüm olamaz. 

Kâzım Arar arkadaşımızm böyle bir şey 
yapacağını ümidetimek istemem. Kendi mııı-
takasındaki köylülerle, köy yollarını Devlet ya
pacak, sizin emeğiniz geçmiyecek, diye telkin
ler sapılıp yapılmadığını burada teyidetmeleri 
çak yerinde olur. 

Arkadaşlar, şunu iddia ediyorlar-, niçin 
köy yolllârıını da Devlet yapsın? İddiaları şu
dur-: Nasıl ki eskiden mekteplerin zorla köy
lere yaptırıyorlardı, şimdi köy mekteplerini 
de Devlet yaptırıyor, kaSalbalarım mektepleri 
ele Devlet tarafından yapılmaktadır. Köyün 
yolunu niçin Devlet yaptırmasın? 

Geçen gün Kayaş^tla bir vatandaşla konuş
tum. Dtedi k i ; siz Bina Verigisini artırdımuz. 
Hayır, dedim, biz vergi artırmadık. Kayaş be
lediye hududuma girdiği için oradaki halka bâ
zı 'belediye mükellefiyetleri tahmil edilmişitir. 
Tanzifat, Tenvirat resimleri gibi. Bu resimler 
Mendillerinden istenince hu vatandaşlara vergim 
lerimiz artırıldı, diye, bir telkin yapılmış. Bun
lar doğru şeyler değildir. 

Arkadaşlar, gönül isterdi ki burada 400-500 
milletvekili vardır, Anadolu'daki köyleri gör
sünler, hangi köylüler, nerede tazyik edilmiş
tir, eğer böyle bir şey olsaydı, köylerden şikâ
yetçi olanlar bulunsaydı bu seslerin Anadolu'
nun başka köylerinden de çıkması lâzımgelirdi. 
Böyle bir şey yoktur, duyulmamıştır. Niçin yal
nız Çankırı'da çıkmıştır? 

Arkadaşlar, köy yollarına tahsis edilen pa
ra 51 milyonu geçmektedir. Yalnız köy yolları
na tahsis edilen para köylerden alman Arazi 
Vergisinin iki mislidir. Köylü bu yardımdan çok 
memnun bulunmakta ve seve seve çalışmak is
temektedir, hakikat böyle iken bunun politik 
maksatlarla baltalanmaması icabeder kanaatin
deyim. Çünkü bu mesele çok mühimdir. Gitsin
ler bilhassa bizim arızalı araziyi görsünler, ora
da nasıl çalışıldığım ve Türk köylüsünün gös
terdiği celâdeti nelere kadir olduğunu ibretle 
görsünler ve ondan sonra gelip burada konuş
sunlar. 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rını; mahrumiyet mmtakalarmm ve iktisaden 
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geri kalmış yerlerin süratle kalkınması için 
birçok tedbir ve usuller vardır. Fakat bunların 
şüphesiz ki en başında yollar gelmektedir. Yol 
yapımı süratle kalkınmayı temin eder. Geçen 
bütün bütçelerimizin ve halen elimizdeki 1954 
Bütçesinin, gerek Devlet 'yolları gerek vilâyet 
yolları için tahsis edilen kısımlarının büyük 
.meblâğlar ifade etmesi memnuniyet vericidir. 
Fakat bu büyük meblâğlar karşısında memle
ketin bir bölgesi vardır ki bu büyük tahsisat
tan istifade edememektedir. Sayın Bayındırlık 
Vekili buraya gelip tekzip zahmetinde dahi bu
lunmasın. Kendisine söyliyeyim ki ; 1953 sene
si içinde Kars Vilâyeti içinde T)ir metre dahi 
şose yapmamışlardır. 1953 Bütçe yılı içerisinde 
koskoca vilâyette iki bin kilometreye yaklaşan 
yol içerisinde bir metre şose dahi yapılmamıştır 
ve yapılma cihetine de gidilmemiştir. Ardahan-
Posof, Ardahan - Çıldır, Ardahan - Göle, Ar
dahan - Kars, Kars - Göle, Kars - Digor, Kars-
Arpaçay, Kars - İğdır, Kağızman - Horasan 
arasındaki yollar nakil vasıtalarının geçmesi
ne müsait olmıyan yıpranmış, paramparça ol
muş her biri sanki bir harb maniası şeklini al
mış olan bu yolların yeniden yapılması ciheti
ne gidilmediği gibi, pek cüzi bir miktarda bunla
rın tamiri cihetine gidilmek istenmişse de bu
raya harcanan binlerce liraya da yazık olmuş
tur, bu paralar heder olmuştur,,öyle heder ol
muştur ki Kars - Göle, yahut Kars - Ardahan 
arasına tahsis edilen 50 - 100 bin lira ile beş 
on kamyonla şose üzerinde rastgele toprak 
atılmasından başka hiçbir iş yapılmamıştır. 

Şayet bu beş on kamyonun attığı toprak hiç 
olmazsa nakil vasıtalarının geçişine müsait 
olan zamanlarda yapılsaydı kendilerine belki 
biraz minnet, biraz şükran ifade edebilirdim. 
Aziz arkadaşlarım, bunun bir facia olarak da
hi ifadesi mümkündür. İlkbaharda Mart, Ni
san, Mayıs yahut Haziran, Temmuz aylarında 
bu iş yapılsaydı bir faydası olabilirdi. Fakat 
Ekim ve Eylül aylarında yapılan bu işten son
ra zaten Kasım ayında yollar kapanmakta ve 
hiçbir fayda hâsıl olmamakta ve sanki bile bile 
kasten milletin malı heder edilmektedir. Neden 
Ağustos, Mayıs, Haziran aylarında yapılmı
yor da Eylül ve Ekim aylarında yapılıyor? Se
bebini öğrenmek isterim. Söylesinler,* 

Sonra Posof - Ardahan arasındaki yol için 
neden mütaaddit keşiflere lüzum gösteriliyor? 

Neden doğrudan doğruya ve programlı bir 
usul ile yapılmıyor? Mütemadiyen ihaleler ta
zeleniyor, tekrarlamalar yüzünden bir metre 
dahi yapılamıyor. Yapılmamıştır? 

Arkadaşlarım köy yollarına gelinse; 760 
köy, 20 nahiye ve on kazalı Kars'ın bu muaz
zam köy topluluğu içinde bir tek köyünün yolu 
dahi yapılmamıştır. Bu beliğ hakikat karşısında 
daha fazla söz söylemeye lüzum görmüyorum. 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, kara

yollarının birçok yerlerde yeni yeni eserler ha
linde modern şehrahlar olarak açıldığını mem
nunlukla görmekteyiz. Ancak bâzı noktalarda 
bu işin, bütün hüsnüniyetlere rağmen iyi işlen
mediğini de görmekteyiz. Bir numaralı Devlet 
yolu olan Torosların Gülek Boğazı maalesef bu
gün Romalılar devrinden kalma darlığını mu
hafaza etmektedir. Son harb esnasında Mersin-
İskenderun yolu İngiltere tarafından yapılmış
tır. Bu yol üzerindeki boğazın darlığı bilhassa 
Roma kitabesi kazılı taşın bulunduğu yerdeki 
darlık, genişletmeyi icabettirecek kadar sıkışık 
bir boğaz halindedir. Dikkatlerini çekerim. HarW 
tarihimizde hepimizin aldıkları acıklı ilham
larla pek mühim bir memleket müdafaası yolu 
olan Toprakkale - Bingöl yolunun Câmuzgölü 
kısmı için sabahleyin Feridun Fikri Bey söyle
diler. 1929 da buradan bin müşkülâtla geçmiş 
bir arkadaşınız olarak sabahki beyanlarım din
ledim. Yani Elâzığ'dan ileriye kısmı iyi olmuş. 
Toprakkale'den itibaren, Gavurdağından geçen 
kısmı ise henüz stratejik yol olmak vasfını haiz 
değildir. Amerikan eksperleri tarafından her 
mevsimde geçişe müsait bulunmamıştır. Allah 
göstermesin bir seferberlikte, yine eskiden ol
duğu gibi, Amanus tünellerinden trenle geçmek 
mecburiyeti hâsıl olacaktır. Yine bir numaralı 
olan bu stratejik yol üzerinde Maraş'a giriş 
köprüsü kapanmamıştr. Bu mevsimlerde üzerin
den jiple geçmek dahi müşküldür. Sonra bu yol 
üzerinde Kapıdağı silsilesini geçen bir tünel 
yapılmıştır. Bu, hakikaten Türkiye'de şimdiye 
kadar eşine rastlamadığım fevkalâde bir eser
dir. Ancak bu tünelin yüksek havaleli kamyon
larla büyük tankların geçebilmeleri için metrajı 
iyi hesabedilmiş midir? Bu hususta biraz endi
şem vardır. Bu tünelden sonra yolun Akadağa 
açılan kısmı da şimal rüzgârlarına açıktır. Fır* 
tınalı havalarda buranın her zaman karla ka-
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panması ihtimali vardır. Bu sebeple bu kısma I 
koruyucu duvarlar yapılması uygun olur. Niha
yet Fırat geçildikten sonra Naldöken virajları 
da aynı darlık ve tehlikeyi arz etmektedir. Bu
nun için bilhassa Toprakkale - Bingöl arasın
da Elazığ'a kadar olan kısmı üzerinde dikkat 
ve alâkalarını çekerim. Elâzığ'dan ötesi Bin
göl'e kadar Sayın Feridun Fikri Beyin temi
natı altındadır. 

Bir de Alâiye, Anamur arası bağlanmamıştır. 
Türkiye'nin haritalarında ve bütün resmî 

neşriyatta tek bölge olan Adana'mn ve Antal
ya'nın ara yolunun bağlanmaması bizim Bur-
hanettin kardeşimizin seçim bölgemizi ziyareti
ne mâni olmaktadır. Bunun iktisadi bölge yolu 
olarak da her bakımdan bir an evvel ikmali ile 
Anamur ve Alanya'ya bağlamak ve bu suretle 
Antalya ile Adana'ya bizi kavuşturmalarını ri
ca edeceğim. 

Nihayet bir noktada da tenkidkâr olmak za
ruretini duyuyorum. Bu sene Dışkapı ile Esen-
boğa Hava Meydanına gidecek yolun karayolu 
kısmı şehir hudutları dâhilinde Karayolları İda
resi tarafından yapılmıştır. Bunun için Ankara 
Beledivesi ile bu idare arasında bilmiyorum malî 
bir anlaşma mı vardır, yoksa Ankara 'ya yapılan 
ikramiyeler bu iktidar devresinde de devam et
mekte midir?. 

REÎS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar; demin konuşmalarımdan Doğan Köy-
men arkadaşım, sözlerimden güya benim köy
lüye cebirle yol yaptırıldı demişim gibi bir mâ
na çıkarmış olacaklar ki, bu noktaya temas et
tiler, zabıtlar elimdedir, Yeredoğ Kişioğlu ar
kadaşımızın vâki bir suali üzerine, görülüyor 
ki, kısa konuşmak suretiyle zamandan tasarruf 
yapmak istemenin mahzurları belli oldu demiş 
ve zabıtta aynen olduğu gibi, C. H. Partisinin 
köy okulları üzerindeki faaliyetiyle imece ve 
salma usulleri de kanuni idi bu da kanunidir, 
çünkü, Köy Kanununa göre yapılmaktadır de
miştim. 

Şu hale göre bizim şikâyet ettiğimiz mevzu 
anlaşılmamış oluyor. Kısaca arz edeyim : Kay
makamlara Köy Kanununa göre tebligat yapıl- I 
makta ve heyeti ihtiyariye de halka tebligat | 
yapmakta ve kazmayı, küreği alan yedisinden 
yetmişine kadar kadın, erkek bütün köylü işini, 
gücünü, tarlasını bırakarak bu vazifeye koşmak- ] 
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tadır. Ve bu kanuni tatbikat C. H. Partisinin 
okul yaptırma faaliyetinden farklı olmadığını 
da tebarüz ettirmektedir, dedim. Tazyik yoktur, 
cebir yoktur. Fakat cebri kanuni, tazyiki ka
nuni vardır demek istiyorum. Tavzih ederim. 

REÎS — Arif Hikmet Pamukoğhı. 
ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Biraz evvel bu kürsüde, «içimizde iken ayrılıp 
muhalefete geçen bir arkadaş kendi seçim böl
gesi yollarının köylüler tarafından yapılmasına 
mâni oluyor» şeklinde bir söz geçmeseydi bu 
mevzu üzerinde konuşmıyacaktım. 

Seçim mmtakamızdaki toprak tevziatı müna
sebetiyle bizzat Başbakan Adnan Menderes ta
rafından, biz oralara yollar yapacağız, fabrika
lar açacağız diye iki sene evvel sarih beyanat
ta bulunduğu halde, Karayolları Giresun'un 
1 5 - 2 0 kilometre öbür tarafından geçerken, Gü-
zelsu denilen yerdeki bir tahta köprü de harap 
olduğundan ailem ve çocuklarımla birlikte bo
ğulmak tehlikesinden kurtularak, oradaki mü
hendisin taş koymak suretiyle ve şuradan geç, 
buradan geç diye yol göstermesi üzerine yarım 
saat ovalandıktan sonra çok şükür karşı yakaya 
geçebildik. 

1950 senesi idi, Amerikan yol sistemi memle
ketimizde de tatbik edileceği için bu hususta ge
reken hazırlıklar yapıldığını o zamanki Nafia 
Vekili olan Bolu Milletvekili Fahri Belen arka
daşımız bizzat bana ifade etmişti ve 1950 sene
sinde yanma gittiğimiz zaman, Ordu'ya şu ka
dar yol yapıldı, Trabzon'a bu kadar dedi. Ben 
sordum, Giresun'a ne kadar?. Cevap veremedi. 
Müsteşarını çağırdı, bu arkadaşın sualine cevap 
ver dedi. Ve biz de o zaman not defterimize şu 
kaydı yazdık; 1950 senesinde Giresun 'un bütün 
yolları yapılacak. 

Ki, bu da bir köy yolu 'olup aynı zamanda 
bir Devlet yoludur, karayollarına aittir* Biz 
buradan geçerken tehlikeye mâruz kaildik. Ay
nı zamanda Başbakanın iki sene evvelki va'di 
hilâfına bir şey yapılmadı. 

Arkadaşlar, Akyoma için ben müracaat et
tim, Vaili Dandşment'e gittim, bunlara yardım 
edin dedim, hakikaten bu yoldan 12, 12,5 ki
lometre kadao* bir yol açılmış, fakat önlerine 
büyük 'bir taş çıüsmış, validen bu taksın kıralma-
sı için rica ettik. Vali, bu taşı kırdırmak için 

| benim elimde vasıta yok, vasıta benim emrim-
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de değildir, karayollarının emrindedir, ©mir ye- I 
rirlerse olur, dedi. 

Telgraf çektim ve arkasından atladım bura
ya" geldim. Şube müdürü olan bir arkadaş, Ni
hat Bey isminde bir mühendis, fou mühendisi 
.tanırım. Trabzon Lisesinde bizden birkaç smıf 
sonradır. Bize yardım etmek istedi. Fakat bü
tün salâhiyet maalesef Amerikalıların elinde 
•olduğu ve Devlet yolları bu suretle işjliyebilece-
ği için kanuni imkânsızlıkla karşılaştığını üzü
lerek ifade etti. 

İşte görüyorsunuz arkadaşlar, âm ve şâmil 
mânasiyle yolsuzluğu 'kaldırmak, seçim mm-
takamdaki yolları yaptınmak için maddi ve mâ
nevi fedakârlıktan kaçınmadım. Nitekim bu fe
dakârlığı her an ispat edebilirim. Buraya çı
kıp da hissî ve enfüsi duygularla parti propa
gandası yapılmamalı, bu güzel kürsü bu dere
ce dûn hislere melce olmamalıdır. Ben kendi
sine cevap vermiyorum. Zaten hiçbirine cevap 
vermedim. Zabiti ardaki yanlış ifadelerini tas
hih etmek için buraya çıktım. 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. 
(NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Efen

dim, bu bütçe müzakereleri vesilesiyle, bir so
ru ile halledilemiyecek olan 'bâzı şeyleri Ba
kandan rica edeceğim. 

.Darende - Kuluncak - Hekimhan arasında 15 
sene evvel yapılmış 'bir yol vardır, bu yol top
raktır, buıerün artık geçil emiyecek bir hale gel
miştir, hu yol yapılırsa bundan iki kazıa ikti-
saden istifade edecektir. 

Bir de Pütürge'nin Şiro ırmağı köprüsü ça
buk ikmal edilmelidir. Kazaların ırımak kena
rına tesadüf eden köylerine köprü yapılmasını 
rica edeceğim. Malatya - Hekimhan - Kangal -
(Sivas yolu işittiğimize göre ;bu sene bakımdan 
çıkarılmıştır, bu doğru değildir, çünkü çok 
mühim bir yoldur. Hikmet Fırat arkadaşımız 
da rica etmişlerdi. Hasançelebi köprüsünün ya
pılması için. Bu köprü yapılmadı, mühimdir, 
yapılmasını rica ederim. 

Darende'nin Aşağısetrek - Balaban Devlet I 
yolu, Aşağısetrek harkının üstündeki yoıldan 
geçmeyip, bahçeler arasından geçerse çok za
rarlı olur. Bu işte pek ihtisasım yok ise de Ba-
ymdırılk Komisyonuna geçtiğimize göre az çok 
anlamamız lâzımdır. 

Maruzatım bu kadardır. » 
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REÎS — Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; iki 

üç senedir bu mevsimde bütçe müzakereleri sı
rasında Zeytinoğlu arkadaşımla karşı karşıya 
geliyorum. Çünkü bâzı işler var bitmiyor. Bun
lardan biri iskenderun - Hakkâri yolu. Bunun 
Mardin'le Midyat arasındaki 1949 da bitmiş 
olan tesviyei turabiye kısmı üzerinde stabilize 
şose yapılmıştır. Teşekkür ederiz. Ondan öte
sinde bir şey yok. Bir ihale yapılmıştır, bu iha
leye nazaran bu yol aşağıdan gidiyorum, Nu-
seybin yolunu takiben gidecek, hiçbir mamure
ye uğramadan gidecek, 6-7 tane kaza yolsuz ka
lacak ve can damarından mahrum bırakılacak
tır. Acaba neden dolayı aşağıdaki yolu tercih 
ettiler?. 

2. Gayet mühim bir Dicle köprüsü mevzuu 
mevcuttur. Petrollerimizi işletmeye savaştığı
mız bu devirde petrolüfer mınıtaka olan Silopi 
Nahiyesinde bir köprüye ihtiyaç vardır. Çün
kü ancak iktisadi petrol işletmesinin bu mıntı
kada kabil olabileceğini okuduğumuz raporlar
dan anlamaktayız. 

Bunu, geçen sene, ele aldık, yapacağız de
mişlerdi, acaba ele aldıkları bu mevzu üzerinde 
hâlâ duruyorlar mı? 

3 Bu yol bittikten sonra Nabırnav Ova
sından geçirilmek istenen yol Cizre'den daha 
kolaylıkla Hakkâri 'ye ulaştırılamaz mı ve bu 
daha iyi olmaz mı? 

Bunların cevaplandırılmasını rica ederim. 
RElS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

yol derdi hepimizin derdi. Ben yalnız bu sıkış
tırılan beş dakika içinde beş dakikaya sığacak 
kadar mâruzâtta bulunacağım. Ondan maksat 
da şudur : 

Cezmi Türk arkadaşımız hakikaten bir nok
taya iliştiler. Kapalı bir tünelden bahsettiler : 
Ergenek. Bu kapalı kara yolu tüneli yerinde
dir, isabetlidir. Noksan olan ciheti virajıdır. 
Kazalı bir virajdır. Fennî midir, değil midir? 
Orasını onlar bilir. Fakat 1953 te iki kaza ol
muştur. ikisinde de can ve mal kaybı olmuş
tur. Oraya lâzımgelen takviyenin veya düzelt
menin yapılacağım umarım. 

Sonra beş seneden beri bir köprü derdimiz 
vardır. Bu köprü, büyültmiyeyim, on metrelik
tir. Su gelmiş, sel gelmiş çökertmiştir. Bir de
fa söylemiş bulundum. Karayollarının köprü-
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ler faslında 180 milyon liralık bir tahsisat gör
düm. O fasılda on metrelik bir köprünün kıy
meti çerez kabîlindendir. Bunu hatırlatmak is
terim. Bu köprü Karakısık köprüsüdür. Geçen 
sene bütçenin kabulünden sonra Sayın Baka
nı beş arkadaşla beraber ziyaret ettik, arz et
tik. Derhal önündeki deftere kaydetti. Ben de 
Vekilin yanından müsterih olarak ayrıldım. Ge
çen sene yazın gideyim bu köprüye bakayım, 
dedim. Hayretle gördüm ki, köprü olduğu gibi 
duruyor. 

Bu sene bu bütçeye üç milyon liralık fazla 
tahsisat koymuşlar. Buraya girer mi, girmez 
mi, bilmiyorum. Fakat biz usulen hatırlatıyo
ruz. Az zaman sonra vazifemiz zaten bitecek. 
Bunu bizden sonra gelenler düşünsün. Şurasını 
bir kere daha arz etmek isterim ki; karayol
ları ve köprüler hususundaki yapılan hizmetle
ri millet unutmaz. Ama, ister büyük, ister kü
çük olsun gösterilen ihmalleri de şüphesiz mil
let unutmaz. 

REÎS — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Muhte

rem arkadaşlar, memleketin en büyük derdi 
olan yol mevzuunda ne kadar konuşsak azdır. 
Hakikaten büyük derttir. C. H. Partisinin son 
iktidarı zamanında, aşağı yukarı 1948 den be
ri yol yapma işi azçok makine ile çalışmak usu
lüne doğru yöneldi. Büyük hayrı görüldü. Ye
ni başlandığı vakit Gâvurdağlarmı gezdim. 
O zamana kadar kazma kürekle yol yapardık. 
O vakitten sonra bugüne kadar aynı sistemle 
Devlet yollarının çok yerlerinde bu işe mem
nun olacak bir halde devam edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe sıkıntısı, döviz 
sıkıntısı olmasına rağmen yol mevzuunda him
metleri esirgememeliyiz. Malzeınesizlik, imkân
sızlık yüzünden, lâstiksizlik yüzünden Karayol
larının elinde imkânlar azalmıştır. Bu memle
ketin ve ordusunun büyük bir derdi yedek 
parça meselesidir. Buna çare bulunabilir. Ordu 
için de böyledir. Bu işe esaslı bir çare bulmak 
lâzımgelir, kanaatindeyim. Bilmem, Sayın Ba
kanın geçen sene bütçesinde söylediklerine ilâ
ve edecekleri yeni bir tedbir var mıdır? 

Karayollarının illere ait olan kısmında he
men hemen bütün Doğu bölgesinde makine ile 
çalışmaya tesadüf edilemez. Eski usulle, kazma, 
kürek ile iş görülmektedir. Bundan ise hiç-
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I bir netice alınmamaktadır. Ve tahsisat top

rak yığma, taş dökmeye sarfediliyor, erte
si seneye kadar bunlar da dağılıp git
mektedir. Birçok arkadaşlarımız bilirler ki, bip 
Posof yolu yapılmaktadır. Bunun ihaleleri ya
pılmış, paralar sarfedilmiştir. Fakat, yapılan ig, 
toprak yığmadan ibaret, köprü yok. Şiddetli bir 
yağmur yağıyor, her şey alt üst oluyor. Hadi 
yeni baştan masraf. Bu şekilde yapılacak yo
lun senelerce devam edeceğini ve 100 kilometre 
kadar olan bu yolun belki 10 senede yapamıya-
cağımızı şimdiden söylemek mümkündür. Bunı 
esaslı himmet ister. îl yollarına makineyi nasıl 
sokacağız, bu gayet mühim bir meseledir. Yani 
bir iş yapılıyor gibi görülüyorsa da esaslı bir 
semeresi olmuyor. Bu suretle birçok masraflar 
da beyhude yere gidiyor. 

Sonra; sitabilize yol, bu usul iyi bir usul is^ 
de bilmiyorum kontrolün noksanlığından mıdır, 
yoksa, fazla zahmeti göze almamaktan dolayı 
mıdır? Bu sitabilize yollar pek çabuk bozulmak
tadır. Zira, killi, kumlu toprak ve çakılın tam 
dozda karışması lâzımken buna az itina edilme 
yüzünden yakın bir zamanda topraklar dağılı
yor, âdeta orası bir çamur yığınına inkılâp edi
yor. Bu yüzden de geçilmesi çok müşkül olu
yor. 

Ben Sayın Vekilden rica edeceğim : Evvelâ 
yol ihalesinde köprüler ve menfezler kurulup 
yapıldıktan sonra toprak kısmı ihale edilsin ve 
sitabilize yol malzemesi ve terkibatı daha ta
mam olarak yapılsın. Halbuki bizde işin tersin-

I den başlıyoruz. Evvelâ yolların toprak kısmını 
yapıyoruz, sonra da köprülere geçiyoruz. Onun 

! için yollar bir toprak yığınından ibaret kalıyor 
ve bir sene yapılan kısım 2 nci sene tekrar ele 
almıyor. 

I Sayın Bakarım bu hususta izahatını rica 
I eder, mâruzâtıma burada son veriyorum. 

REÎS — Nâtık Poyrazoğlu. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Demin 

| bir arkadaşımız Doğu bölgesinin yollarının ber-
' bat ve bakımsız olduğundan bahsettiği için söz 

aldım. 
I Karayollarında iktidarımızdan evvel takibe-

dilerı sistem, askerî makamların da beraber ol-
| duğu, beraber çalıştığı bir sistemdi. Bilhassa 
I Doğu yolları bu askerî makamların maalesef 
ı gayriaskerî görüşleri neticesinde berbat olmuş-
î tu. O kadar 'berbat olmuştu ki yol denilecek şey 
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kalmamıştı. Sayın arkadaşımın bahsettiği bu 
harabiyetin sebebi odur. 

Bugünkü durum ise Karayollarının takibet-
tiği istikametleri şöyle basit bir kroki halinde 
ele alırsak, Karadeniz sahilinden başlamak üzere 
Cenup hududumuza kadar beş mühim istikamet
te ve askerî ehemmiyeti haiz yolların yapıl
makta olduğu görülür. Bu istikametleri sıra ile 
»aymaya lüzum görmüyorum. Arkadaşlarımı
zın hemen hepsi tetkik etmişler ve görmüşler
dir. Ancak stratejik yollarda bir esastan daha 
bahsederken şu noktaya muhterem bakanımı
zın dikkatini çekmek istiyorum. 

Büyük ana yolların bâzı yerlerde birbirleri
ne bağlanması, iltisak yollarının yapılması mec-
îfcoıriyeti vardır. Bu arada bilhassa Erzurum -
Horasan üzerinden geçip Cenuba inen yol çok 
mühimdir. Bu istikametten devam edip Hora
san'a geldikten sonra şimale dönüp Kars 'a git
mekte ve buradan itibaren Araş vadisine dö
nüp ileride Kars - Kağızman yoluna bağlanması 
lâzımgelen Araş istikameti hakkında bilhassa 
nazarı dikkati celbederim. 

ikinci istirhamım da şu olacaktır, muhtemel 
bir tecavüzde tüyük stratejik hâdiselerin ge
çeceğini tahmin ettiğim Hakkâri - Malatya -
Nizip üçgeni içerisinde, gerek batıdan doğuya, 
gerekse kuzeyden güneye bir iki mühim yol 
vardır ki bizim için çok ehemmiyetli ve, lüzum
ludur, bunlar üzerinde dikkatlerini çekerim. 

Son söz olarak, başlarını çokj ağrıttım, üzülü
yorum, bir defa da buradan Söke - Milas yolu 
hakkındaki istirhamlarımızı tekrarlıyoruz. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
En. M. M. RÖMZt BÎRAND (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar, hakikatan daha tetkik 
edilecek birçok bütçeler vardır. Onun için müm
kün olduğu kadar vaktinizi israf etmemeye gay
ret edeceğim. 

Fakat, kusura bakmasınlar, bâzı arkadaşla
rın buradaki sözlerinden kanunun kastı dışın
da mânalar sezdiğimden tavzih yolunda üç beş 
dakikanızı alacağım. 

20 seneye yakın bir zaman, nafıa işlerinde 
çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle, yapılan işle
rin, fele alman meselelerin dün ile bugünkü du
rumunu yakînen bildiğim için raporlardaki ra
kamlar, mukayeselerden hiçbir zaman ileri sü-
rülen bir anlayışa yer vermiyeceği arz etmek 
isterim. 
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, Kars Milletvekili -arkadaşımız san'ki bu işe 

1948 de başlanmış ve o zaman aksamadan gidi-
yorkerı üç dört senedir yürümediğini binaen
aleyh bu işler üzerinde durmak lâzımgeldiğini 
ifade ettiler. 

Arkadaşlar, Büyük Meclisiniz üç dört sene
den beri karayolları için senede 180 milyon lira 
tahsisat vermekte ve Hükümet de bu istikamette 
işlerini sizlerden aldığı hızla her gün dev adım-
lariyle ileri götürdüğünü hepiniz bilmektesiniz. 
Daha evvel verilen paraların mukayesesini bir 
yana bırakalım. 1950 senesinde verilen para . 
53 milyon, ondan evvelki senelerde 23 - 24 mil
yon liradır. Karayollarının aslı, ceddi, babası, 
dedesi şos'e ve köprüler Reisliğidir. Bir sene 
Şose ve Köprüler Reisliğinin bütçesi 18 milyona 
çıkarılınca artık bu memlekette iş yapacağız se
vinci ile çırpındıklarını, hatırlayan insanım. 
Binaenaleyh bu işlere 180 milyon lira koymak
la 18 milyon lira koymak arasındaki anlayışa 
mukayeseye ihtiyaç dahi yoktur. Ancak bu iş
lerin tutumunu anlatır. Elbette ki, bütün işlerin 
tam mânasiyl'e yapıldığını iddia edemeyiz. Şu
rada, burada birtakım eksiklikler olabilir. Ek
siklikler 3 - 5 senede ikmal edilebilir. 

Kars Milletvekili arkadaşlarım alınmasınlar, 
bilhassa hem yol, hem demiryolu mevzuunda 
yapılacak işler üç sene evvel ortaya konulduğu 
zaman yine ben bu komisyonun sözcüsü olarak 
aynı şeyleri ifade etmiştim ve demiştim ki, mü
saade edin Hükümet karayollarında istikame
tini alsın ondan sonra demiryolu mevzuu da ele, 
alınacaktır. Nitekim çok kıymetli meslektaşım 
Sayın Bayındırlık Bakanı Kars demiryolunun 
Nisan ayında ihal'e edileceğini tebşir etti. Bu 
Kars î l i dâhilinde, raporda, 109 kilometre ola
rak gösterilmektedir. Orada şimdiye kadar yol 
yapılmamıştır, diye bir hava estirmeye bilmi
yorum neden lüzum görüyorlar. 

Sayın Bakan, kalem kalem nerelerde ne ya
pıldığını ifade edecektir. Ben sadece estirmek 
istenilen havaya temas etm'ek istiyorum. Bu 
koparılmak istenilen fırtınayı her halde bu ra
kamlar susturacaktır. Çünkü iki görüş arasın
daki fark aşikârdır, zahirdir. 

Yalnız bir de, Burhanettin bey alınmasın, 
müsterih olsunlar, bu 9 milyon liranın tenzil edi
lerek başka bir yere konması hususunda bir ta
lepleri vardır. Bu 9 milyon liralık mesele rapor-
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tor arkadaşlarımız tarafından vekâletle muta- T 
bık kalınarak tesbit edilmiştir. Bütçe Komisyo- I 
nunda başka fasla zaten konmuştur. Binaen
aleyh bu mf ddeler içinde arzu ettikleri turistik 
yolların yapılması mevzuu da dâhildir. Arkadaş- I 
lar kendilerini tenvir ederler. 

Bir de köy yolu mevzuunda bir yanlış telâk
ki vardır. Bu mevzu Bütçe Komisyonunda da ele 
alınmıştır. Karayollarının ele alınmasında mü- I 
him olan ana yoldur. Ondan sonra kaza yolları, 
ondan sonra köy yolları gelir. Bir arkadaşımız 
sabahleyin bahsetmişti. Bütün bunları sıraya 
koyduğumuz zaman bir köye, yollarına da sıra I 
gelir. Şebeke ile irtibatı olan köy yollarının da 
ele alınmasını temin bakımından üç seneden be
ri bütçeye senede 50 milyon lira civarında para I 
konmaktadır. 

Ben de köylü çocuğuyum, hemen hemen kırk 
vilâyetimizin köylerini gezmişimdir, her köyde 
köylü kendilerine ayrılan parayı sevinçle karşı
lamıştır. Mevzu burada köylüye imece mükel
lefiyeti tahmil ediyormuşuz gibi aksettirilmeme-
lidir. Ayırdığımız bu 50 milyon lira köy yolla
rını bir an evvel yapmak içindir. Şunu da bilme
liyiz ki - politikanın tamamen dışında olarak arz 
ediyorum - bu 50 milyon lira ile yapılan yollar 
250 milyon liranın üstünde bir değer taşımak
tadır, çünkü köylünün içinden gelen gayreti de 
buna eklenmektedir. Binaenaleyh imecedir, şu
dur budur demek, doğru değildir ve vaktiyle 
yapılan mektepler meselesi ile asla münasebet 
ve alâkası yoktur. Ne kanuni cepheden, ne de iş 
cephesinden. Bu tavzihi yapmak için vaktinizi 
almış bulunuyorum, özür dilerim, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

RE tS —Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 

(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlar, yol ve 
köprü mevzuunda şurada maddelerin, fasılların 
müzakeresi esnasında dahi yapılan temenniler ve 
bu arada hararetle ve bir an önce mmtakalarının ı 
işlerinin ele alınmasını istiyen arkadaşların ten-
kidleri, görüyorsunuz ki bizleri haklı çıkarmak
tadır. Yani iktidarımızın yol ve köprü mevzuun
da eskiye nazaran mukayese kabul etmiyecek de
recede büyük rakamlar ve faaliyetler içinde bu
lunmasının ne kadar isabetli olduğunu kabul ı 
etmek icabeder. Bunu uluorta ve yuvarlak ra
kamlarla ifade etmek ve yurdun, ve vatandaş- I 
larm bu sahalardaki, yol ve köprü mevzularm-
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daki, hepsinin birden karşılanması imkânı ol-
mıyan çok derin ve geniş ihtiyacını istismar et
mek suretiyle yapılanları da kötülemek veya 
hiç değilse az ve küçük göstermek isteyişe ka
naatimce bugünkü karayollarının göz kamaştı
rıcı faaliyetinin hiç de tahammülü yoktur. 

Bu zihniyetle konuşan arkadaşlara hemen 
her fırsatta arz ediyoruz, huzurlarına rakam
larla çıkıyoruz, diyoruz ki ; şu kadar yıl zarfın
da bu kadar yol yaptık, şu açıklıkta ve adedi de 
şu olmak üzere bu miktarda köprü yaptık. Bü
tün bu faaliyet ve çok üstün rakamlara rağmen 
şu yapılmamıştır, bu yapılmamıştır gibi iddia
ları, bu şekildeki konuşmaları, bendeniz mut
lak bir inkâr politikası olarak kabul ediyorum. 

Arkadaşlar; meselâ şimdi, şuracıkta izhar 
edilen köprü ve yollar ihtiyacını şöyle kendi 
aramızda bir rakama vurduk, kurumlandırdık 
emin olunuz ki şu faslın müzakeresi esnasında 
talep edilen işlerin dahi bugünkü teşkilât; ve 
eleman ölçüsiyle, bugünkü zaman ölçüsiyle der
hal kabili is'af değildir. Muhakkak olan şudur 
ki, yurdun bu geniş ihtiyaçları heyetinizce de 
takdir buyurulur ki, gerek zaman, gerek eleman 
gerekse teşkilât itibariyle icabeden bütün im
kânların âzamisini kullanmak suretiyle sarfedi-
len âzami mesai ile Hükümetinizce karşılanma 
yolundadır. 

Şimdi Burhanettin Onat arkadaşımız memle
ketimizdeki turistik yolların ehemmiyetinden 
bahsetiler. Aynı zamanda bunların iktisadi ma
hiyetleri üzerinde durdular ve hemen yapılma
sını istediler. Ama yapılmasını arzu ettikleri 
turistik yolların tulünün 9 bin kilometrenin üs
tünde olduğunu hesabetmediler. Turizm Teşvik 
Kanunu görüşülürken turistik yolların Devlet 
Karayolları eliyle yapılması hususunun Hükü
met olarak nazarı itibara alınmış bulunduğunu 
arz etmiştik. Şimdi sizlere listesini okuyacağım. 
İnşasına, onarımına ve bakımına başlanmış bu
lunan yollarla bu sözümüzün yerine getirilmiş 
olduğunu da ispat edeceğim. Meselâ Bergama -
Kaleyolu, ve bu ele alınmış yollar dışında üç bin 
küsur kilometrelik turistik mahiyetteki yollar 
Devlet Karayollarının birinci plânda nazara ala
cağı yollar meyanma ithal edilmiş bulunmakta
dır. 

Sırrı Atalay arkadaşım, hakikatları, yapıl
makta olanları ve yapılmışları tamamiyle inkâr 
yoluna saptı. Kars Vilâyetinde bir metre dahi yol 
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yapılmadı şeklinde beyanda bulundular. Halbu- I 
ki vilâyetten gelen elimizdeki cetvellere naza
ran, Kars Vilâyetinin 109 kilometre tesviye yo
lu, 92 km. kaplama, 81 km. onarma, 106 köprü, 
31 menfez yapıldığını bildirmektedir. Nihayet 
arkadaşım bu rakamlara itiraz ederlerse yekûn 
olarak verdiğim mevzuların hangi yol ve köprü
lere ait olduklarını teker teker arz etmeye ama
deyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yeniden bir met
re yol yapılmadı. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Ardahan - Posof yolu biliyorsu
nuz ki, Devlet Karayollarının meşgul olduğu 
yollardan değildir. 

Bunlar il yolları olup hususi muhasebe bütçe
leri ile ve vekâletin ali ve köy yolları yardım 
tahsisatından yapılmaktadır. 

Burada üç ihale yapılmıştır. Kars Vilâyeti 
iklimi itibariyle, uzum kış ayları dolayrsiyle 
devamlı çalışma imkânını veranemiektedir. önü
müzdeki yıl içinde bu üç ayrı ihale üç koldan 
devam edecektir. 

ıSonra deniliyor ki, kamyonlarla bir yığın 
toprak geldi falan; arkadaşlar eskiden olduğu 
gibi şimdiki yollar makadam şose ollarak inşa 
edilmiyor. Ayrı bar inşa sistemi ile doğrudan 
doğruya kil, kum Ve çakıldan mürekep taibiî 
'beton ile sitaJbilize olarak yapılıyor. Yoksa söy
ledikleri gibi bir yığın topraktan ibaret değil
dir. Bu sistem dünyanın her tarafında böyle 
tatbik edilmektedir. Yol civarındalki tabiî mal
zeme lâJboratuvarlarda tahlil neticesinde iste
nilen dozaja getiriliyor ve kamyonlarla yolun 
kenarına yığılarak zamanında seriliyor. 

Cezmi Tünk arkadaşım, Gülekboğazı geçi
dini Romalılardan kalma darlıfeta ve trafiğe 
gayrimüsait olduğunu ifade etmektedir. Haki
katen böyledir. Nitekim biz de bu boğazı ta
mamen terketmelk için yeni bir güzergâh etüdü 
yapmış bnlunuyoruz. Ve ilk plânda inşaatını 
ele alacağız. 

Gâvurdağ yolu için de söyledikleri tamamen 
doğrudur. Bilhassa kış aylarında geçit vermi-
yen Gâvurdağ'mı terkederek Bahçe'den geç
mek üzere yeni bir yolun etüdü yapılmıştır. 
Bunun da inşaatına ilk plânda başlıyacağız. 

MJaraş köprüsünün yalnız takarrüp imlaları 
kalmıştiT. Bu imlâların yapılması ile köprü-
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nün inşaatı ikmal edilmiş olacaktır. Alanya -
Anamur arasına başlanmadığını söylediler. 

Arkadaşlar, bugün Devlet yolu karakterin-
deki yollardan 25 bin kilometre, il yolları, ka-
rakterindeki yollardan da 25 bin kilometre ve 
köy yolları olarak da ilk plânda 150 bin kilo
metre ki, ceman 200 bin kilometrelik yol üze
rinde çalışmaya mecburuz. 

Antalya - Anamur arasının yapılmamış olma
sının bu sahayı karayollarının ehemmiyetli 
saymadığına delâlet etmez. Nitekim Antalya -
Gazipaşa arasındaki köprüler ve diğer imalâtı 
sınaiye yapılmaktadır. Bu yolun Anamur'a 
kadar devam ettirilmesi de takarrür ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

ıSonra bâzı kasabalardan geçen yolların ya
pılmamasına temas ettiler; biz bunu kabul et
miyoruz. Bir karayolu şebekesi inkıta kabul 
etmez, yapılan yollar birbirinden ayrılmaz, ya
ni devamlı olduğunu kabul ediyoruz. Bu yol 
nahiye, köy, kasaba, şehirden geçiyorsa bunla
rı da yapacağız. Buna kanuna bir mâniimiz de 
yoktur. Devlet Karayolları Umum Müdürlüğü 
Kanunu buna müsaittir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Ankara kasaba 
halindedir o halde.. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU 
(Devamla) — Kâzım Arar arkadaşım köy yol
ları inşası için cebri kanuni ve tazyiki kanuni 
vardır, buyurdular. 

Arkadaşlar, öğleden evvelki celsede de arz 
ettiğim gibi köy yolları için ister kanuni olsun, 
ister idari olsun her hangi bir şekilde köylü
yü tazyik etmek durumunda değiliz. Hükümeti
niz böyle bir zihniyetten uzaktır. Tamamen 
bunun aksine olarak köylü Hükümeti tazyik 
etmekte ve yolunun bir an evvel yapılmasını 
istemektedir. Sabahtan akşama kadar muhtelif 
vilâyetlerden gelen heyetler, gruplar, kendi 
köylerinin yollarının bir an evvel yapılması hu
susunda Hükümetle temas etmekte, temenni
lerde bulunmaktadırlar. 

Hakikati itiraf etmek lâzımgelirse sadece 
istenilen eleman ve malzeme yardımını, köylü
nün bu arzusunu dahi birden yerine getirmek 
imkânını bulamamaktayız. Onun için köy yol
ları mevzuunda ne cebri kanuni, ne tazyiki kanu
ni diye bir ifadeyi yerinde görmem. Köylü ta
mamen ayaklanmış bulunan ve içten gelen ar-

| zusu ile ve kendi isteği ile, Hükümetin yapaca-
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ğı az miktardaki malzeme yardımı ile iktifa ı 
ederek yollarını yapmak istemektedirler, yol
larımız bu şekilde yapılmaktadır. 

Pamukoğlu arkadaşımız kendi mmtakaların-
da ailesi ile birlikte bir çayı zorla geçmek im
kânını bulduklarını ifade ettiler, doğrudur. Biz 
hiçbir zaman bütün yolları ve köprüleri yap
tık bitirdik diye bir beyanda bulunmadık. 

Yalnız şunu bilmek lâzımdır ki, yalnız Ka
radeniz boylarında yaptığımız köprü tulü beş 
bin metreyi tecavüz etmişir. 

ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
•— Ben kendi mmtakamı ve plânları bilirim. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Ocakcıoğlu arkadaşımızın ifade 
ettikleri Darende - Hekimhan yolunu tetkik et
tireceğim ve Şiro ırmağı köprüsünü tetkika 
tâbi tutacağım, diğer mahallî talepleri kendi
lerine yazılı olarak arz edeceğim. Dr. Aziz Uras 
arkadaşım Urfa, Mardin, Cizre yolundan bah
settiler. Biliyorsunuz bu yol 14 küsur milyon 
liraya ihale edilmiş bulunmaktadır. Mütaahhit 
bu yaz devresinde tam olarak işe başlıyacak-
tır. 1954 yılında faaliyetini gösterecektir. 
Ehemmiyetli olduğu iddia edilen Cizre köprü
sünü tetkik ettireceğim. Cizre - Hakkâri yolu
nun istikşafı yapılmıştır. Etüdleri hazır değil
dir. 

Hikmet Fırat arkadaşımın bahsettiği Kara-
kısık yolunu da nazarı itibara alacağım. 

Hüsamettin Tugaç arkadaşım, yedek parça 
yüzünden makinelerin tam randımanla çalışma
dığını beyan ettiler. Şunu arz edeyim ki, bu
günkü karayolları makine parkı çok kuvvetli 
bir hal almıştır. Sıkıntımız temin edilen yedek 
parçalarla bertaraf edilmiş bulunmaktadır. 

Poyrazoğlu arkadaşımın temennileri de yi
ne tetkika muhtaç -olan işlerimizdendir. Yazılı 
olarak arzı cevap edeceğim. (Alkışlar) 
-.••'. RElS — Burhanettin Onat. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım; bütçedeki 9 milyonluk 
tahsisatın turistik yollara hasrına müsaadenizi 
rica ederken hâdisenin bir tarihçesini de yap
mıştım ve demiştim ki Bütçe Komisyonunda 
Sayın Bakandan bunu sorduğum zaman turis
t ik yollara on para ayrılmadı cevabını almış
tım. Bugün çıkıyorlar, diyorlar ki hayır, biz 
zaten turistik mahiyette olan şu kadar kilomet
relik yol için bu kadar para ayırdık. | 
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Çok sevdiğim arkadaşım Remzi Bey de ay

nı mealde konuştular. Şu halde mesele kalma
dı arkadaşlar. Sayın Vekilimiz Bütçe Komisyo
nunda eğer bu şekilde konuşmuş olsaydı ne bu
güne kadar benim uykularım kaçardı; ne de 
bugünkü münakaşalara meydan vermiş olurlar
dı. (Gülüşmeler) 

Binaenaleyh mesele kalmadı. Ben vermiş Ol
duğum önergeyi geri alıyorum, aldanırını al
danmam başka ama Sayın Vekilin sözüne bir 
kere daha inanıyorum. Bu meyanda arkadaş
lar madem ki, daha yapılacak üç bin kilometre 
yol vardır ki, tamamiyle turistik mahiyettedir 
Duyuruyorlar. Şu halde kendilerine ümsaade 
ederlerse hatırlatmak isterim; Edirne'den kal
kıp İskenderun'a iskenderun'dan kalkıp Edir
ne'ye kadar, arabasiyle gitmek istiyen bir yol
cunun sahili takiben hakikaten turistik bir se
yahat yapabilmesi için karşısına başlıca iki en
gel çıkar: 

1. Muhterem arkadaşım Cezmi Türk'ün bu
yurdukları gibi birbirimizi sık sık görmemize 
mâni olan Alanya - Anamur yolu. Vekâlet 
köprülerini ihale etmiş, toprak tesviyesi yapıl
mıştır. Köprülerle beraber yolu da onarırlar-
sa ne oluı ? 

2. Fenike ile Temre arasındaki bir kırım
dır ki, bu yol bugün mevcut değildir; hakfka-
ten yeniden açılması icabeder. Bu yol sadece 
2l> kilometrelik bir yoldur, 25 kilometrelik bir 
yol ama dört mühim harabeden ve dünyada 
mitolojik eser olarak hâlâ yanşamakta ve konuş
makta olan Şimera alevinin yanından geçecek
tir. Binaenaleyh bir temenni olarak arz edeyim, 
Anamur'la Alanya arasındaki yolu ikmal eder
ler ve Finike Temre arasında bulunan 25 kilo
metrelik bir kısmı da yeniden açarlarsa istan
bul'dan arabasiyle kalkıp da iskenderun'a ka
dar sahilden dünyanın en güzel manzaralarını 
seyrederek turistik bir seyahat yapmak istiyen 
vatandaşlara imkân vermiş olurlar. Memlekete 
turizm sahasında bir sene içinde mühim im
kânlar bahşetmiş olurlar. (Alkışlar) 

REÎS — 781 nci faslı yeniden okuyoruz. 

F. Lira 
781 Yollar ve köprüler 183 347 072 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
'miyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

782 Teknik hizmetler geçici görev 
yolluğu 550 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu ) 

REtS — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (191 239 417) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 Karayolları Umum Müdürlü

ğünün Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesi gereğince 
«Hazineden alınacak paralar 110 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
»miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazineden yardım 79 739 417 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli varidat
lar 1 
REtS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış bedelleri 1 499 997 
REÎS — Kabul edenler... Etani-
rcıiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malze
me, alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyo

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

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1954 Bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 1953 Bütçe yılında (D) işaretli cetvel
deki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişik
likleri dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta 
oldukları ücretleri azalmış olanlara aradaki 
farkların ödenmesine 1954 Bütçe yılında da de
vam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıfl'lara geçici yüklenmelere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde göstenilmiştir. . 

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

MADDE 6. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü Kuruluşu hakkmdaıki 1 1 . I I . 1950 .tarihli ve 
5539 sayılı'Kanuna bağlı (1«) sayılı.cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1954 Bütçe yılında -kullanılamaz. 

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

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1953 yalı Bütçesi» 

— 943 



İ : SÛ 25.2 
hin ait olduğı* tertibinde karşılığı bulunan , 
(borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak: tah
sisatlardan ödenir. 

1928 - 1952 bütçe yıllarına ait oluıp da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık-
darı yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1954 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 
ve 4 ncü kısım tertipleri ile yatırım tertipleri 
bakiyelerinden eslki yıllar 'borçları tertiplerine 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

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

İMADDE 8. — Masraf fasıllanndan yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, ıbağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5»5ı39 »aydı Kanunun 1® ncu maddesinin 1 
inci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş oilan paralar Karayol
ları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa, bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel'bir fasıla va
ridat, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde 
mevcut tertiplere tahsisat .kaydolunur. 

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

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 11. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arz olunmuş
tur. 

B — İktisat ve Ticaret Vebîleti Büteçsi : 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Ferid Melen. (Yok sesleri), Esat Oktay. 
ESAT OKTAY (Kars) — Sayın arkadaşla-

n m ; köylerimizin meskenlerinia acıklı dununu 
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meydandadır. Bilhassa Doğu'da ve ormanlar
dan uzak bölgelerde bu husus daha da fenadır. 
Hali hazır koy evleri sıhhi şartlara uygür» de
ğildir ve tamamiyle gayrisıhhidir. Evler top
rak içine gönülmüş bir in vaziyetindedir. Dı-
şandan ziya alacak durumda değildir. 

REÎS — Esat Bey hangi bütçe üzerinde ko
nuşuyorsunuz? Sağlık bütçesi üzerinde mi? 

ESAT OKTAY (Devamla) — Hayır, İktisat 
ve Ticaret Bütçesi üzerindeyim. 

Birçok evlerin ziyaları yoktur. Helâlan ya
pılmamıştır, gayrisıhhidir. Bu sebepten dola
yıdır ki, birçok hastalıkların husulüne sebebi
yet veriliyor. Bilhassa veremle mücadelede 
sıhhi meskenlerin rolü büyüktür. Bunu nazarı 
dikkate alan Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Kasım 
1953 tarihinde 9 ncu Meclisin 4 ncü toplantı yı
lını açış nutkunda köylünün randımanını artır
ma, sıhhi meskene, hayat şartlarıria kavurması 
için uzun vadeli ve % 3 faizli kredi yardımı ya
pılacağını müjdelemişlerdi. Bu şayanı şükran
dır. Köylümüzü sevindirmiştir. 

Kars'ın kışlarının uzun ve sert olduğu, in
şaat mevsiminin kısa olduğu bilhassa keresteye 
olan büyük ihtiyacı nazarı dikkate alarak bu 
kredilerin vaktinde verilmesi lâzımdır. Bu hu
susta Sayın Bakanın ne düşündüğünü ve ne za
man bu kredilerin verileceğini buradan izah et
melerini rica edeceğim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Su İşleri Bütçesine reylerini knllan-
mıyan arkadaşlar varsa lütfen reylerini kullan
sınlar. 

Türkiye Köylü Partisi Grupu adına Oezmi 
Türk. 

TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA CEZMİ TÜRK (Seyhan) — 
Efendim, Türkiye Köylü Partisinin siyasi 
prensiplerine göre, memlöketin ekonomik iş
lerini birinci plân ve temel meselelerimden gör
mekte olduğumuz için, bu bakanlığın bütçesi 
üzerinde uzunca konuşmayı grupumuzun, Mec
lisiniz ve memleketimize karşı başta gelen va
zifelerinden saymaktayız. Mâruzâtımız uzunca 
olursa bizi müsamaha ile karşılamanızı şimdi
den rdca ederiz. Kanaatimce bir Devlet teşki
lâtı içlinde Başbakanlığın riyaseti altında Eko
nomi Balkanlığı, hakiki hüviyetiyle bir Başba-
ıkan Yardımcılığı mevkıiidir. Ondan sonra Sağ-
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İık, Ziraat ve Maliye bakanlıkları ona bir seh-
payi istinat teşkil etmektedir. Demek ki, bizim 
kanaatimizce harb ve sulh zamanında memleke
tin küçük kabinesi bunlardan teşeklMil eder. 
Ancak buna gelir 'kaynakları bakımından Tica
ret ve Rüsumat Vekâleti de diyebileceğimiz 
gümrükleri de, terfik ederek, içine alacaik ve 
bugünkü Tekel Bakanlığı yerine geçlecıek ayrı 
bir bakanlık olacaktır. Yeni iktidar iş başına 
geldiği günden beri dikkat Ve itina ile kendile
rinden beklediğimiz şu olmuştur: Devletçilik 
prensiplerine göre kurulmuş ve dünyaya karşı 
kapalı otarşik bir nizam içinde kalmış bir ida
renin, bir iktidarın elinde kurulmuş olan ve 
pek iptidai bir şekilde kurulmuş bulunan Tica
ret ve Ekonomi Vekâletini yeniden teşikilâtlan-
dıracak, yani bir reorganizasyon yapacaktır. 
4 senedir hakiki temsilcilerinin Bütçe Komisyo
nunda beyan etmelerine ve birçdk arkadaşları
mızın üzerinde durmasına rağmen bu reorga
nizasyon işi maalesef olmamııştır. Memleketin 
ekonomik inkişafının, değeri ve yeteri derece
sinde olmaması, memleket mahsullerinin de
ğeri ve yeteri derecesiride kıymetlendirilme-
mesi ve bunların değer ve yeter fiyatlarla ih
raç edilmemesinin baş hatası; bizim kanaati
mizce, evvelâ bu mühim baikaniığm yeniden 
teşkilâta tâbi tutulmamakta olmasıdır. 

İkinci bir hata da, mazideki gibi, aynen mû-
taıt şekilde idame edilmiş bulunması ve bu ba
kanlığın yeni iktidar devrinde de bir bakan
lar değirmeni vaziyetine girmiş bulunmasıdır. 
Yani en son olarak kendisine ümit bağladığımız 
ve kültürlü genç sayın bakanımız, üktidarlı 
bakanımız da bu değirmene düşmüştür, tabiî 
diğer bakanlarımız da iıktidarlı idiler. Daima 
müteferrik olarak kısa bakanbk defnelerinde 
maalesef bu bakanlıktan yıpranarak geçmiş
lerdir. 

Şimdi bu bakanlığın son bakanı bu iktidarın 
son devresine geldiği için o da muvaffak ola
madığı kanaatiyle öğütülmüştiür diyemiyece-
gim, çünkü yeni seçime vakit pek az kalmıştır. 
Yoksa diğer sayın bakanlar gibi o da şimdi 
öğütülerek geçmiş olacaktı. 

Bu sayın balkanlar arasında sırasiyle arz 
edeyim; Veli Beşe, Sayın Muhlis Ete, Sayın 
Enver Güreli ve şimdilik bu sırada sayamıya-
cağım Fethi Çelikbaş'ın isimlerini zikretmek bu 
dâvanın acılığının ne derece olduğunu gösterdi, 
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geçen devreden Sayın Celâl Sait Sirenin de 
bu vadide siluetini görmekte bulunduğumu ar-; 
etmeliyim. 

Arkadaşlar, bu ne iktidarımızın ne de bu ba
kanların hatası, eseridir. Bizim kanaatimizce 
dercengievvel bu bakanlık, demokratik ve ser
best sistemde çalışabilecek ve memleket ekono
misine göre kurulmuş bir teşkilât değildir. Per
soneli de daha çekirdekten bu zihniyetle yetiş
memiştir. Sıkı bir devletçilik rejimi altında, 
yani tahditler ,emirli fiyatlar ve zor alımlarla 
iş görmeye alışmış personelle iş görmektedir. 
Bu da kendi hataları değildir. Her insan yetin
me şekline göre hareket eder. Bu bakanlığın 
kuruluş ve çalışmaları ve en geç, en zeki bakar 
m olan son bakanın eserleri dahi maalesef bu
nu göstermektedir. Sırası geldikçe arz edece
ğim en son eserleri dahi bu asrın, bu devrin ve 
hele bu yılların icabatına uygun şekilde değildir. 
Bu noktada bendeniz kendime bir de müttefik bul
muş vaziyetteyim. Bu müttefik, Ekonomi ve 
Ticaret Bütçesinin raportörü olan sayın arka
daşımızdır. Bütçe Komisyonuna verilmiş olan 
bu raporu tetkik edecek olursanız sayın rapor
törün geçen sene de, bu sene için de bu vekâ
letin teşkilâtlanması ihtiyacını duyduğunu 
göstermektedir. Raporunda inkişaflar nispetin
de bu ihtiyacı karşılamak lâzımdı, denilmekte
dir. Geçen sene bütçenin tümü üzerinde konu
şurken tavsiye edilen bu teşkilatın yapılmamış 
olması tenkid edilmekte ve kelimeler arasına sı
kıştırılmış mânalarla bir iktidar raportörünün 
ifade edebileceği imkânlar dâhilinde hakikatleri 
ifade etmektedir. Bunu bir intakı hak olarak 
ifade etmek isteriz. Bunu samimiyetle ifade et
tiği için de kendisine teşekkür ederiz. 

Sayın Bütçe Komisyonu raportörünün ra
porunu tahlil ile işe başlıyoruz. Arada birleşti
ğimiz, ayrıldığımız noktalara da.kısaca temas 
edeceğim. Bu rapora nazaran memleketimizde 
sınai istihsal artmışhr. 1949 dan 100 bin ton 
fazla şeker istihsali olmuş. Ama önümüzdeki yıl ; 
Eskişehir Fabrikası çalışmıyaCak. Sınai istih
salde şekeri misal almış. Bu arada Adapazı'n-
da şeker fabrikası açılmasına rağmen şeker 
buhranı başlamıştır. Şeker fabrikası kurulmuş
tur, mahallî ihtiyacı idare edilir, denmiştir. Fakat 
fabrika ilk hamlede mahalî ihtiyacı karşılamadı
ğı için Adapazarı şekersiz- (kalmıştır. Sonra 
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fabrikalar döviz 'bekleımektedir. Hükümetin ev
velâ ıbunları temin etmesini temenni ederiz. 

'Sınai istihsalde çimento, moda halindedir. 
1952 de 1 milyon 257 bin ton, geçen sene 3 mil
yon ton olduğu ifade ediliyor. 'Bu çimentola
rın mukayeselerinde demir, kereste celbi icabe-
decek ve bu suretle demir, keresteyi dışardan 
ithal zaruretinde kalınacaktır. Ancak çimento 
istihsali artınca dış ticaret muvazenemiz ne 
gibi açıklara mahkûm olacaktır? Onu şimdi
den hatırlatmakla iktifa ederiz. 

Pamuk mensucat sahasındaki gelişmeyi 
memnuniyetle karşılarız. Ancak yeni pamuk 
sanayii fabrikaları kurulurken Adana'da ku
rulan yeni bir fabrikamızın nasıl bir yangın 
tehlikesi ile karşılaştığı ve Sınai Kalkınma 
(Bankasından alınan bir yardım ile vücut bu
lan ve beş altı milyonluk büyük 'bir eserin tek
nik bilgisizlik neticesinde nasıl mahvolduğu ma
lûmdur. Bu fabrikada otomatik yangın söndür
me tertibatı yokmuş. Onun için yeni kurula
cak fabrikaların yirminci asrım ikinci yarısına 
uygun teknik şartlarla kurulmasını ve ıbu su
retle işletilmesini, aksi halde sadece fabrika 
kurmak, gerek teknik, gerek emniyet tedbir
leri almadan kurmak, millî servetimizin mah
vına sebep olmaktır. 

Şimdi rapor sırası iile arz ediyorum, aynen: 
«... dün birçok kimseler zaruri ihtiyaçlarını Ikar-
şılıyamaz iken bugün büyük 'bir çoğunluk lüks 
sayılacak birçok emtiayı alabilmektedir.» di
yor. 

Raporun bu hükmüne iştirak etmiyoruz. 
Ve maalesef büyük çoğunluğumuz henüz lüks 
ihtiyaçlarını temin değil, zaruri ihtiyaçlarını ta
mamen temin etmek devrine girememiştir. Faz
la talep karşısında «mal darlığından fiyatları 
kuvvetle yukarı itmesini» önliyecek tedbirler
den do bahsediyor r,apor. Yani fiyatlar yükseldi, 
arttı dememek için t i r taktik ve teknik kulla
nılmıştır. Raportörün ifade ettiği ve tekniği 
meselesi. Fakat sarahaten anlaşılması için şu 
iki tedbiri gösteriyor: Birincisi, malların ar
zını çoğaltmak, ikincisi, satmalma gücünü istih
lâkten alıkoymak, mal arzını çoğaltmak, itha
lâtı artırmak diyor, ilerideki tavsiyeler tezat
lıdır. Satmalma gücü istihlâkten ileri geliyor 
diye tavsiyeler var. Onunla yine tezada düşü
yorlar, Bu prensiplere taraftarlığımızı arz ettim. 
ikinci noktalarda düşülen tezatları kabul etmi-

2 .1954 C : 2 
I yoruz. Nitekim raporda bir taraftan satmalma 

gücünü alıkoymak derken, diğer taraftan «dar 
ve sabit gelirli vatandaşların satmalma gü
cünün takviye edilmesi muvaffakiyetli ve ham
leli olmuştur» denmektedir. Yani o perhizle bu 
beyan arasında büyük bir tezat vardır. Demek 
istiyorlar ki, memurlarımızın satmalmak güç
lerini artırmak. Peki bu stınalma gücünü dü
pedüz teşvik etmektir. 

Bakınız, memleketin içinde kıvrandığı kara
borsayı sayın raportör ne nazikâne şekilde tav
sif ediyorlar: 

«... Revizyona tâbi tutulmasını geçen seneki 
raporumuzda da istemiştik». Geçen yıl ithalâtı 
tahdit zaruretinde kalınması maziden kalma 
bâzı kötü itiyatların uyanmasına sebep olmuş, 
spekülatif hareketler başlamış ve mal zorluğu 
ile mücadele etmek lüzumu hâsıl olmuştur de
nilmektedir. Yani spekülatif hareketler, mal 
zorluğu. Bu, nazikâne karaborsanın tarifidir. 

Rapor devam ediyor ; 
«... Geniş mikyasta ithalât yapmak suretiyle, 

gidilerek satmalma gücünü istihlâkten menede-
cek tedbirlere başvurulmamıştır. Ticaret Ve
kâletinde bugün tatbik edilmek yoluna girilen 
usuller tesir ve kifayet dereceleri baikımmdan 
tetkika muhtaçtır.» Biz bu noktada raportörle 
'beraberiz. 

I Arkadaşlar rapor, sermaye terakümü ve 
sermaye terakümü süratine ait güzel rakamlar 
veriyor. Onları bu etiketle ifade etmiyor, 
ama şirketler diyor. Aklınla bunlar ekonomik 
mânasiyle sermaye terakümü ve sermaye 'tera
küm sürati müessesesidir. Burada verdikleri 
anonim şirketler 1950 ye kadar 379 dur, ser
mayeleri 329 milyondur. 1951 de 279 anonim 
şirket kurulmuş, sermayeleri 21 milyon lira
dır, 1952 de 54 tane kurulmuş.', 98 milyon li
ra sermayeli, 1953 te 47 tane kurulmuş, 177 mil
yon lira sermayeli. Biz bu rakamları daha 
mânalandırmak için vasati s'ermaye nispetleri
ni çıkardık. Onları da tultanaklara arz ediyo
rum. 1950 ye kadar kurulan anonim şirketlerin 
sermayesi ortalama 860 bin lira, 1951 delkiler 
770 bin lira, 1952 de kalkınma 'başlıyor, 1 mil
yon 800 bin lira. 1953 te anonim şirketler 3 
milyon 200 bin lira ile kurulmaya başlamıştır, 
yani sermaye polarizasyonu başlamıştır. Bu 
sermaye terakümünde muayyen kutuplara d'oğ-

I ru anonim şirket sektörünıde vasati sermaye 
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nispeti . yükselmiş tir. Limitet şirketlerde bu 
manzara yoktur., onun için rakamları ve vasa
tilerini zikretmiyoruz. 

Banka ve kredi idlerine gelince, sayın ra
portör bankalarda 3 milyar liraya yaklaşan 
mevduattan bajhsediyoır, fakat elimizde bulu
nan iktisat ve Ticaret Vekâletinin son kon
jonktüründe bu rakam üç milyar lira olarak 
ifade edilmemiştir, iki milyar birkaç yüz mil
yon lira üstündedir. İleride arz edeceğim, ma
zur görsünler, biz burada daha ziyade resmî 
•matbu rakamlara inanıyoruz, hele Sayın Fet
hi Çeli'klbaJş'ın vekâletinden sonra neşredilen 
rakamlara daiha büyük bir itimatla bakıyoruz. 
Mevduatın daiha çok ticari kredilerde kullanıl-
malkta olmasını, üzerinde durmaya değer bir 
mesele olarak görmekteyiz. Biz de aynen bü-
t/ün benliğimizle buna iştirak ediyoruz, mev
duatın daiha çok ticari kredilerinde kullanıl
makta olmasının hemmiyetıi üzerinde; hattâ 
şimdiye kadar durülm'adığı için de zararlarını 
görmekte olduğumuz ve çekmeklte olduğumuz 
bir mesele olarak görüyoruz. 

Rapordan okuyoruz. İntakı hak kabîMnden 
hissiyatımızla ve fikirlerimize bir tercümanı ha
kikat bulduğumuz için oradan söylüyoruz. Si
ze de bizim sözlerimizden daiha munis geleceği 
şüphesizdir. 

Okuyorum: 
(Bu suretle ekonominin bütün şubeleriyle 

alâkalı büyük teşebbüslere girişebilmektedir.) 
Amenna ve saddakna. 
Ve söylüyor: (Bu teşebbüslerin iç piyasa

yı çok muğlak bir »hale getirdiği bu fiyatların, 
artmasına sebep olduğu söylenebilir.) 

Biz burada bu srygai şartiyyeyi daha ke
sin oarak söylüyoruz: Tesir ederek spekülâs
yonu artırmıştır. 

Biz burada bu sıygai şartiyyeyi daha ke
ntilyon liraya yükselmiş, bulunmaktadır, diyor
lar. Halbuki Hükümet programının ilk okunu
şunda, 500 milyon liraya çıkarılacağı vadedil-
mişfti. Maliye Vekaleti Bütçesi mlüzafkere edi
lirken Maliye Vekiline sormuştum; kendileri' 
(bu .hususta sarih bir şey söylemediler. Sayın 
Başvekilin, sermayenin 500 milyon liraya çıka
rılması hakkındaki va'di durmaktadır. Hal
buki Ziraat Bankasının bu sermayeye her za
mandan ziyade ihtiyacı vardır. 
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1 Sayın raportör, umumi kredi mevzuundan. 

dolayı takdirlerini ifade ediyor. Biz maalesef 
<bu takdirlerine iştirak etmiyoruz. Bilâkis bu 
takdirlerin bir signal d 'alarme mânasında umum 
müdüre ve idare meclisine tevcih edilmesi hu
susunda ısrar ediyoruz. 

Reassüransın 1 Martta inhisarı sona erecek-
'riıiş. Bu mevzuda sigorta fiyatlarının yeniden 
gözden geçirilmesi hususunda nazarı dikkatle
rini celbederiz. 

ISonra, raportör, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticareit Borsaları hakkında takdirlerini ifade 
ediyor. Bu samimiyeti daiha çoUPesnaf birlik
lerine göstermiş olmalarını temenni ederiz. 
Her ne kadar esnaf derneklerinden, teşekkül ve 
birliklerinden de bahsetmek lûtfunda ve alâka
sında bulunmuşlarsa da, aynı derecede kudret 
ve kuvvet ifade etmiyor. Meclise de getirdik
leri kanun, esnaf derneklerine ait değildir. Ti
caret federasyonlarına aittir. 

Sayın raportör ofisin son mubayalarmı ver-
j mistir. Bunlar ne Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 

piyasa raporunda mevcuttur ve ne de kon-
j jonktürde. En yeni rakamlar olduğu için terci-
| han raportör raporlarındakini veriyorum; son 

altı aylık : 
1 681 000 ton buğday 52 000 ton çavdar 

19 000 ton mısır, 77 000 ton yulaf, almış ofis. 
Bu arada da güzel bir rakam ve başlangıç,. 
2 308 ton da pirinç almıştır. Ofisin borçlariyle 
bu rakamları karşılaştırmak istemiyorum. Çün
kü, ilerde görülecektir. Ofise giren bu buğday
lardan yedi yüz küsur bin tonu ihraca bağlan
mıştır. Bugünkü borçları yüksektir, cidden yük
sektir, hakkında Meclis tahkikatı açılacak ka
dar mühimdir. Meclis mesuliyet' aramak için de
ğil, mahiyeti eşyaya nüfuz için bu işi yapsa her 

I halde iyi olacaktır. Bizim kanaatimizce Devlet 
Bankasındaki altınların fotoğrafını çektirip 

I çektirmemek meselesinden daha mühim ve da
ha ciddîdir. Ofisin, maalesef C. H. P. Grupunca 
da buğday fiyatlarının yüksekliği dolayısiyle 
borçlandığı şeklinde istismarı yapılmaktadır. 
Halbuki bu arada bir hakikatin hikâyesi unu
tulmaktadır. Ofisin zararı yalnız yüksek fiyat
la buğday almasında değil, binefsihi ofis ida
re masraflarının yüksekliğinden, kendi bakım
sızlığından, mal çürütmesinden, nihayet büyük 

* şehirleri de ucuz fiyatla beslemelerindedir. Bu 
•| büyük şehirler Ankara, İstanbul, İzmir - Tür-
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kiyVnin dördüncü büyük şehri ve pek çok fa- , 
kirleri olduğu halde maalesef bunlar arasına 
Adana dâhil değildir - ve bu iktidar da, neden
se, Karadeniz sahillerine teveccüh etmiş, bura- | 
lardaki birkaç şehri de ofisin zarar etmesini 
sağlıyan müesseseler meyanına ithal etmiştir, i 
Şu halde ofisin zararları yalnız köylüden alman 
yüksek buğday fiyatlarından değildir. 

Yüksek Heyetinize ve C. H. P. muhalefe
tine karşı ofisin zararları yalnız yüksek fiyatla 
buğday alışından değil, büyük şehirlerde sene
lerden beri mâtat olduğu üzere ucuz fiyatla 
buğday satmış olmasından dolayıdır. Bunu bi:* 
vasıtayı müdafaa olarak arz ediyorum. 

Dış satışlar : Raportörün raporuna göre bir 
Hazirandan Aralık 1953 tarihine kadar İspan
ya, Portekiz, İngiltere, Almanya ve Yugoslav
ya 755 000 ton yine son rakamını yuvarlak 
olarak alıyorum, muhtelif cins buğday satıl
mıştır. Ofisin ambarlama kapasitesi bir milyo
na çıkarılmıştır. Biz raportörle beraber, hattâ 
raportörden daha ileri giderek, Hükümet her 
ne pahasına olursa olsun ofisin ambarlama ve 
depolama işlerini daha da hızlandırmalıdır ve 
genişletmelidir, diyeceğiz. Bu işin sürat tempo
suna doğru gitmekte olduğu ve son anlaşma ile 
Dünya Bankasından yapılan kredi ile de 
1 850 000 tona çıkarılacağı da vâdedilmektedir. 
Buna kısa zamanda muvaffak olmalarını biz de 
•emenni etmekteyiz. 

Hat tâ bu yolda yapacakları yatırımların 
şimdiye kadar olarv büyük zayiat bedellerinden 
çolk ucuz olacağı ve bundan sonra olacak bü
yük zayiatı ömliyeceği kanaatindeyiz. Her han- | 
ıgi bir. buhran, kıtlığa veya Tanrı göstermesin, 
bir harb kıtlığına uğramamak için en sağlam 
sigorta, Ofis ambarları ve depoları olduğu ve 
hattâ ilerde icabederse Hükümetin yapmasını 
istediğimiz emniyet stokları bakımından da 
Ofis -ambar ve depolarının' lazım olacağına ina
nıyoruz ve bunun iğin de Hükümeti tebrik, 
takdir ve teşvik ederiz. 

Ofisin Millî Savunmadan alacakları huşu- I 
sunda geçen gün mecbur (kalarak Maliye Ve
kili iîe konuştuğumuz için burada tekrar et
mek istemiyoruz. Yalnız Petrol Ofis depo iş
leri pek geridedir, hiç almazsa Toprak Ofis 
depolarına yakın bir alâka ve icraat beki emek
te olduğumuzu arz ederiz. Çünkü ımaıkineleşti-
ğimiz, sanayi, ziraat sahasında makineleştilkten I 
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ve askerî sahada motorize olduktan sonra eti 
hayati konumuz, en naçiz kanaatimize göre, 
Petrol Ofisi depolama işidir. Bu depolama idi
nin bu tempoya uymamakta olmasından ıstırap 
duymaktayız. Hükümetin bu noktaya dikkati
ni çekeriz. 

iSaym raportörle intibak halinde bulundu
ğumuz noktalardan birisi de şudur : «İhracatı
mızın neden daha fazla olmadığını tetkika de
ğer görmekteyiz» diyor. Sonra devam ediyor: 

«Bu ihracattan sonra elimizde bir miktar 
daha hububatım bulunmakta olduğunu ifade et
mek isteriz.» 

«Stok durumu için de hava şartlarının 1954 
yılı için müsait gitmemesi göz önüne alınır ve 
bu yüzden bu yıl dahilî istihlâke tahsis olun
ması zarureti dikkate alınırsa mevcut stokları
mızın bütün bir yekûn teşkil ettiği söylenemez.» 

Burada tamamen raportörle mutabıkız. Ma
alesef 1954 Bütçesini Meclise sevk ederken Hü
kümetin bu bütçeyi komisyondan Meclise vize 
ederken komisyonun bu noktaya temas etme
miş ve ısrarla dikkat nazarına arz etmemiş olma
sını da büyük bir eksiklik telâkki etmekteyiz. 
Bunu telâfi için tebarüz ettirmek isteriz ki, sa
yın raportörün yerden göğe kadar hakkı var
dır. 1954 yılı hava şartlarının müsait gitmeme
si ihtimali hesaba katılmalıdır, önümüzdeki 
kampanya için emniyet stokları yapmak lâzım
dır. Onun için biz kabili ihraç olan stoklar üze
rinde durmıyaiağız ve kabili ihraç stokları ne
ye yapmadı, açığı kapatmadı diye tenkid etmi-
yecek ancak hava ve iklimin şartlarına dikkat 
etmesini bahara çıkmasını, yaz ekiminin ne du
rumda bulunacağını ve mahsulün ne hale gele
ceğini katiyetle idrak etmeden emniyet stokla
rına dokunulmamasını ve mazinin acı tecrübe
lerinden ders alımasını bir defa daha ısrarla 
ifade edeceğiz. Sayın raportöre iltihaklarımız 
devam etmektedir, onun için kendilerini tekid 
ederiz. Sayın raportör ticaret açıkları hakkın
da da diyor ki : 

«O halde bu yolda devam edilirse asla temin . 
edilemiyecektir. Vaziyeti ciddî olarak mütalâa 
etmek icabeder.» 

Muvafakat raportörü neler söylüyor 1 Ve 
bunlara karşı tedbirler de yösteriyor. Diyor ki, 
«ihracatı süratlendirmek, dış tediyeleri tanzim 
etmek, uzun vadeli malî istikraz yapmak.» Bu 
şu demektir: İhracatı süratlendirmek emniyet 
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stoklarını tüketmek. Ofisin elinde buğday, arpa 
ve çavdar kalmasın. Halbuki buğday, arpa ve 
çavdar memleketin her hangi bir buhrana kar
şı emniyet stoklarını teşkil etmektedir, ihracı 
süratlendirmek, krom için, bakır için doğru
dur,. Fakat diğerleri için faydalı bir tedbir ola
rak görmüyoruz. 

Dış tediyeyi tanzim etmek. Bunu da borçlu 
olduğumuz paraları bir an evvel ödemek ve iti
barımızı iade etmek mânasına aldığımız için 
kabul ediyoruz. Ama maalesef uzun vadeli malı 
istikrazdan bahseden sayın raportörün bu en 
müessir tedbirine iştirak etmiyoruz. Burada ik
tisadi yardım vadeden, iktisadi emniyet vade
den sayın Amerikalı dostlarımız ve Avrupa ik
tisadi iş birliği idaresine dönerek diyoruz k i : 
Bizim vaziyetimiz sizin her türlü kredilerinize 
lüzum ve ihtiyaç göstermektedir, bizi serbest 
piyasalardan'.yüksek faizli, kısa vadeli borç pa
ralar aramaya mecbur etmeyiniz, bizi nakden 
ve iktdsaden (takviye ediniz, kredilerimizi kes
meden bu açıkları kapatmeaya kadar itibarı
mızı devam ettiriniz, yani bizi takviye ediniz 
demeliyiz. Bunu, memleket olarak, partiler 
olarak, Hükümet olarak, millet olarak demeli
yiz. Ve günbegün 'bunu tefkrar etmeliyiz ki bir 
ekrcm'oımik hata veya bir yanlışlık yüzünden dış 
istikrazlara muhtaç olacak bir duruma düşımi-
yelim. Bahusus 'serbest piyasalardan dış istik
raza gitmeik, maliyemizin eski acıklı haline 
düşmektir. Büz bunu, bugünkü Birleşmiş Mil
letler cihazlanmalarından temin etmeliyiz. 

Sayın raportörün burada bir sözü daha var, 
aynen diyorlaç ki : «Ferahlı günlere kavuşabil
mek için birkaç yıl daha silkinti çekeceğiz.» 

Bu bütçe umumi gerekçesinin armonisine 
uymuyor. O senfoniye uygun değil. Ama bu 
"hakikatin sesi olduğu için biraz daha, bas mı, 
tiz mi? onu bilmem, ama hakikatin sesi. Sı-
kınltı çekmekteyiz, önümüzdeki senelerde de 
silkinti çekeceğiz. Belki bâzı bahtlı zümreler 
sıkıntı çekmiyeeek, çekmedikleri gibi. FakaJt 
biz milletimizin büyük çoğunluğunun çekmek
te olduğu sıkıntıları daha çekeceğiz. Burada 
raportörle beraberiz, önümüzde daha sıkıntılı 
senelerin geleceğimi, bizden refablı milletlerin 
buna hasırlanmakta olduklarını, blizim de ha
zırlanmamız icabetıtiğini ve iktidar ve muhale
fetin bunu meydan, kalhve politikası olmak
tan çıkarmasını temenni ederiz. Biz millete 
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açıkça bunu ifade etmekteyiz, küçük cirmimi-

j ze rağmen. Raportör yeni rejim hakkında uzun 
beyanlarda bulunmuştur, biz bunun içinden 
birkaç noktayı ele alacağız. Evvelâ yeni rejim 
tenkidinde tamamen mutabık olduğumuzu söy
lemek isterim. 

Devletçilikle işe başlıyan fakat serbestli 
profesör olan Sayın Balkan Millî Korunma Kâ
nununa istinaden Koordinasyon kararlarını al
mıştır, yiani f i len dar bir devletçiliğe avdet 
«itmiştir. Hem de nasıl devletçiliğe? Harîb za
manındaki Devletçiliğe, tam mânasiyle Orto
doks t'ahditçi bir devletçiliğe dönmüştür. K. 
809 numaralı Kararname tatbikat maddeleri 

I itibariyle sayın bakanımızın asistanlığında pek 
iyi bildiği nazariyatı tatbika başladığını gös
termektedir. Takas kaldırılmış, sureta ama 
takasa mukabil hammadde fiyatları ne hâle 
gelmiştir? Sanayiin müstacel yedek parça ih-

! tiyaçlaırı içlin- ayda 500 liraya kadar serbestçe 
i ithalât yapılması mümkün kılmlmııştır. Bunu 
! içinizdeki sianayiciller bilir. Hattâ bazan batr-
i kaç otomobil sahibine bile ayda 500 liralık ye-
I dek parça ithali yetişmezken birkaç milyonluk 

bir fabrikaya ayda 500 liralık yedek parça it
halinin kifayet edeceğine ancak Devletçi bia-

j kanların aklı erer, bizim aklımız ermez. 
Ayrıca eski rejimin yüzde 60 liberasiyon si$-

| temi yenli listede yüzde 30 a indirilmiştir. Ser-
j besiciliğe elveda... 

Vaktiyle liberasîyonla ilgili kanun çıkar
ken iki buçuk, üç sene evvel çrktık, burada 
söyledik. Bu memleketin bünyesi Avrupa ik
tisada iş Birliğine dâhil diğer memleketlerin 
bünyesine benzemez, dedik, bu nispette libera-
siyonu çekmez, dedik, mânidir, memleketimiz 
bu modaya uyarsa açık pazar haline getirirsi
niz, dedik. Şimdi bunları tekrar tafsilen arz 
edecek değilim. Tafsilâtt o zamanki tutanak-

I larda mevcuttur. Yalnız hatırlatıyorum. îki 
buçuk, üç sene içinde bu acıklı hakikat gelip 
çatmıştır. Serbestçi ekonomi, hattâ son za
manlarda Amerika'dan, Atlantik aşırı gelen rad-

I yo dalgalarından aldığımız seslere göre, kapita
list olan yeni idaremiz yüzde 60 liberasyondan 

I yüzde 30 liberasyona dönmek zaruretini duy
muştur. Buna meebur olmuştan*. Tüzde 30 za 
artık liberasyon denilir mi, denilmez mi, ona 
da arkadaşlarımızın izanına terkediyorum. An-

! cak bunun da yürürlüğü döviz disponibiütesine 
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bağianmştır. Yani bu lıbterasyon yüzde otuz j 
da değildir. Yüz de 30 içinde muvmanlar ya- ' 
pılması için döviz direktuvarının kararma ih- j 
tiyaç vardır. Bu direktuvar Vekilin reisliği al- | 
tmdadı*. I 

Komisyon sözcüsü; yeni liberasyon sistemi ı 
daha ziyade memleketin iktisadi inkişafında • 
mevkii olan zaruri ihtiyaç maddelerine inhisar : 
ettirilmiştir, diyor. Demek bundan evvel toı.li- I 
berasyon memleketin zaruri ihtiyaç maddeleri 
için işlemiyordu. 

Komisyon sözcüsü ilâveten de, bu rejimin ı 
tatbikatı daimî bir itina ister, demek istiyor ki 
Sayın Bakanın, bakanlık teşkilâtının dikkati- | 
ni çekmektedir. 

Arkadaşlar, sonunda maalesef komisyon ra- I 
portörü ile ayrıldığımız noktaya geldik. Bu ay- ı 
nlık, bir küçük fizik organik nokta gibi geliyor. ı 

Ama, mühimdir. Bu bütçe de sadece geçen senekine ] 
benziyormuş, kuruluşunun aynı olması kifayet
siz bir teşkilât aynen idame edilmektedir. Mem
leketin ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermedi
ği halde, defatle ve bütün şubeleri ile devam J 
ettirilmektedir. Değişik olmaması,. sıtatik, bir 
mânada dinamik olmıyan bir idarenin ifadesi
dir. 756 ncı fasılda sanayi modellerinin satm-
almması ve dağıtılması için şimdiye kadar ko
nan para 400 bin lira tenkis edilmiştir, üç se
nedir mücadelesi yapılan işte bu fasıldır. Bu 
fasılla vatandaşlara sanat modelleri, küçük sa
nat vasıtaları verilmesi, bunların işletilmesi, 
öğretilmesi, bunların kullanılması mevzuuba-
histir. Bu, çok mühimdir. îşsiz kalan günleri 
kıymetlendirmek, dağ ve orman köylerimizde 
boş geçen kış mevsiminde vatandaşların meşgul 
olabilmelerini, kendi yünlerini, pamuklarını ve 
mahsullerini değerlendirmek için bu sanat mo
dellerinin verilmesinde yüksek komisyonunuzda 
ısrar edildiği halde verilmemiştir. Eski iktida
rın son bütçesinde tunlar için 100 - 150 bin 
lira konulmuştu, sonradan bir milyona çıkarıl
mıştı. Geçen seneler harcanmamış, bu sene yeri 
bulunmuştur. Bu miktar bu sene dört yüz bin 
lira indirilerek yerine yeni memur kadroları 
ilâve edilmiştir. 

Yani memleketin ekonomik istihsal gücünde 
pek mühim gördüğümüz, telâkki ettiğimiz ve 
bugüne kadar madde olmaktan çıkarak bölüm 
haline gelmesini temenni ettiğimiz ve daha bü
yük tahsisler yapılacağım umduğumuz bu ya- I 
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t ınmdan 400 bin liranın tenzili, maalesef bu bü
rokrasinin henüz millî ekonomiyi anlamamış ol
masından ileri gelmektedir. Acı ve sert de olsa 
arz etmek mecburiyetindeyiz ki, Ticaret ve Eko
nomi Vekâleti teşkilâtımızın henüz millî ekono
miyi idare edecek iktidara sahip değildir. Çün
kü evvelâ o zihniyet ve anlayışa sahip değildir. 
Bir taraftan dün Millî Eğitim Bütçesinde vekil 
arkadaşımız kursları şu şu sahalara teşmil et
tim ve halkın teknik eğitimini mütemadiyen 
genişletiyoruz diyor. Fakat bu arada Çelikbaş 
arkadaşımız, şu fasla bir kısım tahsisat daha 
ilâve ederek şu sahaya da teşmil edin, çünkü 
ben şu aletleri dağıtacağım, buraya şu kadar 
daha tahsisat verin demesi lâzımgelirken aksi
ni yapıyor. Bir taraftan Millî Eğitim Bakanlığı, 
ben teknik kurslarımı artırıyorum, gençlere şu 
şu bilgileri öğretiyorum, şu şu aletleri anlatıyo
rum derken, diğer taraftan bu bakanlık sanat 
modelleri örneklerini ben kesiyorum diyor. 

îşte tersine doğru kutuplama gösteren bir 
tezat... koordinasyon nerede?... Artık üstünde 
daha fazla durmayayım bu, yalnız bize değil, 
size de eza verecektir. 

Arkadaşlar, buraya kadar raportörün tah
lillerini bitirdik. Kendisine teşekkür etmekle be
raber memleketin hiçbir devrinde muvafakatin 
bu kadar munis ve mütevazi fakat doğru ifade
lerine şahit olmadık. Onun için biz hakikatin 
kendilerinin ifade ettiği şekilde olmadığına ka-
niyiz. Şu küçücük izahatımızla hakikati güneş 
gibi parlak olarak aydınlatmaya çalıştığımızı 
zannederken, kıymetler üzerinde durarak dai
ma kıymetleri değerlendirmeyi y e onları birer 
hakikat halinde gözlerinizin önüne sermeyi par
timiz adına bir vazife ve bu. vazifeyi en baş bir 
vazife olarak telâkki etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, ,bu vazifemizi de eda etmiş oluyoruz. 
Arkadaşlar; Ekonomi Bakanlığını biz, mem

lekette ekonomik idarenin Erkânı Harbiyesi, 
hattâ başı olarak telâkki ediyoruz. Bu Bu ba
kanlık Başbakanlıktan sonra memleketin bu ba
kımdan en başında gelmektedir. Fiilen bu ba
kanlığın memleketin politikası üzerinde, ser
maye terakümü ve kredilerin yatırma sektörle
rinde nâzım ve müdir tedbirler alması ve ica-
bederse frenlemesi ve icabederse muslukları aç
tırması lâzımdır, kanaatindeyiz. Bu bakımdan 
konjonktür broşürünün bunları takibetmesini 
de iyi karşılamaktayız. En son Eylül 1953 tarih-
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li Bakanlığın Konjonktür Broşürüne göre, ban
kalardaki mevduat 2 milyar 104 milyon lira
dır Iskonto cüzdanı yekûnu 1 milyar 422 milyon 
liradır. Avanslar 447 milyon liradır. Yekûn 1 
milyar 870 milyon liradır. Zirai krediler yekûnu 
da 1952 rakamları burada kesin olarak veril
miştir, 1 milyar 200 milyon liradır. Borçlu he
sabı da 2 878 481. vatandaştır. İmdi, genel mev
duatın 2 milyar 104 milyon olduğuna ve memle
kette ziraati teşvik için zirai krediler 1 milyar 
200 milyon iken, dönüp bir de bol ticari kredi
lerle ticaret tahrif edilmektedir. Ticaret kredi
sinin tahrik edilmiş olması, hem de ziraat kre
disinden fazla tahrik edilmiş olması 1 422 000 000 
gibi muazzam bir rakam tutmaktadır. Burada 
böyle bir hata yapılmış olması memlekette ka
raborsacılığı da tahrik etmiştir. Bu karaborsa 
mahsulât üzerinde fiyatları yükseltirken mamul 
fiyatlarını da bittabi yükseltmektedir. İthalât
ta tahditler yapıldıkça bu karaborsa da yüksel
mekte devam edecektir. 

Üç yıl önce ingiltere'de, kötü iktisadi şart
lar içinde iş başına geçen iktidar ise bunların 
aksini yaptı. 

Evvelâ bu ticari kredilerden işe başladı, ti
cari kredi sektöründe ponksiyonlar yaptı, on
dan sonra bir yandan vergi indirimleri yapar
ken bir yandan da kısa zamanda neticeler vere
cek -olan yatırımlar için bütçe açıklarını kabul 
ve iftiharla ilân etti, 1954 Bütçesinde bir cu-
ri orite mevzuu olarak İngiltere'nin 1954 Büt
çesini de tetkik buyurmalarını sayın Hükümet
ten rica ederiz. Vergi indirimleri yapan bir Hü
kümet nasıl bütçe açıklarını iftiharla ilân etti
ğini, deflasyonu nasıl kabul ettiğini bilhassa 
ticari sahada nasıl yaptığını, tekniğini, görmek 
zihniyetini görmek bakımından, bizim söyliye-
ceklerimizden daha manalı ve değerli bulacak
ları için dikkatlerine arz ederiz. 

Aziz arkadaşlar, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığımız memleket efkârı umumiyesine bu bi
ten senenin ortalarına doğru bir eser arz etmiş
tir. 
. Piyasa raporu, memleketin iktisadi âyinesi 

olması lâzımgelir, bütün realiteleriyle maale
sef bu eser memleketin bugünkü ihtiyaçlarına 
cevap vermediğini ve ciddî bir tetkikla, ilmî 
bir tasnifle, sistematik, vuzuhla bir eda ile 
yazılmış olduğunu işaretle iktifa edeceğiz. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin piyasa ra-
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poru, maalesef, Türkive Cumhuriyc'i Hüküme
tinin 1954 iktidarının zihniyetine dahi lâyık de
ğildir. 

Bu eserin birçok noksanları olmakla bera
ber birçok yanlış yerlerinin olduğunu da sade
ce ifade ederek geçiyoruz. 

Burada buğday hakkında verilen malûmat 
üzerinde duracağız; çünkü Birleşik milletlerin 
bu hususta verdiği malûmat, bu piyasa raporu
nun verdiği malûmattan daha çok kıymetlidir. 
Burada neşredilen birçok eserler, zabıtname
ler her zaman Meclis Kütüphanesine geldiği gi
bi, muhakkak ki, Ticaret Bakanlığı elinde de 
bulunmalıdır. Bu kadar dünya neşriyatı var
ken sadece buna el atmayıp kendilerinin yaptı
ğı eserin daha mükemmel olması lâzımgelirken, 
o da, çoğu basit ve iptidai olursa bizi de söy
lediğimiz için mazur görsünler. 

Meselâ, bu raporda yakın zamanda neşre
dilmiş olan buğday anlaşması üzerinde esaslı 
malûmat vermesi lâzım olan bir iktidar, poli
tikaya başlamıştır. Bir memleket ki, buğdayı 
çok beklemektedir, hattâ o memleket buğdayı
nı altın stokları yerine göstermektedir, o mem
leketin Ekonomi ve Ticareti buğday piyasası 
hakkında rapor neşrederken, buğday anlaşma
sı hakkında hiç olmazsa Anadolu Ajansı ka
dar malûmat vermelidir. Maalesef bu dahi yok
tur. Onların boşluğuna ilâve etsin ve şu tuta
nağa geçsin diye kısaca arz ediyorum. 4 sene
lik Beynelmilel Buğday Anlaşması 1 Ağustos 
1953 te sona eriyordu. İhracatçı memleketler 
yeni anlaşmalar ile fiyatların artırılmasını is
tiyor, ithalâtçılar ve bilhassa İngiltere buna 
karşı koyuyordu. Nihayet 11 Nisan 1953 te 
Washington'da yeni bir anlaşma projesi hazır
landı ve alâkalı memleketlere arz edildi. 

Bu yeni anlaşmaya göre buşel başına âza
mi fiyat 2,05 dolar, asgari buşel başına 1,53 do
lardır. Eski fiyatlar ise asgari 1,20, âzami 1,80 
dolardı. 

Anlaşma yeniden üç senelik olarak yapıl
mıştır. Eski anlaşma 15 milyon 800 bin tonu 
garanti ediyordu, yeni anlaşma ise 16 milyon 
200 bini garanti etmektedir. Bu, Anlaşmada 
Fransa da dâhildir. Fransa 15 bin tonla bu 
Anlaşmaya giriyor, biz ise serbest kalmayı da
ha garantili görüyoruz galiba, sonra da diyo
ruz ki, biz dünyanın dördüncü buğday müstah-
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sili bir memleketiz. Piyasa bulup buğdayımızı 
satabilmek için onda da erbap olmak lâzımdır 
arkadaşlar. 

İngiltere bu Anlaşmaya iştirak etmemiştir. 
15 Temmuza kadar nısfından fazla üye kabul 
edince yürürlüğe girmiştir. İngiltere 2,05 do
ları çok yüksek bulduğu için girmemiştir. 

Yine raporun boşluğuna ilâve olarak tuta
naklara tevdi ediyoruz : Amerika'nın buğday 
himaye fiyatı vardır. Bizim paramızla resmî 
kura göre, resmî dolar fiyatına göre 23,5 kuruş
tur. Bir ton 38 buşel olduğuna göre, ve bir bu-
şel 2.21 dolar olduğuna göre tonu 83.98 dolar
dır. Dolar beş liradan olursa bizim buğdayın fi
yatı 41.9 kuruşa gelmektedir. Buğday satışı ta
kas doları alındığı zaman köylüden pahalı buğ
day alıyorsunuz diyenlere karşı ucuz buğday 
alıyorum diyen Hükümete demek isteriz ki, Ko
re konjonktüründen sonra Türkiye buğday ih
racatçısı olur olmaz serbest piyasaya, serbest 
lisanslar vermeye başlasaydı, Türkiye'de bü
yük şehirlerde ekmek fiyatı yükselirdi ama köy
lümüzün eline asıl o vakit para geçerdi:. 1950 
de pamuklar* içerde altı liraya ve dışarda 305 
kuruşa satılmışsa ve takas dolarları yüzünden 
içerde pahalılanmışsa onun gibi lütfedip bu atı
feti buğdaya da göstermiş olsalardı, iktidar, 
•o zaman köylüyü tutan bir iktidar olduğunu 
göstermiş olurdu; buğday 42 kuruşa çıkar, la-
tkat köylümüz d.e Maliye Balkanının ifade ettiği 
ve aşırılardır (görmediği refaha, huzura bir par
ça kavuşurdu. 

Köylü bugün resmî kura göre malını sat
makta, fakat her hangi bir ithalât imalını ka
raborsa doları değeri ile almaktadır, üç lira 
yerine bir lira ödemektedir. Bir hammadde 
'müstahsilinin, cihazlarını tamamlaması için 
resmî kanla malını satmasının ve ona mukabil 
karaborsa fiyatı ile mal almaşımın ne demek 
olduğunu biz daha fazla derinleştirmekten, ha
kiki mânası ile, teeddübe diyor, eza duyuyo
ruz arkadaşlar. 

Yalnız köylümüzden pahalı fiyatla buğday 
alıyoruz demek neye yarar? Köylümüzün ucuz 
fiyatla namıuskârane fiyatla Ofis ambarlarına 
ve resmî dolar kuruna göre mail teslim ettiğini, 
buna mukabil karaborsadan yüksek fiyatlı 
.dolarlarla, eşya ve alet aldığını bilmekteyiz ve 
asıl burnun hesabının sorul'masımı temenni edi
yoruz. 

1954 C : 2 
Bu raporda, dünyanın buğday ithalâtçıları, 

muhtelif senelerde kimler ne kadar almış, ya
kınlardan uzaklara doğru kimlerin bize mahreç, 
kimlerin piyasa, kimlerin alıcı ve kimlerin mu
vakkat müşteri olması lâzımgeldiğini ayna gibi 
göstermeleri lâzımıdır. Bunu gösteren Birleşmiş 
Milletler vesikaları vardır. Bunları birer say
fada ıgöstenmek mümkün iken neden kıymetli 
yazıcıları bu emeklere katlanıp yazmamışlar
dır? Fakat biz katlandık. Vaktinizi almamak 
için tafsil en ifade etmek istemiyoruz. Zaten 
Devlet bürokrasisinden bu kadar fazla bir şey 
beklemenin de yerinde olmıyacağını biliyorum. 
Temenni ediyoruz, Allah kısa zamanda bu Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına ilim metotlarında 
ve seviyesinde sathı arz üzerinde irtifa almak 
imkânını bahşetsin. Bunda da sayın Fethi Çe-
liıkbaş müşevvik olsun. En büyük dehaların da
hi teşkilâtsız muvaffak ol almadıklarını biliyo
ruz. 

Arkadaşlar; buğdaylariimızın alış fiyatı 
üzerinde sayın Cumhuriyet Halk Partisi 'muha
lefeti fazla durduğu için biz mukaıbeleten Hü
kümeti takviye eder mahiyette söz söylemek 
istiyoruz. Demokrat Parti İktidarı her hangi 
bir propaganda vesilesiyle bu gibi iddialara 
iltifat etmemelidir. Biz bunu samimane talebe-
diyoruz. Fiyat politikacımda Demokrat Parti 
rey peşinde koşmamaktadır. Demokrat Parti 
İktidarı bunu ebedî bir hâtıra olarak yapmak
tadır. Ancak bunu iktisadi değer ifade edecek 
nispette ve kudrette telâkki etmemekteyim. 

En son istatistiklere göre : Bugün 501 bin 
çiftçi ailemiz vardır ki, bunların çift hayvanı 
yoktur. İki milyon çiftçi ailemiz de vasati 30 
dekar tutan tarlasından aldığı 3 000 kilo buğ
dayın içindedir. Onun için küçük müstahsıla 
yüksek fiyat veren bir barem istiyoruz. Yani 
çift hayvanı olmıyan ailelerle mahdut dekarlı 
arazide istihsal yapan ailelerin yaptıkları istih
sale Batı demokrasilerinde tatbik edilen şekilde 
bir muamele gösterilmesini istiyoruz ve bunu 
örnek olarak arz ediyoruz. 

Fransa 'nın 1954 Toprak Mahsulleri Alım Ka
rarnamesinde, 100 kilodan 5 000 kiloya kadar 
olan buğday alımı en yüksek fiyattan, kentali 
3 570 franktan başlatıyor, miktar arttıkça 
3 315 franga kadar düşüyor. Küçü*k müstahsi
lin getirdiği mala daha fazla, büyük müstah
silin getirdiği mala daha az veriyorlar. 
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Bununla küçük müstahsilin randımanını I 
artırmayı temin etmiş oluyor. Araziye bak
masını temin etmiş oluyor, küçük müs
tahsili terfih etmeye çalışmış oluyor. Ehra
mı içtimaisi bizim vaziyetimizde olan bir mem
leket, zirai mahsulât umumi politikasını takib-
ederken, fiyat politikasını takibederken bu 
esaslı kriteryumu elden kaçırmamalarını bilhassa 
rica ediyoruz. 

Ofis talimatnamesiyle Fransa'nın yenileştir-
diği talimatnameyi karşılaştırdık. Ofis talimat
namesinin maalesef ilmî esaslarında pekçok nok
sanlar gördük ve hayretle müşahade ettik. Köy
lümüze dönüp de mağrurane beyanatta bulunan 
eksperlerin cehalet içinde olduklarını gösteren 
beyanlarından ıstırap duymaktayız. 

Arkadaşlar, bir de mısır istihsali var, bu, 
hâlâ anlaşılmadı. Raporda da yok. Dünya mı
sırı hayvanlarına yedirirken, biz insanlarımıza 
yedirecek mısır bulamıyoruz. Ve yeniden geçen 
sene mısır buhranı geçirdiğimizi ve mısır yiyen 
bölgeleri buğdaya alıştırmak için 20 kuruştan 
buğday verdiğimizi de unutmıyalım. Fakat, ar
kadaşlar, mısıra alışmış olan insanlar ekmekle
rini mısırdan isterler ve buğdayı da tatlı, bö
rek yaparlar. 

Bu arada piyasa raporunda gördüğümüz, 
affedilmiyecek ,bâzı boşluklara , temas etmeden 
geçemiyeceğiz. Raporun şu veya bu şeklinden 
bahsederek sözümü uzatmak istemediğim için 
ancak bu boşluklardan bahsedeceğim. Arkadaş
lar, piyasa raporuna göre Türkiye'de pirinç di
ye bir şey yoktur. Ne ekilir, ne biçilir, ne am
barlanır, ne alınır, ne satılır ve ne de yenir ve 
kullanılır. Yani pirinç Türkiye'de Ekonomi 
Bakanlığının piyasa raporuna göre meçhuldür. 

Arkadaşlar, bu kitabı şerif hububattan bağ
lıyarak orman mahsulleri ve madenlere kadar 
hepsinin istihsal, istihlâk, ihraç ve diğer bütün 
hususlarını tetkik ettiği iddiasında bulunan bu 
raporda pirinçten hiç bahsedilmez. Halbuki yur
dumuz pirinç müstahsili ve pirinç mahsulü üç 
yıldan beri ağır buhranlar geçirmektedir. Onun 
için bu mevzu üzerinde biraz fazlaca duraca- I 
ğım. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının raporun
da unutulan bu bahsi naçiz ve küçücük muha
lefet partimizin iktidara ilmî yardım faslından 
doldurmak istiyoruz. 

Belki bu arada da nisyanı telâfi etmiş | 
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I olur. Şunu da ilâveten arz edeyim ki, bu rapor-

da mısır da yoktur. 
Arkadaşlar; Birleşmiş Milletler kaynakların

dan faydalanmak suretiyle arz ediyorum : 
1952 dünya pirinç istihsali yuvarlak rakam 

olarak 151 000 000 tondur. Bir yıl öncesine na
zaran hafifçe fazla idi. Bu yekûnda 149 milyon 
tonu, yani % 98 i Asya'ya, Uzak - Doğu istih
sal bölgelerine aittir. Hindistan'da kuraklığa 
nazaran mahsul aynı kalmıştır. Uzak - Doğu 
ekim sahalarında bu istihsal artmaktadır. 

Pirinç istihsali son sene zarfında bir evvel
kine nazaran biraz azdır. 

Asya memleketleri' haricinde istihsalde Bre
zilya başta gelmektedir. Orada % 14 azalmış-
tır.Mısırda % 50 azalmaktadır. Buna mukabil 
Amerika'da % 13 ve İtalya'da !% 7 artmıştır. 
Pirincin gıda maddesi teşkil ettiği bölgelerde 
nüfus artışı devam etmektedir. Bu bizim mem
leketimiz için çok mühimdir. Buralarda harb-
den öncesine nazaran şahsi istihlâk düşmekte
dir. Demek ki pirinç bundan sonra da müşteri 
bulabilecek metalardan biridir. 

Hindistan'da pirinç istihsali harbden öncesi
ne nazaran % 8 düşüktür. Buna mukabil nü
fus artışı % 17 den fazladır. Mühim miktarda 
pirinç ithal etmesine rağmen, nüfus başına olan 
pirinç istihlâki çok düşüktür. Bu yüzden 1952 de 
Hindistan pirinç darlığı içinde kalmıştır. O se
nede Türkiye'de pirinç stokları çürümekte idi. 
Pirinç müstahsili olan milletvekilleri 1952 se
nesinde Hindistan pirinç darlığı içinde, iken 
kendi pirinçlerinin, kara kaderini gayet iyi ha
tırlarlar. Ve bankadan avans almak, faizler 
ödemek için de neler çektiklerini şüphesiz ken
dileri daha iyi bilirler, malın sahipleri olarak. 

Dünyanın en büyük ihracatçıları Birmanya 
ve Çin Hindistamdır. Bunların ihracatları harb
den önceye nazaran düşüktür. Kabili ihraç pi
rincin senelik fiyatları vasatisinin yüksekliği 
yüzünden Japonya pirinç yerine buğday ve diğer 
hububat istihlâk etmek zaruretinde kalmışlar-. 
dır. Bu devre bizim pirinçlerin sıkıntı çektik
leri 1952 - 1953 devresine tesadüf eder. 

1951 de dünya piyasasına satışa arz edilen 
pirinç miktarı 5 milyon tondu. Bu miktar 1938 e 
nazaran yine düşüktür. 1938 de 7 milyon tondu, 
Pirinç bugün buğday ve pamuk gibi değildir. 
Pirinccin dünya ticareti üzerindeki bütün ra
kamlarına gitmiyorum, mehazını zikrettim, 
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ilgililer tetkik ederek raporlarını ikmal edebi
lirler. Yalnız pirinecin fiyatlarının, son yıllarda 
çok yükseldiğini, bizim hakikaten pirinç stok
larını ne yapacağım diye düşündüğümüz, ıstı
rap çektiğimiz zamanda, başka memleketler de 
nereden kredi ile? dolardan başka para ile pi
rinç bulurum diye kıvranmakta idi. Bunu bizim 
Ekonomi Bakanlığımız nasıl görmez, bizim Hü
kümetimiz nasıl anlamaz. Sonra da ecnebi mem
leketlerdeki dış ticcaret mümessilleri için nasıl 
fazla para ister. Bunlara da hayret etmemek 
elden gelmez. Anadolu Ajansının, ecneti irtibat
ları için vazifelendirilenlerden almak mümkün, 
radyolardan takibetmek mümkün, hattâ Birleş
miş Milletler bültenlerinden fazla nüshalı ola
rak almak suretiyle takibetmek mümkün. Hü
kümetler arasında anlaşmalı sahalar var, ser 
best saha var. Anlaşmalı sahalarda nispeten 
ucuz, serbest piyasada fiyatlar yüksektir. 

Meselâ bizim pirinçlere müşteri beklendiği. 
ve çürüdüğü zamanda yani 1952 de tonu fob 
anlaşmalı fiyat 55 ingiliz lirası idi. Yani resmî 
kura göre 55 kuruş, anlatma sahası ha ficinde 
seksen ingiliz liraısına gidiyordu, yani resmî 
kura göre 80 kuruştu. Artık serJbest fiyatla 
satışlarda dış satışımız nasıl gidecekti? Tahmin 
edebiiliirsliniz. 

Halbuki bizimkiler, müstahsil bâzı mebus
lar da dâhil, pirincimizi alınız, diye Ofise alın, 
elimizde stok kaldı, millî savunmaya pirinci-
mıizd alır mısın, diye kapılarını aşındırdıklarını 
ve ıstırap içinde olduklarını bendeniz müşaha-
de ettim, yakînen bilmekteyim. 

Dünya pirinç buhranı içinde iken bizim pi
rinç yetiştiricilerimiz pirinçlerini satacak yer 
bulamıyorlardı maalesef. Bizim pirinç mahsu
lümüzün bulunduğunu, dünyaya bu pirinçleri 
iyi fiyaltla satmak imkânı bulunğunu, bilhassa 
pirinç istihlâk eden pazarlara karşı Ekonomi 
Bakanlığının alâka göstermesini ve bu istihlâke 
kendiliğinden uymayı evvelâ hiç olmazca na
zari raporlara de re etmesini temenni ederiz. 

Arkadaşla/r, ak pamuğun kara bahtı üzerin
de geçen sene uzun uzun durmuştuk. Bu sene 
de maalesef istediklerimiz şekilde olmadı. Bu 
'seneki bütçe gerekçesinin tümü üzerinde konu
şurken bunun üzerinde dulduk. Artık şunu 
temenni ediyoruz. Anlaşılan Bıaşlbakan pamuk 
müstahsili okluğu için pamuk üzerinde ciddî 
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'tedbirler almakta siyasi malhzur görerek çekin
mektedir. Ben samimane arz edeyim: Ken
disi bu haleti ruhiyede ise Başbakanlıktan vaz
geçsin ve pamuğu himıaye etmek cesaretini gös
terecek bir Başbakan gelsin. Çünkü böyle de-
meJkten başka çare görmüyorum. 

Pamuk fiyatları dünyada asgari fiyaltla hi
maye edilmektedir. Bilgili, mücehhez, mâhi
yeti düşük, mıotorazisyonu ileri Amerikan çift
çisi 1954 mahsulünü asgari kaça satacağını şim
diden bilmektedir. Daha pamuğu ekilmemiştir. 
Fakat Türk çiftçisinin ak pamuğunun kara 
bahtı ne olacak? Yazıktır, günahtır. Acıyınız. 
Bu mahsullere asgari fiyat taikdir edin diyoruz, 
'müstahsili tutacaksınız diyoruz. Bilgisiz, mü
tereddit Ve korkak ha fek et ediyorsunuz, müs-
tahsıla yazık ediyorsunuz arkadaşlar. Müstah
sil ağır borçlar, faizler altında kıvranıyor. 
Seneler ve seneleridir himaye görmüş, servet 
yapmış, maliyeti düşük, refahı yüksek, her şe
ye salhıip Amerikan çiftçisi bugün 1954 t e id
rak edeceği mahsulün asgari fiyatım bilmekte
dir. Türk çiftçisi ise, bankalara, 'kooperatifle
re borçlu olmasına, zararlı bulunmasına rağ
men, bu kadar faiz ödemesine rağmen ve hat
tâ çok ağır şartlar altında faizcilerin, mura
bahacıların eline düştükten sonra dahi hâlâ 
1954 tle ekeceği pamuğun ne olacağım, kaça 
satabileceğini 'bilmemektedir. 

Bu, Devi etçil ilkten de ileri bir şeydir, bu 
'biraz da korkaklık, bilgisizlik ve alâkasızlıktır. 

Burada biraz sert konuştuğum içlin benli ma
zur görsünler, çünkü üç senedir bu dâvayı 
ani a t alb ilmek için dilimizde tüy bitti, anlata
madım, anlatamıyoruz arkadaşlar. 

Raporda pamuk hakkında Verdikleri done
ler, bilgiler, ralkamlar çok eskidir, iptidaidir. 
Bir fikir olarak bunları arz ediyorum, pamu
ğun bahtı üzerinde harekete geçerken Sayın 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden rica ederim; 
kendi teşkilâtının verdiği malûmata istinat et
mesin. Birleşmiş Milletler kaynaklarını ben
den daha iyi kendileri bilirler. Bunları kendi
leri tetkik etsin veyahut tetkik ettirsin. Dün
ya neşriyatına istinat etsinler. Ellerindeki bu 
piyasa malûmatı ile bu iş yürümez. 

Tütün üzerinde de durmak istiyoruz. 
Türkiye'nin en büyük, en ana mahsulleri, 

kıymet itibariyle, buğday yeni çıktı, tütün ve 
I pamuğa dayanıyor, 1950 - 1961 ihracat liste-
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sinin başında gelen pamuktur. Tütün hakkın
daki piyasa raporu, bir memleketle, bir ikti
darla, bir ımeclisle alay etmdk istense bundan 
daha müstehzi bir rapor neşredilemez. O boş
luğu da doldurmak için arz ediyoruz. Mazur 
görün. Bunları tafsilen değil, komprimenin 
kompnimesli olarak arz ediyoruz, mâz\ır görün. 
Dünya tütün istihsali 1952 de 3.400.000 tondu. 
1951 de % 4 fazla idi. Bunun büyük kısmı 
Birleşik Amerika'daiki % 15 fazlalıktandı. 1953 
ite Birleşik Amerika % 5 az istihsal etti. Kana
da, Yunanistan ve Hindistan tahminleri de az
dı. Ancak Amerika 'daki stoklar % 7 artmıştı. 
Bununla beraber dünya tütün satış miktarı 
geçen yıldan bu yıl biraz daha az olacaktır. 
Sıcak havada kurutulmuş tütün istihsali ise 
gittikçe artmaktadır. 1952 de 1.100 bin tona 
vâsıl olmuştur. Umumi istihsalin % 30 udur. 
'Dünya tütün ihracatının % 70 ini Batı - Avru
pa istihlâk eder. Ancak harbden önceki talep 
çeşitleri değişmiştir. Münhasıran Şank tütün
leri ile çalışan Alman sigara fabrikaları mü
him miktarda bu talebi azaltmışlardrı. 1930 
dan beri Fransa 'da sigara istihsali % 77 nispe
tinde artmıştır. Fakat Şark tütünlerinden ya
pılan sigara istihsali % 84 nispetinde azalmış
tır. Bu noktada durmak ve küçük bir şahsi mü
şahedemi arz etmek istiyorum. Çünkü benim 
müşahedemi Birleşmiş Milletler raporu da te-
yidetmektedir. Batı Avrupa piyasalarında 
tütün imalât ve istihsalâtı artmaktadır. Buna 
mukabil Şark tütün istihlâk ve imalâtı azal
maktadır. 

1938 de Fransız Ordusuna staj için gitmiş
tim. Ozaman öğrendim, Paris'e gidenler bilir. 
bir Lord Lokantası vardır, Şanzelize civarın
da. Alaturka yemek yapar. Orada Samsunlu 
'gayrimüslim sabık vatandaşlarımızdan biriyle 
tanıştım; milyiyetini tasrih etmiyeyim, bu
nunla karşılaştım. Onun o zamanın milyoner 
bir tüccarı olduğunu öğrendim. Kendisiyle sa
atlerce süren mübaheselerde bulundum. 

Bu sabık vatandaşımızın iddiası şu idi : 
İspanya'da oturduğunu söylüyordu, Belçika'
da, İngiltere'de şubelleri varmış, vaktiyle Sam
sun'da tütün tüccarı imiş, istiklâl Harbi srra-
ılarında kaçmış, orada yerleşmiş. Buradaki va
zifem dedi, Avrupa piyasalarından Türk tütü
nünü kovdurmak. Avrupa piyasalarından Türk 
tütününü kovdurmayı kendine gaye edinmiş 
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Bunun için çalışıyormuş, ingiltere'niın her sene 
Türkiye'den aldığı tütünü, Almanya'nın her 
sene Türkiye'den aldığı tütünü, Fransa'nın 
alacağı tütünü, italya'nın bizden alacağı tütü- • 
nü âdeta "inhisar altına almakta ve Türkiye'
den alacağı tütünlleri dahi Balkan memleket
lerinden ithaline çalışmaktadır. Bu ihanetini 
alenen açıklamaktan çekinmiyen bu adamın, ev
velâ bir megaloman psikopat olduğunu zannet
tim. Sonradan yaptığım tetkiklerden anladım 
ki bu adamın işi hakikaten bu imiş. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum: Bu iha
net yalnız o zatın inhisarında değildir. Şunu 
bilelim ki, Avrupa'da Türk tütününün ney
limde çalışanlar vardır. Biz bu sö^ü dahi dik
kate alarak mücadele etmek Avrupa piyasala
rından kovulmakta olduğu rakamlarla aoı bir 
hakikat olarak meydana çıkan Türk tütününü 
tutmak için ayrı bir savaş teşkilâtı yapmak; 
çalışmak, çalışmak mecburiyetindeyiz. Yoksa 
destekleme mubayaasını her sene hoparlöre yük
letirsek, gerilemek zorunda kalırız. Bu işi bu 
sene zavallı Emin Kalafat'm omuzlarına yükle
dik. Burada arkadaşlık hissiyle değil mahiyeti eş
yaya nüfuz ile arz ederim ki, bu iş ne Sıtkı Yırca-
lı'nın muvaffakiyeti ve ne de Emin Kalafat'm 
iktidarsızlığı değildir. Bu idarenin rasyonel 
çalışmaması, işleri bürokrasinin rahavethu- tâbi 
kılmasmdandır. idarenin iktidarsızlığı, bilgi
sizliğidir. Bu kadar bilgisiz bir teşkilât nere
den Tekel Bakanlığını tenvir edecek1? inhisar
lar idaresi nerede? Ticari zihniyetle dünyanın 
ve Avrupa'nın tütün işini «takibedecek yalnız 
muhalefet devrimizde yazdık, çizdik, hattâ dün
kü iktidarı dahi itham ettik, öyle müdürü umu
miler gördük ki, Avrupa imalât fabrikalarını 
açmaya gittiler maalesef bir netice alamadılar. 15 
seneden beri her acar müdürü umumileri Avru
pa'ya gittiklerinde piyasayı tutmak edebiyatı 
içinde gittiler. Belki kendileri sermaye tera
kümü yapmışlardır. Türkiye tütünleri bundan 
hiçbir istifade temin edemedi. Dün muhalefette 
iken tenkid ettiğimiz şeyler bir kitap halinde 
karşımıza çıkarsa acıdır. Türk tütünü hak
kındaki rakamları arz ettim. Şunu da ilâve ede
yim : 

Son senelerde italyan sigaralarımda Şark 
tütünleri istihlâki % 12 ye düşmüştür. Bir ta- -
raftan da istihsali artırıyoruz ve hattâ bununla 
da övünüyoruz. Bu yüzden Şark tütününün ti-
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cari kıymeti düşmektedir, diyor. Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı raporu. Bu tütünlerin başta 
gelen ihracatçıları da Türkiye ve Yunanistan'
dır. Ama ellerinde tam bir yıl ihracatını aşan 
stoklar vardır. Yerli ürünler şirketinin tütün
leri nasıl çürüttüğünü de daha muhalefet saf
larından beri, hazin bir vakıa olarak, bilmek
teyiz. Arkadaşlar, dostumuz Yunanlılar bu 
sahada bizden daha çok bilgili oldukları için hiç 
olmazsa birkaç sene evvel aldıkları tedbirlerle 
tütünlerinin satışını sağlamıya çalıştılar ve 
1951 den itibaren prim vermeye başladılar; 
Şark tütünlerinin, Yunanistan ve Türkiye tü
tünlerinin kaderini görerek. Biz yalnız Batı -
Almanya -ile yaptığımız bir anlaşmayı iktidarın 
hoparlörüne verdik ve bunu mütemadiyen yeni 
pazarlar bulmuş gibi ilân ettik. Buna inanan 
müstahsilimiz da istihsalini artırdı. Tütün mah
sulünün Avrupa'daki mukadderi bu iken, bu 
vaziyet karşısında içeride istihsalin tahdidine 
gitmemiz lâzım gelirken, biz yatsıda sönen cin
sinden politik propagandalarla istihsali artırdık 
ve bu şekle girdik. Hâlâ tütün meselesinin ma
hiyeti iyice anlaşılamadı. Fakat Yunanistan sa
tışlarının temini için 1952 de 1951 fob fiyatları
nın % 12 si nispetinde prim vermek suretiyle 
tehlikeyi karşılamıya çalıştı. Son senelerde 
Virjinya tütünlerinin alıcıları daha ziyade art
mış bulunduğundan, Şark tütünlerine karşı 
istiğna gösterilmiye başlandı. Onun için piya
sayı Amerika ile İngiltere tutmuştur. Yani biz 
Almanya'yı kaybettik Fransa, İtalya gibi sa
haları muhafaza edebilirsek bizim için çok mem-
nuniyetbahş olur. Yani aktif bir rol oynama
dığımızdan ileri geliyor. Bu da geldi geldi tâ 
Emin Kalafat'm iktidarına, mukadderine da
yandı. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; 1953 Türkiye piyasa raporuna 
göre tütün istihsalimiz 115 000 tondur. Ama İs
tatistik Genel Müdürlüğünün en son neşriyatı
na göre bu rakam 122 000 tondur. Halbuki bu 
miktar 1951 de 90 000 ton 1952 de ise 94 000 
ton olarak ele alabiliriz. Fakat yarın hoparlöre 
çıkıp da bizim 1952 deki tütün istihsalimiz 
94 000 değil 120 000 tondur dersek ona da bir 
şey diyemem. Bu tersine olur. Zira tütünün mu
kadderatını büsbütün karartmış oluruz. 

Bu sene Yunanistan'da devalüasyonun baş-
göstermesiyle tütün piyasasında endişe verici 
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bir mahiyet arz etmemiştir, diyor, Bakanlık ra
poru. Ne gaflet.. 

İşte tütünün hakikat olan hikâyesi budur-. 
Bakanlığın nikbinîsi ve penbebinîsi de budur. 
Tam partizan bir iktidara lâyık bir Bakanlık 
bürokrasisi ve hoparlör. Ama Fethi Çelikbaş'm 
uyanık olduğuna eminim. Teşkilâtı ise hazin 
bir uykudadır, onu bilsin yalnız. 

Arkadaşlar, burada bir küçük bağlama yap
mak mecburiyetindeyim. Hassas bir noktadır. 
Bilhassa dış ticaretimize ve hattâ umumi siya
setimize taallûk eden bir meseledir. 

Biz Birleşik Amerika ile mukadderat birliği 
yapıyoruz, tarih bizi buna getirmiştir. Bundan 
memnun ve müftehiriz. Fakat zirai istihsalimi
zin ve mahsulümüzün mukadderatı bakımından 
da biz Birleşik Amerika ile yakînen alâkadarız. 
Buğday çıkarıyoruz. Dünyada buğdayın istih
sal ve ihracına Amerika hâkimdir. Biz pamuk 
çıkarıyoruz. Pamuğun istihsal ve ihracına Ame
rika hâkimdir. Biz pirinç istihsal ediyoruz. 
Pirincin istihnal ve ihracında Amerika'nın ro
lü büyüktür. Tütün en kıymetli mahsulümüz-

I dür. Bize rekabet yapacağını sanmıyorum. Çok 
diğergâm oldukları için menfaatçi bir rekabete 
gireceklerini zannetmiyorum. İktisadi bir reka
betle hudutların bekçisini iktisaden sarsacakla
rını hiç, zannetmem. Sayın Sedat Zeki örs 'ün 
dediği gibi bâzı hâdiseler olmuştur. Fakat bun
dan Amerika'nın yüksek idaresini elinde tutan 
otoritelerinin haberdar olmadıklarını zannede
rim. Bu kızıl dünya karşısında bu hududun ko
ruyucusu, bekçisi gibi duran bu kahraman 
memleketin bu küçük istihsal maddeleri üzerin
de oynamıyacaklarına emniyet ve itimadım 
vardır. Eğer bunların mevzuatları müsait de
ğilse mevzuatlarını dahi değiştireceklerini, Sa
yın raportörün büyük bir istikraz teklifi yeri
ne zengin kaynaklarından bu zararlarımızı te
lâfi edecek, dış ticaret borçlarımızı kapatacak 
ve rakip vaziyetine düştükleri bâzı mahsulâtı
mızı zavallı, fakir geri kalmış müstahsilimizin 
hayatı pahasına zararlarını karşılıyacak kredi
leri açacak, verecekler ve biz de buna karşı 
memnun, müteşekkir kalacağız sanırım. Sizin 
de hissiyatınıza tercümen olarak şu küçük mu
halefet grupu namına arz ederim. Çok sayın 
Cumhurbaşkanının Birleşik Amerika'daki be
yanlarının bir kısmının da bu mânaya geldiğini 

I zannetmekteyiz. Her ne pahasına olursa olsun, 
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siz iştirak etseniz de etmesıeniz de biz, milleti- J 
mizin büyük çoğunluğunun dâvası olarak küçük j 
omuzlarımıza takabbül eder ve Amerikan ik
tidarını elinde tutan büyük iradelere arz ede- | 
riz ki Türkiye'yi tutmak, düşürmemek, istik
bale hazırlamak ve takviye etmek her şeyden 
evvel iktisadi olacaktır. Ve Türkiye'nin iktisa
diyatı her şeylen evvel bu mütevazı mahsulâtı- j 
na ve onun fiyatlarına dayanmaktadır. Bu fi- i 
yatlaı-m karşısına çıkmak, fiyatları kırmak, 
Türk muhariplerini can evinden vurmak mâna
sına gelir. Bunu sarahatle, samimiyetle söyle
mek lâzımdır. 

Kızıl gidişlere karşı dünya hudut bekçili
ğini yapan bu milletin bir ilinin milletvekili 
olarak, bir küçük grupunun sözcüsü olarak sa
rahatle vazahatle tekrar ifade ve teyit edeyim 
ki memleketimiz hammadde memleketidir, ma
mul maddeleri 'almak zorundayız, bunun yanın- | 
da Hükümetimizin iktidarını artırmak ve sefa
let ve fakirlikle mücadele edebilmek için evvelâ 
mahsullerimizi kırıcı bir rekabet mevzuu yap
mamaları lâzımdır. Bu hususta kendileri için 
ne kadar titizse bizim hammaddelerimiz karşı
sında da aynı samimiyet, aynı fedakârlığı has
sasiyeti göstereceklerdir. 19 ncu asrın basit, ip
tidai zihniyetine düşmemeleri lâzımdır. 

Bir de şeker meselesi var : Türkiye'de fab
rikalar açılıyor, açılacak, şeker sanayii gelişe
cek. Hattâ «Zafer» Gazetesi, zannetmem, yalan 
yazmamıştır. Sayın Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Çanakkale Kongresinde, milletin şeker istihlâ
kini artırdığı için şeker hastalığına uğrıyacağ:-
nı söylemiş. (Gülüşmeler) Gazete muhabiri kay
detmiş. Bilmem. Fakat şeker istihsalinin artırı
lacağı, şeker istihlâkinin artacağı propagandası, 
âdeta diyabetik dereceye gelmiştir. (Gülüşme
ler) Sütunlarda şeker göre göre, radyoda şe
ker dinliye dinliye kulaklarımız şimdiden doy
du. Korkarım şeker arttığı zaman şeker yiyemi-
yecek hale geleceğiz. (Gülüşmeler) Şeker; şe
ker diye insanda diyabet olabilir. (Gülüşmeler) 
Bu şeker kumpanyası nereden çıktı? Bunu an
lamak için etraflıca inceledik. Fakat zaman, hâ
dise daha fazla sözü uzatmaya müsait değildir, 
tutanaklara veririm. 

Dünya bir şeker bolluğu içindedir, dünyada 
şeker bolluğu ve ucuzluğu vardır, başta Küba 
şeker dampingi yapmaktadır, biz de politika ile 
şeker dampingi yapıyoruz. (Gülüşmeler). | 
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Yani dünya bugünden, fazla şeker istihsa

lini nasıl tahdit edeyim, fazla şeker istihsaline 
nasıl mâni olayım ve fazla şekeri nasıl zayi ede
ceğim diye düşünürken biz ise âdeta sakaro-
mani gibi bir ruh haletine kapılmış yeni şeker 
fabrikaları kurmaya çalışıyoruz. Çünkü, pan
car bölgeleri iyi kalkınmış. Ama nasıl kalkın
mış? Yanma fabrikalar kurulmuş, himayeler 
görmüş, bunun müstahsili pancarım, serde ye
tiştirilen nabatlar gibi mukavelelerle, mevzu
atla şeker şirketine bağlamış. 

Biz şekerin maliyet hesabını bile yapmıyo
ruz, bilmiyoruz, yalnız bir yukarıya, bütçeye 
geliyorlar, 67 kuruştur diyorlar. Halbuki ser
best piyasada elli kuruştan daha aşağısı var. 
Daha aşağısı da var, Füruzan Tekil Bey ama 
tekzibetmesinler, diye söylemiyorum, bu da bi
zim politika taktiğimiz. Bunun üstüne bir de 
istihlâk Vergisi yükleniyor, dünyada bulunmı-
yan ağır bir istihlâk vergisi. Tabiî vatandaş şe-
kersiziikten ölse şeker istihlâk edemez hale ge
liyor. Serde şeker besler gibi bu besleme istih
sal de yaramıyor. Uşak seke.- fabrikası muhiti 
mamurdur, rey vermeye gelince fazla fabrika, 
açacak diye belki size rey vermemiştir. Şekeri 
politika mevzuu yapmak doğru değildir. Bizde
ki anormal istihsal şekli üzerinde, bu devletçi
lik midir, nedir? Durmak tetkik etmek, şeker 
sahalarını genişletmek lâzımdır. Şeker şirketi 
Çukurova'ya gelmiş şeker kamışı ziraatini tet
kik ettirmiş. Pancardan daha ucuz elde edili
yor. Amerika dahi bugün bu yola gitmektedir. 
Ecnebiler gelmiş, raporları hazırlanmıştır. Maki
ne kurulmuş, şeker istihsal edilmiştir. Hakikat 
hale gelmiştir. Her şey müspet ondan sonra bir 
Adapazarı Şeker Fabrikası yapıldı, şeker mali
yeti düşerse, şeker sanayii ne olur meselesi bu 
sefer ortaya çıktı. Ondan sonra raporlar tersi
ne döndü. Çukurova'da şeker kamışı olmaz, den
di. Sekiz seneden beri müspet olan birden men
fiye döndü. Amerikalılar Çukurova Barajı için 
verdikleri raporda Çukurova'nın en başta şe
ker kamışı yetiştirmeye müsait bir yer oldu
ğunu ve dönüm başına 280 lira gelir getirece
ğini derpiş etmektedirler, sonra çeltik, sonra 
pamuk. Amerikalıların en son tetkiki böyle iken 
biz şeker kamışı yetiştirme cihetine gitmiyoruz, 
o yolu kapamışız. Hiç olmazsa bu suretle şe
keri düşük seviyeli vatandaşlara yedirme im
kânını bulalım; âmme müesseselerinde hasta-
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nelerde, mekteplerde kullanalım. Devlet sanayii j 
olarak işleteceksek daha ekonomik şeyler yap
mak mümkündür. Bir kere bu yol açılmışken 
mebuslar da bu harekete uymuşlar : Erzurum'a 
yapılacak, Adapazarı'na yapılacak, Konya'ya 
yapılacak.. Şekere hücum, altına hücumda ol
duğu gibi. Bununla ne yapacaksınız? Bununla 
şeker şirketine mukavele ile bağlı, hayatları 
teminatlı beş on bin aileye nihayet beş on bin 
aile daha ekliyeceksiniz. J 

Ne yapacağız? Anormal şekillerde anormal 
fiyatlarla maledeceksiniz. Müstehliklerine yük
sek fiyatla şeker vereceksiniz. Yazık, günah de
ğil mi? Bu politika mı? içtimaî politika mı? 
iktisadi bir politika mı? Bir millî iktisadi po
litika mıdır? Daha uzak tesirlerine gitmiyorum. 
Yarın bunlar arasında husumet yaratacaksınız. 
Bir tarafta himayeli arazide beslenen pancar 
müstahsılları ve onun yanında sefil ve perişan 
buğday müstahsili. Bununla övünmeyiniz ar
kadaşlar. Bununla oturduğunuz dalı kesmekte- I 
siniz. Göklerde yıldız ararken önünüzdeki çu
kuru göremiyorsunuz, düşeceksiniz. Daha taf
silâtına girmiyorum. Küba, istihsali nasıl dur
durayım, mevcut stokları nasıl eriteyim - çün
kü açmış taşmış - diyor. En çok şeker yiyen
ler dahi şekere birçare ve eldeki şekerlerinden 
kurtulmak için çareler ararken biz bir şeker 
kampanyası açmışız. Elimizdeki buğdaylarla 
hariçten ucuz şeker almaya kalkarsak bu da 
mümkündür. Buğday verip ucuz şeker alma
mız dahi mümkün. Bu şeker bolluğu içinde biz 
şeker politikamızı nasıl yürütebiliriz. Orasını I 
bilmem. Şeker, şeker, şeker diye diye şeker ik
tidarımızın akli muvazenesini bozmuş olabilir. 

Netice olarak arkadaşlar; biz tenkidlerimiz-
de samimîyiz. Realist olarak memleketin ihti
yaçlarını olduğu gibi burada aksettirmeye çalı
şıyoruz. Sözlerimizde sivri bâzan da sert kısım
lar olmuştur. Bunu da samimiyetimize bağışla- I 
manızı rica ederiz. 

RElS — Galip Kınoğlu. (Vazgeçti, sesleri) 
Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Efen

dim; Malatya'nın dört kazası vardır. Darende, 
Arapkir, Pütürge, Hekimhan. Bunların arazisi, 
çok dardır. Onun için kışın halk, dışarı gider. 
Yazın memleketine avdet eder ve sıkıntı için
de bir hayat geçirirler. Diğer kazalarda da | 
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arazileri olanlar varsa bunlar da yollardan uzak 
yerdedir. Bu kazaların iktisaden yükselmeleri 
için ne gibi bir tedbir alınmıştır? ileride de 
bunların kalkınması için icabeden tedbirlerin 
alınmasını bakandan rica ediyorum. 

RElS — Sabri Erduman, yok. Atıf Topaloğ-
lu, yok. Cahid Zamangil yok. Sırrı Atalay yok. 
Başka söz alan da yoktur. Sayın Vekil buyu
run. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl FETHİ 
ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem, arkadaş
lar, söz alan arkadaşlarımın tenkidlerine ve te
mennilerine arzı cefap ettikten sonra, muhale
fetin, Halk Partisinin, iktisadi politikamızla 
alâkalı olarak bütçenin heyeti umumiyesiyle 
dış ticaret politikamızda ileri sürmüş olduğu 
tenkidlere cevap vererek, topyekûn iktisadi po
litikamızın esas ve maksatları hakkında efkârı 
umumiyeyi tenvir etmek istiyorum. 

Cezmi Türk arkadaşım galibe çıkmış, iti
raf edeyim ki, yer yer tezatlarla, yer yer ikti
sadi bilgiden, maalesef, mahrum tenkidlerle 
iktisadi vaziyetimiz hakkında ekseriyet itibariy
le menfi, bâzı yerlerde de müspet hükümlere 
varmış bulunuyor. Rapordan bâzı kısımlara işa
ret edilmek suretiyle Vekâletin ve aynı zaman
da dolayısiyle Hükümetin devletçilik aleyhi
ne, fakat liberalizmde olmıyan politika serbes
tisine işaret edildi. Bu arada, şahsıma da, lüt
fedip küçük bir tarizde bulundular. Peşinen şu
nu arz edeyim ki, iktisadi meseleler, bu derece 
sathi görüşlerle hükme bağlanmıyacak kadar 
muğlâk meselelerdir. Mamafih kendileri zabıt
tan okurlar, dikkatlerine arz edeyim ki, bugün 
her Hükümet, liberallik derecesi ne olursa olsun, 
zamanına göre, yerine göre iktisadi müdahale
lerde bulunur. 19 ncu asırdaki liberal doktiri-
nin ancak ismi ortada kalmıştır. Meselâ, itha
lât politikasında Gümrük Resmini yükseltmek, 
bir müdahaledir, ve hattâ liberalizme mugayir 
bir müdahaledir. Ama iktisadi bakımdan isa
betli bir müdahaledir. Yine ithalâtta kontenjan 
politikasını tatbik etmek de bir müdahaledir 
ve bu da liberalizm esaslarına uymıyan bir 
müdahaledir, işte Ticaret Vekâletinizin müda
haleleri de, işlerin bünyelerine uygun bir mü
dahale olmaktan başka bir maksat gütmemek-
tedir. Ve bunun neticesi olarak da, yerinde ve 
zamanında, gerektirdiği takdirde müdahaleler
de bulunacaktır. 
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Yine, bizim iktisadi politikamızın mümeyyiz I 

vasfı, olarak müdahalelerimiz, fiyatlar üzerine 
tesir etmeksizin istihsali ve binnetice arzı artır
mak suretiyle cereyan etti. Gayemiz mütaaddit 
kereler bütün arkadaşlarımız tarafından ifade 
edildiği gibi, istihsali artırmak suretiyle yük
sek seviyeli ,bir muvazene tesis etmek ve bunda 
vatandaşı tazyik altına sokmamak, fiyatlar düştü
ğü takdirde de malı alabilecek kimselerin mal al
masına imkân verecek bir istihsal politikasına doğ
ru gitmektir. Halbuki bunun yanında, geçen 
gün Maliye Vekili arkadaşımın da bahsettiği 
gibi, 1950 yılı bütçe lâyihasında, C. H. P. ikti
darı, şeker fiyatlarını yükseltmekle nihayet bir 
kısım müstehlikleri bertaraf edeceğini ve bin
netice istihsal ile istihlâki aşağı seviyeden ta
hakkuk ettireceğini ifade etmişti. Bu bakımdan 
da bizim bütün iktisadi hayattaki müdahalele
rimiz; memleketin topyekûn her sınıf ve züm
re halkının süratle hayat şartlarını yükseltmek 
maksadına matuftur. Bütün düğüm noktası, ora
da tecelli edecektir. Bugün yapılan tenkidlerin 
çok büyük bir kısmı, iktisadi muvazenemizi, yıl
lık muvazene içinde mütalâa etmekten ileri gel
mektedir. Halbuki yatırımlar, bir kere tahak
kuk ettikten sonra memleket, ilerde yüksek se
viyede, yani vatandaşların hayat şartları değiş
miş olarak, bir muvazene .bulacaktır. Bunun ba
sit misalini hepimiz görüyoruz. Üç yıldan beri 
takibedilen politikada bunun bariz delilini va
tandaş görmektedir. Çarık bugün köylerden yok 
olmaktadır. Artık üstü başı yırtık insanlar gö
rünmez olmuştur. îşte bu, yüksek seviyede ik
tisadi politika takibetmenin, neticesinde hâsıl 
olan işlerdir. 

Şimdi, Devletçilik ve liberallik, çok söylen
diği için fakat muhtevasına yeter bir hassasi
yetle girilmediği için çok kere Hükümetin mü
dahale poletikaları yersiz tenkidlere yol ver
mektedir. Bunu hemen kesip atmak doğru de
ğildir. Müdahalelerimiz, lüzum hissedildiği yer 
lerde, muayyen neticeleri istihsal için vâki ol
maktadır. Bunlar da iktisadi hayatın, icabatmdan-
dır. Bundan gayrı yerlerde müdahaleden daima 
içtinabediyoruz. 

Millî Korunma Kanununa müstenit alınmış 
olan kararlardan bahsettiler. Bu kararlar, ikti
sadi hayatımıza uygun tedbirler almak salâhi
yetini veren hükümleri muhtevi olduğundan el
bette ki onlardan istifade edeceğiz. Hele iktisa- I 
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di hayatımız o türlü müdahalelere lüzumlu gös
terirse, bu müdahalelerimize bakarak, kendi 
programlarımıza uymıyan bir politika takibet-
tiğimiz, iddiası tamamen mesnetsizdir ve en ba
sit bir iktisadi bilgiden mahrumdur. Bunu ka
tiyetle ifade edebilirim. Bir taraftan memleketin 
umumi iktisadi hayatı içinde sıkıntılar çekile
ceğini, bâzı sıkıntıların devam edeceğini söy
lerken, bir kısım yerlerde falan parça bulunmu
yor, fabrikalar 500 liralık ithalâtı yapamıyor, 
diye tenkidler yaptılar. Bunda da tezatlar var. 
Sıkıntı çekeceğiz demek, memleketin ithalâtı
nı, döviz imkânlarını nazari dikkatten uzak bu
lundurmamak suretiyle ve en iyi şekilde, prog
ramlı yapmak demektir. Bu bakımdan ithalât 
politikamız, kendilerinin zannetikleri gibi, esas
lardan mahrum değildir. Kısaca arz edeyim : 

İthalâtımızı üç kısma ayırmış bulunuyoruz; 
1. Sınai ihtiyaçlar, 2. piyasa ihtiyaçları, ti

cari ihtiyaçlar, 3. Memleketin kalkınması ile 
alâkalı, imariyle alâkalı, resmî taahhütler ihti
yaçları. 

Bütün bunlar, kendi aralarında, memlekette 
üç sektörün, bütün imkânlara göre, âzami dere
cede ve kıvam noktasında, telifi nasıl mümkün 
olursa böyle bir imkânın tahakkuk etmesfi ve maksa
da uygun olarak programın cereyan etmesidir. 

Ezcümle sınai ihtiyaçların diğerlerine nis
pette takdim olunmak politikası tahakkuk etti
rilmiştir. Bunun da mânası memlekette iş im
kânlarını açmak, memleketin servet kaynakla
rını süratle seferber etmek, millî geliri artır
mak, Hazinenin varidat kaynaklarını takviye 
etmektir. Hulâsa gayemiz bütün milletin, s'ervet 
imkânlarını beşeri kabiliyetlerini imkân verdiği 
ölçüde, hattâ yerinde yabancı sermayeden isti
fade etmek suretiyle, refah şartlarını süratle 
yükseltmek maksadına matuftur. Bu bakım
dan, ithalât politikamız, 500 - 300, 1000 girmi
yor, tahakkuk etmedi diye basitçe tenkid edili-
verecek karakter arz etmekten çok uzaktır. 

Sonra bizim iktisadi bünyemizin kapitalist 
olduğu, zikredilmiş. Arkadaşlar, kapitalizmi ar
kadaşımız hakikaten bilseydi, ciddî kitaplar 
tetkik etseydi, tenkid edemezdi. Bizim bünye
miz hususi mülkiyete dayanan rekabete daya
nan bir sistemdir. 

Bizim iktidarımız Türkün bünyesi ve içeri
sinde bulunduğumuz şartlar elverdiği için, 
felsefî telâkkilerimiz, milletin yerleşmiş kana-
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atleri buna uygun olduğu için mülkiyeti, mu
kaddes addetmektedir. Binaenaleyh bu esas sis
tem, mülkiyet esasına dayanmak suretiyle ik
tisadi hayatta faal bir hareketi tahakkuk ettir
mek, yine bizim hükümetimizin ve programı
mızın şiarıdır arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Lib'eral ekonomideki bu vülgarizasyon, gay-
riciddî kitaplarda istihza teşkil edebilecek tâ
birler kullanılmıştır. Fakat ben, tâbirle meşgul 
değilim, muhtevası bizi alâkadar etmektedir. 
Bizim tatbik ettiğimiz sistem, ismi ne olursa ol
sun, hususi; mülkiyeti esas ittihaz 'eden ve hu
susi mülkiyet çerçevesi içinde serbest rekabetin 
tahakkuk edebilmesine imkân veren bir sis
temdir. Herkes gönlünün istediği gibi ismini 
versin. 

Bu niçin böyledir? Çünkü arkadaşlar; üç 
;buçuk yıllın tatbikatı artık münakaşa edilımiye-
cek ıkadar sabit olmuştur. Hakikat olduğunu 
göstermiştir. Bu iki unsura ehemmiyet vererek, 
ibu memleketin tabiî servet kayna klarmıw imkâ
nı düşünülerek halkın gayreti, çalışkanlığı ve 
liyakat ve ehliyet derecesini düşünerek tatbik 
edilen bir program, kısa ibir zaman içinde mem
leketin derinden 'bünyesini değiştirmeye imkân 
verecek bir şey yapmıştır. Şu halde böyle bir 
program, milletin isteklerinle uygun düşüyor, 
demektir. Böyle ibir programı takibetmeye Hü
kümetiniz, yine kararlıdır. 

Yine ıbi'zim ithalât ve dış ticaret politika
mızı tenkid ederken bir döviz direktuvarınm 
tesis edildiğini, % 30 nispetinde muhafaza edi
len liberasyonun da bu direktuvarm kararı ile 
yürüyebileceğini söylediler. Bunun sebebi var. 
Sebebi, memlekete serbestçe ithaline müsaade 
edeceğimiz maddelerin, ithali süratle artabilir 
endişesi ile yeter bir döviz provizyonu teşkil 
etmeden, döviz teraküm ettirmeden hu liberas
yonun da yürümesine müsaade etmedik. Fa
kat beri taraftan şu maksadı gütmekteyiz : 
Türk ekonoımisini, rekabet şartları içerisinde, 
milletin süratle refah şartlarını artırmaya ma
tuf bir ekonomi olarak yürütmek istediğimiz 
için nazari olarak, buıgün böyle bir liberasyo
nu muhafaza ediyoruz, dedik. Çünkü memleke
tin istekleri, bunu âmirdir. 

Diğer taraftan 'bu isteklere uygun olarak 
beynelmilel taahhütlerimiz de vardır. 

Şu halde yüzde otuzun serbest bırakılma-
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masının sebebi, yine memlekette bir döviz sto
ku tesis ettikten sonra, imkân vermek maksa
dına matuftur. Yoksa her hangi bir heyete bir 
direktuvar kudreti vermek için değildir. 

$onra ibir noktaya, raportör arkadaşımız da 
işaret etmiştir : Hakikaten Ekonomi ve Tica
ret Vekâletimin, memleketin isteklerine cevap 
verecek bir teşkilâta kavuşturulması, doğrar 
dur; isabetlidir ve mütemadiyen beynelmilel 
iktisadi şartlar değiştiğine, memleketimizin de 
süratli bir inkişaf içerisinde bulunduğuna gö
re, bunun bira'z etraflı tetkik edilmek suretiyle, 
bir esasa bağlanıması lâzımgelir. işte 'bu mak
satladır ki, Vekâlet Teşkilât Kanununun hazır
lanması teşebbüsünü, sadece kendi bünyesi 
içinde değil, bu çeşit mevzularda ehliyet sahi
bi (birtakım beynelmilel şöhretlerin hu meyan-
da Türkiye ve Orta - Şark Âmme Enstitüsünde 
çalışan mütehassısların yardımiyle tatbika ta
raftarız. Bu çeşit mevzular, tetkik edilmeden, 
ihtiyaçlar !bir kere ortaya konmadan, süratle 
hir kadroya vâsıl olmak doğru değildir. On
dan altı ay veya İbir sene sonra onda tadilât 
yapmak kendini gösterir. 

Beri tarafta Vekâletin asıl 'bakması lâzımge-
len işler hacminin ne olacağını da bilmeye ihti
yaç vardır. Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bil
hassa iktisadi haytımızrn, kendi mevzuuna gi
ren işlerinin politikası ile meşgul olmak, bu 
politikanın tesbit ettiği esasların içinde tatbi
katı mesleki teşekküllere terketmek maksadına 
igöre çalışmaktadır. Bu çalışmalar üzerinde 
muayyen bir müddet geçtikten sonradır ki 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin iş hacminin ne 
olduğu ilmen ortaya çıkabilir. Aksi takdirde 
genişçe bir kadro ile, ileride iş hacminin azal
ması karşısında, bir vekâlet teşkil etlmek mev-
zuubahis olur ki, geniş kadro ile iş görmek veh
leten zannedildiği gibi kolay 'bir şey değildir. 
Bilâkis yerlinde bir hareket olmaz. Lüzumsuz 
hiçbir kadro almak maksadını gözetmemekte
yiz. Bu veöile ile arz edeyim: Duş kollar için 
teklif ettiğimiz (L) cetvelinden çıkarılan bâzı 
kadroları tenkid ettiler. Arkadaşlar, memle
ketin ithalât ve ihracat hacmıı artarken, mem
leketin ihracatında yeni yeni maddeler dünya 
pazarlarına sürülüp orada derece almışken, buğ
dayda dördüncü, pamukta beşinci gibi, böyle 
işleri mevzuulbahis etmek her halde iyi olmasa 
gerektir. Bu bakımdan beynelmilel iktisadi 
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meşelere]*, bâzı memleketlerin iktisada haya-
ıtiyle münasebetimiz iırkişaf ettikçe, tıpkı bu
gün olduğu gibi, dış kolları takviye etmek bir 
zaruret halline gelecektir. Bugün için imkânlar 
ve ihtiyaçlar bu miktarda bir kadro alınması
na lüzum gösterdiği için bu yıl yeniden 3 - 4 
yerde sulh e açmak suretiyle dış kolları takviye 
edilmeline karar' verd'ik. Fakat daha önee 
Madritt'te, tiberya şibdlh ceziresi için ve Tokyo'
da, Uzak-Şarlk meml'efcetleri için birer ticaret 
müşavirliği ihdas etmiş bulunuyoruz. Türk 
elkonomisi, dlünya efeononiilsi ile temasını ar-
tırdılkıça bu beynelmilel teşkilâtımızın vüsati 
de genişıliyecektir. Fakat bunda tedrican ha^ 
reket e*tmek zarureti vardır. Süraitli ve acele 
kararlarla yeni yeni şuîbeler açılması, doğru 
değildir. ' Bunun için şulbelerin açılacağı yer
lerdeki iktisadi şartları ve iki memleket ara
cındaki mal mübadelesinin miktar ve hacminin 
nazara alınması lâzı-mıgelir. îşıte bu sebeple bu 
sene de üç., dört şufoe açmak zaruretin'! hisset
miş bulunuyoruz. Yine bütçenin bir faslında 
tahsisat indirilmesini tenlkid erttiler. , 

Arkadaşlar; Büt^e Komisyonunda bu mev
zu ile çok yakından alâkalandığımı bilirsiniz. 
Bu mevzu, küçük sanatlara verilecek kredi ih-. 
tüyaçlarına aittir. Çok geniş ölçüde israf edil
meye başlandığı için, bu sanatların, daha me
kanik çalışmalarını ^emniyet atana almadan 
kredi alıp vermek ve tezigâlh kurmakla bu bü
yük dâvanın halledilem'iyeıceğini gördüğüm 
için, bu talhsisaitı şimdilik indiraneyi muvafık 
gördüm. Bunu, bu mühim mewzuda vekâleti
mizin yakın alâkasının azaldığı yolunda ifade 
ettiler ki, katiyen realiteye uygun bir iddia 
sayılamaz. Sırası gelince tekrar bu noktaya 
avdet edeceğim için şimdilik burada kısa kesi
yorum. 

Bir de kredi politikasına temas ettiler. Ekonomi 
ve Ticaret Vekâleti, haddi zatında Maliye Ve
kâleti ile birlikte memleketin okonomisini muh
telif sektörlerinde kredi politikası ile yakın 
alâkalıdır. İktisadi Devlet Teşekküllerini, hariç 
bırakıyorum, açılmış olan krediler, hususi te-
tebbüs mevzuunda hakikaten yüzümüzü güldü
recek, fakat ihtiyaca henüz cevap vermekten 
uzak bulunan bir dereceye ulaşmış bulunmak
tadır. Bunun yanında geçen sene kabul buyur
duğunuz Ziraat Bankası Kanununda yapılan bir 
tadilâtla balıkçılara sağlanan kredi de emniyet 
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ıaltma alınmıştır. Ve Ziraat Bankası, Et ve Ba
lık Kurumu ile birlikte balıkçılar teşkilâtlan
dırmaya çalışmaktadırlar. Bunların kredisini 
Ziraat Bankası sağlamaya deva^m edecektir. 

Cezmi Türk arkadaşımızın temas ettiği esnaf 
mevzuuna gelince : Şunu memnuniyetle ve if
tiharla tesbit etmek lâzımgelir ki esnaf ve kü- • 
çuk sanat erbabının dertleriyle yakından meş
gul olmak şerefi hakikaten Demokrat Parti ik
tidarına nasip olmuştur. 

Şimdi rakamları okuyacağım: Halk Bankası, 
esnaf ve küçük sanat erbabının kredisiyle meş-. 
güldür. Halk Bankası 4 ylda ikrazatını 8 mil
yondan 35 milyona çıkarmıştır. Yükselme % 400 
dür. Teşkilâtı 11 şubeden 25 e çıkarılmıştır. 
Önümüzdeki aylarda beş tane şube daha, muh
telif vilâyetlerde, açılacaktır. 1&54 plânı 10 sü
ttedir. Muamelesi ikmal edilenlerden beş tanesi, 
önümüzdeki aylarda açılmış olacaktr. 

1951 de başlıyan esnaf kefalet kooperatifleri 
süratle gelişmekte, esnafın kendi ihtiyacından 

i doğup kendi dertlerini Halk Bankasının da yar-
j dimiyle halletmek üzere ortaya çıkmış bulun

maktadır. Bu kooperatif teşekkülünün ehemmi
yeti, bizzat ihtiyaç erbabından gelmiştir, bunu 
şükranla ifade etmek lâzımgelir. Esnafımız, 
kendisine yardım yapılması imkânının mevcut 
olduğu sahalarda süratle teşkilâtlanmaktan, geri 
kalmamaktadır. Ve bu kefalet kooperatiflerinin 
adedi, mütemadiyen artmaktadır. Halk Banka
sının kredi imkânları arttığı ölçüde de kefalet 
kooperatiflerinin ihtiyaçlarına cevap vermek 
vazifesi, bankaya terettbeden fcdr vecibe ola
rak kalmaktadır. Fakat esnaf mevzuunda, kü
çük sanat erbabının muhtaç olduğu kredi mev
zuunda, hattâ muhtaç olduğu ham madde veya 
malzemenin satmalınması mevzuunda, Halk Ban
kası vekâletle birlikte çalışmalarda bulunmak
tadır. Sadece kredi işi ile meşgul olduğu yolun
daki ifade, hatalıdır. 

Ticaret ve Sanayi odaları ve Borslar Birliği 
hakkında yakında kabul buyurduğunuz Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birliği Kanunu tadilâtını ileri 
süren Cezmi Türk arkadaşımız yine haksız bir 
iddiada bulunmuştur. O da esnaf birlikleri ile 
meşgul olmamak. 

Vekâletimiz, esnaf birlikleri ile o kadar 
meşgul olmuştur ki, piyasadaki otomobil iç ve 

I dış lâstikleri işinde müsbet bir hal çaresi bul-
I muşsa, arkadaşlar, şükranla ifade etmiye mee-
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burum ki, bu, bu esnaf birliğinin, fedarasyon-
larının gayreti ve iş birliğimizle olmuştur. Ve
kâletimiz işi, bu mevzuda, kendileri ile yaptığı 
iş birliğr mevzuunda, muvaffakiyeti mümkün 
olmuşsa, ticaret odalariyle sıkı temas ve hattâ 
bâzı ahvalde lâstik mevzuunda olduğu gibi bir
liklere daha evvel imkân vererek kendilerine 
murakabe imkânı tevdi edilerek işlerin tanzi
mine çalışılmıştır. 

Bugüne kadar yapılan mesaiden fevkalâde 
memnun bulunmaktadırlar. Kendilerine huzu
runuzda teşekkür etmeyi bir vazife bilirim ar
kadaşlar. Beraber yaptığımız işler, vekâlette 
kuracağımız yüksek kadrolu teşkilâtla yapıl-
mıyacak kadar müsbet olmuştur. Çünkü mem
leketin her tarafında kendilerinin bağlı bulun
dukları dernekler veya cemiyetler, vardır. îşte 
konuşmamın bu sırasında, vekâletin kendi iş
lerinin politikasiyle meşgul olmak, tatbikatı 

.mesleki teşekküllere vermek mevzuunda yeni 
bir delil vermiş bulunuyorum, iş birliğimiz, sa
dece ticaret ve sanayi odaları, veyahut bunla
rın birliği ile değil bilâkis kooperatif, esnaf te
şekkülleri, demeleri ve bunların birliklri ve 
federasyonlariyle hiç fark güzetilmeden işin ica
bına göre çalışmış yerine göre münferiden bir 
teşekkülle, yerine göre müteaddit teşeküllerle 
teşriki mesai edilerek tetkikatı meslek teşekkül
leriyle birlikte yürütmek yoluna girmiş bulu
nuyoruz ve tabiî bu işler, vekâletin iş hacmini 
azaltacak ve vekâletteki servislerde çalışan ar
kadaşlar; sanayide, sanayi politikamın üze
rindeki muhtelif mevzu ve meseleleri tetkik im
kânlarını bulmuş olacaklardır. Bilfarz kredi 
mevzuunu, kuruluş mevzuunu tetkik edecek
lerdir. Yine meselâ, ticarette iç piyasa fiyatla
rının tekevvün şartlarını, sigorta, tarife poli
tikalarını, dış memleketlerde yeni yeni pazar
lar bulmak, çeşitli ticari faaliyetleri memleke
tin ihtiyacmn göre ayarlamak, vekâletin muhte
lif servislerine terettübeden bir iş olacaktır. 
Vekâlet politikasını, esaslarını tetkik ettikten 
sonra, tatbikatını, meslekî teşekküller yürüte
ceklerdir. Bu şekilde vekâlet servisleri, muka
yeseli tetkikler yapmak, politik tedbirlerini bul
mak bakımından âzami bir imkân bulabilecek
lerdir. 

Bendeniz mesai arkadaşlarımın çalışma hırın
dan memnun olduğum için, özür diliyerek bunu, 
söylüyorum, söylemek istemezdim, fakat bu-
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I rada vekâletin bir raporundan bahsettiler Her 

yerde olduğu gibi böyle piyasa ve araştırma iş
leriyle alâkalı olan teşekküller, servisleri için 
birtakım neşriyatta bulunurlar. Bunlar, servis
lerin iç işleri içindir. Bu raporda, o günün şart
ları içinde bilfarz pirinç yok dedi arkadaşımız, 
pirinç yok ise raporu yazan arkadaşlarımız 
kendi servislerimiz için bunun yazılmasında bir 
fayda görmedikleri için yazmamışlardır. Bu 
harice, umumi efkâra arz edilen bir ş'ey, değil
dir. Bu itibarla orada çalışan arkadaşlarıma 
böyle bir isnatta bulunmasını yine tamamen 
neşriyatımızın mahiyetini bilmemesinden ileri 
geliyor diye, kabul edip geçeceğim. 

Arkadaşımız bu umumi mülâhazalardan son
ra bâzı maddeler üzerinde politikamıza temas 
ettiler. Üzerinde durdukları bu politika da, 
hububat, buğday politikası olmuştur. Hüküme
tiniz hububat politikasını, Türk ekonomisinin 
manivelası olarak telâkki 'etmektedir. Türk eko
nomisini harekete getirmenin yolu, hububat 
üzerinde zirai mahsuller üzerinde daha geniş 
ölçüde mesai teksif etmekte bulunmuştur. Üç 
yılın iktisat politikası, bugünkü memnuniyet 
verici olan neticeye bizi götürmüşse bu, iktisat 
politikamızın manivelası olarak telâkki edilen 
zirai mahsuller politikamızın isabetinin işare
tidir. Hükümet zirai mahsulâtı, yine rekabet 
şartlarının içinde kalmak şartiyle, dolayısiyle 
müstahsili korumak kararındadır ve alman bü
tün tedbirler, tütünde, pamukta, hububatta, 
kuru meyvelerde olsun, müstahsili mümkün ol
duğu nispette korumak esasına matuftur. Bu
gün bu politika, muvaffak olmuştur. 

Karadeniz halkına mısır yerine buğday ye
dirme siyasetimiz, arkadaşımızın dediği gibi ce
reyan etmemiştir. Şu ciheti memnuniyetle ifade 
etmek lâzımgelir ki, o bölgeler halkı da bugün 
mısır yerine buğdayı istihlâk etmektedir. Bu
gün, aman tekrar bize mısır yedirmeyin, diye 
talepte bulunmaktadır. Hükümetiniz, bilhassa 
hastalığa karşı vüccudun bünyesini takviye et
mek bakımından faydalı olan bu politikada d'e-
vam edecektir. Mısır yerine ucuz fiyatla buğ
day vermeye devam etmekte Hükümet hiçbir 
şeyden çekinmiyec'ektir. Vesilesini verdiği için 
arkadaşlar, şükranla bunu, bir daha teyidetnıek 
isterim. (Soldan alkışlar). 

Alâkalı arkadaşlarımız söyliyecekler, mem
leketimizde üç yıldan beri, seyri takibedildiğin-
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de, vereme tutulanların miktarı ve ver'emden 
ölenlerin miktarı azalmaktadır. Gecen gün Ma
liye Vekilinin de söylediği gibi evvelce 7 mil
yon ton hububat istihsal ederken bugün 14 mil
yon küsura çıkmıştır, ihracatımız 2 milyon kü
surdur. Şu halde aradaki beş milyon küsurluk 
farkı, memleket içinde sarf olunmaktadır. 

Demek oluyor ki, eskiden memleketimiz fiz
yolojik bir sefalet içinde kıvranıyordu. Bugün 
yedi milyon ton buğdayın dört ile beş milyonu
nun milletimiz tarafından istihlâk olunması 
memnuniyetle zikredilecek bir hâdisedir. Bu 
istihsal artşının bir kısmının memlekette istih
lâk edilmesi, gıdasızlık yüzünden hastalanan 
vatandaşların miktarını azaltmaktadır. Hubu
bat bakımından böyle olduğu gibi, fizyolojik 
sefaletten mütevellit hastalık miktarının düşme- I 
si, bu yüzden vefiyatın azalması memlekette 
hububat politikasının muvaffak olduğunun ba
riz bir delilidir. 

Sonra, Cezmi Türk arkadaşım yine bir te- | 
zada düştüler. Kendileri şeker politikasını ten- i 
kid ederken, bir taraftan şeker pancarı müstah-
sılına fazla fiyat ödenirken, diğer taraftan ,bir 
kısım malları pahalı aksettiriyorsunuz, dedi. 
Bu tenkidini doğru olarak kabul etmek lâzımge-
lirse, o zaman şeker sanayii ile uğraşmıyarak, 
pamuk mevzuunda konuşmaları lâzımgelirdi. 
Arkadaşımız mücerret tenkidlerde bulunmak 
huşunu benimsediği için böyle tezatlı şeyler 
söylemekten nefsini alamadı. 

Tütün mevzuunda Tekel Vekili arkadaşım 
da arz eder. Arkadaşlar bizim tütünlerimizin, 
Bütçe Komisyonunda da arz ettim, gerek key
fiyet, gerekse kemiyet bakımlarından, bugün
kü konjonktüre göre, artmış olmasından şikâ
yetçi değiliz. Avrupa pazarlarının kaybedil
mesi tehlikesine mâruz olduğumuzu arz etti
ler. Bunu söylerken iki üç yılın rakamlarını ver
mesini bekledim. Müsaadenizle bu eksiği dol
duracağım. Tütün satışlarımız 1950 yılında 
50 818 ton, 1951 de 57 921 ton, 1952 de. 57 137 
ton, 1953 te 71 726 ton olmuştur. • 

Şu halde arkadaşımızın zan ve tahmin etti
ği gibi bir piyasa kaybı şu rakamlarla mevzuu-
bahis değildir. Sırası gelmişken bir noktayı işa
ret edeyim. Birtakım sıkıntılar olmaktadır, De
mokrat Parti hükümetlerinin, iktidarının tem
yiz vr.sfı bu sıkıntıyı milletin üzerinden, Hü
kümetin alması, olmuştur. Vaktiyle sıkıntıyı 
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millet çekerdi. Eğer mal kâfi gelmezse fiyatı 
yükseltirdiniz, bugün ise Hükümet malın kifa
yetsizliğine karşı fiyatların yükseltilmesi karşı
sında fazla mal istihlâk etmektedir. İşte 
iki devrin en mühim iktisadi politikasının far
kı budur. (Alkışlar) 

Bunun neticesi nedir? Bunun neticesinde 
hakikaten Hükümet ve idare, arkadaşlar; fera
gatle çalışmaktadırlar. Şükranla arz edeyim 
ki, idarede çalışan arkadaşlar Cumartesi, Pa
zar bilmezler; mesai saati normal olarak beş
te biter, fakat bâzı arkadaşlar için gün olur bu 
saat 9 dur, gün olur 12. Bu bakımdan milletin 
yükünü hafifletmek için Hükümetin yükünün 
ağırlaşması pahasına da olsa Türk Milletinin 
refah ve selâmetini bu noktada gördüğümüz 
için bu politikada musırrız arkadaşlar. (Alkış
lar) 

Sonra Avrupa memleketlerinin mühim bir 
sıkıntısı da dolar bulamamaktır. Amerika 
Birleşik Devletlerinden alınacak tütünlerden, 
Virjinya tütününe alışmış olsa dahi, er geç, 
dolar bulamamak yüzünden Şark tütünlerine 
teveccüh edeceklerdir. Nitekim ikinci Cihan 
Harbinden sonra bu çeşit endişeler dermeyan 
edildi. Fakat zaman geçtikçe bir taraftan do
lar sıkıntısını bertaraf etmek, diğer taraftan 
Şark tütünlerinin nefasetini tekrar tatmak is
teği yüzünden bu alıcılar Şark tütünlerine te
veccüh etmişler ve yine pazarlarımıza gelmiş
lerdir. 

Dış ticaretimizin temel ve mihverini, ihra
cat politikamız tâyin etmekte olduğundan, her 
tedbire baş vurarak bunu behemehal yüksek 
bir seviyeye çıkarmak kararında bulunuyoruz. 
Bu bakımdan politikamız bütün gayretimizle 
ihracatımızın, geçen devrelerden de çok daha 
geniş ölçüde artırılmasıdır. Bunun, çok çalış
mak ve şuurlu bir politika takibetmekle müm
kün olabileceğine kani bulunuyoruz. 

Nihayet şeker sanayiinde asıl salahiyetli 
arkadaşım işletmeler Vekilidir. Fakat*kısaca 
arz edeyim ki ; şeker pancarı ve şeker kamışın
dan istihsal mevzuu uzun yıllar münakaşa mev
zuu olmuştur. Bendeniz vazifem icabı bütün bu 
toplantılarda bulundum. Bütün mütehassısla
rın mütalâalarına göre bu işin sadece fiyat fak
törüne, unsurlarına bağlı olmayıp, bu şekilde 
bir şeker sanayii yürütülmesinin doğru olmı-

' yacağı merkezindedir, 

— 963 — 



î : 50 25.2 
N«tice olarak şeker pancarı ve şeker kamı- I 

sının hakikaten ziraat üzerinde terbiyetkâr bir 
rol oyıyabileceği, başka memleketlerde şeker 
pancarına doğru gidildiği kanaatini ve netice
sini bize vermiştir. Fakat derhal şunu ilâve 
edeyim ki, hususi teşebbüs şeker kamışı istih
sal etmek istediği takdirde Hükümet bunu an
cak teşvik edecektir. Mâni olacak değildir. 

Şimdi, Nuri Ocakçıoğlu arkadaşımız, Malat
ya'nın dört kazası hakkında bâzı sualler sordu. 
onu cevaplandırayım : Münferiden kazala
rın kalkınması diye iktisadi bir politika tâyin 
etmek mümkün değildir. Bütün kazalar ve vi
lâyetler memleketin umumi iktisat politikası 
içerisinde kendi hisselerine düşen ölçüde bir 
kere kalkınır. Bunun dışında mahallen alınma
sı iktisaden mümkün olan tedbirler vardır. 
Bütün bunları tahakkuk ettirmek maksadiyle, 
bundan bir müddet evvel bütün vilâyetlere I 
umumi bir tamim göndermek suretiyle vilâyet- I 
lerin iktisaden hayatiyet arz eden meslek ve 
sanat şubelerinin nelerden ibaret olduğunu ve 
bunların Ekonomi ve Ticaret Vekâletince kal-
kındırıl m alarmı mümkün kılacak çeşitli tedbir
lerin ne olacağının bize bildirilmesini rica ettik. 

Bu işler tetkik edildikten sonra Vekâlete I 
tereddübeden vazife, bilhassa küçük sanat er- I 
babının kalkındırılması olacaktır', bunun üze- I 
rinde de hassasiyetle durulacağı tabiîdir. 

Cezmi Türk arkadaşımızın bilhassa umumi I 
iktisadi politikamızla alâkalı olan sözlerine de I 
arzı cevap ettikten sonra sözlerime son vere
ceğim. 

Arkadaşımız, mevduat ve' bankalarımızın 
kredi imkânlarının artması karşısında ticari 
kredinin de yok arttığını, sanayiin bundan hiç 
faydalanmadığını ifade ettiler. Vaziyet böyle 
değildir. Bir kere bankaların orta ve nispeten 
uzun vadeli kredilerinin kaynağını teşkil eden. 
mevduatın çeşidi ile üç ay vadeli ticari kredi
leri besliyecek olan mevduatın çeşidi birbirin- I 
den farklıdır, thbarsız mevduatı sanayi kredi- I 
si olarak vermek kanunen memnudur. Çünki I 
ne zaman alınacağı belli değildir-. Mevduat sa
hibi bankaya her ne zaman müracaat ederse 
banka onu iade etmeye mecburdur'. Bu şekilde I 
olan mevduatın kredi sanayiinde kullanılması 
tehlikelidir. Bundan dolayıdır ki, Bankalar Ka
nununda buna ait hükümler, her memlekette 
olduğu gibi bizde de konmuştur. Fakat bunun | 
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yanında bankaların ihtiyatları ve yine mev
duatın çeşidinin imkânına göre, ana sermaye
lerinin verdiği imkânlara göre sınai kredi aç
maları mümkündür, işte şimdi vereceğim iki 
devreye ait rakamlar bunun nasıl bu sahada da 
bir inkişafa mazhar olduğunu açıkça ifade et
mektedir. Bir kere resmî sektöre ait kredilerle 
yine meşgul olmıyacağız, o, tktisadi Devlet Te
şekküllerine aittir. 

Hususi sektörlere tahsis edilen krediler, Sa
nayi Kalkınma Bankası kredisi 1949 - 1950 yıl
larında henüz başlanmamış olduğu için arz et
in iyeceğim, fazla bir şey yoktur. 

1953 yılında 222 firmaya orta ve uzun vade
li 97 975 456 lira sanayi kredisi vermiştir. 

Diğer bankaların 1949 rakamlarını buldûra-
madık, buna göre tasnif yapamıyorlar, sınai 
kredi inkişafını yakından takibetmek maksa
diyle hususi bankalardaki kredilerin muayyen 
vadelilerin sınıflandırılması istendiği için, 1953 
rakamını arz etmek mümkün oluyor. Hususi 
bankalarımız 1953 sonu itibariyle sanayie - yu
varlak rakam veriyorum - 260 milyon 500 bin 
liralık kredi vermişlerdir. Bütün bu kredi hac
minin süratle kalkınmamızı sağlıyacak olan sa
nayiimiz ihtiyaçlarını karşılıyamadığmı gören 
Hükümet, süratle bir Sanayi Bankası teşkil et
mek veyahut sanayi kredisi mevzuunu hallet
mek yolunda tedbirler almak kararına varmış
tır. Geçen gün Maliye Vekili arkadaşım bura
da bu noktayı izah etti. 

Fevkalâde mühim olduğu için umumi efkâr 
huzurunda ve muhterem heyetiniz önünde, söy
lemiş olmakla, iktisat politikamızın hâsılası üze
rinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi tenkidi
ne cevap vermek istiyorum. C. H. P. nin geçen 
gün sözcüsü aynen şunları söyledi : «Hayat 
standardının yükseltilmesi; mahdut zümrelerin 
zenginliklerinin artırılması, refahın sağlanması 
değildir, zenginliğin ve refahın umuma intikal 
ettirilmesidir. Herkes çalışma sahası bulmalı ve 
emeğinin mâkul hissesini almalıdı?-. Bu, sosyal 
politikanın tabiî işleridir.» 

Nazari lâflar olmakla beraber iktisat poli
tikamızı tenkid sadediyle söylendiği için haki
katen nazari, tamamen doğru. Fakat ekonomi 
politikamıza müteveccih bir tenkid olduğu için 
işaret edeceğim; rakamla, hakikatle hiçbir alâ
kası olmıyan bu iddianın hakikaten cevaplandı
rılması zaruridir. Bunun ölçüsü nedir arkadaş-
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lar ?. Refahın millet ölçüsünde bütün geniş taba- j 
kalara sirayet etmesinin Ölçüsü, müşahhas ola
rak gayrikabili ret bir şekilde ispat edilecek 
şey, hakikaten halkın istihlâk ettiği maddelerin 
üç dört gün içinde istihlâkinin artıp artmadı
ğını tetkik etmektir. Yani bu reddedilemez. 
Şimdi ne olmuş; bizim politikamız sanki zanne
dilecek ki, çok kere bunu da ifade ediyorlar; 
refah; zenginlik muayyen gruplarda teraküm 
etmiştir. Keyfiyetin tamamen bunun zıddı ol
duğunu, bilâkis refahın geniş kitlelere teşmili 
yolunda bir politika takibedildiği istihlâk mad
delerinin artışı ile sabittir. Yani millî gelir ra 
kamları; hayat pahalılığı endeksi, bunları biı 
tarafa bırakacağım; şeker istihlâkini alıyorum; 
Cezmi Türk arkadaşım bir nüktede bulundu; 
ben böyle bir şey söylemedim, bu nükteye göre 
şeker hastalığına müptelâ olacak kadar vatan
daşlarımız şeker yiyor demedim. 1949 Temmuz 
başında, bililtizam bu şekilde yaptık, çünkü o 
sene, iktidarı devraldığımız senedir, 1950 yılı
nın Haziran ayı sonuna kadar, hem bizim ihra
cat kampanyamıza uyan bir devredin', hem de 
Avrupa İktisadi iş Birliği ve Amerikan yardı
mına uyan bir yıldır, şeker istihlâki 1949 un 
Temmuz başından 1950 nin Haziranı sonuna ka
dar 120 600 ton iken, 1950 - 1951 de 128 bine 
çıkmıştır. Bakınız birinci yıl gelir gelmez fi
yatları düşürmüş olmamıza rağmen artış azdır, 
çünkü vatandaşın satmalma gücü henüz tahakkuk I 
ve tekevvün etmemişti. 1951 -1952 de 150 810 to
na, 1952 - 1953 te 179 bin tona ve son yılda da 
210 bin ton raddesine kadar yükselmiştir. Eğer 
Adapazarı Fabrikası süratle çalışmaya koyul- j 
masaydı Türkiye hariçten şeker ithal etmek lü
zumu dahi duyacaktı. Şimdi bu şeker" mevzuun
da - demin unuttum - Cezmi Türk arkadaşımız 
tenkid etti, bugün firmalar müracaat ediyor, 
çukulata sanayiinde çalışan firmalar. İstihlâk 
Vergisini almıyarak satış bedeliyle bize şeker 
veriniz, yabancı memleketlere çukalata ihraç 
edelim diyorlar. Türkiye bugün bu raddelerde
dir. Ama henüz istihsalâtımız istihlâkimize, şe
ker olarak ancak kâfi geldiği içindir ki, bunu 
bugünkü istihsalâtımızdan karşılamak mümkün 

olamamaktadır. Fakat ilerde şeker istihsalimiz - ha
ni diyor fazladır falanadır, buhran olacak ve sai
re - şekerli maımılâtı da şeker bedelinin hakiki 
fiyatı üzerinden vergisiz bir fiyat üzerinden bu 
sanayi erbabına vermek suretiyle şekerli mâ-
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mullerin, şekerli mamul maddelerin ihracatını 
artırmak Türkiye için mümkündür ve esasen 
birçok ınemleketleırde bu şekilde ihracat ve sa
nayi teşvik edilmektedir. İhracat için alman 
ham madde bedeli, istihlâk için alman ham mad
de bedelinden fazladır. Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletimizin politikası sanayide budur .arkadaş
lar. 

Pamuklu mensucat sanayii memleketimizde 
süratle inkişaf etmiştir. 1950 de 2 600 olan iğ 
adedi bugün 545 bine yükselmiştir. Bir iki se
ne sonra bu rakam 700 bine baliğ olacaktır. Bir 
kere memlekette böyle geniş bir sanayiin müm
kün olduğunu, müemmen olduğunu hususi te
şebbüs görmese, buraya sermaye yatırmaz arka
daşlar. Memlekette pamuklu mensucat istihsa
linde olduğu gibi istihlâkinde de artış vardır. 

itmalâtumız arttığı gibi ithalât um iz da art
ın aktadır. 1950 de 30 milyon liralık paımulklu 
(mensucat ithal edilmiş olnıasi'na rağmen, 1952 
de 110 küsur milyona baliğ ollmuştur. Arka
daşlar, açıkça ifade edeyim : Ekonomi ve Ti
caret Vekâletinin en mühim gayreti, fiyat 
tereffüüne meydan vermiyecek şekilde, demin 
tarz. ettiğim gibi, geniş (kütlenin ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. 

Gelir, Vekâlete müracaat edersiniz, haklı 
olarak, su işleri için, elektriklenme için, yol 
•makineleri için ve saire için vasıtalar istersiniz. 
Hem bu ihtiyarları tatmin edecek, hem resmî 
ve hem hususi teşebbüsün kunmak istiyeceği 
fabrikaların imkânlarını hazırlıyacaksınız. Bü
tün bunların fevkında, geniş kütleler için itha-

, lata imkân hazırlryacak, mal darlığı yaratmı-
yacak şekilde hareket edecelk, fiyatların teref-

I füüne meydan vermiyeceksiniz. Bu, Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinin en güç ve en mühim va
zifesidir. 

İşte, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının en 
güç ve o nispette mühim vazifesi geniş kütle-

! lerin istihlâk ettiği maddeleri kıtlık yüzünden 
j fazla fiyat terefüüne muhatap bırakmamaktır. 

Pamuklu mensucatta âdeta bir aspiratör var
dır. Gelen süratle sarfedilmeiktedir. Yülk ağır 
olmakla beraber işe nnâni olacak değiliz. Diğer 
taraftan keyif maddesi olarak telâkki edilen 
tütün dahi memleketimizde muazzam inkişaflar 

i kaydetmiştir. Onu da arz edeyim.. Dahilî tü
tün istihlâki Temmuz 1949 başından Haziran 
1950 sonuna kadar 18 111 964 kilo iken 1960 -
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1951 de 18 386 607 kilodur. Fiyatların artırıl- I 
imiş olmasına rağmen 1951 - 1952 de 19 984 425 
tir. 1949 - 1950 de on sekiz milyon iken 1952 -
1953 yılımda 22 993 7179 yani yirmi iki milyon, 
aşağı yukarı üç milyon kilo bir fazlalık mev
cuttur. Bu bakımdan memlekette tütün sarfi
yatı, fiyatların yükselmiş olmasına rağmen, 
üç mil yon'kilo artmıştır. Parası oilmıyan adam 
nihayet bunu kullanmaz. Şu halde bu da, yani 
memlekette tütün sarfiyatının artışı dahi iddia 
edildiği gibi, servetin muayyen zümrelerde ve 
noktalarda temerküz etmediğini gösteren bir 
delildir. 

Çay : 
1949 - 1950 de 1 522 422 kilo, 
1950 .- 1951 de 1 837 732 kilo ve 
1951 - 1952 de; dikkat buyurmanızı rica 

edeceğim, takibedilen iktisadi politikaların ne
ticesi nihayet en az bir sene sonra kendishr j 
göstermesi lâzımdır ve burada böyle, olmuştur. 
1951 - 1952 yılında 2 368 030 ve nihayet 1952 -
1953 senesinde de 2 899 301 kilo olarak: sarfi
yat mütemadi yen yükselmiştir. Çay istihlâki 
de memlekette çok mühim bir inkişaf kaydet-
ımiştir. Sabah, akşam aynı insanlar eskiden iki 
bardak çay yerine 10 bardak çay içeceğini dü
şünen insanın aklından şüphe etmemek elden 
ıgellmez. Şu halde ne olmuş? Geniş kütleler, 
vaktiyle çay içemiyenlerin satmalma güçleri
nin mümkün olması sayesinde çay içenler da
ha fazla çoğalmıştır, işte bir memleketin, bir 
milletin refahının delili bunlardır 'arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

Efendim, hepsini arz etmek hakikaten müm
kün değil. Fakat kültür variyetimizle, vatan
daşlık hakkı ile alâkalı olduğu için ve bir ara
lık da tenkid mevzuu yapıldığı için radyolar-
daki inkişafı da arz etmeden geçemiyeeeğim. 

Radyo bir taraftan vatandaşları memleket 
içi ve dışı politika hâdiselerini takibe yardım 
eden, diğer taraftan vatandaşlık bak ve salâ
hiyetini kullanma ve gelişımeilerini mümkün kı
lan, mühim bir kültür vasıtasıdır. Bütün bun
lar hepsi refahım arttığının en açık delilini teş
kil eder. Bunları da arz edeyim. 

1949 başında vatandaşların elinde 240 525, 
1950 de 287 831 radyo vardı. Bir yılda artış 
47 bindir. 

Mevcut radyo 1952 de muazzam bir süratle, 
477 binden 646 987 ye ve 1953 Temmuzunun ba-
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şmda 775 301 e baliğ olmuştur. Altı ay' içeri
sinde 645 binden 775 bine çıkmıştır. Vatanda
şın imkânı yoksa hangi paralarla bunlar satm-
almmıştır? Şu halde hangi sahaya bakarsak 
bakalım mücerret iddiaları mücerret lâflardan 
öteye geçmemektedir. Israrlı olarak rakamlara 
müracaat edilmesinin tek sebebi sadece ölü is
tatistik rakamı olduğu için değildir. Rakamsız 
iktisat olmaz, rakamsız iktisat bu'du mücerret
tir. Rakamlara müracaat edilmemesinin sebebi 
rakamların her sahada mücerret iddiaları tek-
zibedecek kudrette bulunmasından ileri gelir. 
Ve bu kudret Demokrat Partinin millet ve mem
leketin ihtiyacını tesbit, tabiî kaynaklarını, ik
tisadi membalarını bulup buna uygun bir poli
tika takibetmesinden doğmaktadır. Biz bunu 
ancak milletin eseri olarak ifade etmekteyiz. 
Bizim hizmetimiz ancak bu yolu bulup açmaktır. 

Eser milletindir. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

(Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 
RElS — Su işleri ve Devlet Karayolları 

Umum Müdürlükleri için oy vermiyen var mı?.. 
Oylama muamelesi bitmiştir. Söz Komisyon Söz-
cüsünündür. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK-
MANLAR (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar, saatlerden beri yorulduğunuzun farkında
yım. Onun için mâruzâtımı mümkün olduğu ka
dar kısa keseceğimden emin olabilirsiniz. 

Köylü Partisi temsilcisi arkadaşım raporu
mu kıymetlendirirken bâzı fikirlerde mutaba
katlarını, bâzı yerlerde de benim tezada düştü
ğümü ifade etti. Bunlara temas etmeden her 
şeyden evvel şunu ifade etmek isterim ki, B. 
M. Meclisi namına bütçeyi tetkik eden Bütçe 
Komisyonunun bu tetkikatı sırasında icra Ve
killeri Heyetine terettübeden vazifelerin muh
telif sektörlerdeki tatbikatı üzerine dikkatle 
eğilmekte olduğunu Cezmi Türk arkadaşımın 
bilmeleri lâzımdır. Çünkü, o da, bir.müddet 
Bütçe Komisyonunda çalışmıştır. Bu bakımdan 
beniim raporumda objektif kaldığımı ifade ede
rek bu ciheti bir istisna olarak ileri sürmesini 
doğru bulmadığımı ifade etmek mecburiyetin
deyim. 

Bütçe Komisyonu, heyetiniz namına, kendi
sine terettübeden vazifeyi yerine getirmek için 

I her hususta objektüf çalışıyor. Buna eımdn ol-
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ma'k lâzımdır. Şimdi arkadaşlar, sayın veki
limiz burada ileri sürülen mütalâaların birçok
larına cevap verdiler. 

Ben bilhassa kendi raporuma tevcih edilen 
tenkidlere ve sayın vekilimizin temas etmedik
leri bir, iki noktaya temas etmek istiyorum. 

Raporumuzda, büyük çoğunluğumuzun alıcı 
hale geldiğini ifade etmiştik, o derece ki, lüks 
sayılabilecek ibirçolk madde'leri dahi aranıyor 
olduğunu kaydetmiştik. 

Arkadaşlar, bunun inkârı ka'b'il değildir, o 
kadar ki, 1950 de seçtim. dairemde hemen hiç 
buz dolabı yoktur. Şimdi bütün kazalarında 
ha'kkal, ahçı dükkânında buz dolalbı vardır. Bu 
da gösterir ki, lüks maddeleri dahi istihlâk 
maddeleri arasına girmiş vaziyetıtedir. 

Şimdi arkadaşlar, fiyatlar ve hayat pahalı
lığı mevzuuna geliyorum: Bendemiz bu iki 
mevzun ayıran bir arkadaşınızım. Fiyatların 
inmesi, çıkması başka meseledir, hayat pahalı
lığı baışka meseledir. Nitekim raporumda fi
yatlar meselesi haricinde hayat pahalılığı mü
cadelesinden bahsederken bir taraftan fiyatla
rın yükselmemesi, diğer taraftan satmalına 
gücünün artırılması hususunda mütalâa yürüt
tüm. Dedim ki, 1954 yılına girenken memleket
te yükselen hayat seviyesi içinde zıor mevkide 
ibulunan sabit ve dar gelirlilerin satmalıma güç
lerinin takviye edilmesi ele alınmıştır, bunu 
memnuniyetle kaydetmek icabeder. Oezmi Türk 
arkadaşım burada benim tenakuza düştüğümü 
ifade etiti. Yani fiyat yükselişleri karşısında 
mücadele yaparken; ya mal bolluğunu temin 
etmek, yahut da satınalma gücünün istihlâkten 
alikonması lüzumunu ileri sürdüğüm halde, 
memurlara fazla satınalma gücü vermiş olmam
la' bîr -tenakuza düştüğümü ileri sürdü. Hal
buki arkadaşlar; Hükümetimiz çok isaibetli 
olarak fiyatların yükselmesi mücadelesinde sa
tınalma gücünü tenkis edecek şekilde bir tedbi
re gitmemiştir. Satınalma gücü, istihsalin art-
masiyle mütenasip olarak tamamen artmış va
ziyettedir. Bunun karşısında bu çoğalan tale-
ibi karşılamak için eşya arzını çoğaltmak ica-
betmiştir. . Biziim dış ticaret mevzuundaki sı-
ikıntılarımızın bir sebebi de 'budur. Bununla 
mücadele ederken evleviyetle memleketle ha
yat pahalılığını, bir ayağı fiyatlar diğer ayağı 
kazançlar olan hayat pahalılığı mevzuunu nor
mal bir vaziyette bulıındunmak icalbetm.iştir. 
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! Bu bakımdan memurlara zam yapılmasını doğ-
I ru bulurken hiçbir tezat içinde olmıuyorum. 

Bankalardaki mevduat mevzuunda da rapo
rumda tenakuz olduğunu ve rakamlara inan
madıklarını söyledi. Halbuki 31 . XII . 1949 ta
rihinde bankalardaki mevduat 989 milyon li
ra iken; 3 . V I . 1953 te 2 428 milyara çıkmış
tır. Rakamların belagatı işte budur. Rartoru-

{ muzda mevduatın üç milyara yaklaştığını ifade 
ederken de hakikati söylemez olduk çünkü kon
jonktür mecmuasındaki bu rakamlar 14 büyük 
bankamızın mevduatını ifade etmektedir, hal
buki bugün memleketteki banka adedi 54 e ba
liğ olmaktadır. Konjonktür bülteni aradaki farkı 
kaydetmiyor. Binaenaleyh o mevduat yekûnu 
evleviyetle üç milyar liraya çıkmaktadır, dene
bilir. 

Bir de ihtiyat stoklar mevzuu üzerinde du
ruldu. Arkadaşlar, hakikaten ben tetkikatımı 
yaparken havalar müsait değildi ve ekim şart
ları biraz düşüktü. Ama bugün artık ihtiyat 
stoku diye bir mesele kalmadığı yağış vaziye-
tiyle anlaşılmaktadır. Binaenaleyh böyle ihti
yat stoklara ayırın diye bir endişenin altında 
değilim. Bu stoklarımızın şimdi kabili ihraç 
bulunduğuna artık kanaat getirmiş bulunuyo
rum. 

Arkdaşlar, ticaret muvazenei üzerinde de 
Cezmi Türk bâzı mütalâalarda bulundu. Şunu 

I söylemek isterim ki, bir memleketin dış tica
reti o memleketin iktisadi seviyesini göster
mekte başlıca miyardır. Sayın ¥ekilin zahmet 
ederek istihlâk rakamlarını ve saireyi ifade et
mesine haCet bile yoktur. Yalnız dış ticaret 
hacmi üzerinde küçük bir müşahede bize eko
nomimizin nasıl bir seviyede olduğunu göstere
cektir. 1.949 za nazaran, aşağı yukarı, dış ti
caret hacmimiz iki misli artmıştır. Memleketin 
iktisadi seviyesini göstermesi bakımından da ti
caret umumi rakamlarını mukayese etmek siz
lere kâfi bir fikir verecektir. 

Büyük kalkınma hamleleri yapan memlketi-
miz, büyük envestismanlar, yatırımlar yapan 
memleketimiz istihsale yarıyaeak maddeleri ge
niş mikyasta ithal etmek mecbııriyetindedi'. Bu 
bakımdan sıkıntı çektiğimiz muhakkaktır. Me
selâ enerji santralleri için 500 milyon, şeker 
sanayii için 250 milyon, çimento sanayii için 

I 220 milyon; yalnız bu sene içinde bir milyar 
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liralık bir envestisman yapılması mevzuubahs 
olmuştur ve birçok malzeme dışardan gelecek
tir. O halde bir taraftan zirai istihsal ve ham 
madde ihracatımızı artırırken, diğer taraftan 
bir dış istikraz yapmak suretiyle dış tediye im
kânlarımızı artırmanın iyi olacağı kanaatinde
yim. Bugün dahi Hükümete aynı şeyi tavsiye 
etmek istiyorum. Büyük envestismanlar yapan 
memleket âtiye sâri bir borçlanmadan müstağni 
kalmamalıdır, 

Bugünkü sıkıntıları defetmek için bu lü
zumlu bir şeydir. Sıkıntılı senelerden bahsetti
ler. Arkadaşlar, ben önümüzdeki senelerden 
bahsetmedim Bugün sıkıntı çekmekte olduğu
muzdan bahsettim. Bizim gibi İktisadi tahavvül 
içinde bulunan bdtün memleketler aşağı yukarı 
bizim çektiğimiz sıkıntıları geçirmişlerdir. Ya
rın bizim tesislerimiz tamamlandıktan sonra in
şallah sıkıntıdan kurtulacağız, iktisadi refaha 
kavuşacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizin maru
zatım bu kadardır. Şunu ifade etmiş olayım ki, 
bu bütçe münasebetiyle vekâletin teşkilât mev
zularını yakından tanımış bulunuyorum. Bun
lar hakkındaki, fikrimi raporda da belirttim. 
Bunu söylerken şunu ifade etmek isterim ki ve
kâlet kadroları içinde çok değerli elemanlara 
sahiptir. Cezmi Türk arkadaşımızın, Vekili kıy
metlendirmek üzere vekâlet mensupları hak
kındaki sözlerini esefle karşıladığımı ifadeyi bir 
borç bilirim. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul Edenler... Etmiyenîer... Fasıllara 
geçimesi kabul edilmiştir. 

F . 
101 

201 

202 

203 

206 

Vekil tahsisatı * 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yeuler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Ka.bul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... E tk i 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 

Lira 
5 400 

3 514 712 

482 700 

500 000 

1954 
F. 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308, 

309 
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yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
'Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 vte 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. EmeMi Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyeıt büro masraf lam 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenlter... Etaıi-
yenler... Kabul •edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
98 360 

3 000 

183 595 

2 100 

31 500 

44 500 

16 000 

95 000 

70 000 

10 000 

220 000 

18 000 

6 000 
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P. m Lira 
310 Ticaret ataşelikleri masrafları 249 000 

REÎS — Ka,bul edenler... Eteni
ydiler... Kabul «dikiliştir. 

403 Temsil masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları masrafları 13 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir; 

419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
masrafları 16 500 
REÎS — Ka,bul erdenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi masrafları 200 000 
REÎS — Ka,bul edenler... Etmi-
yenler..'. Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 49 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin-
gere'ktirdiği masraflar ~ 45 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

457 îç kongreler masrafları 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Sereri masrafları 75 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 15 000 
REÎS — Ka:bul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar b o r ç t a 8 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Et ve Balık Kurumuna yaddım 800 000 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
l an makina, alet ve araçların 
onarımı 2 000 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

751 Tahlil ve ölçüler lâboraituvar-
ları için satın alınacak makina 
ve alet ve gereçler 60 000 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-

1954 
F. 

756 

791 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Sanat modelleri satın alınması 
ve dağıtılması 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

600 000 

5 000 000 

8. — Hemşirelik kanunu tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/380). 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hemşirelik kanun lâyihası, Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâletinin. 1954 yılı Bütçesiyle alâ
kalı bulunduğundan, ruznameye alınarak mü
zakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Rize Mebusu 
İzzet Akçal 

REİS — Efendim, Sağlık Bütçesine başla
mak üzereyiz. Hem'Şiireler kanunu lâyifhası da 
•bu bütçe ile alâkalıdır. Takrir bu tasarının 
ruznameye alınarak müzakere edilmesi husu
sunu natıktır. Takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miş ve tasarı ruznameye alınarak müzakeresine 
geçilmiştir. 

(Bu tasarının birindi maddesi encümene git
mişti. Komisyondan gelmiş bulunuyor. 

ıSöz encümen mazbata muharririnindir. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA RAPOR SÖZ

CÜSÜ SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar; hemşirelik kanun tasarısının bi
rinci maddesi Sıtkı Salim Burçak arkadaşımı
zın teklifi ile komisyona gitmişti. Arkadaşı
mız nazarı dikkate alınan bu takririnde, ebe, 
hemşire ve laborant diye tasrih etmişti. Ko
misyonumuz inceliyere'k ve tetkik ederek bun
dan bir hafta kadar evvel kabul buyurmuş ol
duğunuz Teşikilâıt Kanununa göre hemşire okul
larının ismini ebe laborant hemşire okulu tar
zında kabul edilmiş olduğundan bu kanun met
ninde de yine aynı şekilde ebe, laborant, hemşi
re olarak kararlaştırmıştır. 
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Komisyonda kararlaştırdığımız keyfiyet yük- I 

se'k tasvibinize arz edildi. 
RElS — Komisyondan gelen birinci maddeyi 

okuyoruz: 

Hemşirelik kanunu tasarısı 

MAıDDE İr — Ortaokulu bitirmiş olup ve I 
25 yaşından yukarı bulunmıyan kadınlardan i 
Hükümetçe açılmış veya tanınmış bir (Ebe - ı 
Lâlfoorant - Hemşire) okulunda 3 sene tahsil 
görüp Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
teişkül olunan jür i huzururida meslek imtihanı ' 
Gererek aldığı diplomayı usulüne göre Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletine tescil ettirenlerle 
3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olanlara 
(Hemşire) unvanı verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel I 
usulüne göre hemşirel'i'k sınıfına alınmış olan
lar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını 
'kullanmaya devam ederler. 

REÎS — Efendim, okunduğu şekliyle medde-
yi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMÎSYONİU ADİNA SEDAT BA
Rİ (-Seyhan) — Efendim, 10 ncu madde hak'kın-
da da verilen bir takrirde hemşirelere hastane 
baştalbibi tarafından verilecek izin Bütçe Ko
misyonunun evvelce kaJbul ettiği metinde «ve
rilir» diye âmir hükmü ihtiva etmekte idi. 
Takririn (ıverilir) diye umumi 'bir hükmü ihti
va ediyordu. (Verileibilir) şeklinde bir takrir 
verildi. Komisyon da buna iltihak etmiştir. 

REÎS — Onuncu maddeyi okuyoruz. 

MA.DDK 10. — Resmî ve özel sağlık kurum
larında çalışan hemşireler haftada bir buçuk 
gün ve senede bir ay izinlidirler. Niöibeitçi olmı-
yan hemşirelere hastane hizmetl'erine halel gel
memek şartiiyle mesai saatleri dışında baştabip 
tarafından ayrıca gece izni verilebilir. 

REİS — Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişlik*. 

MADDE 15. — Bu kanun 28 Şubat 1954 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler... Ktmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
vekilleri memurdur. i 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. « 
Tümü hakkında söz Maı'hit Tümerikan'ındır. 
MUHİT TÜMİERKAN (Sinob) — Efendim. 

hemşireler hakkındaki bu kanunun hayırlı ne
ticeler vermesi için gönülden bâzı temenniler
de bulunuyoruz. Bu kanunda kadro darlığı 
dolayrsiyle yerlerinde terfi edilemiyen hemşi
relerin durumu nazarı itibara alınmamış, bu 
ayrı meseledir, denilmişti. 

öğretmenlerin İntibak Kanununda olduğu 
gibi, 'hemşireler hakkında da ilende bir inti
bak kanunu getirm'e'k üz'ere Sağlık Bakanlığı
nın himmetlerini esdrgememelerlni rica ediyo
ruz. 

REİS — Tasarının tümünü oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, lâyiha kanuniye! kestbetmiştir. 

9. — Sağlık ve Sosyal Yardim Vekâleti Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Sıhhat ve îçtimai Muave
net ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/750) 
Kİ 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 

ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine dair olan 4862 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasının, Sı/hhat ve Içıtimai Muave
net V>ekâl!e tinin 1954 yılı bütçesi ile alâkası bu
lunduğundan ruznameye alınarak müzakere 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
İzzet Akçal 

REİS —- Ruznameye alınmasını reye arz 
ediyorum : Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kaJbul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Lâyihanın müstaceien müzakeretsi teklifi 
de vardır. Reye arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

[ 11 159 sayılı matbua zaptın svnundad-ır. 
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Sağlık ve Sosyali Yardım Vekaleti Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine dair olan kanuna bağlı kadro cetvellerinde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 11 . II . 1946 tarihi ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden ibu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
çıkarılmış, ibağlı (2) sayılı cetvelde derece, me-
'muriyet unvanları, aded ve maaşları yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edlilm.iş'tir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . III .1954 tari
hinde meriyette girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Maliye ve
killeri memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

C) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Bütçesi : 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Mü
dürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Büteç Komisyonu raporu (1/691) [11 

REİS — Sıhlhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letti Bütçesi Hudut ve Saihiller ' Sağlık Umumi 
Müdürlüğü 19f54 Bütçesi ile ıbirli'kte tümü üze
rinde görüşülecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Muhit Tü-
menkan. 

ESAT OKTAY (Kars) — Kimler söz iste
miş. 

REİS — Söz alanlar, Talât Vasfi öz, Nihad 
Reşad Belger, Esat Oktay, Ali Fahri İşeri, Sab-
ri Erduman, Ali Şükrü Şavlı, Enver Karan, 
Agâh Erozan. 

[1] 107 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ı C. H. P. GRUPU ADINA MUHİT TÜMER-

KAN (Sinob) — Aziz arkadaşlarım; 
Geçen yıl bütçelerinin tenkidi sırasında, da-

I ha evvelki yıllar grupumuz adına yapılmış ko
nuşmaların da özetini vermiş, ve Türkiye Cum
huriyeti halkının, sağlık bakımından lâyık ol
duğu seviyeye göre ihtiyaçlarını söylemiş, ek
siklerimizin ne olduğunu ve ideâllerimizin ne 

I istikamette bulunması gerektiğini yeniden an-
| latmıştık. 
| Tam dinlemedikleri için mütalâa beyan 
| edenlerle, belki anlayamadıkları için ayrı bir 

üslûpla konuşanlar dışında birçok grup arka-
j daşlarmızın bile alâka gösterdikleri o konuş-
| maları bu yıl da aynen tekrar etmek mümkün

dür. 
Bir rekor iddiasında bulunmaksızın, o ko

nuşmalarımızı tekrar etsek, beyanlarımız, bu
gün söyliyeceklerimizle birlikte en uzun konuş
ma olur ve bizi fazla yorardı.. Geçen yılki be
yanlarımızı o zaman dinlemiş olanlar bugün sa
dece hâtıralarına müracaat etmek suretiyle her 
dediğimizi gözleri önünde canlandıracaklardır. 

Konuşmamın burasında, fedakâr çalışmaları 
Cumhuriyet kurulalıdan beri daima hayırla 
anılmış olan Sağlık Bakanlığı teşkilâtını selâm
larım. Bu konuşmamızda yapacağımız tenkid, 
mümkün mertebe ne iller teşkilâtı ne bakanlık, 
ne de Sayın Bakana hedef olacaktır. Bu ten-
kidler, eline verilenleri, «Eskiden beri, oldukça 
iyi kullanan bakanlığa» yeteri kadar imkân ve
rilmediğini tebarüz ettirme yönüne olacaktır. 

Diğer bakanlıklar bütçeleri konuşulurken 
gruplar sözcülerinin uzunca konuşmalarına yap
tığınız müsamahanın bir parçasını biz de rica 
edeceğiz. 

Sağlık ve sosyal yardım meselelerinin poli
tik mevzu haline getirilmemesine, bu meselele
rin, dünkü ve bugünkü durumları ile propa
ganda konusu olarak ileri sürülmemesine taraf
tarız. Buna rağmen «Başka yolu tutanlara» 
söyliyeceklerimiz vardır : 

Bugün de, eline pekaz imkân verilmiş olan 
Sağlık Bakanlığı, memleketin asgari ihtiyacını 
bile zorlukla ve noksan olarak sağlamaktadır. 

Biz, nüfus artışımızı ve medeni dünya iler
leyişlerini hesaba katmadan, hizmetlerde sanki 
normaller üstü harikalar yapıldığı zannını ver
mekte fayda olmadığına, hâlâ yersiz gruplan-
manın zararlı olduğuna kaaniyiz. Buna rağmen 
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bu mevzularda hele bakanlık dışı sözcülerin 
yaptıkları propaganda konuşmalarını dinleyin
ce şaşırmamak elclen gelmiyor. 

işte, belki ilerde de yararlı olur ümidiyle bu 
nokta üzerinde biraz fazla duracağız. 

Ele alınan işlerin - kalite bakımından bir 
şey demiyelım - fakat çap bakımından bile yet
mediğini, üzüntü mevzuu olmaktan henüz çık
madığını göremiyenlere çok şey söylenebilir. 

Sadece, geçen yılki konuşmamızda verdiği
miz (Ve bir kısım arkadaşların inanmakta te
reddüt ettikleri) rakamları hatırlamak memle
ket sağlık tesisleri ve durum hakkında fikir 
vermeye kâfidir. 

Geçen yıl zikrettiğim rakamlara ait yaban
cı bakanlıklardan temin ettiğim ve bulduğum 
vesikaları da, tereddüt edenlere göstermeleri 
ricasiyle bakanlığa takdim ediyorum. Buyur
sunlar, alsınlar. 

Bir söz vardır, bilirsiniz : (A la Guerre 
comme a la Guerre) (Harbde, harbde olduğu 
gibi) : 

işi, yalnız politik cepheden alıp, eskiden ya
pılanları bir kalemde yokeden ve bugün «mu
azzam» işler anlatanların, yanlışlarını belirt
mek için, işi sadece Hükümetin ve bütçe tak
dimcilerinin tuttuğu propaganda yolundan değil 
de, normal cephelerden ele alırsak, efkârı umu
miye mümeyyizleri müsabıklara notlarını vere
cektirler. 

Bâzı hususları arz edeceğim: 
Arkadaşlarım, sağlık mevzuuna tahsis edilen 

paraların tümü yatırım bölümünde gösterilmiş 
olsaydı yeri idi. Çünkü sağlık mevzuunda her 
masraf bir yatırımdır. Biz, sadece usulen ya
tırıma ayrılmış ödeneklerde «ne yanlış tatbikat 
yapıldığını» sizin parti arkadaşlarınız gibi, in
safsız bir şekilde ifade etmeden önce, «acaba 
bu şekil tatbikatın sebebi var mı? Bu tatbikat 
daha hayırlı ve daha iyi mi olmuştur» diye dü
şünmeyi tercih ederdik. Birkaç cümle ile bâzı 
izahat vereceğiz : 

(Yatırım mevzuunda ittihaz edilen hattı 
hareket memnuniyeti mucip değildir. Tahsisatı 
konulduğu halde 11 aydan beri el'an ihalesi 
yapılmamış birçok inşaat vardır. Esbabı mucibe 
lâyihasında tadadedilmek suretiyle tahsisatı 
verilmiş olan mevzulardan bir kısmından sarfı
nazar edilmiyen ve hâtıra geliveren başka inşa-

. 1954 Ö : İ 
ata sarf edilmiştir. (Evvelâ, akla geliveren :) 
Elâzığ Akıl Hastanesi için ... geçen yıl... teklif 
edilen 250 bin liralık tahsisatı, Bütçe Komis
yonu 500 bin lira olarak ve tahsısan kabul et
tiği halde bu hastanenin dahi ancak 100 bin 
liralık kısmı ihaleye çıkarılmış ve 400 bin lirası 
başka yere sarfedılmiş bulunmakta, 1954 yılı 
Bütçesinde 300 bin lira istenmektedir. 

Geçen yıl Bütçesiyle Erzurum Hastanesini 
500 bin ve Eskişehir Hastanesinin keza 500 bin 
olarak konulan tahsisat yine başka yerlere 
(Evet Millet Meclisinin emri hilâfına değil mi?) 
Sarfedilerek bu hastanelerin ihalesi yapıldığı 
halde (Dikkat buyurun!) Bu yılki bütçede Er
zurum Hastanesinin ikmali inşaatı için 300 bin 
lira ve Eskişehir için 200 bin liralık bir tahsi
sat talebedilmektedir. (Bunu bir tarafa bırakın; 
geçen yıl 500 biner lira takdir edilmişti. Hesaba 
ıstmadetmez mi ki, bu yıl 300 ve 200 bin lira iste
niyor) 

Başka bir misal olarak esbabı mucibe lâyiha
sında hiç yeri olmadığı halde 1951 yılı Bütçe
sinde «Tunceli» de hastane olarak da tatmin 
edebi'ecek bir sağlık merkezi kurulmasına rağ
men (Evet sağlık merkezi bir vilâyette hastane 
olarak bizi tatmin edebilecekmiş!) 622 730 lira 
keşif bedeli ile bir Devlet Hastanesi kurulması 
kararlaştırılmış ve 250 000 liralık kısmı ihale 
edilmişti. (Yani başka işler için verdiğimiz mü
saadeyi bakın izinsiz olarak nasıl sarfetmişlerdi 
deniliyor) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin, 
bundan böyle, 'esbabı mucibede beyan edilen ve 
bilhassa tahsisen kabul edilen ödenekleri tama-

• men mahalline (Evet mahallinden gayrı yerlere 
asla...) sarf edilmemesi hususunda daha müte
yakkız olması temenniye şayan görülmüştür. 

Arkadaşlar, bunları ben söylemiyorum; 
«aman ne yıkıcı konuşma» demeyiniz. Bu bilgi
yi bütçedeki rapordan aldım. Doğrusu yanlışı 
yine size ait sözcü kanun, Meclis kararı hiçe sa
yılmış, diyor, ve susuyor... Muhalefetin, mem
leket hayrına söylediklerini pek o şekilde an-
mıyanlarımz belki olur; fakat, onlar bile geçen 
yıl konuşmalarımızı hatırlasalar, yapıcılığımızı 
görür, ve zanlarmda yanıldıklarını anlayıverir-
ler. Biz, eğer Meclis adına tetkiklerini yapan 
komisyon sözcülerinin yerinde olsaydık; (Hü
kümetten bilgi edinme imkânlarımız tabiî on-

I lar kadar kuvvetli ve çok olurdu) ve biz de bu 
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yapılan hataları tabi^ belirtirdik. Fakat biraz 
önce söylediğimiz gibi yıkıcı değil yapıcı olur
duk. Bu yanlış ve değişik tatbikatın sebeplerini 
öğrenir ve Meclise sebeplerini de anlatırdık. 
Eğer Muş'ta, Tunceli'de, Bitlis'te yeni tesisbr 
yapılmış ise, (Bunlara lüzum yoktur.) demez, 
ihtiyacı anlar, tenkidi yapıcı tarafa götürdük. 
Birçok medeni memleketlerde tesisler tamam 
olduğu halde bile sağlık işlerine bütçenin en 
az yüzde onunu ayırırlar, (bunun bizde ancak 
yüzde 5 civarında oluşunun neticeleridir bun
lar.» ödeneği o seviyeye çıkarmadıkça övü
nülen işler, ancak propaganda işleri olur. Ba
kanlık, nerede ihtiyaç ve tazyik görürse ora
ya yönelir) derdik ve keza, meselâ «120 Û00 
nüfuslu Tunceli'nde 5, 10 yataklı bir sağlık mer
kezinin, o güzeli ve himmete muhtaç Tunceli'ne 
yetip de artacağını» söyliyemezdik. Bütçe söz
cüsü arkadaşımız nasıl söylüyor, * kulaklarımı
za inanamadık. Biz olsaydık, inceler, eğer za
ruretler yok da Meclis .kararları bozulmuş ise, 
Hükümetten hesap sorulmasını isterdik. İşte 
o zaman, yapıcılık olur. Ben «bunu yapardık, 
«derdik» diye lâf olarak söylemiyorum,, eseri
ni vermiş bulunuyorum : Misal mi? Buyurun : 
Biz tenkidimizi geçen yıl bütçe konuşmamız
da bakın nasıl yaptık : Bilhassa Meclise yapılan 
yanlış bir telkin neticesi (D) cetveli kadrola
rında yapılan tensikattan sonra, hâsıl olan sı
kıntıyı hep gördük. Vaziyet kötü idi. Daha 
açılmamış hastaneler için verilmiş bâzı kadro
ları kullanan Bakanlığa itapta bulunmamıştık, 
aksi halde hizmet daha fazla aksardı. Tabiî 
tatbikat usulsüzdü, yanlış kararlar karşısında 
Bakanlık başka bir şey yapamamıştı. (Bu, ha
taların anlaşıldığını gösterdiği için üzerinde 
durmıyacağız) demiştik. 1953 yılı tatbikatı için 
mealen ibir not daha : (Şurasını ifade etmek 
mecbur'iyeti vardır ki, Sağlık Vekâleti gerek 
Bütçe Komisyonunun, gerekse Büyük Millet 
Meclisinin kendisine hazırtladığı hizmet fırsat
larından tamamiyle istifade etmek fırsatını bu
lamamıştır. (Altıncı ayda hepsinin faaliyete 
geçmesi icaıbeden 121 sağlık merkezinden (bil-
(hesap) 37 tanesi, değil altıncı ayda, 12 nci ay
da bile vazifeye girmemiştir.) Bunların per
soneli, geçen yıl gösterilen masrafları, ne ol
muştur? Hizmet görülmek gerekirdi, görül
memiştir; ve tabiî ki, görülımiyen hizmet de 
tasarruf sayılmaz. Ben sadece, demin de ifade 

. Mİ C : 2 
ettiğim gibi, İktidar Partisi sözcülerinin öğün-
me sırasmda ağızdan kaçırdıkları sözleri sı
ralarsam o (muazzam rakamlar, isler) tâbirle
rinin nasıl yıkıldığını göreceksiniz. Hamle
ler; tabiî hami eder yapılacak, yapılması gere
kecektir. Sözcülerin, bize ideal rakamlar ola
rak ikide bir «Orta - Şark normlarını ortaya 
sürüşlerinden» hekimlik âlemi bıkmıştır. 1949 
dan sonra kurulduğu söylenen sağlık tesisleri
nin yalnız . o tarihteki halkımız için mevcutla 

[ iktifa edilmesini isteseler bile, o tarihten son
ra yeni nüfusa muvazi olarak çalışma ve ver
gi verme çağına .gelmiş alan insanları unut
mamaları gerekirdi. Nüfusumuz, hiç şüphe
siz, en çok sıhhi tedbirlerle artabilmiştir. Bil
hassa sıtma mücadelesinin, bu teşkilâtın fedakâr 
elemanlarının çalışması mühim rol oynamıştır. 
Bu mevzuun değeri, teşkilâtın D.D.T. bulama
dıkları günlerde de cansiperane çalışmaların^ 
da kendini göstermiştir. Bu gayretler sayesin
de nüfusun, aşağı yukarı yarım milyon he
sabiyle 2 - 2,5 milyon arttığını hesaba katar
sak yalnız Ibu artan nüfus için gerekli sağlık 
tesisleri hakkında, medeni memleketlerin, hiç 
olmazsa Orta - Avrupa rakamlarının ideal ola
rak almalarım rica etmekte hak sahibiyiz. 

Bu hesapça hususi hastalıklara mahsus ku
rumlar müstesna, umumi hastalıklar için, ye
ni nesil e ait olarak, Devlet, en az 20 • 24 
bin yatak daha yapmak mecburiyetindeydi. 
Bu, çok (medeni) ce oldu diyenler bulunabilir; 
onların (Orta-Şark) lı hesaplarına da razı olun
sa, artış miktarı, o bâzısı çöl bölgelerinde olan 
devletler için olan normlara göre bile sıadece 
bu iki buçuk milyon yeni nüfus ve yeni nesil 
için olsun 7 000 veya 8 000 hasta yatağı daha 
tesis edilmek gerekirdi. Bu yıl bu yataklar he
men hiç artırılmıyor. Zaten, bütçe 1954 ama, 
övünmeler hep eskiler için (mevcut özel idare 
hatanelerinin sahip değiştirmesi tabiî ki iyi 
olmuştur, ama esanen sayıca aynı miktarda idi
ler.) 1950 den beri de artırılan miktara dik
kat buyurulmasmı rica ederim. Bütün Türkiye 
halkı için de*ğil, sadece artan nüfus için bile 
gereklinin üçte birini bulmamıştır. 

Arkadaşlarım; çok ihtiyacımız var. El birli-
I ği ile çalışalım, fakat şu sağlık işlerini, daima 
I kifayetsiz tahsisat alma talihsizliğinde bulunan 

sağlık işlerini, (muazzam rakamlar) sözleriyle 
| şakaya almıyalım. Bu yıl, 1950 den beri yeni-
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den inşa edilmiş, (inşa edilmiş diyorum), - ta
biî tamir edilen binalar, hususi binalar, kışla
lar, ve halk evleri tesislerinin tadilinden yapı
lanlar, yeni inşa edilmiş binalar değildir; - evet 
inşa - edilen sağlık merkezi binaları, Maliye 
Vekilinin beyanları ile bütçe raportörünün ya
zısında ve Sağlık Bakanlığının kartonlar üze
rine bastırdığı istatistik cetvellerinde birbiri
ne uymamaktadır. Hele son üç sene içinde inşa 
edilmiş bulunan 226 sağlık merkezinin, (tabiî, 
eski iktidar, gücü yettiği kadar umumi hasta
ne, büyük müessese inşa etti; onların sayıları 
bu kadar olamazdı. Bu iktidar da, 7 yıl önce 
sağlık plânında tesbit edilen, bin sağlık merke-

, zinden 226 sini inş'a etmiş demek oluyor, öyle 
ise şayanı şükrandır.) Evet şayanı şükrandır. 
Fakat teşekkürlerimizi tamamlamadan üzüntü
müz başlıyor: iki yüz yirmi altı merkez inşa 
edilmiş, ayrıca mevcut binalarda kiralı kirasız 
başka merkezlerin kurulduğunu da biliyoruz. O 
halde, bütçede bu yıl 300 sağlık merkezinin fa
aliyetine imkân verilmesi gerekirdi. Halbu
ki Sağlık Bakanlığının bütçenin on birinci 
ayında, faal sağlık merkezi 83 tanedir dedik
lerini açıklamıştım. O halde geri kalan daha 
200 kadar inşa edilmiş ve kurulmuş müessese
yi açmamış olmakla millî servetin çürümesine 
mi sebep olacaksınız? Hepsi belki tamam değil
dir diyenler olacak; bunu diyemezler: İnşaat 
olarak 226 merkez 1 Kasım 1953 te hazırdı. 
Yani bu böylece daha Kasımda tebliğ edilmiş
ti, ve Sayın Devlet Başkanı bunu müjdelemiş
lerdi : (Son üç sene içinde 226 sağlık merkezi 
inşa edilmiştir) dedikleri zaman bunu, Meclis, 
bravo sesleri ve alkışlarla karşılamıştı.. Sayın 
Devlet Reisinin, daha öncekiler hariç olarak, 
son üç yılda inşa edilmiş olduğunu müjdeledi
ği bu merkezlere, Cumhurbaşkanımızın kelime
lerin hakiki mânasını vererek konuştuklarına 
şüphe olmadığına göre, bu yeni inşa edilen sağ
lık merkezlerine bekçi koyup onları kapalı mı 
tutacağız demekte hakkımız vardır. İyi anlaşıl
sın diye tasrihte fayda vardır : 

(İnşaatı bitmiyenler, inşaatı devam edenler, 
plânı yapılmış olanlar, tasavvur edilenler, bâzı 
tadilleri yapılarak hizmete konulan binalar) 
tabiî Jn Sayın Başkana (inşa edilmiştir) sözü
nü söylemeleri için verilmiş notlara dâhil ola
maz.. O halde inse edilmiş olanlar da bu kadar 
ihtiyaç karşısında demek bu yıl hizmete konul-

.1954 C : 2 
muyorlar. O halde inşalarından maksat?.. 

Arkadaşlarım; bir propaganda gayretinin, 
Sayın Başkana hatalı bir şey söyletmemiş oldu
ğu temennisini yaparken, aksi varit ise, alâka
lıların düşecekleri durumu tasavvur bile ede
miyorum. Yanlışlar, hakikat olmıyan rakam
lar başkanın değil, sözcülerin olsun; bu, daha 
hayırlıdır. 

Gerekçede 1954 te sağlık merkezlerinin 121 
den 151 e çıkarılacağı hakkındaki hesabı da 
gözden geçirince faaliyet neticelerin geçen yıllar 
gibi olmamasını temenni ederim. 

1950 - 1951 yılında yapılmış olan hastane, 
verem hastaneleri sağlık merkezi ve sair sıhhi 
tesisler hakkında bunların hangi tarihte ele alı
nıp hizmete girdiğini ve tahsis edildiğini göz 
önüne almanızı ayrıca rica edeceğim. 

Meselâ, 1952 yılma kadar yeniden açılan 
en az 2 000 hasta yatağının ve 3 000 kadar ve
rem yatağının inşalarının ne zamana ait oldu
ğunu, veya ne zaman başladığını bizim de mem
leket hesabına memnun olduğumuz B. C. G. aşı
larının hazırlanma yer ve imkânlarını öğrenin
ce, eski iktidarın başladığı ve başardığı birçok 
işleri de belki anacaksınız. Onları tamamlamaz-
lık etmediği veya tamamlamıya gayret etme
diği iddiasını ileri süremeyiz. Bir de onu mu 
yapacaklardı. Başlama ve tamamlama gayreti 
için, bu suretle, millet hesabına onlara müte
şekkiriz. 

Sağlık Bakanlığının kartonlarda gösterdi
ği grafiklere şöylece bir göz atanlar, normal 
ve şayanı şükran bir gidişte olan sağlık işleri 
inkişafını farkederler, sevinirler. Ve fakat, yi
ne, iktidarın, propaganda olarak sağlık mesele
lerini kullanmalarını yersiz bulurlar. Bu husus
ta ayrı ayrı birçok meseleler sorabilirler; «Me
selâ şöyle beyanlarda bulunanlara ne cevap 
verilecek.» derler : 

1. Eski iktidar 300 e yakın muayene ve 
tedavi evi tesis etmişti. Yeni iktidar hemen hiç 
tesis etmedi. Günümüz için hiç şüphesiz ideal ve 
mükemmel olmakla beraber büyük hizmetler 
gördüler ve bugün de onlar görüyor... Birçok 
sağlık merkezlerinin işlerini de kısmen olsun 
bunlar halleder. Esasen birçok sağlık merkez
lerimizin de ideal ve mükemmel hale geldiğini 
iddia edebilir misiniz? 

Demek, - hakkı teslim edelim - muayene 
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ve tedavi evlerini artırmaktansa, bunların yer
lerine daha mütekâmil şekle konulması müm
kün sayılan sağlık merkezlerini artırmayı usul 
tuttu... Ama bu işe başlanılmamış değildir ve 
muayene ve tedavi evleri birer «hiç» değildir 
ve evvelce bir şey yok değildi. 

2. Eski iktidar 16 doğum ve çocuk bakım 
evi açmıştı. Yeni iktidar 3 tane. Çocuk hasta
nesi olarak da ne yapıldı? 

3. Eski iktidar 40 tane Devlet hastanesi 
açmıştı. Yeni iktidar sekiz tanesini açmıya te
şebbüs «etmiştir. Bu yıl yniden hiçbir tane aç
mamaktadır. Keza, akıl hastaları için eski ik
tidar ceman 3 500 kadar yataklı üç müessese 
açmıştır. Yeni iktidar, sadece bir paviyon için 
konulan parayı başka yere harcamıştır. 

4. Eski iktidar 4 hemşire okulu açmıştı. Ye
ni iktidar bunları ancak 8 e çıkardı. Sonra 
tedbir noksanından, bunları idame edemedi. 
Talebe bulamadı, bir kısmını kapattı. Keza ev
velce Doğu ekipleri ile büyük işler görüldü. 
Onları lağvettiler. 

5. Eski iktidar, bugün mevcudiyetiyle bi
zim de Bütçe Komisyonu kadar iftihar ettiği
miz Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müesse
sesini kurdu. Ve iki modern tıp fakültesi kur
du. -Benzerinden kaç tane açılmıştır? 

6. Eski iktidar, Redaptasyon tesislerinin 
programı üzerinde kararır ı aldı, yeni iktidar, 
ancak 4 yıl sonra bir tane tecrübe için açtı. 

7. Eski iktidar Frengi, sıtma, trahom, ve
rem, nekator ve ankilostom mücadelelerim aç
tı ve başardıklarını gördünüz. 

8. Verem müesseseleri için, 1949 da çıkan 
Verem Kanunundan sonra hızla işe başlandı. 
En az 1952 yılında açılanlar, şüphesiz ki, an
cak iki, üç, beş yıl evvelden beri inşasına baş
lanan ve kuruluşu kararlaştırılarak ödeneği ay
rılanlardı. O tarihe kadar 13 aded müessese 
inşa veya tesis edilmiştir. Sonraki rakamlarda 
henüz ancak bu kadar daha artmıştır. Bunlar 
söylendikten sonra vaziyet anlaşılıyor. Tabiî, bu 
sefer, maruzatlarımızı tartışmaya girişecekler
dir, buyursunlar. Neticede hakikat olan ra
kamlarımız üzerine iktidar taraflarınca sadece 
yarışa çıkılmış olur. Pek tabiî ki, haklıyı halk ef
kârı ayrır. Bunda ziyanlı çıkan her halde biz 
olmayız. 

Bu yıla kadar «açılmış ve kurulmuş.» di
ye kayıtlara geçen her müessesenin zamanın-
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da gereği veçhile hizmete girmiş olduğuna ina
nırsak bu müesseselerin Prix de Revient hesap
larına göre, ne kadar israf yapan ve tembel sa-

, yılan bir teşkilâtla karşılaştığımıza da inan
mak gerekir. Ama hâdise bu değildir. Hâdise, 
teşkilâtın fedakârane çalışmasına rağmen ra
kamların yüksek gösterilme hevesinin yeni-
lenmemesindedir. Yine Hükümetin resmî kayıt
larından misalleri dizebilirim : Biz, rakam ve
riyoruz diyorlar, biz de öyle. 

Yataklı ve yataksız müesseselerde (yayın
lanmış istatistiklere göre 1953 te rakamları da 
yıla iblâğ edilerek hesaplanmıştır.) 1949 da 
müessese başına poliklinik sayısı 10 509, 1953 
te 5 220 dir. Buna göre müessese başına °/o 50 
bir çalışma noksanı. 1949 da yatak başına ise 
(yani hastanelerin teşkilâtı yataklarla da öl
çülebilir.) 101, 1953 te 87 poliklinik düşüyor. 

1949 da beher umumi hasta yatağında ya
tırılarak tedavi edilen hasta 14,8; 1953 te 
14,4 tür. 

1949 da beher yatak başına düşen ameliyat 
3,9, 1953 te 1,3 tür. 

1949 da beher müesseseye düşen röntgen sa
yısı 1 697, 1953 te 911 dir. 

1949 da beher yatak başına düşen lâbora-
tuvar muayeneleri 28,8 1953 te 14,4 tür. 

1949 da beher müesseseye düşen lâboratu-
var muayeneleri ise 3 111, 1953 te 865,5 tir. 

îşte bunlar, propagandalarda sükût eden ra
kamlardır. 

Verem müeseselerine gelince, biraz önce, 
«bir günde ve 1951 ödeneğini alır almaz, 3 000, 
1952 ödeneği alır almaz da ertesi gün 5 500 
verem yatağı gökten inmemiştir. Bunların ku
rulması için gerekli inşaatı ve zamanı, eski bi
naları da hatırlattıktan sonra çalışmalarına ba
kalım. * 

1949 da beher verem müessesesinin yaptığı 
poliklinik, yatak başına 83,6, 1953 te .22,6 dır. 

1949 da beher verem müessesesine yapılan 
poliklinik, müessese başına 6 121, 1953 te 1 417 
dir. 

1949 da bir müessesenin yatırdığı hasta sa
yısı yatak başına 4,2 ve 1950 de 6, 1953 te ise 
3,6 dır. 

1949 da beher müessesede yapılan röntgen 
muayenesi 90, önceden alman aletlerle 1950 
de 389 dur. 1953 te ise 171 dir. 
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1949 da bir müessesede yapılan lâboratu-

var muayenesi 140; 1950 de 111,5, 1953 te ise 
62,5 tir. 

Rakam vermek kolay. Fakat konuşan ra
kamlar kadar susturulanları da unutmamak 
zordur. 

Şu rakamlar ve nispetler de yine bizdf n ya
nadır, 

Resmî istatistiklere göre hastane yatakları 
meselâ 1953 te 1 358 liraya mal olmakta iken 
sağlık merkezleri pek pahalı görülmekte ve be
her yatak masrafı 2 224 liraya mal olmaktadır. 

Verilen rakamlara göre müessese sayısı 
«yüzde üçyüz arttı» gösteriyor. Fakat çoğu 
küçük olan müesseselerin adedi, bir de yatak sa
yısına vurulursa 4 yılda artış, yüzde 300 ne ke
lime, sadece yüzde on dört olmaktadır, özel 
idare hastanelerini de tam hesaplasak nispet 
daha düşer. 

Keza 4 yılda yeni açıldığı büyük nutuklara 
sokulan, rakamı üzerinde durduğum sağlık 
merkezlerinin inşa masraflarını eski ve yeni pa
ra kıymetleri ile hesaba vurursak, evvelce ya
pılmış olan büyük tesislerden biri, meselâ bir 
tek Trabzon Numune Hastanesiyle ölçülebilir. 
Ama biz son yapılanları da hizmet sayıyor ve 
teşekkürle karşılıyoruz. 

ŞÖyle deniliyor : «Bu yıl hastaneler için Üç 
bin küsur yatak ve tahsisatı bütçeye konuldu ve 
yatak sayısı şu kadar oldu, tahsist da şu kadar 
oldu». Bir arada bunun özel idare hastaneleri
nin alınmasından dolayı olduğu zikrediliyor. 
Fakat son okunanlar, sade rakamlardır. Bun
ların hemen tamamı evvelce yapılmış ve kurul
muş ve işlemekte olanlardır, özel idareden umu
mi muavezeneye aldıklarımızdır. Bunlar söyle
nebiliyor da, Maliye nutuklarına nasıl yılın mu
azzam yeni rakamlarından bahsetmeye banlar 
nasıl vesile oluyor. 

Bize beyanlarla yine bâzı rakamlar verili
yor : 

Meselâ bir yılda bütün müesseselerimizde se
kiz ayda 84'338 hasta bakılmış: «Bunların, teş
his bakımından hepsinin veremli olmadığı mu
hakkak... 13 bin hasta da yatırılmış. Bunların 
hepsinin şifa bulmadığı da belli.. Bu sekiz ay 
sonraki rakamlara rağmen yurdumuzda vere
min % 60 - 70 e veya herhangi bir nispette azal
dığı söylenebiliyor. Nasıl söyleniyor, nereden 
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biliniyor. Geçen yıllarda «Türkiye'de en az 400 
bin veremli var ve bunlardan 40 bini de her yıl 
ölüyor» deniliyordu. Bu insanlardan, hastane
lere kadar gelebilenlerin tam sayının ancak .beş
te biridir. Geri kalan ve durumlarını bilmediği
miz 320 bin hasta hakkında bir şey söyliyenleme
miz lâzım. Fakat (Rakamlar konuşur) diye
bilmek için, bunların da iyi olduğunu ve nis
petin düştüğünü arz ediveriyoruz. 

Epey önceden beri verdiğim hesaplara ba
kınca, bu müesseselerin ya denildiği gibi faali
yete geçmediğini, veya kısmen açılmadığını, ve
ya faaliyet göstermiyerek atıl bir vaziyette oldu
ğunu kabul etmek lâzımdır. Rakama vurunca 
eski iktidar ve yeni iktidar övünmeleri yapıla
bilir mi yapılamaz mı, görüyorsunuz.. Takdiri-

j nize bırakıyorum. Şu noktayı da belirtmeliyim: 
Meclisin ödeneğini verdiği hekimlerden eczacı
lardan, 470 tanesinin münhal bırakılması, - Evvel-

cede tenkid mevzuu yaptığımızın sebebini şimdi bı
rakalım - hizmetlilerin aksayışma başlıca âmil ol
duğuna göre, iktidarların aldıkları notla'rm, halk
tan toplanan vergilerin yekûnu ile hesap edileme
diğini; idaredeki başarılarla ve verilen nispetin
de verimle ölçüldüğünü, sözcülerin gözden ka
çırmış olduğunu burada bir daha zikredeyim. 
Yine grafikler bize gösteriyor : 1949 senesine 
göre 500 kadar hekim kadrosu artırılmıştır. 
Müesseselere, hizmet bölgelerine bakıyoruz 470 
hekimlik münhal.. Bu hekimlerin sadece kadro
larının görülmesinde, yılbaşında Ödenek koyup, 
sonra bir milyon lira tasarruf göstermekten 
başka bir fayda olur mu bilmem.. - Şimdi bir 
kısım hekim haklarından bahsetmek isterim: 
Hekimlik âlemine pek mültefit olmıyan birçok 
arkadaşlar yanıldıklarını sık, sık anlıyacakdır-
lar. Serbest olarak tahsilini ve ihtisasını bitir
miş hekimlerin, diş tabiplerinin, eczacıların, 

1 operatörlerin ve sair arkadaşların, mutlaka ve 
en az iki yıl mahrumiyet bölgesinde kitabından 
bıçağından, lâboratuvarmdan uzak kalmıya 
mecbur edilişi, geçen yıl tenkid etmiştik. Bun
lara hekim bulunabilir, fakat zorla değil ve o 

I kadar uzun zamanlar koyarak değil... 
«Hekimlerden istenilen fedakârlığın % 1 ni 

I olsun siz esirgemeyin» demiştik. Zorlamadan 
alınacak idari tedbirler ve bâzı istikbal garanti
leriyim ve o kdar uzun olmıyan müddetler için 
her ilçeye ve bucağa tabip bulmak mümkündür. 

I Bu hususutaki çareleri, yine kifayeti müzakere 
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takrirleri verildiği için tamam olarak söyleme
miz mümkün olmamıştı. 

Bu hussuta Sağlık Encümeninin tasarısını 
dahi bir yana bırakıp, hiçbir suretle memleket 
realitelerine uymıyan Bütçe Komisyonunun tek
lifini bir buçuk yıl önce tatil günü arifesinde ka
bul ettiğiniz zaman üzüntümüzü söylemiştik. 

Bu arada şunu belirtmek faydalı olur : 
Şu hekimlik, galiba hekimlerden başka her

kesin anladığı bir mevzu sayılmaktadır. 
Yurdumuzda bir tutam ağacı kalmış yerleri 

temsil edenler arasında bile orman mevzuunu an
ladığını söyliyenler bulunmasına rağmen bu işin 
Meclise intikal edişinde bunların çoğu hattâ 
mütehassısları bile tereddüt eder pek konuşmaz
lar. Hattâ Bütçe Komisyona Sözcüsü Hadi 
Hüsman Beye «Orman mevzuunda fikrinizi söy
leyin, kanun en son sizden geldi» denildiği 
zaman, «Bu işten anlamayız, teknik mevzudur, 
biz sade bâzı malî hükümleri için onu almıştık» 
demiştir. Bu cesareti gösteren Bütçe Encüme
ninin; Hükümetin, Sağlık Komisyonunun sağlık 
teknisiyen ve idarecilerinin ihtisaslarını hiçe 
sayarak tek başına sağlık kanunu getirişini ve 
müdafaasını yaparak ve «Sağlık Komisyonunun 
teklifini konuşmayın» diyerek direnmesini ha
tırlayınca, «Ah şu hekimlik; ne kadar çok bi
leni vardır» demkten kendimizi alamıyoruz. 
Hatırlıyorsunuz bu sefer Hükümet Meclise «Ka
nunu tatbik edemiyoruz, kaldırın, biz başka ted
birler tatbik edeceğiz» dedi. Meclis ai'layış 
gösterdi, hatalı yolda İsrar etmedi. Şimdi du
yuyoruz : Yine bütçe Encümeni orman mevzuun
daki feragati göstermemiş yine hekimlik âlemi
nin meselelerine o meslek mensuplarının hiç de 
lehlerine olmamak üzere sahip çıkıyor. Haber 
aldığımıza göre, Hükümetin de, Meclisin de ka
rarını ve temayülünü uygun bulmadığını ifade 
eder bir şekilde, «mecburi hizmet de mecburi 
hizmet;» «hekimlere başka türlü olamaz» demek
te İsrar ediyor. 

Bir de daima bahsedilen bir samimiyet me
selesi var. Biz, bilmeden hata edeni o de samimî 
değil diyemeyiz. Bir meseleyi hatırlatacağım : 
Sağlık memurları ve köy sağlık memurlarının 
durumunu encümenlerde de Mecliste de geçen 
yıllar uzun uzun konuştuk. Hükümet adına, bun
ların durumları için, pek haklı olarak «hacalet -
averdir» denilmişti. Hani bütçeye inikası! Biz 
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hacaletaver demiyelim, yürekler acısıdır diye
lim. 

Bu insanlara Harcirah Kanununda da yeni
den haksızlık yapıldı. Başka memurlar gibi, va
zifeye çıkmaları gereken günleri için bu per
sonele yevmiyeleri verilmiyor. Bir «yem bedel-
ciği» dir, tutturulmuş : Devlet, gördürdüğü 
hizmetin karşılığını vermemezlik edemez, öûya 
yol masrafı denilen bu sistem, evvelce sıtma 
ve trahom ve frengi mücadele tabiplerine de 
haksız olarak tatbik edilirdi, sonra bu i3İah edil
di. Darısı gezici diğer sağlık memurlarına, 
ve sağlık personeline... 

Son günlerde hemşireler için yeni bir kanun 
çıkarıldı. Şayanı şükran kısımları vardır. An
cak pek yerinde bir teşebbüs olmakla beraber 
gayrikâfi hükümleri olan öğretmenler İntibak 
Kanununa göre bile hemşirelere sağlanan hak
lar pek azdı. Böyle de olsa, bu bir adımdı. Bu 
memleketin kızları için, âzami derecede haklar 
verilmesi için, biz de kanunun müzakeresi sıra
sında gayretlerimizi sizlere ortak ettik. Gör
dükleri hizmetler, köyde, dışta, dairede o kadar 
zor şartlar altında geçen sağlık memurları, köy 
sağlık memurları ve diğer sağlık personeli için 
böyle bir tedbir neden düşünülmemiştir?. Feda
kârlıkları mı kabahat olmuştur?. Meclisi bir gün 
daha geç tatil etsek de bu personelin haklarını 
korumak için bâzı tedbirler alsak çok yerinde 
olur. Bu suretle memleketin ihtiyacı olan 20 
bin sağlık personelini temin edecek bir yolu bul
muş oluruz. 

Arkadaşlar; meselelerimizin hal çaresine ait 
bir noktayı tekrar edeceğim : 

Geçen yıl, «ele alınmaları gerektiğini söyle
diğiniz meselelerin hal yolu, çoktan beri esasla
rı hazır olan Teşkilât Kanunu ile bulunacak
tır» demiştik. Bu meselelerden hemen pek azı
na Hükümet el koydu, Teşkilât Kanunu dört 
yılda getiremedi. Geçen yıl ki • tekliflerimizin 
bâzısını milletvekillerimiz, - Hükümetin telki
niyle mi bilmem... değilse daha çok üzülmek lâ
zım - Hükümet hiç meşgul olmadı demek. Ar
kadaşlar, şayanı şükran olarak (muhalefetten 
gelen teklif veya telkin) demeden güçlerinin 
yettiği şekilde parça parça bâzı kanunlar getir
diler. Tam bir teşkilât kanunu ile karşılaşmıyan 
Meclis, bu tekliflere henüz fazla itibar etmedi. 
Arkadaşlarım; tamamını çıkaramıyacaksak, za-
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rarı yok kısım kısım da olsa bâzı meseleleri hal
lediniz; şükran kazanacaksınız. 

Eczacıların dertlerine nazarınızı tekrar cel-
bedeceğim : Tanzim hükümlerini getirilmediği 
için, bizim de kaldırılmasını istediğimiz tahdit 
hükümleri çok aksaklıklar doğurmakta ve da
ha bugünden, memleket için zararlı durumlar 
hâsıl olmaktadır. Bunu, şu kifayeti müzakere 
takrirlerinin büyük zararlarından biri olarak 
kaydetmekte fayda mülâhaza ediyoruz. Hele en 
son ispençiyari kanununda sanattan olmıyanla-
ra, keselerine güvendikleri takdirde ecza imal 
fabrikası veya benzeri imalâthanelerin mühür
lerini teslim eden kanun hükümleri, eczacılık 
meslekini nereye kadar götürecektir, takdir 
güçtür. Sadece sermayedar olan bâzı vatandaş
ların birçok fen adamlarını, eczacıları ve kim
yagerleri, onları kendi sanatlarında ecir olarak 
kullanmalarına imkân veren kanunu Sağlık Ba
kanlığı nasıl getirdi ve savundu, akıl erdiremi
yorum. Bu suretle noksan tedbirlerin eczacılık 
meslekinin bir gün istiklâlini kaybedeceği endi-
şesindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, sözcülerinizden, temsil
cilerimizden hattâ propaganda vazifesini üzerine 
alanlarınızdan bir ricam vardır :Dikkat buyur-
muşunuzdur; sağlık mevzuunda yapılanları te
şekkürle andık, hatırlıyorsunuz. Grupumuz adı
na bile sıtma savaşma, hastane hizmetlerine ve 
başlanan pek çok işlere büyük ehemmiyetle de
vam edilmesini ve yeni işler yapılmasını teşek
kürle karşılarız. Fakat ne bizim yaptığımız, ne 
de sizinki o kadar himmete muhtaç yurdumuz 
için yeter olmaktan henüz pek uzaktır. O işler
de çalışanları takdir etmek vazifemizdir. Bun
lardan önce de bahsetmiştim, isteğimiz şu idi : 
Bu yıl bütçesinde evvelki başarılı işlerin de
vam ettirildiğini birkaç kelime ile olsun dinle
mek isterdik. Sözcü ve temsilciler bu başarıla
rın tamamım yeni olarak göstermeye çahşrna-
dalar, nedense?. Bir kerecik bile «şu işlere de 
evvelce başlanmıştı» demiyorlar, hayır ile an
mıyorlar. Bir kere söyleseler sonra yeni hamle
leri zikretmeye biraz da hak kazanırlar, iktidarı 
devraldığımız günden evvel başlanılan, karar
laştırılan ve hattâ tasarlanan birçok işlerin 
1951, 1952 ve hattâ 1953 yıllarında hizmete gir
diklerini biliyorsunuz. O işlerin yarım hırakıl-
mıyarak ikmal edildiğini ve birçok işlere de 
başlandığını, yeni işlerin kararlaştırıldığını, ya-
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' pıldığmı veya tasarlandığını şüphe etmeksizin 
| karşılarız. Çakılan her çivi, bakılan her hasta 
i için şükran duyarız. Ancak, her iktidar evvelce 
! temeli atılmış, esasları kurulmuş ve hattâ prog-
ı ramları kanunlaşmış işlerin tümünü sadece ken

di eseri sayarsa bu, hiç hoş olmaz; eski yapıla-
t nı inkâr olur. Meselâ bu yıl konulan ödeneklerle 

yapılması gereken işlerin, merkezlerin, hastane
lerin temeli atılırsa; şu 18 çimento fabrikası
nın, yeni bâzı yolların iktidarı devrettiğiniz bir 
gün bitmemiş olanlarını gelecek iktidarın hiçe 
saymasına razı olur musunuz?. Son himmeti 
göstermesine veya o işlerin bil âhara kuşat me
rasimi yapılacak olanlar da kendilerini ağz^ 
almamalarını mazur görecek misiniz?. Tabiî. 
inkâr iyi bir şey değildir. Sağlık Bakanlığı teş
kilâtının eline verilen imkânları mümkün oldu
ğu kadar iyi kullanacağına kaniim. Teşkilâtın 
eline gerekli imkânların verilmediğini göster
meye çalıştım. Sadece iki milyon yeni müstahsil 
ve vergi Ödiyen nüfus için bile yetecek artış 
olmadığını anlattım. Bu suretle şahıslar ve ku-

I ruluşlar üzerinde değil prensipler üzerinde dur
mayı tercih ettiğimizi belirtmiş oldum. 

Buna göre 1954 yılı Bütçesi yetersizdir, yur
dun ihtiyacını karşılamaktan yine uzaktır. Bu
nu arz eder sizleri saygı ile selâmlarım. 

RElS — üevlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
r 1954 yılı Bütçe Kanununa (283) arkadaş rey 

vermiş, tasarı (283) reyle kanunlaşmıştır. 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı 

Bütçe Kanununa (259) arkadaş iştirak etmiş; 
tasarı (259) reyle kanunlaşmıştır. 

Talât Vasfi öz (Yok sesleri), Nihad Reşai 
Belger (Yok sesleri) Es-ıt Oktay. 

ESAT OKTAY (Kar.*) — Sayın arkadaşla
rım; evvelâ kısaca seçim bölgem elan Kars'ın 
bâzı ihtiyaçları hususunda mâruzâtta bulunaca
ğım. Vakit kalırsa umumi görüşlerimi de arz 
ederim ki, buna da galiba imkân olmıyacaktır. 

1. Diğer hastaneler meyanında Kars mem
leket hastanesinin de umumi muvazeneye alın
masını şükranla karşılarım; 

1 Mart 1954 ten itibaren de bu şekilde ça
lışacaktır. Şimdi hastaneyi teçhiz etmek ve nok
sanlarını ikmal etmek lâzımdır. Hastanede an
cak iki mütehassıs vardır : Operatör ve dahili
ye mütehassısı. Halbuki diğer mütehassısların 

I şimdi tâyin edilmesi lâzımdır. Bilhassa röntgen, 
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gÖ25i kulak, boğaz, burun bakterioloğ gibi müte
hassısların tâyinini rica ediyorum. 

Sağlık merkezleri : Kars'ın Ardahan İlçesin
de bir sağlık merkezi açılmıştır ve halkımızın 
hizmetlerini ifa etmektedir. Bu, cidden sevinci
mizi muciptir. Bu sağlık merkezi esasen eski 
kârgir bir binadadır, zannederim Sayın Bakan 
da bizzat görmüşlerdir ,fakat güzel, sağlam bir 
binadır, ama aslında sağlık merkezi olarak ya
pılmadığı için noksanları vardır. Kâfi değildir, 
bilhassa lojman yapılması icabediyor. Birçok 
yerlerde olduğu gibi Ardahan'da da mesken. 
buhranı diğer kazalardan ve diğer yerlerden da
ha fazladır. Orada doktorların oturmasına he
men hemen müsait bina bulmak çok güçtür. 
Sonra Kars'ın Posof, Göle ve Çıldır kazaların
da Kızılay; Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde 
de bakanlık sağlık merkezleri inşa etmektedir. 
Bu, cidden şükranlarımızı mucip bir eserdir; 
ancak bunların ikmali biraz uzun sürecektir, bu 
ilçelerden Arpaçay ve Kağızman 'da muvakkaten 
bu işe elverişli binalar vardır. Muvakkaten hiç 
olmazsa 1954 senesinin bidayetinde orada açıl
sın, sonra ikmal edilince, bilâhara oraya nakil
leri yapılır. 

Bir de bu sağlık merkezi hususunda Kars'
ın Tuzluçay ile yeni teşkil edilmiş Digor ilçe
miz vardır. Sağlık merkezlerinin orada açılması 
memleketin hudut bölgesi olması itibariyle has
talıkların dışardan girmemesini temin bakımın
dan çok yerinde olur. Bunu da rica ediyorum. 

Ebe meselesi, ilçelerin bir kısmında bucak
ların ve köy gruplarının birçoğunda ebe yok
tur. Bu hususun da dikkate alınmasını rica edi
yorum. 

İlçelerde köy sağlık memurları noksandır. 
Bunların da adedlerinin artırılması çok fayda
lıdır. 

Bir de Umumi Cihan Harbinin bilhassa Bi
rinci Cihan Harbinin kötü olarak bıraktığı 
frengi mirası yer yer orada da uyanmaktadır. 
Her ne kadar teşkilât yer yer kurulmuş ve ça
lışmakta iseler bu çalışmalar kâfi gelmemekte
dir. Bu merkezlerin takviyesini de rica ediyo
rum. 

REİS — Yarım dakikanız kaldı, Esat Bey. 
ESAT OKTAY (Devamla) — Yarım dakika

da ne söyliyeyim? 
REİS — Ali Fahri İşeri (Yok, sesleri). 
AH Şükrü Şavlı. 
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j ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın arka-
j daşlar, dört senedir her fırsat düştükçe sağlık 

. i işlerimize muhtaç olduğu önem verilemedi diye 
birçok doktor arkadaşlarımla beraber söyledik ve 

i bu sene aynını söylemekten kendimi alamadım. 
Fakat işin mühimmi şudur. Sayın Sağlık Baka
nımızda bizimle beraber Bütçe Komisyonu mü-

| zakerelerinde muayyen ihtiyacı belirtmiş, aynı 
i noksanları söylemekten geri durmamıştır ve 

şöyle söylemiştir, bütün medeni devletler kendi 
I bütçelerinin yüzde 14 - 15 sini sağlık işine ver-
I inektedirler. Halbuki bizde sağlık için verilen 

para umumi bütçenin % 6 sim bulmamaktadır. 
Bu para ile Devletin sağlık ihtiyacının yüzde 
ancak 10 nunu temin edebilir Yani veril'en 
bu para ile ve çok noksan olan sağlık işlerimizi 
düzeltmeye imkân yoktur diye Sağlık Bakanı 
da hakikati söylemekten kendini alamamıştır. 

Muhterem Sağlık Bakanı da bu hakikatleri 
itiraf edince dört senedir bir türlü tamamlana-

I mıyan noksan teşkilâtlı Sağlık Bütçesinin nere
sini tenkid edeceğiz, neresinden* tutsak noksan
dır. Meselâ şu birkaç tanesini şöyle arz edeyim: 

I Bugün dünya tıp sahasında gördüklerimizi 
İ ve öğrendiklerimize göre birçok hastalıkları kı

sa zamanda önliyecek elimizde tıbbî silâhlar var-
I ken daha trahom, frengi, sıtma işini bir türlü 

başaramadık. Dört -senede bu mikrop membala
rının kamilen ortada kalması tek tük müzmin 
vakalara inhisar etm'ösi lâzım idi. Halbuki ha
len mücadele teşkilâtları devam ediyor. 

Çocuk vefiyatına dair teşkilât bütün Tür
kiye'de noksan, hattâ birçok yerlerde hiç yok-

I tur. Yaşama kabiliyeti tabiata ve Allaha kal
mıştır. Doğuma göre vefiyat aynı tempoda de
vam etmekte her sene dört yüz bin çocuk öl
mektedir. On senede 5 milyon eder. On senede 
bir Belçika Devleti kadar bir nüfus mahvediyo
ruz demektir. Çocuk doğuş nispetinde dünyada 
nasıl birinci geliyorsak % 40 çocuk ölüm nispe-

I timiz de maalesef yine birinciliği muhafaza et
mekteyiz. 

Halen Sağlık Bakanlığı memleketin ne hasta 
bakıcı ne hemşire kodrosunu tamamlıyamamış-
tır. Bu hal şudur, Barker raporuna da bakıyo
ruz sebep parasızlıktır. Bugün hastanelerde has
ta bakıcı ve hademe bakıcı ücreti 40 - 60 liradır. 
Dışarda amele yevmiyesi 6 liradır. Bu kadar az 

| para ile aklı başında bir hasta bakıcının ve ha-
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demenin çalışamıyacağı aşikârdır. Bu s'ebepten 
hastanelerimizde hastalar bakımsız kalıyorlar. 
istediği kadar doktor âlim olsun hasta bakıcı 

bilgili olmazsa doktorun yalnız şahsi veya ame
liyatı veya tedavisi hastayı kurtaramaz. Çok şü
kür ki, geçen gün bir Hemşireler Terfi Kanunu 
kabul edildi ama dört sene g'eçip dört senede 
bu mekteplerden çıkacak hemşireleri beklemek 
lâzımdır. 

Ballandıra ballandıra anlatılan ve bizim 
memleketimizin âcil ihtiyaçlarına kısmen olsun 
cevap vermesini özlediğimiz ve dört gözle bekle
diğimiz sağlık merkezlerinden maatteessüf um
duğumuzu bulamadık, teşkilâtımız tamamlana
madı. 151 sağlık merkezinden bir kısmı doktor
suz kaldı. Bir kısmı da mütehassıs olmıyan bir 
tek doktorun idaresinde kaldı. 

Sağlık Bakanlığ emrinde çalışan 2 635 tir. 
Bu kadar doktor ile Devletin sağlık durumunu 
idare etmek imkânsızdır. Doktoru böyle olunca 
ebesini hemşiresini hiç hesabetmeye lüzum 
yoktur. Doktorlarımız mecburi hizmet kanunu 
doktor bulma imkânını da kapamıştır. Açılan 
hastaneler resmi küşadı yapıldıktan sonra yine 
birkaç ay noksan, teşkilâtla çalışıyor ve bun
lardan bir tanesini arz edeyim. Eesmi küşadı 
yapılalı üç ay oluyor. Bugün ne telefon ne ha
vagazı ne de röntgen için elektrik işi hallolma-
mıştır. Bu sebepten lâboratuvarları çalşmaz bir 
haldedir. Hele müstahdemin ve sağlık perso
nellerinin noksanlğı yüzünden hastanenin te
mizliği ve bakımı fena durumdadır. 

Bir hastanenin mütahassısları istediği kadar 
âlim olsun hastanenin muvaffakiyetini temin 
edemez. Mutlaka diğer sağlık elemanlarının da 
tam kadrolu ve bilgili olması meşruttur. Bugün, 
medeni devletler yalnız sanatla ve ilimle değil 
aynı zamanda nüfuslarının çokluğuna güvene
rek dünvaya meydan okuyor. Sağlam kafa, sağ
lam bilek, sağlam vücutta olur bu ata sözü 
dür. Franszlar bundan birçok asır evvel askere 
aldıkları kimseler arasında cılız, hastalıklı, sa
kat kimseleri görünce derhal düşünmüşler iyi 
bakılamıyan çocukların hepsi ölüp gitmiyor in
sanlar araşma alilleri, sakatları da karışyor. 
insanlar bunları hayatı boyunca beslemek zo
runda kalıyor. Bu sebepten bu işi halletmek 
lâzımdır dive işe evlenmeden evvel ne yapıl
mak lâzımgeliyor, anne hâmile iken ne yapıl
mak lâzımgeliyor. Çocuk doğduktan sonra ne 
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| yapılmak lâzımgeliyor, bunlara dair teşkilât 

yapmak durumunda kalmışlardır. Bugün hami
lelere bir anne hâmile iken geçirdiği ufak bir 
hastalıktan rahminde çoccuk müteeessir oluyor. 
Bu çocuk aptal veya sakat veya cılız dünyaya 
geliyor, veya çocuğu düşürüyor. Bizde böyle 
teşkilâtın olmayışından ölenleri ölüyor sağ ka
lanları da bir kısmı sakat ve aptal olarak ce
miyetin başına bir yük olarak kalıyor. Bir de 
medeni devletler gibi insana verdiği ekonomi 
kıymeti düşünerek maddi zararı hesabederek 
ölen kimseler için 2 - 3 milyar lira zararımız 
var demektir. 

Çocuk hastalıkları için yatak adedine gelin
ce medeni memleketlerde iki bin nüfusa bir ço
cuk yatağı kabul etmiştir. Şuna göre 11 bin 
çocuk yatağımız olması lâzım iken henüz umum 
çocuk yatağı adedi bin bile değildir. Bu da 
çocuk mevzuuna ne kadar kıymet verildiğini 
gösteriyor. Biraz da Sağlık Bakanlığının bun
dan evvel açmış olduğu Kan Bankaları neden 
rağbet görmedi. Bundan bahsetmek isterim. 
Sayın Sağlık Bakanı halkı teşvik için geçen 
sene açılan Kan Bankasının birisinde ilk evvel 
kendi kanını vermiştir. Fakat bu proble kanda 
da bir netice vermedi. Tutulan bu yol veremez
di. Medeni memleketlerin bu hususta yaptığı 
usuller şudur. Meselâ isviçre kan veren askere 
bir ay izin verir. Bir asker 100 gram kan verse 
350 bin askerin bunun 50 binini şu ve bu sebep
lerden vermekte kalan 300 bin askerin verdiği 
100 zer santimetre mikâp kan yekûnu 30 san
timetre mikâp eder. Size mükemmel kan. Keza 

I yine medeni memleketlerde her hangi bir kimse 
I kan verse eline bir vesika verilir ilerde bunun 

ailesinden birisine kan vermek icabederse para
sız kan verilmesi kabul edilmiştir. 

Avusturya'da : Hastanede bir hastaya kan 
vermek lâzımgelirse hastabakıcılar sıraya kon
muştur. O gün kan veren hem idareden ücreti
ni alır hem de o gün mezun olur. Böyle bir hem
şire kan verme nöbetini katiyen başkasına ver
miyor. Daha bunun gibi birçok usuller kan ver
me imkânlarını 'artırır. 

Sözlerimi hulâsa edecek olursam Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı memleketimizin çok 
muhtaç olduğu Sağlık Teşkilâtını kendisinin 
de itiraf ettiği gibi elindeki bu para ile memle
ketin sağlığının yüzde onunu bile karşılamak-

I tan uzaktır. Bu sebepten Allah ile başbaşa ka-
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lan Türk milletinin sağlığını Aflah korusun 
demekten başka çaremiz yoktur. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Bendeniz 
kısaca Hükümet tabiplerinin adlî vez&ifinden 
bahsetmek isterim. Bugün Hükümet tabipleri
miz adlî vezaifi yapmaktan bibehre vaziyette
dirler. Geçen sette de arz ettiğim gibi, kendile
rinin 34 aylık bir staja alınması lâzımdır. Ar
kadaşlar! Bir adamın eli kesilmiş, veya kolu 
kopmuş olsa 10 tane Hükümet tabibini şuraya 
toplıyalım ve bir rapor verin bu kol vezaifi 
umumiyesinin yüzde kaçını kaybetmiştir diye
lim, hemen hepsi ayrı ayrı şekilde rapor vere
ceklerdir. Halbuki bu raporla ceza tâyin edile
cektir. Bunun için bu arkadaşların kısa bir 
müddet staja alınması lâzımdır. Denilecek ki 
bunlar için adlî tabipler vardır. Geçen sene ta
babeti 'adliye hakkında bir kanun yapıldı; bun
lara ve Adlî Tıp Meclisi azasına 100 lira asli 
maaştan başka ayrıca ayda 40CT liraya kadar 
para verilmesi yalnız hariçte kabine açmamala
rı kararlaştırılmıştı. Maalesef bu işin başında 
bulunan zat yüzünden kanun 8 aydır tatbik 
mevkiine konmuyor. "Vaziyet böylece meşkûk 
kalmıştır. Bu kaunla en az 50 tabibi adlî tâyin 
edileceği ümit ediliyordu. Fakat adedleri ancak 
iki, üçü geçmemiştir. Binaenaleyh bununla bu 
iş temin edilemez. Yapılacak şey Hükümet ta
biplerine staj yaptırmak suretiyle bu vazifeyi 
yaptırmaktır. Bu suretle onların daha salâhi
yetle çalışmaları temin edilmiş olur. 

îkincisi Bakanlığa vazifelerindeki başarıları 
dolayısivle şahsan teşekkürlerimi sunarım. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, doktorlarımızın tahsil hayatı, kemal
leri ve hizmetleriyle terfileri mebsutan mütena
sip değildir. Hizmet ağırlığı ve mesuliyeti kar
şısında terfilerini sağlıyacak esaslar bugüne ka
dar ihmal edilmiştir. Bugün bir Hükümet dok
toru altı senelik tahsilden sonra kaza idare he
yeti arasında 35 lira asli maaşla en geri durum
dadır. Sağlık Bakanımızdan bilhassa rica edi
yorum, Hükümet doktorunu terfih edecek esas
ları hazırlasmlar. Nasıl ki, Hâkimler Kanununda 
iki sene bir terfi, mümtazen terfi hakları teşki
lât kanunları ile kabul edilmiş ise doktorları
mızın da 35 lira asli maaşla iki sene kalıp 50 li
ra asli maaşa terfilerini düşünmek lâzımdır. 
Terfi imkânlarının çok kısa bir zamanda hazır
lanarak Yüksek Heyetinize getirmesini, göste-
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rilen bu tasvip karşısında Sağlık Bakanından bil
hassa rica ederim, ikinci ricam, hastanelerdeki 
poliMinik durumudur. Bir günde ve muayyen 
saatte 80 - 100 hasta bakmak mecburiyetinde
dirler. 

Poliklinikler, vatandaşlar için bir kıymet ol
duğu gibi doktorlarımızın yetişmesi için de mü
kemmel bir vasıtadır. Böyle bir müesseseyi da
ha iyi ve faydalı bir hale getirmek lâzımdır. Bu 
miktarın 30 dan fazla olmaması lâzımdır. Bu
nu aşarsa muayenede hastanın lösemi ise sıtma 
reçetesi alması mümkündür ve bunda hiçbir 
kimsenin kusuru yoktu*. 

Üçüncü ricam nöbetçi doktorlar müstesna 
diğerleri öğle yemeklerini hastanede yemeleri 
mümkün değildir. 

Saat 12 de hattâ polikliniğin uzun sürmesi 
halinde yarımda işini bitirip evine gitmesi lâ
zımdır. Buradan misal vereyim. Muradiye'deki 
hastanede çalışan doktorun evi Çekirge'de veya 
YeşiPde ise aradaki mesafe otobüsle 20 dakika
dır. Doktor yemeğe gidiyor, yemekten sonra 
iki hastası gelmiş olabilir. Muayene de etmesi 
her bakımdan zaruridir. Bu vaziyette hastaneye 
2,5 ta dönmesi lâzımdır. Saat üçte tekrar has
taneden ayrılacaktır. Normal bir iş olmıyan bu 
hale nihayet vermek ve doktorlarımızdan bir 
öğle yemeğini» esirgememek lâzımdır. Öelâmet 
ve hizmet bundadır. 

REÎS — Agâh Bey vaktiniz tamam. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Bir nokta 

kaldı. 
Kuduz müesseselerinde, hastanelerinde çalı

şan doktorlarımıza bir tazminat verilmesi lâzım
dır. 

REÎS — Zeki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — İktidarı

mız zamanındaki sağlık işlerini geçmiş iktida
rın muayyen seneleriyle mukayese etmek haki
katen yersizdir. Bunu Sayın Vekilimiz de izah 
edeceklerdir. Yalnız şu ciheti arz edeyim ki; 
Demokrat Parti iktidarı olarak Sağlık Vekâle
tinden daha çok eserler beklerken bunu özledi
ğimiz seviyede müspet olaark alamadığımızı dş, 
burada beyan etmek isterim. Şöyle ki; personel 
bakımından, sağlık personeli bakımından Tür
kiye'mizin istikbali tehlikededir. Doktor, hem
şire, ebe, hastabakıcı olarak bunlara ait geniş 
ve sistemli ve programlı hiçbir karar aşağı yu» 
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karı alınmamış ve bütün kadrolar maddi olarak 
genişliyen imkânlar nispetinde sağlık tesisleri 
nispetinde sağlık personeli yetiştirecek durumu 
hazırlıyamamışızdır. Biraz evvel Erozan Beyin 
buyurduğu gibi doktorların terfilerine gidilme
dikçe, intibak kanunları, teşkilât kanunları ge
tirilmedikçe yeni mezun olan bir hekimi 214 
lira ile çalıştıramayız. Bugünkü iktisadi fak
törler karşısında buna imkân yoktur. 

Sağlık teşkilâtında tevhide gitmemiş olma
mız da diğer bir noksanmıızdır. îlk geldiğimiz 
günden beri söylüyoruz, fakat buna rağmen bu
gün hâlâ eskisi kadar geniş kadroya ihtiyacımız 
olmıyan müesseseler ayakta tutulmaktadır. Bu
gün sıtma mücadele, trahom, frengi teşkilâtı, 
Hükümet tabipliği mevcuttur; bunlardan mu
vaffak olanlar mevcuttur, misal, sıtma teşkilâtı 
bugün muvaffak olmuş ve işi çok hafiflemiş ol
masına rağmen teşkilât olarak bütün kadrosu 
ile durmaktadır. Birçok doktorlara ihtiyacımız 
olduğu bu günde sıtma mücadele teşkilâtını bü
yük bir kadro ile ayakta tutmanın manasızlığı
nı Sıhhat Vekâletinin gidermesi lâzımdır. 

Mahallî bir dert olarak arz edeyim, 1952 de 
ikmal edilip açılması lâzımgelen Tekirdağ Kl
inik Veremi Hastanesi 1953 te de ikmal edile
memiştir ,hattâ bu yıl da açılması şüphelidir. 
Bakanlığın Ticaret Vekâleti ile mi olur, diğer 
bakanlıklarla mı olur, temas edip muhitin bu 
ihtiyacını gidermesini temenni ederiz. 

REİS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim, 

bütçe üzerinde konuşmıyacağım. Matbu hale 
gelmiştir. Hepimiz okuduk. 

Eczaneler Kanunu diye yeni bir kanun ted
vin ettik. Bu kanuna göre 37 nci maddede, ilâç 
fiyatlarının vekâletçe tertip ve tanzimini âmir 
hüküm vardır. Bu hüküm, bir sene içinde tat
bik etmek kaydiyle vaz'edilmiştir. Eski ka
nunda da vardı. Fakat 25 sene zarfında bu hü
küm tatbik edilmedi. îlâç tarifesi yapılmadı. 
Bakanlık bunu bir sene içinde ikmal edecek mi
dir? 

Bâzı ilâçların piyasada bulunmadığı bâzı 
vatandaşlar tarafından şikâyet edilmektedir. 
Sağlık Vekâleti, Ticaret Vekâleti nezdinde. ilâç 
ihtiyacının temini için teşebbüsatta bulunmuş 
mudur, bulunmamış mıdır f 

Ecnebi Sermayenin Türkiye'ye îthali Kanu
nu çıkmıştır, Bu kanuna nazaran şimdiye ka-
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i dar sermayedar ecnebi fabrikatörlerin memle-
j ketimizde ecza fabrikası açmak için bir müra-
I caatları olmuş mudur, olmamış mıdır? 
i Eczacılar Kanununun çıktığı tarihten bu 
j yana bâzı kaza ve vilayetlerimizdeki eczacıla-
ı rm eczahanelerini büyük vilâyetlere nakle ça-
! lıştıkları istihbar edilmektedir. 
[ Sonra, bâzı eczacı memurların vazifelerin-
| den istifa ederek eczane açmak yoluna gittikle-
j rini işitiyoruz. Böylece sekiz arkadaşın vazifc-
i sinden istifa ettiği müspettir. Bu vaziyet karşı-
j smda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 
, daha çok talebe yetiştirmek maksadiyle büt-
! çeden istediği 500 bin liranın verilmediğini te-
| essürle müşahede etmekteyiz. Vekâlet memle-
| ketin eczacı ihtiyacını nasıl karşılayacaktır, ne 
j düşünüyorlar? Bu hususun açıklanmasını rica 
j ediyorum. 
i REİS — Muhit Tümerkan. 
| MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Kendi 

adıma konuşacağım efendim. 
I REÎS — Buyurun. 
I MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Efen-
i dim, kendi adıma, halkımızla ilgili bir mâru-
• zatım olacaktır, özür dilerim. 

Sinob, 240 bine yakın nüfusu olan, 70 ya-
I taklı bir hastaneye malik ve iki sağlık merkezi bu

lunan - biri de inşa halindedir zannediyorum -
bir vilâyetimizdir. 

Sinob, Sağlık Bakanlığının neşrettiği ista
tistiklerde, Türkiye'de değil, yakın memleket
ler içinde, maalesef, veremden en fazla ölüm 
veren, bize çok büyük üzüntü mevzuu olan bir 
durumdadır. İstatistiklere göre 100 000 de 400 
ölüm verdiğini Sağlık Mecmuası neşretmişti. 
Burada bir verem dispanseri açıldı. Elimizde
ki vesikalara nazaran yılda 1 000 e yakın ve
remden ölüm veren bu bölgede dispanser bir 
şey yapamaz. Bahusus kemik veremi fazladır. 
Bu bölgede bir verem hastanesi inşası işinin 
üzerinde durulmasını evvelce alınmış kararla-

I rın yerlerine getirilmesi imkânlarını bulmaları
nı bilhassa rica ederim. 

REÎS — Komisyon. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEDAT BA

RI (Seyhan) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Doktor Mu
hit Tümerkan i n uzun süren beyanatını dikkat-

I le dinledim. İçinde hakikati ifade edebilen kıs 
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mim ancak bendenizin komisyon raportörü ola- | 
rak yazmış olduğum rapordan alınmış birkaç 
cümleden ibaret olduğunu ifade etmek isterim. 
Tahlisiye simidi, siperi saika gibi âdeta ondan 
istifade etmeye çalışıyorlar, bu hal, kendisi için 
değil, olsa olsa bizim için mucibi memnuniyet 
bir keyfiyettir. Bizim, memleket işlerinde, vü
cutlarına lüzum olmadan, kendimizi tenkid ve 
murakabe etmek imkânına sahip olduğumuzu 
vaziyet açıkça göstermektedir. Kaldı ki, bu ra
porda arz ettiğim hususlar Bütçe encümeninde 
görüşülmüştü. Bendeniz bütçeyi tetkika başla
dığım zaman henüz 10 uncu ayın içinde bulu
nuyorduk. O esnada yatırım kısmında yapılması 
icabeden birçok mevzular henüz taahhüde bağ* 
lanamadığmdan dolayı yapılamamştır. Bunu 
sonradan Bayındırlık Bakanlığından ve Muh
terem Vekilimizden öğrenmiş bulunuyoruz. İn
şaat; Erzurum ve Elâzığ Akıl hastaneleri 
plânlarının arsaya tatbikından çıkan müşkülât 
dolayısiyle gecikmiştir. Bv» itibarla buna bir pa
ratoner gibi sarılmaları yerinde değildir. 

Arkadaşım çok açık bir partizanlık ifade
siyle her şeyi inkâr ile işe girişti. Bunu itiyat 
edinmişlerdir. Geçen seneki kongrelerinde de 
bir arkadaş çıktı ve sağlık sahasında bıraktı
ğımız yerden bir santim bile ileri gitmek müm
kün olmamıştr, tarzında beyanda bulundu. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Ben mi? 
BÜTÇE En. ADINA SEDAT BARI (Sey

han) — Hayır, bir başka arkadaşınız. Şimdi 
verdiğiniz rakamdan, yalnız 1949 senesine ait 
rakamlar doğrudur. Ondan sonraki senelere ait 
rakamlar ise, doğru değildir sekiz aylık itiba
riyle okudunuz. 

Şimdi bendeniz de bunları birer birer belir
teceğim. 

Sözlerinizde evvelâ; hiçbir şey yapmadınız, 
bizim başladığımıza anccak devam etmektesiniz, 
demeye çalışıyorsunuz. 10 senelik bir sağlk kal
kınma programında 1 000 sağlık merkezinden 
ancak 226 tanesini yapabildiğimizi söylediler. 
Halbuki hâdise hiç de böyle jdeğildir. 

Demokrat Parti iktidarının sağlık sahasın
da 4 senedir yapmış olduğu hizmetleri kısaca 
rakamlarla arzedeceğim. 

1950- yılı Bütçesi : 51 867 000 
1951 » » 54 292 000 
1952 » » 74 431 000 
1953 » » 88 000 000 I 
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, içinde bulunduğumuz 1954 bütçesinde İ8A, 4 
milyon liralık yatırımlar hariç 104 milyon lira
ya çıkmıştır*. Görülüyor ki, sagljk sahasında
ki işleri afldığjmıs jm&m en af»gı iki misli 
ileri götürmüş büiuflTO'aJrtjgnz. 

Umumi h&ftta yutakları 4»ha§*nd*.lâ5ö ds 
7 329 ûi*rajk böâduğtfimıre jpfc& adedin*fc<766 
ilâve ederek 13 095 e $fenmjşr . feutogşçruz. 
I^ört ««ne gibi kısa bk auaaarltt, & h«aU 
dördüncü seneyi tam ûl*rafc Lksnai etmiş &ğ& 
ilk, bu feıdar üerlemty# muv*f£nj| okua§ bulu
nuyoruz. 

Verem yatafciftnnı W§& de t Oflt? ©I«rak 
devraldık. Ve mmâds&immle 409l$Q8 v#-
remli vardı, senede de 40 bin fâgi Y&Msdm 
ölüyordu. Dört sent gibi &sa bîr zamasd* bu 
rakamı 5 2ö0 ferisaiyLe 6 3§7 y* çıteı*tt. Btt-
na elbette mnmısam hamle derler mym Wxût& 
Tümerkan.' 

MUİHÎT TÜMERKAN (SiftKb) — Hef*S»* 
cevap vereceğim.. 

SEDAT BAKI (Devamla) — Trahom* müca
delesinde tedavi evi 115 ten 295 e çıkmıştır. 
Trahom hastanesi 16 dan Î0 ye eritmiştir. Tra
hom dispanseri 40 tam S© ye gıfemrtytıi'. Yferrem 
dispanserleri 8 tane iken bugün 33 e çıkarıl-
mıştiT. Daha tesisatı ikmal edflemediğhıden 
•açrlamıyanılar da mevcuttur. 

Sağlık merkeızileTİ bahsinde bir rakam oyu
nu yaptılar. Evvelce bunlar 16 tane iken şimdi 
121 dir. - Bu senekî fbütçe ile 3© tane daha açı
lacaktır. Yekûn 151 "olacaktır. Sayın $ağWk 
Balkanımızın bulduğu imteân ve Sağlıik Bütçe
sinde yaptıkları tasarruflarla yapılım akta ve 
ikmali bekleııımeıkte olaniaTİa bu miktar 226 yi 
bulacaktır. 

Sıtma mücadelesi sahasındaki başarılan da 
iyice bilmeleri icabeder. Vaktiyle kendüeri be
nim ımıntakamda sıtma savaş müdürü idi. O 
meşhur olağanüstü savaş dâvasının 'sâîîkîerm-
dendi. 

MÜHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Ocunla 
şeref duyarım. 

STOAT BASBİ <(I*evanıla) — Sıtma, rnevm-
unda 1950 -selesinde • 1Û9 ton IX0Q.iT. kullanjil-
dığı halde fon »ene (1 163) tona ^karıtouftı.r;. 
(Bugün memnuniyetle, inşirahla söyliıy«'bJÜra 
iki; ımemleıketie ajlıik sıtma lâfı heaagn bânıen 
-edilmez olmuştur. 
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Bu Ikadar müesseseller yapıldığı halde has- *| 

tanelerde mesai azalmaktadır, şeklindeki be
yanatı da hilafı hakikattir. Rakamları yanlış 
söylediler. 1949 da 788 189 polikilinik muaye
nesi yapılmış iken 1952 senesinde 1 322 992 
yapılmıştır. Bu, muazzam bir farktır. 

MUHlT TÜMERKAN (Sinob) — 1952 de? 
SEDAT BARI (Devamla) — 1953 ün sekiz 

aylık poliklinik rakamı 711 9*69 dur efendim. 
Kıyas yolu ile bunun hesabını yapabilirsiniz. 

Yapılan (büyük, küçük ameliyatlar ise 
29 8ol iken 32 '505 e çikarılmııştır. 

Röntgen ile muayene 12 551 iken 213 166 
ya çıkarılmıştır. Bunlar muazzam birer ham
ledir arkadaşlar. 

'Vaktiyle 300 muayene ve tedavi evi vardı, 
yeni iktidar hiçbir şey yapmamışltır, diyorlar. 
Bu birçoklarınızın manzum olduğu veçhile yal
nız isimden ibaret hiç işe yaramaz bir te
şekküldü. 

Hükümet tabipliklerinde beş karyola ve 
(battaniyeden ibaretti. Biz hiçbir zaman ıbu yo
la işitmedik, bunun yerine vatandaşı tedavi 
edecek, hastalıktan koruyacak sağlık merkez
lerine, hastane «ıevzularına daha çok ehemmi
yet verdik. 

Diyorlar ki, hemşire okulları dört tane idi, 
sekize çıkarttınız, fakat bir kısmını da kapattı
nız. Hakikat böyle değildir. Hemşire okulla
rını üç olarak bulduk, sekize çıkardık ve bi- . 
raz evvel kabul ettiğiniz Hemşire Kanunu ile 
hakikaten hemşireliğe karşı az olan rağbeti ar
tıracak, bundan sonra daha çok hemşire bul
mak: imkânımız hâsıl olacaktır efendim. 

Sağlık memurlarına verilen yem bedeli, yü
rek sızlatıcıdır, dediler. Hakikaten Bütçe Ko
misyonunda 4 seneden beri bu mevzu üzerinde 
arkadaşlar durmaktadırlar. Yeni kanunla bu 
arkadaşlara hanigi vasıtayı kullanırsa kullan
sın ayda 50 - 70 lira arasında (bir tazminat ve-
rilecelştir. 

Ali Şükrü (Beyefendi, neresinden tutsak 
içinden çıkılmaz olan sağlık bütçesi, dediler. 
Buna hayret ettim. Ali Şükrü Beyefendiye bu 
sözleri yakıştıramadım. Kendileri memlekete 
uzun müddet hizmet etmiş, hâdiselerin içimde 
bulunmuş bir arkadaştır. Her halde bir sürcü 
lisan olsa ıgerek., 

Parasızlıktan sıtma, frengi mücadeleleri ya
pılamıyor, buyurdular. Sıtma, trahom, frengi . | 
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mücadelesinde, demin arz ettiğim gibi, muaz
zam merhaleler kaydetmiş bulunmaktayız ve 
parasızlıktan dolayı bir sıkıntı çekmiş değiliz. 

Zeki Erataman arkadaşımız, personel bakı
mından istikbalimizin karanlık1 olduğunu ve 
sağlık personeli yetiştirmek için lâzım olan 
şartların hazırlanmadığını söylediler. 

Bu sağlık personelinden bahsedilince evvelâ 
hatıra gelen haSitalbakıeı, hemşire ve ebelerdir. 

Yeni yapılan 500 yataklı Kızılay Hastane
sinde hemşire okulu açılmak için gerekli ted
birler alınmaktadır, diğer sekiz hemşire oku
lu ile beralber bir program dâhilinde vekâlet 
hemşire yetiştirmek için büyük gayretler sar-
fetmektedir. 

Netice itibariyle bendeniz raportör olarak, 
Sağlık Bakanlığımın 1954 Bütçesinin çok mu
vaffak bir bütçe olduğunu ve bunu hazırlıyan-
lara teşekkür etmek icalbettiğini huzurunuzda 
arz etmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Sıhhat Vekili. 
iSIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE

KİLİ EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — 
Muhterem arkadaşlarım; muhalefet sözcüsü 
namiiyle kürsüye çıkan sayın meslektaşıımız Mu
hit Tümerkan sağlık mevzuunu, affetsinler, 
gayrisamimî olarak tenkid ettiler. Bu husus
ta bir meslektaşnmın güneş gibi aişükâr olan bir 
hakikati inkâr etmesine karşı teessürlerimi ifa
de etmeden geçemiyeceğim. Ben bunu bir <Sağ-
lık Vekili olarak söylemiyorum. Memleketin 
ve vatan sathının her tarafından mütemadiyen 
gelen teşekkür ve minnet telgraflarını kendisi
ne arz etmekle cevap vermek isterim. (Bravo 
sesleri) 

Kendisinin tenkid ettiği noktalar hakkında 
sayın raportör arkaldaşımız kâfi derecede cevap 
verdiler. 'Ben huzurunuzu fazla işgal etmek is
temem. Yalnız bir, iki rakalm vereceğim. Onun
la iktifa ederek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Sağlık merkezlerinden bahsettiler. 1950 de 
16 sağlık merkezi m'evcuttu, bunun da yarısı 
açıktı, yarısı değildi, açılmış olanlar da gayet 
iptidai vaziyette id,i ve kira ile tutulmuş evler
den ibaretti. Halen sağlık merkezlerinin sayısı 
117 dir, üç sene zarfında 16 dan 117 ye ulaşıl
mıştır. (Bravo sesleri) Dört tane de açılmak 
üzeredir, bu suretle 1954 yılı Martında 121 i bu
lacaktır. Bundan maada 104 tane inşa halinde 
sağlık merkezi mevcuttur ki, bunlar da faali-
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yette bulunanlara eklenince 225 i bulacaktır. 
Bu kadar açık bir hakikat karşısında sağlık 
merkezlerinin inşa edilmediğinden bahsetmek, 
her halde hüsnüniyet sahibi bir kimsenin yapa
cağı bir konuşma değildir. 

Bu sağlık merkezlerinin hepsi yeni inşaat 
değildir diyorlar, biz aksini iddia etmedik, el
bette ki, yeni inşaat değildir. Vatandaşlarımız, 
muhtelif memleketlerde kendi arzulariyle, kendi 
istekleriyle, bizden direktif almak suretiyle ve 
Devlete büyük bir külfet tahmil etmemek sure
tiyle mükemmel eserler vücuda getirmişlerdir. 

Halkevlerinden aldığımız sağlık merkezleri 
vardır. Fakat bunlar iki oda ve bir salondan 
ibaret şeylerdir. Yeni yaptıklarımız, 300 bin 
liraya mal olmuş mükemmel sağlık merkezleri 
halindedirler. Bunları hesabetmeden yalnız Dev
let tarafından yapılan inşaatı mevzuubahis et
mek hatalı bir görüş olsa gerektir. 

Sonra polikliniklerden falan bahsettiler. Ma
alesef, sayın raportörümüzün de cevap verdiği 
gibi o rakamlar da samimî değildir. 

Sonra sıtma mevzuuna gelince Sayın Şükrü 
Şavlı arkadaşımız «hâlâ sıtmayı kaldıramadılar» 
diye bir cümle sarfetti. 25 senelik faaliyetleri 
zamanında kaldıramadıkları bu âfeti, sıtmayı 
biz dört, hattâ üç senede kaldırmış olmak du
rumuna girmek üzereyiz. 

Şunu da arz edeyim ki ,bize çalışma imkânı 
verildiği tarihte yurdumuzda umumi sıtma duru
mu yüzde on buçuk idi. Dört seneye yakın bir 
zamanda biz bu nispeti yüzde bir onda dörde 
indirmişizdir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 
Biz bu vaziyetten iftihar duyarız arkadaşlar. 
Kadirşinas milletimiz bize imkân verirse bu nis
peti sıfıra indirmek de mümkün olacaktır. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — înşaallah. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKt-

Lî EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Daha söyliyecek sözlerimiz var. Fakat vaktinizi 
almak istemiyorum. (Kâfi, kâfi sesleri, soldan 
alkışlar). 

REÎSI — Yusuf Karshoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar; hastanelerin umumi muvazeneye devrin
den sonra her yönden tamamlanacağını umardık. 
Olmadı. Yozgad, özel idare parası ile Avrupa'da 
bir röntgenci, bir dahiliyeci, bir nisaiyeci tale
be okuttu. Bunlar geldiler, vazife gördüler. Fa
kat müddetleri bittikten sonra kalktılar gitti-
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| 1er. Ne ise başka bir dahiliyeci geldi. Uzun müd

det boş kaldıktan sonra nisaiyeci de bulduk. 
Fakat röntgenci hâlâ gider, hâlâ gider. Gelme
si ihtimali de yoktur. Anlaşılıyor ki, röntgenci
lik üzücü bir meslek. Bu mesleke bayanlar hiç 
rağbet etmiyor. Bendeniz çok Muhterem Sıh
hat Bakanımızdan rica ettim. Ben kanun tekli
finde bulunuyorum, fakat sizin teklifiniz bizim 
teklifimiz gibi olmaz. Bu adamlara bir yıpranma 
payı verin. Çünkü teşhisleri başka vasıtalarla 
yapmıyalım. Röntgen behemehal lâzımdır. 

REÎS — Kifayet takriri var. Muhit Bey grup 
adına söz istemiştir. Kendilerine söz veriyorum. 

MECDET ALKtN (Kütahya) — Sabahtan 
beri dinliyoruz. 

C. H. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADINA 
MUHÎT TÜMERKANT (Sinob) — Sayın Baş
kan da zaten pek az kalmış olan arkadaşların 
çeşitli bütçelerde yorulduklarını kabul ediyor
larsa birkaç dakika dinlenme imkânı versinler. 
(Devam sesleri) 

Agâh Bey arkadaşımızın, Mecliste sayısı az 
olan, «hekimler lehindeki arkadaşlar» a büyük 
kuvvet olan konuşması dolayısiyle teşekkür 
ederiz. 

Sedat Barı Beyin burada söyledikleri, hele 
başlayış tarzları, kendisine yakışır bir şekilde 
değildir. Karşısındaki insan grup adına olmasa 

i idi bile bir meslek arkadaşı idi. Şimdi kim hila
fı hakikat söyledi anlaşılacaktır. Hilafı hakikat 
ne demek?. Bizde hata bile yoktur. Resmen ra
kamları söylediler. Kendi verdikleri mevcutlar, 
Hükümetin veya Devlet Başkanının verdiklerine 
uymuyorsa bunu onlar düşünsünler. O türlü ko
nuşmayı kendilerine yakıştıramadım, o kendisi
ne yakıştırmaktadır, tabiî ben karışmam. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEDAT BARI 
(Seyhan) — Hilafı hakikat olduğu için, ayni 
tâbirle söyledim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLÎS 
GRUPU ADINA MUHİT TÜMERKANT (De
vamla) — Hilafı hakikat. Kim demiş biz, kendi 
yazıları ile bütçe arasındaki aykırılıklar için 
bile, nezaket dışı bir hareket olur, diye âciz pro-

j pagandalarını o kelime ile ifade etmemiştik. Yi
ne de o türlü ifade etmeye dilimiz varmıyor. 

Şimdi arz edeceğim : Verdiğim rakamların 
I çoğu Sağlık Bakanlığının neşerttiği şu bülteni 
i ve Reisicumhurun beyanları esas olarak alın-
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mıştır. Bir kısmı da bütçe raporunda, Maliye 
Vekilinin söylediği rakamlardan alınmıştır. Biz 
konuşmalarımız arasında, «isterse şu şu işlere 
evvelce biz başlamış olalım, siz tamamını ken
dinize malediniz, ,biz bir şey demiyeceğiz, yapı
lanlar şayanı şükrandır» diye mütaaddit defalar 
söylemedik mi?. Ancak, «memleketin ihtiyacı 
karşısında bu söylenenleri de, evvelden beri ya
pılanlardan söylenmiyenleri de bir tarafa bıra
kalım, bunlar ihtiyaca bakmca, kimseye pek 
övünme imkânı vermez. Rakam mı istiyorsunuz?» 
dedik ve : «Bu kadar müessese yaptığınızı, 6 000 
küsur yataklı verem hastanesi, 205 aded sağlık 
müessesesi ve şu kadar polikinik yaptığınızı 
söylediğiniz zaman evvelce yapılan hizmetler de 
bunlara dâhildirler.» diye ilâve ettik. Ye, «hep
si hizmete girmedi herhalde» dediler. Kanaati
mizce söylenilen bu müesseseler açıldıktan son
ra halk hizmetinde faaliyete geçmiş olmak lâ
zımdı. Eğer bunlar faaliyete geçmiş olsalardı, 
şu rakamlar bu kadar küçük olmazdı, dedik. 
Hesaplarımız (bir sarı kâğıt üzerine yazılmıştı. 
Şimdi bakana takdim ettim. Bu hesaplarda bel
ki virgülden sonraki rakamlar bile ihmal edil
memiştir. Fakat bizim değil, sizin tarafınızdan 
ileriye sürülecek fikirler lehine olarak belki ar
tırmalar yapılmıştır. 

Bir nokta daha vra : Kendi rakamlarına pa
ratoner olarak sarıldık diyor. Paratonerin sarı
lacak değil tehlikeyi defedecek bir vasıta oldu
ğunu söylemekle, demek istediğimiz anlaşılır. 
Bunda da yanılma kimde ise takdir sizindir. 
Ben yatak adedi artmadı da demedim. 6 000 
küsur verem yatağı var deniyor. Bunların için
de bir tanesi için dahi, ben, çalışmadı, çalıştı 
diye şahsi iddiada bulunmadım. Söylediklerim 
Bütçe Encümeninin raporundan, Maliye Bakanı
nın nutkundan, hattâ yılbaşı nutkundan ve ba
kanlık istatistiklerinden alınmıştır. Bunlar mı 
yalan... Açılmış olanlar şayanı şükrandır, ama 
ikmal edilmemişler ve fakat istatistiklere 
girmişler. Belki de bunların ikmalleri sizden 
sonra gelecek yeni hükümete nasip olacaktır. 
(Ondan şüphe yok sesleri) 

Ama kendi zamanınızda bitmemiş müessese
leri bitmiş olarak ve faaliyette olarak gösterir
seniz o takdirde 1950 den evvel başlamış olan iş
leri o zamanlara ait farzetmek gerekmez mi?. 
Sizden sonrakilerin, tamamlıyacakları işlerde 
anılmanızı isterseniz, sizden önce başlanılanları 
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hayır ile anınız. Tekrar ediyorum; benim arz et
tiğim rakamlarda hata yoktur. 

Türkiye'de sağlık müessesesi olarak 205 mü
esseseden, müessese başına yaptığı hizmet 1949 
a göre, Hükümetin verdiği rakamlar doğru ise 
hesaba vurduk, görüyorsunuz, % 50 azdır. 

Şimdi müsaade ederseniz şu rakam hesapla
rını, taksimlerini o sarı kâğıdı Bakan Beyden 
alıp arz edeyim. (Hayır, hayır sesleri). 

O halde bütün rakamlar müessese başına dü
şen hasta adedi ve yatak başına düşen muayene 
adedi için verdiği hesapların doğruluğunu ka
bul ediyorsunuz, o halde sonradan artan yatak
lara ve hizmetlere ait rakam ve nispetlerinin 
heyeti umumiyesi birden gösterilemez de sade 
istatistikleriniz gösterilirse bu, propaganda ko
nuşması olur. doğru olmaz. 

Sözcü, raporda bahsedilen hususlar Bütçe 
Komisyonunda konuşuldu, hataların bulunma
dığını anladım, diyor. Arkadaşların; bütçe 
adına «Tunceli hastanesinin yapıldığı» yazılı 
idi; bu yalanmı imiş? Orada birçok aksak işler 
gösteriliyordu. Şu şu şu işler yanlış yapılmıştı 
diye kesilip atılmıştır. «O hususta yazan, ko
nuşan biz olsaydık bu yanlışı belirtirdik, ve 
arkadaşlar, bunu Sağlık Bakanlığı yapmış ama, 
Bakanlık nereye, hangi işe yetişecek. Bütçenin 
yüzde altısını bulmıyan bir para ile nereye el 
uzatırdı; ne yapsın, mecbur etmişsiniz» derdik. 

Bir noktadan daha bahsettik ve tenkidlerde 
zaruretleri nasıl kabul ettiğimizi belittik, ('ecen 
seneki konuşmalarda şöyle demiştik : «Mevcut 
personeli bir Bakanın, belki de yanlış mlaşı-
lan izahları ile azaltmıştınız. Bugünkü Bakan, 
hizmetler aksamasın diye açılmamış hastane
lerin personelini almış orada kullanmıştır» de
dik ve bunun için hiçbir itabda bulunmadık. 
Aksine «iyi ettiniz dedik. Yaptığımız tenkidi 
kabul ettiler, bilâhara ıslah yoluna girdiler. 
Mesuliyet teslim alanda değil, ilk hatayı yapan
da aramak belki gerekir, fakat o ayrı bir mese
ledir. Yapıcılık, zannederim böyle olur; yoksa, 
Bütçe Komisyonu Sözcüsünün bitirdiği kelime
lerle» şu işler şöyle yapılmıştı, teyekkuza. dik
kate davet ederim» diyemezdik. Bakanlığa ve
rilen imkânlara, göre «şu işler böyle yapılma
malı idi» gibi ihtarlarda bulunmaya beİKİ bir 
lüzum görmezdik. Biz söylediklerimizden Söz
cü, iddia ettiği gibi kendi kendilerini t 'nkid 
etmiyor, yapıcı olması gereken tenkide yıkıcı 

986 



1 : 5 0 2gt.2 
tenkid yapmayı tercih ediyor. Biz, bunu muha- I 
lef e t olarak bile yapmamışızdır, yapamayız. 

Yine Sözcüleri, tetkiklerin yapıldığı sırada 
daha onuncu ayda bulunduğunu açılmıyan mü
esseseleri ve yapılmıyanları, o sebepten rapora 
kaydettiğini söylüyor. Mazeret buluyor, özür
lerini kabule çalışalım. Fa^at altıncı ayda o 
müesseselerin faaliyete geçmesi lâzımgelirken 
faaliyete geçmemiş olduklarını unutuyor. Biz 
bunu tesbit ettik ve tenkidlerimizde bunun 
sebebinin de sözcü tarafı Adan Meclise arz edil
mesinin lâzımgeldiğmi, işlerin neden eksik kal
dığının izah edilmesi gerektiğini, Meclisin bu hu
susta aydınlatılması lüzumunu söyledik. Bilmi
yorum, fazla vaktinizi almamak için konuşmamı 
süratlice yaptığım iiçn mi nedir, tenkidimi anla
madılar. 

Erzurum'daki hastanenin eksik ödeneni ve 
diğer müessese işleri hep aynı meseledir. De
diğimiz gibi Tunceli gibi 120 bin nüfuslu bir yer
de hastane yapılmış ise biz onu teşekkürle karşı
larız. Yoksa bu lüzumsuzdur, bir sağlık merkezi 
yeterdi diye ağzımızdan bir sözü biz söyliyeme- I 
yiz. (Allah razı olsun sesleri). 

Sözcümüz açik partizanlık usulünü iti'yait 
edinmiştir, gilbi de bir lâf ediyor; tabiî söyler. 

Bu arkadaşınız, geçen seneki konuşmaları- I 
ma dikkat etmedikleri gifoi, sabahın erken sa- I 
atlerin'den beri çalışmanın verdiği yorgunluk- I 
tan olacak, bugün'künü de dinlememiş olduk- I 
larmı görüyorum. I 

(Bu mevzular üzerinde duruyoruz. Vazife- I 
mizi bildiğimiz için, söylemek, arz etme/k mec- I 
ıburiye'tindeyiz. I 

Bizim hakkımızda «iMçjbir şey yapılmamış- I 
tır» dedi, diyorlar. Dediklerimiz zabıt dergi- I 
sinde çıkacaik ve arkadaşlarımız, iyi dinlememiş 
olmanın mahcubiyetini ceza olarak çekecektir. I 

On senelik kalkınma plânından, 226 sağlık 
merkezinden bahsettim. 226 sağlık merkezi in
şa edilmiştir, diyorsunuz, bunlar nerede, de
dim? Ben Sağlık Bakanımın söylediklerine kı
rılmadım, kendisine hâlâ hürmetkarım, kendi- I 
lerinin teveccühlerini kaybetsem de hürmette 
kusur etmek aklımdan geçmez. Biz böyle şey 
söylemedik, diye nasıl oldu da benim söyledik
lerime oevap verdiler, hâlâ anlıyamadım. 

Bir izah yapacağım: Bir ev inşa edilmiştir 
demek, evde 'bâzı tadilât yapmak mı demektir? 
Bu lâfı belki ben bir fert olarak aöylerim. Ola- | 
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bilir, bilmiyor derler. Fakat bunu Devlet Baş
kanı söylerse inşa kelimesi, inşa olarak anla
şılır. O halde, kendilerine yanlış rakam ver
mişler demektir, dedim. Yılbaşı nutkunda Sa
yın Devlet Başkanı 1954 senesine kadar 226 
aded sağlık merkezi inşa edilmiştir, demişler
dir. Ben Reisicumhurun bu ifadesini kendisine 
verilmiş bir rakam olarak kabule mecburum. 
Bu beyanatın hatalı olduğunu, sayın bakanın 
burada verecekleri izahattan evvel kendimiz
den ileri sürmeye ve başkanın dedikleri yanlış
tır demeye imkân yoktur. 

O zaman 226 sağlık merkezinin inşa edildi
ğinden bahsedilince memnun olmuştuk. Ancak 
bunlar için de bütçede tahsisat olması, bütçe 
raporunda buna dair bir iflade bulunması veya 
sözcünün bu hususlarda sarahaten beyanda 
bulunmaları lâzımdı. Buna rağmen sözcüler, 
'biz, inşa edilenler 226 dır demedik, hilafı ha
kikattir, diyorlar. Sayın Devlet Başkanı diyor
lar ki ; (Son üç yıl içinde 226 sağlık merkezi 
inşa edilmiştir.) Biz Devlet Başkanına daha 
çok inanırız. 

&URAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Evet edil
miştir. 

MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — O hal
de, hâlâ (bu 226 sağlık merkezinin inşa edildiği 
Bütçe Komisyonundaki bir arkadaş tarafından 
da tekrar ediliyor. Sözcüler düşünsün, öyle 
ise, bu sene bunlar için hiç değilse tahsisat 
konulması lâzımdı. Halbuki mesele yanlış: 
Sözcüler 226 inşa yoktur, diyorlar. 151 i için 
koyduğumuz tahsisat ve 70 tane için umduğu
muz tasarruflarla hizmet görmeye çalışacağız, 
dediler. Biz hangisi üzerinde duralım efendim. 
Ben Devlet Başkanının dünyaya karşı ilân et
tiği rakama inanıyorum. Eğer bir yanlışlık 
varsa bunun günahı bunu ona söyliyenlerdedir. 

Sözcünün ve sayın bakanın beraberce söy
ledikleri kısımlardan müsaadenizle iki nokta
ya daha cevap vereceğim: 

Biz sıtma savaşında hiçbir şey yapılmamış
tır, demedik. Talbiî yapılacaktı. Sözcü şu ka
dar ton D.D.T. yapılmıştır, de'di. Yapılmıştır 
ama, bun» söylemek yetmez, o teşkilâtta, ola
ğanüstü sıtma savaşı devrinde de feragat ve 
muvaffakiyetle çalışan şerefli arkadaşlar hak
kında kullanılan kelimeye, acaip kelimesine 
teessüf ederim. 1945 - 1946 da büyük bir ham-
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le ile D.D.T. pek yokken, dünyada yoiktu da 
onun için 1'945 yılında meselâ 100 'kilo sarfede-
miyorduk. O mücadeleyi daha eski vasıta ve 
imkânlarla başarmıştık. O sırada daha paha
lı bir ilâç olsaydı mücadelemiz için tabiî ki 
alacaktık. 1945 ten sonra büyük ve başarılı 
işler olmuştur, diyen bâzı hakşınlaıs arkadaşla
rınız yanında sözcünün konuşma tarzına hay
ret ediyorum. 

Bir zaman önce, alışkanlıkla olacak, Ba
yındırlık Komisyonundan bir arkadaş da öyle 
konuşmuştu. Cevabımızı Meclise arz edince o 
arkadaşın özür dilemesini bir meziyet saymış
tık. 

Biz D.D.T. nin şu kadar tona çıkmadşğmı 
da ifade etmedik, 1 162 tona, şu kadar tona 
çıkarılmadığını ifade etmedik. Memleketi kur
taran ve memleketin nüfus artımında en büyük 
rolü olan sıtma savaşında sonradan da başarıl
mış 'olan hayırlı hizmeti şükranla kaydederiz, 
dedik. Arkadaşlarımız neden (bunları duymazlar 
da mukayeselere sinirlenirler? anlıyamamakta-
yız. 

Çalışan "hastanelerde mesai azalmıştır, de
medim, hastanelerin mesaisi azalmış görünü
yor, çünkü açılmamış hastaneler açılmış gibi 
ıgösterilmelktedır, dedim. Şu kadar müessese 
hin tane poliklinik yapmıştır, daha fazla mües
sese 'bunun yarısı kadar yapamamıştır, hu iti
barla rakamları siz de taksim ederseniz söyle
diğimiz neticeye varırsınız. Rakamların hir kıs
mı karanlıkta bırakılırsa ya biz sizi, ya siz bi
zi karanlıkta bırakmış oluruz. 

Evvelce hemşire okulu dört idi demişim, 
halbuki üçmüş, sözcü böyle diyor, hemşire 
okulunun üç veya dört olması haizi ehemmiyet 
değildir. Çünkü dört olduğunu biz söylemedik 
sizin raporlarınız.. Biz, bilgimiz tahtında olan 
malûmattan size hiç bahsetmedik. Hükümetin 
verdiği istatistikleri okuduk, orada dörttür, 
ona göre beyanda bulunduk, yanlış kimde? 

Sağlık memurları hakkında benim ilk arz et
tiğim, gibi yine yevmiyeleri mevzuübahis ol
mamıştır. Yem bedeli, evet o da şayanı teşek
kürdür. Duysunlar, yani teşekkür ederiz di
yoruz, Ama yeter mi diyelim. 15 ten, 30 dan 
50 ye artırılmıştır. Fakat kâfi değildir ve bu-
nu da vermeye yetecek ödenek yoktur. Bun
ların haklarını koruyacak yeni tedbirler de is
tiyoruz, Bunda da pek haklıyız. Hastanelerin 
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ameliyatlar vesair hizmetlerime dair rakamla
ra gelince : 'Söylediklerim müessese Ibaşma dü
şenlerdir. Çünkü, tekrar ediyorum, faaliyete 
geçmemiş olan hastaneler de o şekilde gösteril
miştir. 

Sağlık merkezlerine ıgelelim : inşa edilenler 
için verdiğimiz rakamlara hilafı hakikat de
diler. Biz o rakamı nutuktan aldık, nutuk 
mu hilafı hakikat? Bizim dilimiz varmaz, bu 
hir... Sonra, tamamen faaliyete geçirilmedik
lerini de ifade ettim. Yine bütçe sözcüsü bile, 
bunların 37 tanesinin faal olmadığını yazıyor, 
dedim. Efendim, bakın bunların altıncı ay
dan itibaren faaliyete geçmesi lâzımdı, geçen 
yıl drektifiniz bu idi. Yalan var mı? Ama, 
ıgayret göstermiş Sağlık Bakanı, son günlerde 
bu 37 nin de büyük kısmını çalıştırmış, âlâ,.. 

Bizim söylediğimiz : Altıncı aydan itibaren 
faaliyete geçmesi lâzımıgeldikleri idi. 'Geçiril
memiştir. Bu hir. 

Hem, bu sağlık merkezleri faaliyete geçme
miştir diye biz iddia etmemiştik. Bu hususta 
kendi rakamlarını vermiştik, 'biz. Elbette bu
nun da bir sebebi vardır. Bütçe sözcüsü bu
nun sebebini izah etmelidir, demedik mi? 

Hulâsa ediyorum : İnşaat rakamlarımızı sa
yın Cumhurbaşkanının nutkundan, hastanele
rin, Bakanlığın faaliyetlerini Sağlık Bakanlığı 
kartonlarından, Meclisin verdiği direktife ay
kırı hareketleri bütçedeki rapordan, ve tenkid 
ettiğimiz hususları da resmî iş ve sözlerinizde» 
aldık. (Kâfi kâfi sesleri). 

Arkadaşlarım, mademki kâfi buluyorsunuz, 
sabırsızlandığınızı görüyorum, huzurunuzu faz
la işgal etmiyeyim, sizleri saygı ile selâmlarım. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
tcap ve iktiza eden tenkidler yapılmış ve 

cevaplar verilmiştir. Müzakerenin kifayetinin 
reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 

ÎMaraş Mebusu 
Mazhar özsoy 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SEDAT BA
RI (Seyhan) — Efendim; Muhit Tümerkan'm 
ilk konuşmasından zaptedebildiğim birkaç keli
me vardır, övünülecek hale gelmek için sene
lere muhtaçsınız. Eğer rakamları sayarsam mu
azzam hamleler tâbirinin nasıl yıkıldığını göre
ceksiniz, diyor. 
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Arkadaşlar; rakamları «lâtakrabüsselâte» 

gibi okuyor. 1949 senesini tam okuyorlar, 1953 
senesinin yalnız sekiz aylığını okuyorlar. Bunu 
yarın Ulus Gazetesinde göreceğiz. Beyanatları 
bu rakamlarla çıkacaktır. Ona temas etmek is
temiştim. (Soldan millet biliyor sesleri). 

Bu muazzam işleri eski iktidarın başladığı 
işlerin tamamlanmamazlık edilmediği tarzında 
lütfen kabul buyuruyorlar! Hasta yatağı ihti
yacının da ancak beşte birinin karşılanmış ol
duğunu söylüyorlar. Arz ettiğim adedler karşı
sında ne dereceye kadar isabetsiz iddiada bu
lunduklarını takdir edersiniz. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Grup adı
na söz rica ediyorum. 

REİS — Demin kifayet olduğu halde, kifa
yet mevcutken grup adına söz vermek için hiç
bir mecburiyet olmadığı halde size sözlerdik. 
Bir hayli söylediniz. Hâlâ grup adına söz isti
yorsunuz. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Söz vermi
yorsunuz. Usul hakkında söz istiyorum. (Otur
duğu yerden). 

Grup adına söz vermeyisiniz usulsüzdür. Ki
fayet takriri oya konmamıştır. Sözcüden sonra 
son söz milletvekilinindir, ve bunlardan sonra da 
grup sözcüsünündür. 

Kanunsuzluk yapıyorsunuz. Riyaset Maka
mını grup adına, bitaraf olmadığı için protesto 
ediyorum.. 

REİS — Aziz Koksal (Yok sesleri). 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) Maksadınız 

söz vermemekse o başka. 
REİS — Konuştunuz efendim. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Grup adı

na söz istiyorum. 
REİS — Bu kadar söz söyledikten sonra si

ze söz verilmediğini nasıl ifade edebilirsiniz? 
Vicdanınız buna nasıl müsaade ediyor? 

Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Bendeniz 

konuşmak niyetinde değildim. Sayın Vekilden 
bâzı sualler rica etmiştim. Hiçbir tanesine temas 
etmediler. Burada cevap verilmesini istemiyo
rum. O sözlerimi zabıtlardan alarak cevaplarım 
bana bildirirlerse memnun kalırım. 

(Maraş Mebusu -Mazhar Ozsioy'un kifayet 
takriri tekrar okundu). , 

REİS — Müzakerenin kifayettâni kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara, geçilmesini 'kabul' edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
101 Vekil tahsisatı 

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

Lira 
5 400 

201 'Maaşlar 33 349 650 
REİS — Kabul edenDer... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 12 553 850 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 189 600 
REİS — Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 1 604 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı. 4 500 
REİS — Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Elmekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 523 722 
REİS — Kabul edenler... Etmi? 
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil, tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 403 864 
REİS — Kabul edenDer,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 46 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 175 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edijımiştir. 

— 989 — 



F. 
303 

3(M 

505 

306 

307 

308 

309 

405 

4Ö8 

415 

416 

422 

1 : 60 

Basılı kSğrt ve c k t e l e r 
REÎS — Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler.» Etmi-
yenler... K*bul edllmietir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabu! edÖmiştir. 
diyecekler 
REÎS — Kabul edenler... E tk i 
yenler... Katra! edflfiıifctir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edanleır... Etmi-
jyeınıler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tekîavi maısraflan ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masraflara 
REÎS — Kafcttl edenler,.. 3tanb-
yenler... (KaJbaL edilmiştir. 
Temsil /»««rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemıler... Ka&«i e d i M s t k . 
Sağlık m e m u r t a ve sağlık Iko-
ruyuettla*! ÎBtyvam yem bedeli 
REÎS — E^&ul eienler... Btmi-
yenler*». Kabul ed&m%tir. 
Yüksek Sağlık gftrası fiasktn 
•huzur uereti 
REÎS — Kaıkt! edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edil<rtt%tîr. 
Sağlık müzeleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Bfmi-
yenler... Kaibul ekmiş t i r . 
Okullar, kurumlar umumi mas
rafları 
REÎS — Kafbul edenler... Etmi-
yenler... Kaıbuî e€fimi$tir. 
Bulaşıcı ve saîgm 'hastalıklarla 
savaş umumi masrafları 
REÎS — Kabul eifeıtter... Ef<mi 
yenler... Kabul «ffiorfştir. 

25.2 
Lira 
30 000 

260 000 

277 000 

13 600 

2 360 000 

46 500 

894 400 

8 000 

285 000 

14 000 

15 000 

430 000 

î 250 000 

.1954 
F. 
423 

C : 2 
Lira 

savaş umumi mas-Tralhomla 
rafları 750 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 450 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 Sıtma ile savaş umumi masraf
ları 5 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

426 Veremle savaş umumi masraf
ları 2 800 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

427 Hastanıeler, Sağlık ve Sosyal 
Yardım kurumları umumi mas
rafları 35 735 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ESAT OKTAY (Kars) — îki dakikanızı ala
cağım. Akıl hastaneleri mevzuunda, arkadaşlar, 
memleketimizde üç yerde olmak üzere 3 270 
akıl hastası yatağı vardır. Bu miktar on bin 
nüfus itibariyle nispet edilecek olursa asgari 
normun çok dunundadır. Hiç olmazsa yatak ade
di bunun iki misline çıkarılmalıdır. 

Sonra bir de bu gibi hastaların nakillerin-
deki müşkülât nazara alınarak hastaneler, Do
ğu vilâyetlerimiz de dâhil, memleketin muhtelif 
yerlerine serpiştirmeli. Sayın Bakanın bu mü
talâamı nazarı dikkate almasını rica ediyorum. 

Bir de cüzam hastaları için Elâzığ'da 225, 
Bakırköy'de akliye hastanelerinde 130 olmak 
üzere 355 yatağı ihtiva eden iki müessesemiz 
vardır. Her ne kadar memlekette bir cüzam 
taraması yapılmamışsa da bu hastaların adedi 
2 - 3 bini bulmuş olarak tahmin edilebilir. Bu 
âfete karşı tedbir alınmazsa ilerde daha büyük 
masraflara kapı açması ihtimaline binaen bun
lar için yer yer koloniler teşkil etmek ve mo
dern ieprozoryumlar kurmak çok muvafık olur. 
Bu müesseseler Darülaceze hastanesi değil birer 
yuva olmalı ve bu gibi cüzamlı hastalar bura
lara seve seve gelmelidir. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, muhtelif vesilelerle bahsettiğim ve 
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faslı gelmiş olması itibariyle tekrar söz aldığım 
Kuduz Müesseelerinin Türkiye'deki bugünkü 
durumunu daha iyi bir hale getirmek lâzımdır. 
Bilhassa af etmiyen bir hastalık olması bakımın
dan üzerinde hassasiyetle durmak lâzımdr. Bu
gün İstanbul'daki Kuduz Müessesesi mahalle 
arasındadır. Mahzuru derkâr olmakla bunun 
daha müsait ve santral t i r yere nakli lâzımdır. 

Sayın Sağlık Vekilimizin bir kere de hayvan 
müşahedehanesini görmelerini kendilerinden rica 
ederim ve bu müessese üzerinde hassasiyetle 
durmalarını bilhassa rica ederim:. Zira bu mü-
şahedehanenin bugünkü durumu ifade edilemi-
lecek derecede kötüdür ve gayrikâfidir. 

SIHHAT VE ÎÇTÎMİJ MUAVENET VE
KİLİ EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — 
Bu Ziraat Vekâletine aittir, onun bütçesinde söy
lersiniz. 

AGÂB EROZAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Sağlık Bakanımızdan bilhassa rica 
ediyorum. Ziraat Vekâletine veya başka vekâ
lete ait olabilir. Sağlık ile ilgili bu müesseseyi 
behemehal görmelerini ben tekrar rica ediyorum. 
Kuduz hastalığı için tatbik edilmekte olan muh
telif usuller üzerinde çalışan bir Abdülkadir 
Çilesiz vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. 
Onun vefatından sonra yerine kimse getirile
medi. Elâzığ hastanesi açıldı, mütehassıs dok
tor olmadığ için faaliyete geçirilemedi. İstan
bul'da bir tek Zekâi Muammer var. Allah ge
çinden versin, bir şey olursa bu takdirde yerine 
bu müesseselere tâyin edilecek adamımız yok
tur. Haklı olarak hiçbir doktor gelmemektedir. 
Bu işin kestirme hal çaresi, bu müesseselerde 
Çalışanlara bunlarla ilgili Hıfzıssıhha Enstitü
lerinde çalışanlara ve hastanelerde teşrihi ma-
razide çalışanlara tazminat esasını kabul et
mektir. Feragatlerinin, fedakârlıklarının muka
bilini mutlaka vermek lâzımdır. 

Arkadaşlar, Sayın Sağlık Bakanı bir sorum 
münasebetiyle verdikleri cevapta, Balkanlara, 
Avrupa'ya nazaran Türkiye'de kuduz vakala
rının çok fazla olduğunu ifade ettiler. Bu hal 
karşısında, ben doktor olmadığım için fazla 
konuşmak istemiyorum. Af buyurun bugünkü 
hal devam ederse yani tazminat verilmezse ya
kın bir istikbalde bu müesseselerde çalışacak 
eleman bulmak imkânı kalmıyacaktır. Memle
ket sağlığı bakımından büyük bir önem taşıyan 
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bu meselenin kısa bir zamanda hallini Sayln 
Sağlık Vekilimizden rica ediyorum. 

REİS — 427 nci faslı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

F. 
428 

429 

431 

432 

450 

451 

452 

453 

457 

476 

501 

T. C. Refik Saydam Merkez 
Hıf zıssıha müessesesi umumi 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Sağlık memurları ve sağlıik ko
ruyucularının hayvan avansı 
REİS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 
REİS — Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
REİS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Kongre masrafları 
REİS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Ka<bul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

850 000 

400 000 

3 000 

100 000 

930 000 

61 000 

33 700 

310 293 

35 000 

111 000 

17 000 
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F. 
502 Eski yıllar borçları 

REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

601 Readaptasyon müesseseleıri te
sis ve işletme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

602 Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdamesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

603 özel kurum ve derneklere 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

604 Kan 'bankası mütedavil ser
mayesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Kızılay Hastanesi taksit bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

25.2 
Lira 
5 500 
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203 Vilâyetler geçici 

ücreti 
hizmetlileri 

Lira 

3 000 

525 000 

20 000 

15 000 

100 000 

400 000 

500 000 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yıli yaltırmılar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 316 721) lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli öetvelde gösterildiği üzere (442 999) lira 
tahsisat verilmiştir. 

F. 
201 

202 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — KaJbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Lira 
430 402 

246 600 

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

206 4178 ve 4598 sayılı kanunla? 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 27 900 
REÎS — KaJbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REÎS — KaJbul edenler... Etmi
yenler. .. Kalbul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 100 445 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

211 Gece pratika ücreti 33 052 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 70 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 32 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basili kâğıt ve defterler 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 10 420 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 14 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 14 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
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ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif koruma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îlâç ve lâburatuvar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler. .^ Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Sağlık temizleme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın* masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

309 

310 

407 

412 

414 

417 

418 

419 

421 

451 

454 

501 

502 

25.2 

Lira 

3 000 

95 000 

1 500 

1 000 

5 000 

7 000 

1 000 

2 000 

155 000 

900 

5 000 

2 400 

2 600 
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100 000 

741 

752 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapımı Ve satınalma 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalınacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

272 999 

70 000 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi cetvellıe reyinize arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 759 720) lira -olarak tah
min edilmiştir. 

F. 

B - CETVELİ 

Resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Umumi bütçeden yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devredilecek na
kit 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
970 000 

28 920 

200 000 

560 800 

(îkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi cetvelle reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğünce 1954 Bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birdmftn da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın 
tarh ve tahsiline 1954 Bütçe yılında da devam 
olunur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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•MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık 

Umum Müdürlüğünün 3 0 . V I . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri, .bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisline sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

UEİS — Maddeyi cetvelle ka'bul edenler... 
Etmdyenler.... Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıllar borçları faslın-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı ibulunan 
'borçlar, ilgili loldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğratmamış ve karşılık-
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l an yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 19'54 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 
ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları ba
kiyelerinden eski yıllar borçları fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sa- • 
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

REilS — Maddeyi cetvelle kalbul edenler... 
Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere celseye 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 21,50 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, memleketimizde Millî Müdafaa sa
nayiinin tesisi ve mevcut tesislerin tevsii husus
larında ne düşünüldüğüne dair sualine İşletme
ler Vekili Sıtkı Yır cali'nın tahrirî cevabı 
(6/1257) 

30 . XI . 1953 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
1. Türkiye'de Millî Müdafaa sanayiinin 

tesisi, mevcut tesislerin tevsii ile M. 1 makineli 
tüfeğinin ve karabin otomatik silâhının imali 
derpiş edilmekte midir? 

2. Başta Balkan ittifakiyle dostluk tesis 
ettiğimiz Yugoslavya olmak üzere irili ufaklı 
birçok devletler muhtaç oldukları tepkili 
uçakları (jetleri) bizzat kendileri imal etmek
tedirler. Türkiye'de bu uçaklarla diğer müda
faa vasıtalarının imali için bir plân - program 
var mıdır? Yoksa bunların imali zaruri olma
sına göre duyulan ve gün geçtikçe artacak olan 
ihtiyaçlarımızı münhasıran hariçten mi ithal 
edeceğiz? 

Bu hususta tenvir edilmek üzere işbu soru
muza yazılı olarak Başbakan veya tensip ede
ceği Bakanlar tarafından cevap verilmesini 
ve gereken işlemin yapılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyaeıgiller 

'T. C. 
işletmeler Vekâleti 23.11.1954 

Etüd ve Plân Kurulu 
(Başkanlığı 

ISayı özel : 4/356 

özü : Millî Savunma sanayii H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
(Reisliğine 

Memleketimizde Millî Savunma sanayiinin 
tesisi ve mevcut tesislerin tevsii hususlarında 
ne düşünüldüğüne dair Zonguldak Mebusu Ab
dürrahman Boyaeıgiller tarafından verilen ve 

yüksek malkammrzdan 3 . X I . 1953 tarihli ve 
•6-1257/5941/13630 sayılı yazı ile Yüksek Başve
kâlete gönderilen yazılı soru cevabının ilişik 
olarak takdim kılındığım saygılarımla 'arz ede
rim. İşletmeler Vekili 

iS. Yırcalı 

1. Memleketimizde zaruret halinde Millî 
Savunma ihtiyaçlarını kısmen karşılıyabilecek: 
bir sanayi mevcuttur. 5591 numaralı Kanunla 
bu vazife Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumuna verilmiş bulunmaktadır. Adı geçen 
kurum tarafından hazırlanan bir inkişaf pno-
gramı ile de mevcut silâh, mühimmat, barut 
ve patlayıcı maddeler ve malzeme fabrikaları
nın ıslahı derpiş edilmiş ve bu meyanda yeni bir 
fişek fabrikasının kurulması da takarrür et
miştir. 

ıNATO Devletlerince standart olarak kabul 
edilecek bir otomatik piyade tüfeğinin üzerinde 
halen çalışılmakta olduğundan ancak standar-
dize işinin ikmalinden sonra tüfeklerin imalâtı 
düşünülebilecektir. 

2. ITürk Hava Kurumundan Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmiş bu-
Üunan uçak ve motor fabrikalarında halen Millî 
Savunma Vekâleti tarafından sipariş verilen. 
okul uçakları üzerinde çalışılmaktadır. 

(Bugün için tepkili uçaklar (Jetler) imal ede
cek bir sanayiimiz mevcut değildir. 

2. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, İl
gaz Kazası Devres çayı üzerindeki köprünün 
1954 yılında tamamlanıp tamamlanmıyacağma 
dair sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun 
tahrirî cevabı (6/1373) 

39 .1.1954 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

İlgaz îleesi Devres çayı üzerinde geçen yıl 
başlanan ve 12 500 lira sarfedilmiş bulunan 
-köprünün 1954 yılında tamamlanması için ne 
düşünülmektedir? Bayındırlık Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

iÇanlkırı Mebusu 
(Kemal Atakurt 
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T. C. 

Bayındırlık Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 94 

23 . II . 1954 

T. B. M. Meclisi Reisliğine, 
Ankara. 

1 . I I . 1954 gün ve 6-1373/6380/14733 sa
yılı yazı karşılığıdır : 

İlgaz Kazası Devres çayı üzerindeki köp
rünün 1954 yılında tamamlanıp tamamlanmı-
yacağma dair Çankırı Mebusu Kemal Atakurt 
tarafından verilen yazılı soru önergesine ha
zırlanan cevabın ilişik olarak gönderildiğini 
saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

İlgaz Kazası Devres çayı üzerindeki köprü
nün 1954 yılında tamamlanıp tamamlanmıyaca-
ğma dair Çankırı Mebusu Kemal Atakurt 'un 

yazılı soru önrgesi aşağıda cevaplandırılmış
tır : 

Köprü kurma cemiyeti tarafından Kuyunpı-
nar Köyü önünde Devres çayı üstüne bir köp
rü inşasına başlanmıştır. Cemiyetin maddi ve 
bedenî çalışmasından gayrı Çankırı özel ida
resince bu köprü inşaatına sarf edilmek üzere 
12 500 lira da yardımda bulunulmuştur. 

Köprü projesi hiçbir fennî esasa istinadet-
mediği için önceden cemiyetçe tahmin olunan 

"bedelle köprünün ayakları dahi ikmal edileme
miştir. Esasen ayak temelleri gerektiği şekilde 
derine inilmediği için ilk feyezanda bu ayak
lardan birisi yıkılmış, birisi de maili inhidam 
bir şekil almıştır. 

îş, bu şekilde olarak Vekâletimize aksetmiş
tir. Havalar müsaade eder etmez köprü ayak
ları, yerinde etüd edilerek mevcut ayaklardan 
istifade edilip edilmiyeceği araştırılacaktır. 
Ayakların durumu istifade edilemez şekilde 
olursa bitişiğine yeni bir köprü yapılması ci
hetine gidilecektir. 

TASHİH CETVELİ 

Bu inikat zabıt ceridesine bağlı 80 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

Sahife Satır Yanlış Doğru 

25 
26 
26 

22 
2 
4 

olanların oranlıyan 
plânlarına plânlama 
işçi gündeliller bu işler ait kira, işçi gündelikleri ile kanunları gereğince bu gibi 

* J * kimselere tanınan hakların, bu işlere ait kira, 

49 ncu inikat zaptının münderecat sayfasının en son satırındaki: misyonu raporu (1/687) den 
sonra gelen 827 rakamı silinerek yerine 

829:837,837:849,850:859 rakamları konacaktır. 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Rey verenler 246 
Kabul edenler : 246 

Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye katılmıyanlar 220 
Açık mebusluklar 21 

[Kabul 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

Müfit Erkuyumcu I 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yıreah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU I 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu | 
Mahmut Güçbilmez I 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 

edenler] 
I Emin Kalafat 

ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şfıhin 

I Refet T;Avaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

Kâmil Tayşı 
EDİRNE 

Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Samih tnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Vanaca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Halil Atalay 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
FTfidi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türk çeldi 

ÎZMIR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Oihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bildin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

1 : 50 25.2 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtıi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

. 1954 C : 2 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal nüna l 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbnş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Kö^oroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Fi ruz Kesim 
Feri d Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 

Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

StîRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Siialp 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SÎVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil îmro 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Era tam an 

TOKAD 
Ahmet Oürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Tîçöz 

ZONGULDAK 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
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kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHlSAF, 
Abdullah Güler 
Ali ihsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
.Rftif A>bar 
.Sfîiirsi f!;;":!?> Eme-;; 
Mithat San 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

[Reye 
I.Celâl Boynuk 

Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

D35NIZLÎ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügii 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 

İEDÎRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

I ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (t.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
•Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuran el 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-

t Adnan Tüfekeioğiu 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

| Tayfur Sökmen 

Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

IÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) . 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
TTüsnü Yanınr. 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
"Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
jemal Tünce 
Osman Kapani 
Cemal Tunca i 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS I 
Fevzi Aktaş I 
S'rrt Atrslny 
Mehmet Bahadır j 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu | 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Deveîioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Ham di Başak 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet, Kartal 
Meîımeı Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince (I.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
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Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
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Atıf Topaloğlu 
SAMSUN 

Ilaşim Alişan 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğl 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

SÎİRD 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Muhtar Acar 

! Nuri Sertoğlu 
| Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
I tbrahim Duygun 

Şevki Ecerit 
Bahattin Taner 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

[Açık m 
1 
1 
1 
o 

1 
o 

1 
2 
i 
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TEKÎRDAfc 

İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Haindi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Oıhon 
1 Tasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCEL? 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

I URFA 
I Necdet Aça nal 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekiı dağ 
Toka d 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
>> 
1 
1 
1 
1 
1 

21 

Reşit Kemal Timuroğh: 

VAN 
tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 

Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rıfat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan ' 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
246 
246 

220 
21 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğhı 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erk uyum cu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 

Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zoytinoğlu 

GAZİANTEB 
Sam ih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatiirk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
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Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz ÇamlıbeJ 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 

t : 50 25.2 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
ğaoğlu 
Hidayet Ay diner 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Tarık Koz bek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ulgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

. 1954 C : 2 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mortril 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firnz Kesim 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 

Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SİIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Ali îhsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri tşeri 

BOLU 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 

' ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 

Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altına! m az 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nah id Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenan i 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğhı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bayhurn 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fııad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Salih Fııad Keçeci 
Scyfi Oran 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

IZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
tbrahim Kirazoğlıı 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Renizi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Şeni i Ergin 
Refik Şevket înce 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Muhlis Tüm-ay 

MARAŞ 
Salâhattin nüdayioğlu 
Ahmet Kadoglu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
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Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Ilünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

î : 50 25.2 
ismail Işın 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 

[Açık 
Amasya 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

. 1954 0 : 2 
TEKİRDAĞ 

ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğ] 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 

mebusluklar] 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

u 

1 
] 
2 
1 
i 
1 
1 
1 

21 

Reşit Kemal Timuroğlu 
VAN 

izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
11 ânı it Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
()sman Talâc Ilt'ekin 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
rmtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena | 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabu edenler 
Reddedenler 

Müs tenkitler 
Reye katılmıyanlar 

x\çık mebusluklar 

487 
. 283 

283 

183 
21 

[Kabul edenler] 
1 Salâhattin Başkan 

Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkııt 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikba.ş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Selim ITerkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

— 10( 

1 Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Meçi t Bum in 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
öemai Köprülü 
Rükneddin Nasııhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hami t Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 

35 — 

[ Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 



İSTANBUL 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demire!îi 
Bedri Nedim Oöknil 
Fuad Kö/)rülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayı m er 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
TTalil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem TTayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
S : d ' • • : ; • ' . • ' ' 

§ükıû Keıiüızad'v; 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
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Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önlıon 
Lûtfi Tokoşlu 
Hüsnü Türk and 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğhı 
Rifat Aiabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M ura d Âli Ülgen 
[buran Nazif Yiğit er 

KÜTAHYA 
Mrcdot Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet, îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 

Hikmet ivJiat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 

O TCK/î <**" > Q 

I Adnan Karaosmanoğlu 
ı Fevzi Lûtfi Karaos

manoğlu 
Muzaffer Kıırbanoglu 

| Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

1 MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Nedim (Huri en 
Remzi öksüz 
Mazlıar özsoy 

MARDİN 
j Abdülkadir Kalav 
I MUĞLA 
j Yavuz Başer 

Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

i Nuri özsan 
Nâtık Poyra zoğlu 

MUŞ 
Hamdi Bayı 

j Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
| TTâdi Arı baş 

Süreyya Dell al oğlu 
Asım Doğanay 
Ferit V.cer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

j SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulucay 

| Hadi Üzer 

I SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

j Sinan Tekelioğlu 
SİİRD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
SüTeyman Fehmi Kalay
cı oğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
' TTaçp.-r Remzi Kuln. 

ÜRFA 
:, v İV.'! '•".'•:. _.*> v ' V î> 

Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
I Faik Erbaş 
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Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Uçöz 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah' Güler 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç, 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Oedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoglu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
r„ Süreyya Endik 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

Ali Riza încealemdar-

Cemal Kıpçak 

Rifat.Siyişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reye kattlmıy anlar] 
Nihat tyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal 'Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı YpmpniHler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizo&lu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Oünaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sagıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır TMileer 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Raskurt 

GAZIANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMUŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yttrtman 
t İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Iteis) 
Celâl Ram azan oğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Resad Belger 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sozer 
Nazlı Tlabar 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Vasfi Menteş 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 

Abbas Çetin 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Emin Develipğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret (Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ftlpmen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Samet Agaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce (I.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kado&lu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
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Mehmet Kâmil Boran 
Rıza fii-tfen 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırtt 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlü 

SAMSUN 
Hâşim Alışan 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi 0ğu2 Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

8ÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğta 
Server Sömuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Ereüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüı 5 

Hüseyin Bingili 
Şevket Mocan 

m#tw * »* 
- TOKAD 

Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

1 Manisa 1 
Niğde .1 
Sivas.. 2 

| Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa '., 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

URPA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğla 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tathoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Afo-
kant 
Suat Basol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHtSAR 
Süleyman Kemi an 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali thsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziröğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Hamdi Bulgurlu 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekeliofclu 

AYDIN 
Nail Geveni 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkumen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroftlu 
Müfit Erkuyumeu 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 259 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 207 

Açık mebusluklar : 21 

[Kabul edenlerJ 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yıreah 

BÎLECtK 
îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse1 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
BOLÜ 

Zuhuri Danışman 
thsan Gül ez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özhey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Abbas Oigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDÎRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yoney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

1 Enver Karan 

Rıza Topçuoglu 
Memiş Yazıeı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Pötuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZUNTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih tnal 
Galip Kmoğlu 
AH Ocak 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naei Duyduk 
Hayrettin Erkm^n 
Tahsin tnanç 
Doğan Köymen 
Adnan fiifekeioglu 

GÜMtTŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal YorükpjHu 

HATAY 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Aziz Koksal •;•;-;, 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
1 SalamonAdato 

1009 — 



Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Oürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü. Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok-

1 : 5 0 25. 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rii'at özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim Onhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Oedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan (rürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
Riıhoğlu 
îhsan Şerif "Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Nuri Ocakcıofflu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Adnan Karaosmanoğlu 

2.1954 C : 2 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbas 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri Köskeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztene 

RİZE 
Tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoglu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Moreril 
Zeki Rıza Spnrel 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferîd Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 

Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel i oğlu 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

srvAS 
îb?ahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Tmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Oürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoglu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral -
Celâl öncel 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
dğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yürdabayrak 
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[Reye katılmty anlar] 

âFYON KARAHISÂR, 
Abdullah Güler 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil.) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyf i Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Hıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk San&ç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal "inene, 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

OAZIANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman' 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
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Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Bunal 
Nuri özsan 
Nâtık Peyraseğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

Naci Berkman 
İsmail İşın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

StlRD 
Baki Erden 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Servor Soaıuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyûı 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik. Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

Cahid Zamangil 
URFA 

Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
gilier 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /694) 

r. o. 
Başvekâlet 30 . XI . 1958 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Karar Müdürlüğü 

8ay*: 71 - 2680, 6 - 3298 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye 
tince 25 . XI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe 
lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederiuı. 

Başvekil 
A. Menderes 

BÜTÇE GEREKÇESİ 

F. M. 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı. 

Merkez kadrolarında bir değişiklik yapılmamıştır. 
12 Vilâyetler memurları maaşı. 

Vilâyet kadrolarında bulunan 50 liralık kadroda 1, 40 liralıktan 15 ve 35 liralıktan 
15 kadro yeniden (L) cetveline alınmış ve tutarları bulunan 110 400 lira noksaniy-
len teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık aylığı. 
Halen açık aylığı alan bir kimse bulunmadığı cihetle 1 lira bırakılarak 5 999 lira 
eksiltilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti. 
Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştuv. 

203 Geçici tazminat ücreti. 
Geçen yılın aynı olarak ipka edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar. 
Cari yıl sarfiyatı göz önünde tutularak ihtiyacı karşılamak üzere aynen teklif olun
makla beraber yakacak zammına 500 lira eklenmiştir. 

207 Ecnebi dil para mükâfatı. 
Geçen yılın aynıdır, 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler. 
Teklif olunan maaş ve D cetveline göre hesaplanmış ve neticede 5927 lira eksiltilmiştir. 
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210 Temsil tahsisatı. 
aynen teklif olunmuştur. 

211 Personele verilecek ikramiyeler. 
Aynen teklif olunmuştur. 

301 Merkez daireleri büro masrafları. 
Aynen teklif olunmuştur. 

302 Vilâyetler büro masrafları. 
Aynen teklif olunmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler. 
Geçen yüki ödenek aynen teklif olunmuştu;'. 

304 Posta, telefon ve telgraf ücret ve masrafları. 
Aynen teklif olunmuştur. 

305 Kira karşılığı. 
Merkezde Genel Müdürlüğün işgal etmekte bulunduğu Hazineye ait binanın kirası ile 
yine merkez dairelerinden bir kısmının işgal ettikleri başka bir binanın kijra be
delini ödemek üzere 66 400 lira fazlasiyle ve buna mukabil vilâyetler kira bedelinden 
25 000 lira noksaniyle ki. neticede 41 400 lira artırılmıştır. 

306 Giyecekler 
Aynen teklif olunmuştur. 

307 Yolluklar 
Cari yıl tatbikatı göz önünde bulundurularak ihtiyaca kâfi gelmiyen geçici görev yol
luğuna 5 000 ve ecnebi memleket yolluğuna 5 000 lira eklenmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları 
Aynen teklif olunmuştur. 

40o Temsil masrafları -
Memleketimizi sık sık ziyaret eden ecnebi yol uzmanlarının ve memleket dâhilinde yol 
inşaatı hakkında umumi efkâra malûmat verilmesi maksadiyle gezdirilen gazetecile
ri ağırlamak ve sair masraflar için geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştu*. 

407 30 Geri verilecek paralar 
Aynen teklif olunmuştur. 

40 Mahkeme harçları 
Aynen teklif olunmuştur. 

419 Mahkeme masrafları 
İstimlâk dâvalarının günden güne artması dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmiyen bu bö
lüme 50 000 lira eklemek zarureti hâsıl olmuştur. 

451 Yayın masrafları # 

Aynen teklif olunmuştur. 

452 Staj ve tetkikat masrafları 
M. S. A. yardımından Amerika'ya ancak 10 memurun gönderilmesi düşünüldüğün
den bu tertipten 70 Q00 lira indirilmiştir. 
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Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak masrafları 

3 000 lira artırılmıştır. 

Fuar ve sergi masrafları 
Aynen teklif olunmuştur. 

Kurs masrafları 
Aynen teklif olunmuştur. 

Geçen yıl borçları 
Muhtemel borçları karşılamak üzere aynen teklif olunmuştur. 

Eski yıllar borçları 
Muhtelif bâzı borçları karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif olunmuştur. 

Hükme bağlı borçlar 
Aynen teklif olunmuştur. 

Yatırımlar Gerekçesi 

Atelyeler Döner Sermayesi. 
İhtiyaç halinde aktarma yapılması maksadiyle geçen yılın aynı bir lira teklif olun
muştur. 

Yollar ve köprüler. 
10 Yapım. 

1953 ve daha evvelki yıllar zarfında girişilmiş taahhütler ve akdedilmiş sözleşme
lerden doğan yol ve köprü sâri taahhütleriyle bono borçları olarak 1954 yılında 
ödenmesi iktiza eden 58 747 072 lira teklif olunmuştur. 

20 Makina ve araçlar onarımı. 
Bu maddeden geçen yıla nazaran 7 500 000 lira artırılmışıtır. Teklif olunan meb
lâğdan 10 milyon lirası M. S. A. yardımından gelen yedek parçaların bedeli kar
şılığı olarak ait olduğu fona yatırılacaktır. Bakiye 15 000 000 lira da yedek parça 
ihtiyacı ve atelyelerin sair işletme masraflarına karşılıktır. 

30 Satmalmacak makina ve araçlar. 
Geçen yıla nazaran 2 389 672 lira fazlasiyle 16 500 000 lira teklif olunmuştur. Bu meb
lâğdan 15 milyon lira M. S. A. yardımından alınan makinalarm bedeline karşılık 
olarak ait olduğu fona yatırılacak geri kalan 1 500 000 lira ile de müteferrik ma
kina mubayaası yapılacaktır. 

40 istikşaf, etüd, aplikasyon. 
Etüd işlerinin artmış bulunması ve Trafik Fen Heyeti Müdürlüğünün kurulması 
dolayısiyle masraflarını karşılamak üzere geçen yılki ödeneğe 700 000 lira eklen
miştir. 

50 Sürekli onarmalar. 
Bakıma alman yolların tulü 25 000 kilometreye baliğ olmakla beraber geçen yılın 
ödeneği aynen muhafaza edilmiş ve 24 milyon lira teklif olunmuştur. 

60 Vilâyet ve Köy Yolları Yapımına yardım (dağıtım ve harcama .şekli Heyeti Vekile-
ce belirtilir). 
Geçen yılm ayni olarak 51 milyon 400 lira teklif olunmuştur. 
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782 Teknik Hizmetler Geçici Görev Yolluğu. 
Cari yıl sarfiyatı göz önünde tutularak geçen yılın*aynı olarak muhafaza edil
miştir. 

Gelir gerekçesi 

1 Karayolları Umum Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun *20 
nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar: 
5589 sayılı Kanun gereğince a'kar yakıtlardan alınan Yol Vergisinin % 45 ile Gümrük resim
leri ham petrol, istihlâk Vergisi altı aylık tahsilat durumuna nazaran yapılan tahminlere 
göre asgari % 11 civarında bir tezayüt hâsıl olacağı anlaşılmaktadır. 
Buna göre: Ham petrol istihlâk Vergisi 34 000 000 

Gümrük Resmi 36 000 000 
Akar yakıtların Yol Vergisi 40 000 000 

2 Hazineden yardım: 79 824 318 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri 
Mütaahhitlere bedeli mukabilinde verilen 10 000 ton kadar çimentonun be
deli (ki 'bu çimentonun bir »kısmı bu yıl için verilmiş olup mütaanhit foonola-
rmdan tenzil edilmekle 1954 yılında irada alınacaktır.) 1 300 000 
Diğer menkul 'mallar ve fersndeletşmiş makinelerin »atışından elde edilecek 
miktar 199 997 

Umumi yekûn 191 324 315 
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Rapor 

10.1.1954 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1954 yılı Bütçe tasarısını tetkik ettik, (liderlerin ve hiz
metlerin tahlili aşağıda gösterilmiş ve umumi mütalâa ile dileklerimiz raporun sonuna dereolun-
muştur. 

I - Adi bütçe (A/l) 

Umum müdürlüğün 1954 Bütçesinin A / l cetveli yekûnunda geçen seneye nazaran 131 539 lira 
fazlalık ve 218 965 lira noksanlık olmak üzere heyeti umumiyesi 1953 Bütçesine nazaran 87 420 
lira noksaniyle 7 427 245 lira olarak teklif edilmiştir. Noksanlığın 123 695 lirası personel masraf
larında, 25 000 lirası yönetim giderlerinde ve 70 000 lirası da daire hizmetleri kısmındadır. Faz
lalığın 2 139 lirası personel masraflarında 76 400 lirası yönetim giderlerinde, 53 000 lirası daire 
hizmetleri kısmındadır. Fasıllardaki artış ve miktarların sebepleri aşağıda ayrı ayrı mütalâa 
edilmiştir. 

Fasıl 201 — Maaşlar : 

Bu fasla 1953 senesi Bütçesine nazaran 116 399 lira noksaniyle 3 395 402 lira konmuştur. Bu 
noksanlık «L» cetveline alınan 37 kadronun tutariyle açık maaşları maddesine birer lira konma
sından ileri gelmiştir. 1 ve 2 üst derece alanlar için ayrı bir ödenek teklif olunmıyarak bunların 
tasarruflarla karşılanmasının temin olunduğu anlaşılmıştır. 

Fasıl 202 — Ücretler : 

Bu fasılda 1953 senesi Bütçesine nazaran bir artış ve eksiliş kaydedilmemiştir. 

Fasıl 203 — Geçici ücretliler : 

Bu fasla 1953 senesi Bütçesindeki ödenekler aynen konmuştur. Ancak 1953 senesinde yeni
den ihdas edilen bâzı kadrolar için 10 aylık hesabiyle ödenek konduğu, halbuki 1954 yılında bu 
kadroların 12 şer aylık olarak kullanılacağı düşünülürse, noksan konulan 30 200 liranın 203 ncü 
faslın 11 nci maddesine ve 34 900 liranın da aynı faslın 12 nci maddesine ilâvesi zarurî görülmüş
tür. 

İki ilâve 6211 -sayılı Kanunla kaldıri'l-mıç bulunan ikramiyeler karşılığı olarak 211 ne i fasla 
konmuş bulunan 300 000 liramdan karşılanabilecektir. 

Fasıtl 206 — 4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince, yapılacak zam ve yardımlar : 

Bu fasılda yalnız 500 lira yakacak zammına ilâve edilmiştir ki bu da yeni ihdas edilen Van 
bölgesindeki memurların yakacak z aminimi teşkil etmektedir. 

Fasıl 209 — 5434 saydı Kanınn gereğince T. O. Rtmekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

Bu fasılda 1953 Bütçesine nazaran 5 927 lira noksan ödenek konmuştur . Bunun kadro vazi
yetine göre bilfiil hesaplanarak konmuş olduğu a/rd aşılmıştır. 

Fasıl 211 •— Teknik elemanlara verilecek ikramiye : 

Bu fasla 300 000 lira konmuşa rla ahiren neşredilen 6211 sayılı Kanuna göre bu meblâğın kal
dırıl m ası lâzımdır. 
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Fasıl 305 — Kira bedeli. : 

Bu fasliür merkez kısmına 1953 yılma nazaran 66 400 lira ilâve edilmiş, taşra kısmından da 
25 000 lira tenzil edilmiştir. Artışın sebebi yeni (kurulan traifk fen heyetinin mevcut binaya sı-
ğışauıaması yüzünden yeni tutulan bir bina ile 6084 sayılı Kanunla % 200 e çıkarılmış bulunan 
icar bedellerinin tezyidi dolayısiyle 1954 yılımda Hazineye ödenmek mecburiyetinde kalınan Ba
yındırlık Vekâleti binasında Karayolları Umum Müdürlüğünce işgal edilen kısımlarm icar be
deli karşılığıdır. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : 

Bu fasla 1953 yılına nazaran 50 000 lira fazla ödenek konmuştur. Gün geçtikçe artan yol faa
liyetinin zaruri lbir icabı bulunan iatimiâk işlerinde dâvaların çoğalmış bulunması, bu tahsisatın 
artırılmasını zaruri kılmıştır. 

Fasıl 402 — Staj masrafları : 

Bu fasla geçen seneye nazaran 70 000 lira noksan tahsisat konulduğu görülmüştür. Bunun 
Amerikan teknik yardım programı ile ilgili olduğu öğrenilmiştir. 

Fasıl : 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 

Bu faslın 20 nci maddesine 3 000 lira ilâve edilmiştir. Bu da fiilen katılmak mecburiyetinde 
'bulunduğumuz kongrelere gönderilecek kimselerin zaruri masrafları karşılığı olduğu anlaşılmıştır. 

II - Yatmmlm- (A/2) 

1955 senesinde istanbul'da inikat edeceği kararlaştırılan beynelmilel yol kongresine ait 1954 yılın
da gerek Türkiye'de ve gerekse Paristeki merkez komitesince yapılacak hazırlıkları karşılamak payı 
olarak bu bölümün 30 ncu maddesine 100 000 lira ödenek konulması arz ve teklif olunur. Bu meb
lâğ da keza ikramiye tertibine konmuş bulunan 300 000 liradan karşılanabilecektir. 

Umum Müdürlüğün 1954 Bütçesinin (A/2) cetveli yekûnu 183 897 073 liradır. Fasıl ve madde
lerin tahlili aşağıda irae olunmuştur. 

Fasıl 771 — Döner sermayeli atelyeler : 

Bu fasla 1 lira konmuşsa da dairesiyle yapılan temasta bütçenin teklifinden sonra döner serma
yeli bir merkez atelyesi kurulması zaruretinin hâsıl olduğu görülmüştür. Genel Müdürlüğün bütün 
teşkilâta şâmil bâzı atiye faaliyetleri mevcuttur. Bu meyanda merkezden hazırlanıp bütün bölgelere 
sevkolunan işaret levhalarını yapan atelye bütün bölgelerin tamire muhtaç lâstiklerini ıslah edip 
bölgelere sevkeden lâstik tamir atelyesi, araştırma,plânlama ve istikşaf gibi merkezden idare edilen 
faaliyetlerle umumi murakabe hizmetlerini ifa için gerekli merkez taşıtlarının foakmı ve 
tamiratını yapacak olan tamir atelyesi zikrolunmaktadır. Bugüne kadar bu faaliyetler Ankara 4. 
bölge atelyes'inde yapılmakta idi. Ancak merkez hizmetlerinin çoğalmış olması ve bölgenin yeni va
sıtaların tamir hizmetlerinin artmış bulunması muvacehesinde, mezkûr bölgenin bu hizmetleri cevap 
veremiyecek hale gelmiş olması yeni bir tedbirin alınmasını zaruri kılmıştır. Bu itibarla Umum 
Müdürlüğün 5539 dayılı Teşkilât Kanununun 29 ncu maddesine istinaden kurulacak olan bu atöl
ye için 5l0 000 liralık bir döner sermayenin tefriki faydalı ve gerekli görülmektedir. Yeni çıkan 
6211 sayılı Kanun gereğince ikramiyeler kaldırılmış olduğundan, temin edilen 300 000 liralık tasar
ruftan 50 000 liranın buraya tahsisi uygun olacaktır. 

Fasıl : 781 — Yollar ve köprüler : 

Madde 10 — Yapım : 

Bu maddede 8 152 928 liralık bir azalma görülmektedir. Bugüne kadar her sene daimî bir «rtı§-
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la gelmiş olan bir dairenin 8 milyon gibi mühim bir meblâğ noksanı ile yapım işlerini teklif etmiş 
olması calibi dikkat görülmüş ve bu mevzu tamik olunmuştur. Alınan izahata göre bu meblâğ 
devam eden taahhüt mevzularının karşılığı ile bakım ve makineli faaliyetlerin tahsisatını ve bir de 
tediyesi gerekli bonoların nakit tutarlarını ihtiva etmektedir. Bu hale nazaran 1954 senesi zarfın
da Umum Müdürlüğün yeni ihaleler yapmıyaeağı nazarı dikkati çekmektedir. 

Her sene daima artan bir faaliyetle çalışan bir teşkilâtın bir miktar daha tahsisat sarfına muk
tedir bulunduğu muhakkak addedilmektedir. Ancak, serbest teşebbüs sahası için yol makineleri 
ve yedek parçası temini bakımından gerekli imkânlar tam olarak sağlanamadığı müddetçe ihti
yatlı ve imüdebbirane hareket etmek doğru olacaktır mütalâasmdayız. Mamafih bu ve diğer ma
kine imkânlarının sağlanması halinde Umum Müdürlüğün daha geniş çapta bir faaliyet göstere
bileceği de 'kayda şayan görülmüştür. Bu itibarla mucip slbepleri 20 nci ve 30 ucu maddelerde 
izah olunduğu -veçhile bu maddeye 9 milyon liranın eklenmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 20. — Makineli araçlar onarımı: 

Bu maddeye geçen seneye nazaran 7,5 milyon lira fazla konmuştur. Yapılan tetkikat netice
sinde bu maddeye mevzu 26,5 milyon liralık tahsisatın 16,5 milyon lirası Umum Müdürlüğün 100 
milyon lira değeninde olan makineli vasıtalarının senelik onarım ve !atelye masrafları ile »geçen se
neden taahhüde bağlanmış olan yedek parçalarının karşılıkları içindir. Bakiye 10 milyon lirası 
ilse bu sene yardımdan verilecek döviz mukabili Amerika'dan getirtilecek yedek parçaların Türk 
lirası karşılığı bulunmaktadır. Verilecek yardım miktarına göre ımukabili 'Türk lirasının Merkez 
Bankasındaki hususi karşılıklar fonuna yatırılması zaruridir. Verilecek yardım 'dövizinin esası 
üzerinde bütçe teklifinden sonra mutabakat hâsıl olmuş Are bu miktar 3 400 000 dolar olarak tes-
bi't edilmiştir. Bu dövize karşılık olarak bütçeye mevzu tahsisat 10 -milyon lira olduğu halde te
min olunan dövizin karşılığı 9,5 milyon lira tutmaktadır. Binaenaleyh aradaki 500 000 liralık 
farkın bu faslın 10 ucu maddesine aktarılması ve 20 nci madde tahsisatının da '26 milyon lira ola
rak tashihi faideli ve zaruri mütalâa edilmektedir. 

Madde 30. — Satınalınacak unakine ve araçlar: 

Bu maddeye geçen seneye nazaran 2 389 672 lira fazlasiyle 16,5 milyon lira konmuştur. Bu
nun 15 milyon lirası makine parkının yenilenmesi için yardımdan sağlanacak döviz mukabili getir
tilecek olan yeni makinelerin karşılıklar fonuna yatırılması zaruri iç ödenektir. Verilecek yardım 
miktarı bütçe teklifinden sonra t eb ey yün etmiş ve bu miktar 2 300 000 dolar olarak tesbit edil
miştir. Döviz miktarı belli olmadığı sırada karşılık olarak düşünülen miktar 15 milyon lira oldu
ğu halde temin edilen dövizin 'karşılığı 6,5 milyon lira tutmaktadır. Binaenaleyh aradaki 8,5 
milyon liralık farkın bu faslın 10 ncu 'maddesine aktarılması ve 30 ncu madde tahsisatının da .8 
milyon olarak tesbiti faideli ve işin icabı mütalâa edilmiştir. Bakiye 1,5 milyon lira da devam eden 
taahhütlerle bâzı cüzi yeni mubayaalar karşılığı olarak derpiş edilmiştir. 

Madde 40 — İstikşaf, etüd, aplikasyon : 

Bilhassa Trafik Kanununun Karayolları Genel Müdürlüğüne tahmil edeceği yeni hizmetler mu
vacehesinde ve bir de etüd işlerinin artmış olması yüzünden 700 000 lira fazlasiyle 6 200 000 lira 
olarak teklif edilmiş bulunan bu maddedeki tahsisat tarafımızdan lüzumlu ve faideli bulunmuştur. 

Madde 50 — Sürekli onarmalar : 

3 sene mütevaliyen 24 milyon lira olarak teklif edilen bakım masraflarının bu sene de aynen ip
ka edilmiş olması bakım faaliyetlerinin bir müddetten beri istikrar arzettiğini göstermektedir. Bu
gün için bu durum şayanı kabul olmakla beraber bakıma tâbi tutulacak yol tullerinin artması ile 
mütenasip olarak tahsisatının da bir inkişaf göstermesi şayanı temenni görülmüş ve dairesinden 
alınan izahata nazaran bakım tullerinin artırılması ile mütenasip olarak önümüzdeki senelerde bu sa-
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hada daha geniş programlarla ve binaenaleyh daha büyük tahsisat teklifleri ile gelineceği öğrenil
miştir. 

Fasıl 782 — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu : 

Bu fasıldaki tahsisat miktarı 1953 senesinin aynı olmak üzere 550 000 lira teklif edilmiş ve uy
gun bulunmuştur. 

Mütaakıp fasıl hakkındaki mütalâamızı serdetmeden evvel bir cihete temas etmek zaruretini duy
maktayız. Bundan evvelki senelerde vilâyet ve köy yolları için verilmiş olan yardım tahsisatı ayrı 
bir fasılda gösterilmiş olduğu halde bu sene mezkûr tahsisatın 781 nci yollar ve köprüler faslında 
bir madde halinde gösterilmiş olduğunu müşahade ettik. Gerek hizmet, gerek mahiyet ve gerekse sarf 
şekli bakımından tamamen ayrı bir mâna ve hüviyet taşıyan bu tahsisatın evvelce olduğu gibi ayrı 
bir fasılda gösterilmesine zaruret vardır. Bu hususun Yüksek Komisyonun tasvibine mazhar olacağı
nı düşünerek mezkûr tahsisatı raporumuzda ayrı bir fasıl halinde tetkik ve tahlil etmeyi uygun bul
duk. ' « , - • . . . 

Fasıl 783 — Vilâyet ve köy yolları yardımı : * * *-". , "'. **' ' 

Dağıtma ve harcama şekli Heyeti Vekilece belirtilecek olan vilâyet ve köy yolları yapımı ve ya
pımına yardım tahsisatı geçen seneki tahsisatın aynı olmak üzere 51 400 000 lira teklif edilmiştir. 
Yapılan tetkikat neticesinde umumi hatları itibariyle memnuniyet evrici bir şekilde tahakkuk ve in
kişaf etmekte olan bu faaliyete mezkûr meblâğın ayrılmış olması yerinde bulunmuştur. 

B Cetveli. Gelirler : 

4 senelik petrol istihlâki artışları ile mütenasip olarak mütemadi bir inkişaf gösteren Karayolları 
gelirlerinin senelik tezayüt nispeti % 20-30 arasında bulunmaktadır. Bu sene bütçeye konan tahminî 
artış miktarı ise % 11 raddesindedir. Elde mevcut müspet rakamlara dayanarak hakiki tahminler 
yapıldığı takdirde gelir kısmının 110 milyon liradan asgari 120 milyon liraya çıkarılması mümkün 
görülmektedir. Bu 10 milyon lira fazlalığın da yatırım faslının yapım maddesine ilâvesinin uygun 
olacağı mütalâa edilmiştir. 

«-• > *< * / / / - Umumi mütalâa ve dilekler 

Memleketin iktisadi ikalkınmasında ve mânevi bütünlüğünün sağlanmasında en ehemmiyetli bir 
faktör olarak mütalâa edilmesi gereken yol faaliyetine, 1951 yılından itibaren Hükümetimizin at
fetmiş 'olduğu ehemmiyeti şükranla kaydetmek isteriz. 

Umum Müdürlüğün bu sene zarfındaki faaliyeti de, bundan evvelki faaliyet seneleri gibi normal 
bir inkişaf göstermiş «ve yurdun her 'tarafında tatbikma devam edilmiş bulunan yol yapım ve ba
kım işleri, bir sene evveline nazaran daha emniyetli, süratli ve ucuz nakliyat yapılmasını sağla
mış 'bulunmaktadır. 

Umumi vaziyet böyle olmakla beraber bu teşkilâtın daha verimli çalışmasını temin gayesiyle 
aşağıdaki hususların nazarı itibara alınmasını tavsiyeye şayan görmekteyiz. 

1. Teşkilât Kanunu: 

4 seneden beri yürürlükte olan 'Karayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifelerine dair 
5539 sayılı Kanunun muhtelif cephelerden tadile tâbi tutulması gerekmektedir. 

Devamlı olarak gelişmekte bulunan hir teşkilâtın uzun müddet müstakar hükümlerle sevk ve 
idaresi imkânsızdır. Tatbikat sahasından elde olunan tecrübelere istinaden mevcut kanuni hüküm
lerin tatbikat ve vakıalara uydurulması zaruri bir keyfiyettir. Bu meyanda: 

a) Teşkilâtın umumi hatlarının değişip hizmet esaslarına göre ve yeni idarecilik:-ve teşkilât-
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çılık nazariyelerine uygun >olara!k elden ıgeçirilmesi ve bugünkü ihtiyaçları cevaplandıracak şekil
de tadili; 

b) Finansman ve varidat esaslarının bugünkü hükümlere nazaran daha geniş imkânlar «ağ
rıyacak şekilde ıslahı ve geçen sene de mevzubahis edildiği gibd bir karayolları fonunun ihdası; 

c) Malî murakabe sis/teminin teşkilâtın faaliyet tarzına daha uygun bir ışekle ifrağı; 

d) Ehliyet, ve tevdi olunan mesuliyet esasına dayanan bir personel statüsünün kurumıası ;-

Zdkrolunabilecek bellibaşlı mevzulardır. 

2. Çalışma tarzı : 

Bir taraftan günlük hizmetleri ifa ederken, gerek metot bakımından ve gerekse makine cephe
sinden vâki inkişafları takip edip bunların yurdumuza tatbik imkânlarını araştırmak hususunda 
gayret sarfolunduğu memnuniyetle müşahade olunmuştur. Ancak, tatbikatta kullanılan metotla
rın tekâmmülü için geniş bir eğitim programının ehemmiyetle nazara alınması zaruri olduğu gibi, 
bu çalışmaları sağlıyacak makineli vasıtalarla yedek parçalarının da teminat altına alınması mut
laka lâzımdır. Bu meyanda : 

a) Yol programlarının tanziminde iktisadi ve içtimai faktörlerin nazarı itibara alındığı 
memnuniyetle müşahade edilmekle beraber, şehir içleri ile turistik yolların, henüz geniş ve esas
lı bir programa bağlanamadığı,. 

b) Havadan fotoğraf almak suretiyle istikşaf ve etüdlerin yapılmasının müessir ve verimli bir 
şekilde tertip ve tanzim olunamadığı, 

c) " Haricî temasların, teşkilâttaki umumi görgüyü artıracak şekilde geniş bir programa bağ
lanmadığı. 

Mütalâa olunmuştur. Bunların da yerine getirilmesi temenniye şayan görülmektedir. 

3. Personel mevzuu : 

Geçen sene raporumuzda mevzuubahis ettiğimiz gibi lise, sanat ve mümasili mektep mezunlarını 
kurslara tâbi tutarak eleman darlığını ferahlatmak hususunda tatbikata geçildiği memnuniyetle 
görülmüştür. Ancak bu cihetin daha geniş mikyasta ele alınmasında henüz zaruret olduğu kanaati 
mevzu bulunduğuna göre, bu faaliyetin tevsikinin bir kere daha zikri faideli mütalâa edilmiştir. 

4. Vilâyet ve köy yollan : 

Merhaleli inşaat sisteminin vilâyet yollarında da tatbik edilerek bir sene içinde iyi neticeler 
alındığı ve bu hususun önemle takibedildiği memnuniyetle müşahade olunmuştur. Bilhassa vilâyet 
yolları programlarının dağınık olmamaları ve kısa zamanda netice alınacak şekilde tertiplenmiş 
bulunmaları üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır. . • • • • , 

5. Sonsöz : 

İktisadi değeri büyük olan ve bir sene zarfında bilvasıta temin ettiği faidelerle bünyesine sar-
folunan paraları ödemekte bulunan yol faaliyetine ait bütçenin teklif ettiğimiz tadilât dairesinde 
kabul edilmesini yüksek komisyona saygılarımızla arzederiz. 

Trabzon Mebusu Siird Mebusu Konya Mebusu 
Rüleyman Fehmi Kalay cıoğlu Baki Erden Remzi Birand 
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Bütçe Komi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
, Esas No. 1/694 * • 

Karar No, 69 
Yüksek 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çesi hakkında hazırlanan ve tcra Vekille*! Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . X I . 1953 tarihli ve 6/3298 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası komisyonu
muza havale edilmiş olmakla ^aymdır l ık Vekili, 
Karayolları ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol Umum müdürleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çesini Komisyonumuz namına tetkik eden rapor
törümüzün raporu incelendikten ve Umum Mü
dürlüğün faaliyetini ilgilendiren mevzular üze
rinde vâki sualler Hükümet tarafından cevaplan
dırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
tetkikma geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1954 yılı Bütçesinin âdi 
masraflarını gösteren (A / l ) işaretli cetvel ye
kûnu geçen yıla nazaran (87 426) lira noksan iyle 
(7 427 245) lira ve yatırımlara ait (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu îse (2 436 744) lira fazlasiyle 
(183 897 073) lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiştir. 

Komisyonumuzda fasıl ve maddelere mevzu 
tahsisat üzerinde yapılan incelemede 203 ncü 
(geçici hizmetliler ücreti) faslındaki tahsisatın 
1953 yılının aynı olduğu, ancak 1953 senesinde 
yeniden ihdas edilen bâzı kadrolar için 10 aylık 
hesabiyle ödenek konulduğu halbuki 1954 yılında 
bu kadroların 12 şer aylık olarak kullanılacağı 
cihetle raportörümüzün vâki teklifi üzerine nok
san konulmuş bulunan (30 200) liranın 203 ncü 
faslın 11 ncive (34 900) liranın 12 nci maddele-

.rine ilâvesi ve 6211 sayılı Kanunla kaldırılmış 
bulunan ikramiye karşılığı olarak 211 nci fasla 
konulmuş bulunan (300 000) liranın tenzili k'o-
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
masraflar unvanı altındaki 453 ncü bölümde ye
niden bir madde açılarak bu* maddeye 1955 se
nesinde İstanbul'da toplanacağı kararlaştırıl
mış olan Beynelmilel Yollar Kongresi için Paris 

( S. Say] 

raporu 

21.1.1954 

Reisliğe 

Merkez Komitesine ödenecek hisse ve yurt içi 
hazırlıkları karşılamak üzere (100 000) lira ko
nulması ve Karayolları Umum Müdürlüğünün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 29 nca maddesi gereğince kuru
lacak atelyeler döner sermayesi hakkında 771 
nci fasla mevzu 1 liraya (49 999) liranın rapor
törümüzün raporunda belirtilen lüzum ve za
ruret muvacehesinde ilâvesi ve 781 nci yollar 
ve köprüler faslının 10 neu yapım maddesine 
(9 000 000) liranın zammı ile bu miktardan 
( 500 000 ) liranın aynı faslın 20 nci ve 
(8 500 000) lirasının da#30 neu maddeden tenzili 
suretiyle karşılanması kabul edilmiştir. 

Yukarda arzedilen değişikliklerden sonra 
(A/ l ) işaretli cetvel yekûnu (7 292 345) ve 
(A/2) işaretli ectvel yekûnu ise (183 947 072) 
lira olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul edil
miştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1954 yılı 
varidatını gösteretı (B) işaretli cetvel yekûnu 
da (191 324 318) lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş olup (110 000 000) lirası Kara
yolları Umum Müdürlüğünün Kuruluş ve Görev
leri Hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi gereğince Hazineden alınacak paralardan 
ve (79 824 318) lirası Hazine yardımından ve 
(1 499 9^7) lirası menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelinden 3 lirası da üç fasla konulmuş 
birer liradan terekkübetmektedir. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli masraf cetvellerin
de komisyonumuzca yapılan degişiklîklerden 
sonra bakiye kalan (84 901) lira ikinci Hazine 
yardımı faslından tenzil edilmek suretiyle va
ridat yekûnu komisyonumuzca (191 239 417) 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri, yapılan de
ğişikliklere göre tesbit e'dilmiş olan yekûnlar 
aksettirilmek suretiyle 3, 4, 5 ve 6 nci madde
leri Hükümetin teklifi veçhile aynen 7 nci 
madde kelime değişikliği ile 8 ve 9 neu madde
ler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil

gi : 80 ) 
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mistir. Ahiren kabul olunan 2611 sayılı Ka
nun ile ikramiyeler kaldırılmış bulunduğundan 
10 ncu maddenin tedvinine lüzum olmadığı ci
hetle tayyedilmesi ve Hükümetin 11 nci mad
desi 10 ncu madde ve 12 nci maddesi 11 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden komisyonumuzca tanzim 
edilmiş bulunan Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihası ekleri bulu
nan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tas
vibine iarzedilmelk üzere Yüksek reisliğe sunu
lur. 

Reis Reis V. Bu rapor Sözcüsü 
Rize istanbul Konya 

/ . Akçal H. Hüsman R. Birana. 

Kâtip 
Siird Bolu Çanakkale 

B. Erden M. Güçbilmez K. Akmantar 

Diyarbakır Diyarbakır Elâğığ 
Y. Azizoğlu M. Ekinci ö. F. Sanaç 

Erzincan G-azianteb istanbul Kastamonu 
N. Pekcan E. Cenani 8. Oran H. Türe 

Kırklareli Kırşehir Konya 
Ş. Bakay R. özdeş M. Â. Ülgm 

Rize Sivas Siird 
O. Kavrakoğlv, H. İmre M. D. Süalp 

* Zonguldak 
H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası 

•MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 Bütçe yılj) yatırımlar dışımda kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (7 427 245) lira ve yatıırım mas
rafları için de, 'bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (183 897 073) 'lira tahsisat ve
rilmiştir. 

ıMADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 Büteç yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B)" işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (191 324 318) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1954 Bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 1953 Bütçe yılında (D) işaretli cetvel
deki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişik-

• likleri dolayısiyle 1952 yılına nazaran almakta 
oldukları ücretleri azalmış olanlara aradaki 
farkların ödenmesine 19,54 Büteç yılında da de
vam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl büteç lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (6) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü Kuruluşu hakkındaki 11. I I . 1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna Ibağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. 

(S. Sa; 
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i BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (7 292 345) lira ve yatırım masraf
ları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (183 947 072) lira tahsisat veril-
mistir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (191 239 417) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3. ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

: 80) 
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HÜ. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları {'aslındaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 
ve 4 ncü kısım tertipleri ile yatmrn tertipleri 
artıklarından eski yıllar borçları tertiplerine 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

MA DDK 8. - - Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ııcu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları daire
sinde tahsil edilmiş olan paralar Karayolları 
Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla varidat, 
diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde mevcut. .| 
tertiplere tahsisat kaydolunur. 

MADDE 10. — Karayolları Umum Müdür
lüğü teşkilâtında çalışan maaşlı ve aylık üc
retli teknik elemanlara, ehliyet ve gayret esa
sına ve çalıştıkları işin, yer, ehemmiyet ve 
nev'ıne göre Umum Müdürlüğün teklifi ve Ba
yındırlık Vekilinin tasvibi ile yılda bir defaya 
mahsus olmak ve almakta oldukları bir aylık 
maaş ve ücretleri tutarının iki mislini geçme
mek üzere ikramiye verilebilir. 1954 Bütçe yılı 
içinde bu ikramiyeleri alacakların sayısı o yı
lın fiilî kadro sayısının yarısını geçemez. 

MADDE 1.1. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. -— Bu kanunu icraya Maliye ve 
Bayındırlık vekilleri memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Ttfenderes 
Devlet Vekili Adalet Vekili 
C. Yardımcı O. §. Çiçekdağ 

B. K. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1953 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisatlardan ödenir. 

1928 - 1952 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1954 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 
ve 4 ncü kısım tertipleri bakiyelerinden eski 
yıllar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen kabul' edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

9 nen maddesi 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
10 nen madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 12 nci maddesi 
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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S. K. 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E, Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y, Üresin 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Brkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 
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A/l CETVELİ 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

( S. Sayısı : 80 ) 

201 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler ^ geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 093 200 
2 412 600 

1 

6 000 

3 511 801 

416 400 
1 216 500 

1 632 900 

300 000 

600 000 

900 000 

1 093 200 
2 302 200 

1 

1 

3 395 402 

416 400 
1 216 500 

1 632 900 

300 000 

600 000 

900 000 

1 093 200 
2 302 200 

1 

1 

3 395 402 

416 400 
1 216 500 

1 632 900 

. 330 200 

634 900 

965 100 

19 000 

60 000 

3 400 

7 000 

19 000 

60 000 

3 400 

7 000 

19 000 

60 000 

3 400 

7 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı İçin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

31 Merkez memuralrı ölüm yardı
mı 3 000 3 000 3 000 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardnnı 7 000 7 000 7 000 

40 Yakacak zammı ' 1 000 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 100 400 100 900 100 900 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere 
ğince ödenecek para mükâfatı 3 000 3 000 3 000 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-

12 
13 
14 
15 

210 
0 

301 

10 
20 
30 
40 
50 

nekleri ile arış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 
* 

Temsil tahsisatı 
Teknik elemanlara verilecek 
ikramiye 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 

282 958 
51 447 
37 500 
18 361 
5 000 

395 266 

2 100 

300 000 

6 845 467 

12 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

276 556 
50 283 
37 500 
20 000 
5 000 

339 339 

2 100 

300 000 

6 723 641 

12 QpO 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

276 556 
50 283 
57 500 
20 000 
5 000 

389 339 

2 100 

0 

6 488 741 

12 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

( S. Sayısı : 80 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

60 İsıtma 9 000 9 000 9 000 

302 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

51 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

51 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

51 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

Basılı kâğıt ve defterler 12 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 15 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf iio-

12 000 

15 000 

12 000 

15 000 

305 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
40 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

18 000 
32 000 
12 (TOO 

77 000 

40 200 
30 000 

70 200 

2 500 

20 000 
15 000 
15 000 

18 000 
32 000 
12 000 

77 000 

106 600 
5 000 

111 600 

2 500 

20 000 
20 000 
20 000 

18 000 
32 000 
12 000 

77 000 

106 600 
5 000 

111 600 

2 500 

20 000 
20 000 
20 000 

( S. Sayısı : 80 ) 
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F. M. 

208 

Tahsisatın nev'i 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım vekûnu 

1953 
Y ı l ı 

vahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 001 60 001 60 001 

4 800 
11 200 

16 000 
— - _ ^ = : ™ — . : 

358 701 

4 800 
1.1 200 

16 000 

410 101 
——— 

4 800 
11 200 

16 000 
_._ .. _..__ __._ 

410 101 
. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

7 500 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanıma göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolhıkları ile 
başka her çeşit masrafları 1 

( 8. Savısı : 80 ) 

7 500 7 500 

30 
40 

419 
451 

10 
20 

Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

10 000 
20 000 

30 000 

100 000 

2 000 
500 

2 500 

10 000 
20 000 

30 000 

150 000 

2 000 
500 

2 500 

10 000 
20 000 

30 000 

150 000 

2 000 
500 

2 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket 
lere gönderileceklerin yolluk ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

21 Beynelmilel Yollar Kongresi 
için Paris Merkez Komitesine 
ödenecek hisse ve yurt içi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

458 Fuar sergi ve teşvik masrafları 
10 Fuar umumi masrafları 
20 Sergi ve meşher umumi mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

476 Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1949 - 1952 yılları borçları 
20 1928 - 1948 » » 

Fasıl yekûnu 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı . • Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

110 000 40 000 40*000 

110 001 40 001 40 001 

500 500 500 

12 000 15 000 15 000 

0 0 100 000 

12 500 15 500 115 500 

15 000 15 000 15 000 

1 1 1 

15 001 15 001 15 001 

5 000 5 000 5 000 
282 502 . 265 502 365 502 

15 000 15 000 15 000 

3 000 3 000 3 000 
1 1 1 

3 001 3 001 3 001 
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F. M. 

505 

Tahsisatın nev'i 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 

28 001 

1954 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

28 001 

yılı için 
Komisyoneı 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

28 001 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

6 845 467 
358 701 
282 502 
28 001 

7 514 671 

6 723 641 
410 101 
265 502 
28 001 

7 427 245 

6 488 741 
410 101 
365 502 
28 001 

7 292 345 

A/2 - OETVELÎ 

Yatırımlar 

771 

781 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Karayolları Umum Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince 
ayrılacak atelyeler döner ser
mayesi 50 000 

10 
20 
30 

40 
50 

Yollar ve köprüler 
Yapım 
Makina ve araçlar onarımı 
Satmalmacak makina ve araç
lar 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Sürekli onarmalar 

66 900 000 
19 000 000 

14 110 328 
5 500 000 

24 000 000 

58 747 072 
26 500 000 

16 500 000 
6 200 000 

24 000 000 

67 747 072 
26 000 000 

8 000 000 
6 200 000 

24 000 000 
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F. M. 

60 

782 

F. M. 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyet ve köy yolları yapımı 
ve yapımına yardım (dağıtma 
ve harcama şekli Heyeti Veki-
lece belirtilir.) 

Fasıl yekûnu 

Teknik hizmetler geçici görev 
yolluğu 

Yatırımlar yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

51 400 000 

180 910 328 

550 000 

181 460 329 

B - CETVELÎ 

1953 
Y ı l ı 

tahminleri 
Varidatın nev'i Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

51 400 000 51 400 000 

183 347 072 183 347 072 

550 000 550 000 

183 897 073 183 947 072 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Karayolları Umum Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesi gereğince 

2 
3 

4 

5 

Hazineden alınacak paralar 
Hazineden yardım 
Teberrular ve çeşitli varidat
lar 
Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış bedelleri 
Mütaahhitlere verilecek malze-

98 850 000 
88 875 000 

1 

1 249 997 

110 000 000 
79 824 318 

1 

1 499 997 

110 000 000 
79 739 417 

1 

1 499 997 

me, alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 

YEKÛN 188 975 000 191 324 318 191 239 417 
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O - OETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 11.2.1950 5539 Karayolları Umum Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâ
tına dair Kanunun 19 ncu maddesi. 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

Merkez teşkilâtı 

1 Teknisiyen 

5 Büro şefi 

4 Steno (Lisan bilir) 

Mütercim daktilo 
1 Fotoğrafçı 
2 Usta 

» 

4 Daktilo 

5 Memur 
» 

3 Laborant 
6 Başhademe ve hademeler 

Aded Ücret 

15 
3 
2 
5 

15 
4 
1 

17 

625 
550 
475 
300 
250 
400 
300 
350 
300 
300 
250 
225 
200 
175 
200 
175 
150 
250 

16 200 
11 175 

150 
300 
125 
100 

G. Memuriyetin nev'i 

Vilâyetler te§kilât% 
Atelye şefi 
Ekip şefi 
Usta 
Makinist 
Teknisiyen 

> 
Usta 

» 
Desinatör 
Büro şefi 
Daktilo 

» 
» 

Memur 
» 

7 Trafikçi 
» 

» 
6 Bekçi . 

» 
Başhademe ve hademeler 

Aded 

45 
10 
8 
10 
16 
10 
10 
10 
10 
6 
3 
1 
2 
5 
10 
13 
9 
5 
8 
2 
6 
4 
4 
3 
5 
5 
5 

Ücret 

625 
625 
625 
636 
625 
550 
475 
475 
350 
625 
300 
250 
175 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
75 
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E - CETVELİ 

Tahsisatın Nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

5539 Karayolları Umum Müdürlüğü Ka
nununun gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 33 
ncü maddesi. 

D. Memuriyetin nev'i 
4 

Merkez teşkilâtı 

Fen Heyeti Müdürü (Y. Müh.) 
(îht. Mev). 
Y. mühendis, müh. veya fen me. 
veya iktisatçı (îht. Mev.) 
Y. müh., müh. veya fen me. 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

r L 

Aded 

2 

6 
11 
8 
7 
7 

- CETVELİ 

Maaş 

90 

80 
70 
60 
50 
40 

D. 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Vilâyetler teşkilâtı 

Y. Müh. veya Müh. (îht. Mev.) 
Y. Müh., Müh. veya fen me. 
(îht. Mev.) 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Aded 

6 

22 
28 
22 
10 
15 
15 

Maa« 

90 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
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• R - CETVELİ 

Fasıl 407 - Madde 40. — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü masraflar bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masrafları ile hakem 

ve ilâm ücretleri, delil tesbiti ve bilir kişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 771. — Atelyeler döner sermayesi 
Yedek parça ve hammadde, atelye tezgâhları için yağ, gres, bıçak yedek parça ve tamir gi

derleri ve her türlü umumi işletme masraflari. 

Fasıl 781*- Madde 10. — Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle aletler, gereçler kar
şılık ve masraf lan 

Yol, köprü, tünel ve tesislerle bunlara ait kurumların yapılması ve esaslı onarmalarla her 
türlü makine ve gereçlerin taşınması, kurulması ve korunmalarına ait her türlü masrafları, bu 
işlerin ihale ve emanet şekillerine göre lüzumlu olan her türlü gereçlerin ihtiyaç halinde her 
zaman her miktarda önceden satınıalmması masrafları, emanet usulü ile yapılan işlerde ve bu 
işlerin istikşaf ve denetlenmesinde çalıştunlan işçi gündelikleri, giyim ve banındırma, basın 
masrafları, basın ve yayın ücretleri, tören masrafları, dairelerine telefon kurma ve işletme mas
rafları, yeni yaptırılacak yollarda bakım teşkilâtı için kurulacak ve yaptırulacak garaj, atelye 
ve ekip evleri yapımı ve her türlü kurma masrafları, istimlâk masraflariyle bu işlerde çalıştın-
lacak olanların ve bilir kişi ücret ve masraflarıişçi gündelikleri, tapu harç ve masrafları, bil-
ücmle vergi harç ve resimlerle geçici teşkilât için gerekli aydınlatma, ısıtma, kira masrafları 
ve emanet yapılacak işlerde çalıştınlanlara kanunları gereğince tanınan hakların istilzam ettiği 
bilcümle masraflar, geometri aletleri, tersim teksir, tabı, harita ve hesap işlerinde kullanılacak 
her nevi makine ve sair gereçlerin satınalma, muayene kira ve sigorta nakil masraflariyle bun
ları işletme ve onarma masraflan, anlaşmaları gereğince Marshall İdaresinden memleketimizde bu
lundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı. 

Madde 20 — Makine ve araçlar onarımı 
Yol, köprü ve tünellerin yapım ve bakım işlerine mahsus bilûmum taşıt, yol makinesi ve sair 

araçlarla bunların tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinelerin onarılması ve yenilenmesi 
için lüzumlu yedek parça ve her türlü malzemenin satınalmmasu ve bunların muayene, ambalaj, na
kil, sigorta ve muhafaza masrafları ile gümrük sair vergi, harç ve resimleri ile bu işlerde bu işlerin 
denetlemesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masraflariyle kanunları gere
ğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, atelye ve ga
rajların su, elektrik, akar yakıt gibi bilûmum işletme masrafları ve bu işlerle ilgili her türlü mas
raflar. 

Madde 30 — Satınalınacak makine ve araçlar 
Yol, köprü tünel ve tesislerin bakım ve yapımıiçin her türlü makine, araçlar ve taşıtlarla 

her türlü lâboratüvar ve atelye tezgâhları, alet ve avadanlıklarının satınalınması, muayene, am
balaj, nakil, sigorta, muhafaza masraflariyle gümrük ve sair harç ve resimleri ve bu işlerde çalıştı
rılacak işçi gündelikleri ve kanunları gereğince bu gibi işçilere tanınan haklannı istilzam ettiği bil
cümle masraflar, giyim barındırma masrafları ve bu konu ile ilgili her türlü masraflar. 
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Fasıl 781 - Madde 40 — îstikşaf, etjüd, aplikasyon 

Yol, köprü, tünel ve tesislerin bilûmum etüd (plânlarına trafik emniyeti, araştırma «istikşaf etüd, 
aplikasyon» ve her türlü proje ihzarı) masrafları ve bu işlerle bu işlerin denetlenmesinde çalıştırıla
cak işçi gündelikleri bu içlere ait kira, basın ve ilân masrafları, nakil vasıtaları kiralama masrafları, 
ve havadan, karadan ve sudan istikşaf işlerinde lüzumlu ter türlü gereç ve vasıtalar,, müşavir mü
hendislik ve uzmanlık hizmetleriyle bunların memleket dahilindeki yardımcı personelinin günde
lik ve yolluklarının Türkiye'de Türk parasiyle ödenecek her türlü masrafları. 

Madde 50. — Sürekli onarmalar 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin ve trafik, emniyet tesislerinin bakımı, tamirleri ve yolların ağaç

landırılması masraflariyle bu işlerde ve bu işlerin denetlenmesinde çalıştırılan igçi gündelikleri ve 
kanunları gereğince bu gibi kimselere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, bu iş
lerde kullanılacak her türlü gereç ve eşyanın satmalma, muayene - sigorta saklama ve bu işlere 
ait kira masrafları ile gümrük ve sair vergi harç ve resimleri sürekli işçilerin işçi giyimleri, barın
ma, bakım ve onarma ve makine ve aletler için garaj atelyeleri kurulma masrafları, sürekli onarma 
ve bakım postaları için ekip evleri yapımı ile bunların ısıtma, aydınlatma, döşeme ve demirbaş 
masrafları, bakım ve sürekli onarma, kurumlar arasında telefon kurma, telefonla mükâleme, posta 
ve telgrafla muhabere ve sair masrafları, kar siperleri karla savaş her türlü masrafları. 

Fasıl 782 — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu 
Keşif, denet, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahatlarmdaki yollukları bu 

tertipten verilir. 

1953 yılı E cetveli kadroları vilâyetler teşkilâtı geçici hizmetliler ücreti 

F. M. 

203 11 

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
Avukat 

» 
Makine operatörü 

» » 
Alet operatörü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tercüman 
» 

Fennî tesisatçı 
» » 

Teslim alma ve 
» » 

gön. me. 
» » 

Aded 

3 
1 
1 

10 
5 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

Müddet 

10 
10 
10 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 

Kadro 
ücreti 

875 
625 
'550 
700 
625 
500 
'500 
400 
370 
350 
300 
450 
400 
500 
400 
300 
270 

Yıllık 
tutarı 

26 250 
6 250 
5 500 

84 000 
37 500 
24 000 

5 000 
14 400 
4 440 

12 600 
3 600 

10 800 
10 200 

6 000 
4 800 
(3 000 
3 250 
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F. M. Kadro unvanı 

Şoför 
» 
> 

Doktor (9. derece barem içi) 

Aded 

3 
2 
2 
1 

Müddet 

12 
12 
12 
12 

Kadro 
ücreti 

350 
300 

. 250 
300 

Yıllık 
tutarı 

12 600 
7 200 
6 000 
3 600 

51 299 980 

1953 yılı E cetveli kadroları vilâyetler teşkilâtı geçici hizmetliler ücreti 
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» 
» 
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» 
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» 
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5 
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12 
10 
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1 
2 
1 
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1 
4 
4 
2 
5 
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1 
5 
1 
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10 
10 
10 
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12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

•875 
.800 
750 
750 
700 
725 
625 
500 
500 
400 
370 
350 
300 
300 
270 
500 
250 
225 
175 
150 
200 
175 
200 
175 

718 750 
40 000 
30 000 
•7 500 

117 600 
7 250 

90 000 
60 000 
10 000 
48 000 
4 440 
8 400 
3 600 

10 800 
3 240 

24 000 
12 000 
5 400 

10 500 
9 000 
2 400 

10 500 
2 400 
4 200 

105 599 980 
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1954 Yılı 

Hudut ve Sahiller Sağlık 
U. M. Bütçesi 



Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanu
nu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/691) 

T. G. 
Başvekalet 30. XI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2642, 6-3299 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğünün 1954 yılı Bütçesi hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 17. XI . 1953 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe Lâyihası ve dlişikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğünün 1954 yılı cari masrafları 1953 yılına nazaran 
(81 033) lira fazlasiyle (1 360 800) lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddi zatında (97 721) 
lira ise de muhtelif tertiplere m indirilen (16 688) lira tenzil edilince fazlalık yukarda belirtildiği 
gibi (81 033) liradan ibarettir 

Fazla ve noksanların ilgili ft^ıl ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 

Lira 

9 900 (Merkez fc-jer alileri ücreti) maddesindedir. Cetvele ilâve olunan 150 lira ücretli (Ay
niyat şubesi için) bir daktilo, bir kaloriferci, 125 lira ücretli bir gece bekçisi ve 200 li
ra ücretli bir usta (marangoz), 200 lira ücretli bir usta (badanacı, boyacı) kadrola
rının yıllık tutarıdır. 

8 400 (Vilâyetler hizmetlileri ücreti) maddesindedir. Cetvele ilâve olunan 150 şer lira ücret
li bir usta (Urla Tahaffuzhanesi için) ve bir kaloriferci (İzmir Bakteriyoloji Lâbora-
tuvarı için), 200 er lira ücretli iki şoför (biri Yeşilköy, diğeri Ankara hava meydanları 
sıhhi denetleme merkezleri vasıtaları için) kadrolarının yıllık tutarıdır. 

356 (% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları) tertibinde olup maaş ve üc
retler tertiplerindeki tahavvülden mütevellit kanuni bir artıştır. 

65 (% 1 ek karşılıkları) tertibinde olup maaş ve ücret fasıllarındaki tahavvülden müte
vellit kanuni bir artıştır. * * 

ÖOÖ (Merkez kırtasiyesi) maddesindedir Mevcut tahsisatla merkez dairelerinin ihtiyaç
ları karşılanmadığından artırılmıştır. 

( a c- : 107 ) 
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Lira 

2 500 (Merkez demirbaş) maddesîndedir. Tamirleri gereken demirbaşla Birleşmiş Milletler 
Dünya Sağlık Teşkilâtınca karantina hastalıklarına dair her gün yapılmakta olan radyo 
telegrafik bülten neşriyatının zaptı için alınacak reseptör karşılığıdır. 

500 (Merkez aydınlatma) maddesindedir. Tahsisatı istihlâki karşılamadığından artırılmıştır. 
500 (Vilâyetler kırtasiye) maddesindedir. Mevcut tahsisatın yetişmemesinden artırılmıştır. 
500 (Vilâyetler döşeme) maddesindedir. Tamire muhtaç eşyanın tamirlerinin temini zım

nında artırılmıştır. 
1 000 (Vilâyetler demirbaş) maddesindedir. Mevcut tahsisatın yetişmemesine binaen artı

rılmıştır. 
500 (Vilâyetler aydınlatma) maddasindedir. Mevcut tahsisatın, yetişmemesinden artırıl

mıştır. 
500 (Vilâyetler ısıtma) maddesindedir. Mevcut tahsisatın yetişmemesinden artırılmıştır. 

2 000 (Vilâyetler telefon masrafları) tertibindedir. Mevcut tahsisat kâfi gelmemektedir. 
Karşılıksız borç yapılmamak için artırılmıştır. 

2 000 (Basılı kâğıt ve defterler) maddesindedir. Tahsisat kâfi gelmediğinden artırılmıştır. 
7 500 (Vilâyetler kira bedeli) faslındadır. Sahil sağlık merkez ve idaresi olmak üzere kira 

ile tutulmakta olan binaların kiralarına 6084 sayılı Kânunun muvakkat ikinci mad
desi ile yapılmış olan % 200 nispetindeki zamları karşılamak ve yeniden kira il'e 
tutulacak binalaj* dolayısiyle artırılmıştır. 

8 000 (Giyecekler) faslındadır. Mevcut tahsisat pratika motörleri mürettebatı ile tahaffuz
haneler hizmetlilerine gocuk, muşamba, lâstik çizme, muşamba pantolon, yün fanila 
yazlık ve iş elbisesi verilmesine yetişmediğinden artırılmıştır. 

3 000 (Ecnebi memleketler yolluğu) maddesindedir. 1 Ekim 1952 tarihinde meriyete giren 
Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi gereğince Türk ve Ecnebi gemilerine altı ayda bir 
yapılması m'ecburi olan (deratizasyon) ameliyesini en yeni ve müessir usullerle 
tatbik tarzını görmek keza mezkûr nizamname münderecatına uygun binanın sihhi 
tesisatını da tetkik etmek üzere Napoli ve Marsilya'ya gönderilecek bir tabibin yolluğu 
ile yevmiyeleri karşılığı olarak bütçeye yeniden konmuştur. 

20 000 (Pasif korunma masrafları) tertibindedir. Umum Müdürlük Merkezi ile Sahil Sağlık 
Merkez, İdare, Bakteriyoloji müesseseleri ve tahaffuzhaneler binalarının hava taar
ruzlarına karşı korunmalarını temin için alınacak alet, edevat ve gereçler karşılığı 
olarak bütçeye yeniden konulmuştur. 

25 000 Tahaffuzhaneler masrafları tertibindedir. Tahaffuzhanelere taallûk eden bu tertip 
(Etüv aletleri ve araçları işletme masrafları) namiyle esasen eski yıllar bütçelerinde 
mevcut idi. Tahaffuzhaneleri ilgilendirip bütçenin muhtelif fasıllarında dağınık bir 
halde bulunan tahsisat, hizmetin aksatılmadan yapılabilmesi için bir araya toplanmış 
tır. Bu fasla naklolunan tahsisatın miktarı ile fasıl, madde numaraları aşağıda göste
rilmiştir. 

— • ' L i r a ' ' • " - ' . • - ' • • • • • • • - - .' • ! • ' . ı 

5 000 Tertibin geçen yıl tahsisatı 
4 200 422 nci fasıl tahsisatı 
8 000 711 nci fasıl tahsisatı 
6 000 751 nci fasıl tahsisatı 
6 800 Diğer fasilla.rda.ki tahsisat 

aOÖOO Yekûn' 

(S. Sayua: 107) 
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Lira 
* — 

2-000 (Ea&eriy^ii mim ımm^rı) m^âe^^âi^ Talıpşaâ UM gemliğinden artı-

3 000 (Sigorta masraflar*) faslındadır. întifalanUmum Müdürlüğeı ait olan gayrimenkulle-
rin, bugünkü kıymetleri üzerinde» sigorta ettirilmeleri; i§in; arttfSİmış&fc 

İV ,,-^,,-^-^A^I-. 

97-721 Yekûn 

Noksanlar : 

6 500 (Merkez memurları maaşları) tertibindedir. ödenmekte bulunan üst dereceler fark
larına göre bu miktar tasarruf edilmiştir.. 

5 325 (Vilâyetler memurları maaşları) tertibindedir. ödenmesi lâzımgelen üst derece fark
ları hakikatta 43 800 lira ise de altı memur kadro maaşlarını henüz almadıklarından 
bu miktar tenzil edilmiştir. 

263 (Sandık yönetim masrafları) tertibindedir. Bu yıla kadar ödenmiş olan paralara na
zaran bu miktar tasarruf edilmiştir. 

4 200 ./yolcuları besleme, donatım ve cenaze masrafları) tertibindedir. Tahaffuzhanelere 
taallûk eden bir tertip olması itibariyle 421 nci faslın 10 neu maddesine nakledilmiştir. 
Haddi zatında bîr noksanlık değildir. 

400 (1928 - 1948 yıllan borçlan) tertibindedir. Eski yıllara ait borç vaziyeti göz önünde 
bulundurularak bu miktar indirilmiştir. 

16 688 yekûn. 

Yatırımlar bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı yatırım masraflım 1953 yılı-
nia nazaran (70 000) lira fazlaşiyle (225 000) lira olarak .tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalık haddizatında (100 000) lira ise de bu miktardan geçen seneki tahsisatlarına göre 
tenzil olunan (30 000 )lira çıkarılınca hakiki fazlalık yukarda belirtildiği üzere (70 000) liradan 
ibarettir. 

Fazla,, ve, nojçeanlann ilg£Ji fas|lt v% maddeleriyle gö^elçgeleri; aşağıca a^&lapmıştır. 

Fazlalar : 

Lira 

25 000 (Bina yapımı ve satmalma) faslındadır. Çanakkale'de yaptırılmakta? olan iskele ile 
Enez'de yaptırılacak idare binası ve Urla Tahaffuzhanesinde yaptırılacak mutfak ve 
bulaşıkhane binaları için artırılmıştır. 

75 000 (Yeni yaptırılacak bir pratika motörbotu ile sa^malın^^k satıâ&llarIçarşılığı) olarak 
bütçede yeni açılmış bir tertiptir. 

100 000 Yekûn 

(S . Sayısı : 107) 



Lira 

Noksanlar : 

8 000 (Makine, alet, gereç ve araçlar onarımı) tertibindedir. Alâkasından dolayı (A/ l ) 
bütçesinin 421 nci faâlffia İrtîfâeâfltt^tîr. 

22 000 (Satınalmacak makine, alet, gereç ve araçlar) tertibindedir. Bu tertipte alâkasından 
dolayı (A/İ ) bütçesinin 421 nci faslına riaMöâimîigtîr. 

30 000 Yekûn 

1 Varidat Bütçesi -gerekçesi 

. Hudut ve SahiMer Sağlık Umum Müdürlüğünün 1954 Bütçe yılı varidaftı İ95I3 yılma mıafeftran 

(151 0@3)ı lira faalSsiyle (1 5S5 800) lira ölartfk ttanmin »edilmiştir. Fa^Mik l&ıddfeatında 
(178 241) lira 'ise de bu miktardan gıeçten senetin ıtah^atilıarına nazaran İndirilmiş, bulunan 
(27 208) lira düşülünce hafe&ri fazlalık yufkarda -belirti'ldiği ğîb'i (151'093) 'İfradaEn ibarettir. 

Fazıla ve noksanların al'âfcaılı fasıl ve maddeleriyle -gerekçeleri aşağıda 'açıklammıştır : 

Fazlalar : 

Lira ! •'-'. 

85 000 (Sıhhiye Resmi) maddetsindıedir. Tahsisatta vâki % 10 nispetindeki fazlıalılk dolayi-
siyLe artırılmıştır. 

93 241 (Geçen yıldan devredecek aıakit) f aslındadır. Bu miktar fazlasiyle devrolunacağı 
tahmin olunmuştur. 

178 241 Yekûn ' r -^ n ' -

'Noksanlar : 
15 000 (Bulaşık Resmi) mıaddesindedir. Bu miktar noksan tahsil olunacağınım hesaplanma

sına binaen tenzil edilmiştir. 
1 000 O t e a cez<âm) ömctdesindedir. Bu miktar M d ^ tah^ o . l ^ 

'binaen tenzil edilmiştir. 
500 (Satılacak mala r ) maddesindedir. Bu miktar noksan tahsil olunacağının -hesaplan

masınla binaen tenzil 'edilmiştir. 
1 560 OŞöşftM va*»âfet) ^ddesmıdedir . Vftta *ahfcöata gSae %a föifei«r «feiâa&iyle tahsil 

olunacağı düşünülmüştür. 
9 208 (Umumi bütçeden yardıinı) faslımda dır. Gelirdeki fazlalık henüz masraflara kâfi 

gelmediğinden bu yıl da umumi bütçeden yardım .alınmak meclrariyetiınicle ıkalın-
ma'kla beraber geçen yıldan hu miktar noksan ,talebedilâîğîftd»n ^düşiiilıriüşıtüir. 

27 208 Yekûn 

(S. B^m:Wt) 
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Rapor 

22 . I . 1954 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğünün 1954 Bütçesi tarafımdan tetkik edildi. 

Memleket sağlığına mütevazi ve sessiz mesaisi ile çok büyük hizmetler yapagelmekte olan bu 
müessesemizin günden güne artmakta olan ticareti bahriye münasebetlerinin' icabettirdiği çalış
malara ilâveten hac mevsimi esnasında hicazda zuhur eden çiçek hastalığı dolayısiyle 1953 yılı 
içindeki çalışmaları her türlü takdirin fevkıudadır. Bu salgın dolayısiyle 5 653 hacımız izmir'in 
Urla Tahaffuzhanesinde karantinaya tâbi tutulmuşlardır. 

Yıllardan beri cenup bölgesinin kapısı olan İskenderun Limanında tesisi düşünülen Tahaf
fuzhanenin kurulmasındaki katî zaruret bu münasebetle meydana çıkmış bulunmaktadır. Parala
rını bu limana çıkmak üzere hesaplamış bulunan hacılarımızın mecburi olarak İzmir'e sevkedil-
meleri geniş şikâyetlere vesile edilmiştir. Bu itibarladır ki 1954 bütçemizle İskenderun Tahaffuz
hanesi meselesini ele almaya zaruret vardır. 

İdare 1953 bütçesinde mesaide bir gûna aksaklık meydana getirmeden âzami tasarruf yapabil
mek imkânını sağlamış, bir taraftan gelirin artması diğer taraftan tasarrufla hareket etmek neti
cesinde Hazine yardımı olarak bütçenin (B) cetveline konmuş olan 209 208 lira hazineden alınma
mıştır. 

1954 bütçesi için yapılan teklifte bâzı kalemlerdeki zaruri eklemeler dolayısiyle 1953 bütçe
sine nazaran ancak 81 033 liralık bir fazlalık göstermektedir. 

Yatırım kısmında da geçen yıla nazaran görülen 70 000 liralık fazlalık yeni alınacak motor 
ve sandallardan neşet etmektedir. 

Çanakkale'deki Merkezin iskelesi harabolmuş, motörlerin yanaşamıyaeağı bir hale gelmiştir. 
Bayındırlık Müdürlüğünden verilen keşifte 62 000 küsur liralık bir tahsisata lüzum gösteril
mektedir. 

Enez İdaresi için bir bina. Urla Tahaffuzhanesinde de bir mutfak ve bulaşıkhane yapılması 
zarureti vardır. 

Bunların fevkmda bir zaruret de İskenderun Tahaffuzhanesinin tesisini icabettirmektedir. 

.. 741 nci fasla konmuş bulunan 50 000 liralık tahsisat ile bu katî ihtiyaçların karşılanması müm
kün, olmadığından müfredatı : 

175 000 İskenderun Tahaffuzhanesinin 1 nci kısım inşaatı 

63 000 Çanakkale İskelesi, . " . " " . ' " . " : • • * - ^ ı 

15 000 Urla Tahaffuzhanesi mutfak ve bulaşıkhanesi 

20 000 Enez'deki idare binasından ibaret bulunan işler için bu bölüme 223 000 liralık bir 
ilâvenin yapılmasını Yüksek Komisyonunuzun tasvibine arzetmek mecburiyetindeyim. 

309 : 32 nci bölümden 25 000 
310 » » 10 000 
701 » » 10 000 1 |1 ; 
752 » > 5 000 

XS. Sayısı ; 107), 
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Tenzil edilmesi, aynca (B) cetvelinin 3 ncü bölümünün geçen yıldan devredilecek nakit kis-

mına konulmuş bulunan 387 000 liranın, 560 800 liraya iblâğı için 173 000 lira ilâvesi suretiyle bu 
artış karşılanabilecektir. 

(B) cetvelinin 2 nci faslınm 4 ncü maddesine İzmit'teki bir binanın kiraya verilmesi karşılığı 
olan 920 liranın ilâvesini bu ilâvenin (A/l) cetvelindeki 304 ncü faslın 21 nci maddesi olan mer
kez telefon ücretine eklenmesini yine Yüksek Komisyonumuzun tasvibine arzederim. 

Seyhan Mebusu 
Sedat Barı 

( S. Sayısı : İOÎ ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/691 

Karar No. 85 
Yüksek 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlü
ğünün 1954 yılı Bütçesi hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 6/3299 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası komisyonumu
za havale edilmiş olmakla Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekili, Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol ve Hudut ve Sahiller Sağlık Umum mü
dürleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlü
ğünün 1954 yılı Bütçesini komisyonumuz adına 
inceliyen raportörün raporu tetkik edildikten 
ve Umum Müdürlüğün faaliyetini ilgilendiren 
mevzular üzerinde vâki sualler Hükümet tara
fından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl 
ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün masraf kısmını ihtiva 
eden .(A/1) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nazaran (81 033) lira fazlalıkla (1 360 800) 
ve yatırımlara ait (A/2) işaretli cetvel yekûnu 
ise (70 000) lira fazlalıkla (225 000) lira ola
rak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup 
fasıl ve maddelerdeki artış ve eksilişlerin mu
cip sebepleri Hükümet gerekçesinde ayrı ayrı 
arz ve izah edilmiştir. 

Fasıl ve maddelere mevzu tahsisat üzerinde 
yapılan incelemede 304 ncü (Posta, Telgraf ve 
Telefon ücret ve masrafları) faslının 21 nci 
(merkez telefon masrafları) maddesindeki tah
sisatın kifayetsizliği raportörümüz tarafından 
ifade edilmiş olduğundan, bu maddeye (920) 
Uranın ilâvesi ve 309 ncu (taşıt masrafları) fas
lının 32 nci (vilâyetler taşıtları onarma masraf
ları) maddesinden (25 000) ve 310 ncu (pasif 
koruma) faslından (19 999)' liranın tenzili su
retiyle (A/ l ) işaretli cetvel yekfınu (1 316 721) 

1 . II . 1954 

Reisliğe 

lira olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul edil
miştir. 

Yatırıma taallûk eden (A/2) işaretli cetvelin 
fasıl ve maddelerinin tetkikmda ise 741 nci (bina 
yapımı ve satmalma) faslına mevzu tahsisatın, 
raportörümüzün raporunda mufassalan ifade olu
nan yeniden inşası ve tamiri zaruri göi'ülen bi
nalar için kifayet etmiyeceği anlaşılmış oMuğun^-
dan, İskenderun tahaffuzhanesinin 1 nci kısım in
şaatı, Çanakkale iskelesinin tamiri, Urla tahaffuz
hanesinin mutfak ve bulaşıkhanesi inşası, Enez 
idarehanesi için bir bina inşası işlerini itmam 
için bu fasla (222 999) liranın ilâvesi ve 752 nci 
(Satın alamacak taşıtlar) faslından (5 000) li
ranın tenzili suretiyle (A/2) işaretli cetvel yekû
nu (442 999) lira olarak komisyonumuzca tesbit 
ve kabul edilmitşir. 

Umum Müdürlüğün varidatı, lâyihaya ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere geçen yıla 
nazaran (151 033) lira fazlalıkla (1 585 S00) lira 
olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiştir. 

(B) işaretli cetvelin 2 nci (çeşitli varidat) 
faslının 4 ncü (gayrimenkuller varidatı madde
sine idarenin malı olan İzmit'teki binanın kiraya 
verilmiş olduğundan kira bedeli olan (920) lira
nın bu fasla ilâvesi ile 3 ncü (Geçen yıldan dev
redilecek nakit) faslına (173) bin liranın ilâvesi 
suretiyle masraf cetvellerinde yapılan değişiklik
ler karşılanarak (B) işaretli cetvel yekûnu da 
(1 759 720) lira olarak komisyonumuzca tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleri, ko
misyonumuzca tesbit edilen rakamlar aksettiril
mek suretiyle 3 ve 4 ncü maddeleri Hükümetin 
teklifi veçhile, 5 nci madde kelime değişikliği ile, 
6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler ise Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü-

( S. Sayısı : 107 ) 
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nün 1954 yılı bütçe kanunu lâyihası ekleri bulu- Gazianteb Giresun İzmir 
nan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine E. Cenanı M. Şener T. Gürerk 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Kırklareli Konya Konya 

Reis Reis V. Bu rapor Sözcüsü §. Bakay B. Bir and M. Â. Ülgen 
Rize İstanbul Seyhan Malatya Muğla Ordu 

/ . Akçal H. Hüsman S. Ban M. 8. Eti N. özsan R. Aksoy 
Antalya Çanakkale Diyarbakır Rize Sivas 

A. Sanoğlu K. Akmanlar Y. Azizoğlu O. Kavrakoğlu H. İmre 

( S. Sayısı : 107 ) 



HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 
yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1954 bütço yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 360 800) lira ve 
yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (225 000) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 585 800) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğünce 1954 bütçe" yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğünün 30.VI. 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekilleri 
Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Banların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıllar borçları faslında
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
haşebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları, 
yılları ı ^çelerinde bulunan borçlar, 1954 Yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım fasılları ile yatırım *««'il!ar? artık
larından eski yıllar borçları taşıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

X S. Sa2 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Hudut ve Sakiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 
yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 316 721) lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (442 999) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahill-er Sağlık 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 759 720) lira olarak tah
min edilmiştir. 

••••m 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıllar borçları faslında» 
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde» 
nir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan bo izi, '954 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet *•••:tipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

: 107 l 
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MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Umum Mü
dürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 1940 ta
rihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaret
li cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe Yılında kul
lanılamaz. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım vekilleri 
memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

• E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
C. Yardmct 

Millî Savunma Vekili 
Kenan Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler Vekili 
8. Ytrcah 

B. BL 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

k( & âayisı : İÖ7 )( 



— 1 2 -
A/ l - CETVELİ 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 

202 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
22 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

106 700 
335 525 

1 

1 

442 227 

16 200 
5 400s 

20 700 
186 000 

228 300 

100 200 
330 200 

1 

1 

430 402 

16 200 
5 400 

30 600 
194 400 

246 600 

100 200 
330 200 

1 

1 

430 402 

• 

16 200 
5 400 

30 600 
194 400 

246 600 

203 Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 3 000 •' 3 000 3 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

11 

12 

21 

22 

31 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 

( S. Sayısı 

4 500 

16 000 

800 

1 600 

2 000 

107) 

4 500 

16 000 

800 

1 600 

2 000 

• 

4 500 

16 000 

800 

1 600 

2 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

32 Vilâyetler memurarı ölüm yar
dımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve %25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıkları 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Gece pratika ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu-

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 

27 900 27 900 27 900 

1 1 1 

36 879 
6 705 
30 000 
1 763 
24 940 

100 287 

37 235 
6 770 
30 000 
1 500 
24 940 

100 445 

37 235 
6 770 
30 000 
1 500 

•24 940 

100 445 

1 500 1 500 1 500 
33 052 33 052 33 052 
70 000 70 000 70 000 

906 267 912 900 912 900 

1 000 
1 000 
3 500 
3 000 
1 000 
4 000 

13 500 

1 500 
1 000 
6 000 
3 000 
1 500 
4 000 

17 000 

1 500 
1 000 
6 000 
3 000 
1 500 
4 000 

17 000 

(S< Sayısı : 107) 
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F. 

302 

1 

303 
304 

. 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 
2 000 
4 000 
8 000 
5 500 
7 000 

29 000 

8 000 

2 000 

2 500 
1 000 
2 000 

1954 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
2 500 
5 000 
8 000 
6 000 
7 500 

32 000 

10 000 

2 000 

2 500 
1 000 
4 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
2 500 
5 000 
8 000 
6 000 
7 500 

32 000 

10 000 

• 

2 000 

2 500 
1 920 
4 000 

••:' r-.'yf' 

305 
306 
307 

_. 

308 

10 
20 
40 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

7 500 

6 500 
17 000 

3 000 
8 000 

0 

11 000 

1 000 
2 000 

3 000 

9 500 

14 000 
25 000 

3 000 
8 000 
3 000 

14 000 

1 000 
2 000 

3 000 

10 420 

14 000 
25 000 

3 000 
8 000 
3 000 

14 000 

1 000 
2 000 

3 000 

(5 . Şayia: 107) 
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p. 

309 

* 

, - • • - r r 

310 

î '*? h : • t 

407 
412 
414 

417 
418 
419 
421 

M. 

31 

32 

_... .. 

10 
20 

30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masraflan 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masraflan 

"Üçüncü kısım yekûnu 

"Dördüncü "kısım - Daire 
hizmetleri 

Geri verilecek paralar 
îlâç ve lâburatuvar masraflan 
Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta masraflan 
Vergi ve resimler 
Para taşıma masraflan 
Mahkeme masraflan 
Sağlık temizleme masraflan 
Tahaffuzhaneler masrafları 
Temizleme gereçleri ve işçi 
masraflan 
Bakteriyoloji evleri masrafları 
Sınır ve kıyılarda çıkacak bu- ' 
laşıcı hastalıklan önleme mas
raflan 

Fasıl yekûnu 

1953 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

45 000 

75 000 

120 000 

0 

215 500 

- ;.'.-,• 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 
1 000 
2 000 

5 000 

60 000 
8 000 

55 000 

128 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

45 000 

75 000 

120 000 

20 000 

264 500 

• • • • ' ' . ; T • , 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 
1 000 
2 000 

30 000 

60 000 
10 000 

55 000 

155 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

. 45 000 

50 000 

95 000 

1 

220 421 

••• • ' • • • • • • « 3 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 
1 000 
2 000 

30 000 

60 000 
10 000 

55 000 

155 000 

Yolculan besleme donatım ve 
cenaze masraflan 4 200 

(S. Sayısıtlû?) 
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F. 

451 

454 

M. 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

800 
100 

900 

2 000 

152 600 

1954 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

800 
100 

900 

5 000 

178 400 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

800 
100 

900 

5 000 

178 400 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1949 - 1952 yılları borçları 
20 1928 - 1948 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

2 400 

2 000 
1 000 

2 400 

2 000 
600 

2 400 

2 000 
600 

3 000 

5 400 

2 600 

5 000 

2 600 

5 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

906 267 
215 500 
152 600 

5 400 

1 279 767 

912 900 
264 500 
178 400 

5 000 

1 360 800 

912 900 
220 421 
178 400 

5 000 

1 316 721 

( S. Sayısı : 107 ) 
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A/2 - CETVELİ 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisjonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırdılar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

O Makine alet gereç ve araçlar 
onarımı 

741 Bina yapımı ve satınalma 
O Satınalınacak makine alet ge

reç ve araçları 
752 Satınalınacak taşıtlar 

Yatırımlar yekûnu 

100 000 100 000 100 000 

8 000 
25 000 

22 000 
0 

155 $)0 

0 
50 000 

0 
75 000 

225 000 

0 
272 999 

• 

0 
70 000 

442 999 

F. M. 

1 
1 
2 
3 

B 

Varidatın nev'i 

- CETVELİ 

1953 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Birinci kısım 
Resimler 
Sıhhiye Resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık Resmi 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

( S. Sayısı : 

855 000 
5 000 

40 000 

900 000 

900 000 

107) 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

940 000 
5 000 

25 000 

970 000 

970 000 

940 000 
5 000 

25 000 

970 000 

970 000 
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F. M. Varidatın nev'i 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe ^omisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

İkinci kısım 

Çeşitli varidat 
1 Para cezası 
2 Satılacak mallar 
3 Çeşitli varidat 
4 Gayrimenkuller varidatı 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

3 000 
1 000 
5 000 
22 000 

31 000 

31 000 

2 000 
500 

3 500 
22 000 

28 000 

28 000 

2 000 
500 

3 500 
22 920 

28 920 

28 920 

Üçüncü kısım 
» 

3 Umumi Bütçeden yardım 209 208 
4 Geçen yıldan devredilecek na

kit 294 559 

Üçüncü kısım yekûnu 503 767 

200 000 

387 800 

587 800 

200 000 

560 800 

760 800 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

900 000 
31 000 
503 767 

1 434 767 

970 000 
28 000 
587 800 

1 585 800 

970 000 
28 920 
760 800 

1 759 720 

( S, Sayısı : 107 ) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 
> 

Tarihi 

21 . 4 . 1340 
13 . 12 . 1935 

31 . 12 . 1936 

10 . 6 . 1949 

Numarası 

500 
2864 

3058 

5435 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist Gemilerden alınan resimlerden banlarının 
affına ve bâzılarının indirilmesine dair Karnın 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü madde
lerinin değiştirildiği hakkında Kanun 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 

D - CETVELİ 

î. 

4 

6 

1 

Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 
Daktilo 

> 
Hademe 
Kapıcı 
İşçi 
Gece bekçisi 
» » 

Dağıtıcı 
Makinist (Baş) 
Kaloriferci 
Usta 

Aded 

1 
2 
6 

2 

Ücr*k 

175 
150 
100 
100 
100 
100 
125 
150 
350 
150 
200 

G. 

6 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
Usta 
Kaloriferci 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
Koruyucu 

» 
Transit koruyucusu 

» » 

Ad«d 

6 
1 
1 

27 

15 
18 
20 
7 
1 

Ücret 

100 
150 
150 

125 
100 
75 

100 
75 

Vilâyetler hizmetlileri 

3 Teknisiyen 

Şoför 
> 

6 İşçi 
» 

3 Hastabakıcı 

18 

175 
150 
125 
100 
150 
200 
100 
75 
100 

61 

Deniz nakil vasıtaları adamları 

Kaptan 
> 
> 
» 
> 

Gemi adamları 

» » 

1 
2 
2 
3 
2 
3 

19 
15 

300 
250 
225 
200 
175 
250 
125 
100 

47 

( S. Sayısı : 107 ) 
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E - CETVELİ 

P. Tahsisatın nev'i 

203 Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 Urla tahaffuzhanesi muavin 
tabibi 

13 2 nci sınıf sahil sağlık merkezi 
kâtibi 

13 2 nci sınıf sahil sağlık idare 
memuru 

13 T-ephirci 
14 Sıhhat zabıta memuru 

1 

2 

1 
3 
5 

40 

20 

20 
20 
15 

12 

R - CETVELİ 

(Umumi Bütçede mütenazarı olan fasıl ve maddeler için mezkûr kanuna bağlı (R) işaretli 
cetveldeki formül aynen tatbik olunur.) 

Fasıl : 309. — Taşıt masrafları 
Madde : 31. — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Deniz ve kara taşıt vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak demirbaş eşyalarla mef
ruşatın paraları ve lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak vasıtaların paraları bu tertipten 
ödenir. 

Madde : 32. — Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdilleri gereken makine, tekne ve saire gibi aksamının pa

raları bu tertipten ödenir. 

Fasıl : 421. — Sağlık temizleme masrafları 
Madde 10. — Tahaffuzhaneler masrafları 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların beslenme masraflariyle bunlar
dan vefat edenlerin cenaze paraları bu tertipten ödenir. 
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Madde : 20. — Temizleme g3reçleri ve işçi masrafları 

Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl : 454. — Sigorta masrafları 
Bütün binalarla eşya, alet ve edevatın sigorta masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl : 701. — Yapı onarımı ve küçük yapılar . 
Tahaffuzhaneler su tesislerinin tamir ve saire nuısraflariyle iskelelerin tamir masrafları da bu 

tertipten ödenir. 

Fasıl : 741. — Bina yapımı ve satmalma 
Bina yapmak maksadiyle satm alınacak arsaların bütün masraflariyle yeniden yapılacak iske

lelerin yapım masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl : 752 — Satın alınacak taşıtlar 
Yaptırılacak veya satın alınacak deniz ve kara taşıt ve pratika vasıtalarının paralariyle san

dallara satın alınacak motörleriıı paraları da bu tertipten ödenir. 

ı« ı«*«fca- »« 
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1954 Yılı 

Devlet Su İşleri U. M. Bütçesi 



Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 19Ö4 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /748) 

T. G. ~ "" . *"•' "". ' 
Ba§vekâUt , ^ 3.11.1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü • *" '. 
Tetkik Müdürlüğü 

Say t: Tl - 2722, 6/266 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri îleye'tince 25 .1.1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaşltırılan Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanunu lâyi
hasının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
• . : j . • ' -' tf •.,, A. Mendert* 

(MRİEKÇE 

V. M. 

201ı M;aaşılar : 

11 'Mierikez meımunları maaşı 
6200 sayılı Kanunum geçici 5 nci maddesi gereğince 1954 yılı içinde kulianılmıyaca-
ğı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar karşılığı olan (72 600) lira 
tüle yeniden (L)ı cetveline ;alınmış olan kadrolar karşılığı (15 000) liranın tenzilinden 
sonra, fiilî kadro karşılığı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyettiler memurlar] maaşı 
6200 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi geıreğinoe 1954 yılı içinde kullanılmıyaca-
ğı kanuna, 'bağlı 3 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar karşılığı olan (258 800) lira 
ile yeniden (L) cetvelime alınmış olan Ikadrolaı» karşılığı (108 000) liranın tenzilin
den sonra, ifilî kadro karşılığı teklif edilmiştir. 

2'lj IMerkez memuTİan açık aylığı 
(Halem açık aylığı alan kimse bulunmadığı cihetle 1 lira telklif edilmiştir. 

22 Vilayetler memurları açik aylığı 
Halen açık aylığı alan kimse bulunmadığı cihetle 1 lira telklif edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 
11 İMerkez hizmetlileri ücreti 

Bu tertipten Bayındırlık Vekâleti için tefrik edilmiş bulunan (284 380) liradan 
(59 400) lirası mülga Su işleri Reisliğin* ait bu tamaktad ı r . 
6200 sayılır Kanı^n gereğince hizmet karşılığı göz önünde bulundurularak (32 400) 
lira fazlasiyle (91 800) lira olarak teklif ledümiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Bu tertipten Bayındırlık Vekâleti için tefrik edilmiş bulunan ('350 160) liradan 
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(183 900) lirası mülga Su İşleri Reisliğine ait Ibulunana/ktadır. ~" 
6200 sayılı Kanun gereğince hizmet artışları göz önünde bu'lunduruıiaralk (171 900) 
lira fazlasiyle ('355 800) lira olarak teklif edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti *>'** ^ : , , - • . !̂  î ^ î • " v " '• " &ty 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

Bu tertipten Bayındırlık Vekâleti için tefrik edilmiş bulunan (865 740) liradan 
(134 400) lirası mülga Su işleri Reisliğine ait bulunmaktadır. 
6200 sayılı Kanun gereğince hizmet artışları göz önünde bulundurularak (55 850) li
ra fazlasiyle (190 250) lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Bu tertipten Bayındırlık Vekâleti için tefrik edilmiş bulunan (1 414 860) liradan 
(337 800) lirası mülga Su işleri Reisliğine ait bulunmaktadır. 
6200 sayılı Kanun gereğince hizmetin artışları göz önünde bulundurularak (121 600) 
lira fazlasiyle (459 400) lira teklif edilmiştir., 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
tş programlarının tahakkukunu temin ve gerekli murakabeyi sağlamak maksadiyle Ba
yındırlık Vekâleti için bu tertipten (807 600) lira istenmiştir. Bu tahsisatın (486 000) 
lirası Su işlerine taallûk etmektedir. Bu itibarla bu miktar tahsisat aynen teklif edil
miştir. 

4173 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Bu faslın, 11, 12, 21, 22, 31, 32 ve 40 ncı maddeleri için Bayındırlık Vekâletine tef
rik edilmiş bulunan (181 300) liradan (39 700) lirası mülga Su işleri Reisliğine ait 
bulunmaktadır. 
6200 sayılı Kanun gereğince kadro artışları göz önünde bulundurularak (24 400) lira 
fazlasiyle (64 100) lira teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince' ödenecek para mükâ
fatı 
Bu miktar tediye olabileceği-düşünülerek teklif olunmuştur. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Bayındırlık Vekâleti için bu fasla konulmuş olan (290 000) liradan (89 000) lirası 
Mülga Su işleri Reisliğine ait bulunmaktadır. 
6200 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan maaşlı kadrolarla 1954 yıh için: teklif olunan 
(D) cetveli kadroları nazarı itibara alınarak bu faslın 11, 12, 13, 14, ye 15 nci mad
deleri (90 331) lira fazlasiyle (179 331) lira olarak teklif . edilmiştir. 

Temsil tahsisatı 
Umum, Müdürlük makamının tenisil tahsisatı olup ayda 175 lira hesabiyi* (2 100) 
lira konulmuştur. 

Merkez daireleri büro masrafları. . . . . . . 
Bu faslın 10, 20, 30, 40, 50, ve 60 ncı maddeleri içki' Bayındırlık Vekâletine tefrik 
edilmiş bulunan (99 ,200) vliçadaitvX43 200)^lirası Mülgâ^ Su- işleri Reisliğine ait bulun
maktadır. .•;,..;:::..LV' t.'.:'.?.s ":•.":'_.•: ;^c :-:•>::: >î 
6200 sayılı Kanun gereğince hizmet ve kadro artışları #öz önünde? bulundurularak 
(9 800) fazlasiyle (53 000)* lira teklif edilmiştir. 
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302 Vilâyetler büro masrafları 
6200 sayılı Kanun mucibince kurulacak bölge ve işletme müdürlükl'eri dolayısiyle 
bu faslın 10, 20 30, 40 ve 60 ncı maddeleri için (74 000) lira teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif edilmiş olan (5 000) 
liradan (1 000) lirası Mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunmaktadır. 
6200 sayılı Kanunla teşkilâtı genişkmiş bulunan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
birçok evrakı yeniden bastırmaya mecbur olacağı cihetle (9 000) lira fazlasiyle 
(10 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Bu faslın 11, 12, 21 ve 22 nci maddeleri için Bayındırlık Vekâletine tefrik edilmiş bu
lunan (125 000) liradan (38 000) lirası Mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunmak
tadır. 
6200 sayılı Kanun gereğince hizmet ve kadro artışları göz önünde bulundurularak 
(27 000) lira fazlasiyle (65 000) lira teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
Bayındırlık Vekâletinden devralman (40 000) liranın kifayet etmiyeceği anlaşılmış 
olduğundan (20 000) lira fazlasiyle (60 000) lira teklif olunmuştur. 

306 Giyecekler 
Bu fasıl için Bayındırlık Vekâletine tefrik edilmiş bulunan (12 300) liradan mülga 
Su İşleri Reisliğine ait bulunan (2 300) lirası aynen teklif edilmiştir. 

307 Yolluklar 
Bu faslın 10, 20, 30, 40, ve 50 nci maddeleri için Bayındırlık Vekâletine tefrik edil
miş bulunan (127 000) liradan (31 000) lirası mülga Su İşleri Reisliğine ait bulun
maktadır. 
6200 sayılı Kanun gereğince teşkilâtta yapılması zaruri olan değişiklikler dolayısiy
le, (14 000) lira fazlasiyle, (45 000) lira teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları 
Bu faslın 11 ve 12 nci maddeleri için Bayındırlık Vekâletine tefrik edilmiş bulunan 
(22 000) liradan (6 500) lirası mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğu cihetle ay
nen teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
Bu fasılda Bayındırlık Vekâletine tefrik edilmiş bulunan (10 000) liradan (3 000) 
lirası mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunmaktadır. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü için bu miktarın kâfi gelmiyeceği düşünülerek 
(3 000) lira fazlasiyle (6 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 4 8 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
30 Geri verilecek paralar 

Yıl içinde bu tertipten ödenecek paralar (10 000) lira olarak tahmin edilmiş oldu
ğundan bu miktar teklif edilmiştir. 

40 Mahkeme Harçları 
Yıl içinde bu tertipten ödenecek paralar (20 000) lira olarak tahmin edilmiş oldu
ğundan bu miktar teklif edilmiştir. 
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419 Mahkeme masrafları 
İş programlarını zamanında sağlamak üzere yapılmış ve yapılacak olan istimlâkler 
dolayısiyle açılan vo açılacak olan dâvalar için (100 000) lira masraf yapılacağı 
tahmin edilmiş ve bu miktar teklif edilmiştir. 

450 üniversitelerde okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Genişlemiş bulunan işlerimiz arasında hidrojeologlara katî ihtiyaç görülmektedir. Bu 
sebeple İstanbul Üniversitesinde ahiren açılmış olan hidrojeoloji enstitüsüne gönderi
lecek öğrencilerden istifade edilmesi düşünülmüş ve buraya talebe gönderilmesi için 
(10 000) lira teklif olunmuştur. 

451 Yayın masrafları 
Bu faslın 10 ve 20 nci maddeleri için Bayındırlık "Vekâletine tefrik edilmiş bulu
nan (16 000) liranın (3 000) lirası mülga Su İşleri Eeisliğine ait bulunmaktadır. 
6200 sayılı Kanun gereğince kurulasak olan teşkilâtın neşriyattan geniş ölçüde isti
fade edebilmelerini sağlamak üzere (9 000) lira fazlasiyle (12 000) lira teklif edil
miştir. 

452 Teknik yardımından faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve gündelikleri 
Bu fasla, Bayındırlık Vekâleti için tefrik edilmiş bulunan (20 000) liranın (10 000) 
lirası mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan bu miktar aynen teklif edil
miştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin icabettirdiği masraflar 
10 Milletlerarası kurum ve derneklere ve büyük barajlarla kurutma komisyonuna ödene

cek yıllık aidatları karşılamak üzere Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesi ile teklif 
edilmiş olan bu ödeneğin tamamı mülga Su İşleri Reisliğine ait olduğundan 2 499 
lirası Vekâletten devralınmak suretiyle ve 1 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 
Cezayir'de toplanacak sulama kongresine 'iştirak edecek olan elemanların yolluk ve 
masrafları karşılığı olarak bu tertibe (30 000) lira konmuştur. 

458 Fuar, sergi ve teşvik masrafları 
10 Açılacak fuarlar münasebetiyle vukuu melhuz masrafları karşılamak üzere bu ter

tibe (15 000) lira konulmuştur. 
20 'Sergi ve meşher umumi masrarları 

iBu işler için yapılacak masrafların şimdiden tahminine imkân görülememiş oldu
ğundan tertibi muhafaza etmek mülâhazası ile 1 Ura teklif edilmiştir* 

476 Kurs giderleri 
6200 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin e fıkrası gereğince açılacak kurslar masrafı
mı karşılamak üzere bu tertibe (5 000)' lira konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları 
Muhtemel borçları karşılamak üzere (10 000) lira teklif edilmiştir., 

502 Eski yıllar borçları 
1948 - 1952 yıllan için zuhuru muhtemel borçları karşılamak üzere (3 200) lira tek
lif edilmiştir ' , -
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Hülkme bağlı borçlar 
İçinde bulunduğumuz yıl içinde hükme bağlamacak borçlar içki bu -tertibe ('3 000) li
ra konulmuştur. 

Yattnmîar 

Satınalınacak taşntlar 
Yeniden satınalınacak taşıtlar için Maliye Vekâleti Bütçesine aktarılmak üzere Ba
yındırlık Vekâleti Bütçesi ile teklif edilmiş olan 400 000 liranın 300 000 lirası Su 
İşleri Reisliğine ait olduğundan bu miktar, ttahsi geçen bütçeden tenzil edilerek Su 
İğleri Umum Müdürlüğü için aynen teklif olunmuştur. 

6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayeli 
Kurulacak işletmelerin faaliyetlerini sağlamak ve ihtiyaç halinde aktarma yapmak 
üzere bu tertibe ilk tatbikat yazılı olan bu sene için 300 000 lira konulmuştur. 

3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yeraltı ve yerüstü 
su işleri 

11 Yapım ve esaslı onarım masrafları 
Bu fasıl 1953 malî yılı Bayındırlık Vekâleti, Bütçesinde 11, ve 12ı olmak üzere 2 mad
dede gösterilmiştir. Bu maddelere göre yapılacak işlerin mahiyeti itibariyle tevhidi 
uygun görülmüş olduğundan 1954 Bayındırlık Vekâleti bütçe teklifinde de görüle
ceği üzere bu madde için 63 497 000 lira konulmuştur. Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü için bu miktarın aynen teklifi gerekiken 958 085 lira eksiği ile 62 538 915 
lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Aradaki fark müfredatı A/ l cetvelinde gö
rüleceği üzere genişliyen teşkilâtın masraflarını karşılamak zaruretinden doğmuştur. 
Bununla beraber ıbüyük ve münferit su işlerinden geçen ve eski yıllarda ihale 
edilmiş olanların 1954 yılma sirayet eden taahhütlerinin, istimlâk ve umumi masraf-
lardaki tasarruflar ile icabında müteahhitlere bono verilmesi suretiyle tamamen 
karşılanabileceği tahmin edilmektedir. 

12 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak koruma 
masrafları (sürekli onarımlar) 
Memleketin her tarafında her sene vukua gelen sel ve su taşkımlarına karşı 4373 
sayılı Kanun gereğince önceden alınacak müstacel tedbirlerin gerektireceği masraf
lara karşılık olarak Bayındırlık Vekâletinde ayrı bir fasıl halinde gösterilmiş olan 
bu tertibin mahiyeti itibariyle 786 neı fasılda bir madde halinde gösterilmesi daha 
uygun olacağı düşünülmüş ve bu sebeble 1954 yılı Bayındırlık Vekâleti Bütçesinde 
47 500 lira olan bu ödenek, yuvarlak rakam olarak ve ihtiyaca kifayet edeceği mülâ-
hazasiyle 40 000 lira olarak gösterilmiştir. 

20 Makine ve araçların onarımı 
Su işleri inşaatında kullanılan inşaat makineleri ile taşıtların onarımı için Bayındır
lık Vekâleti 1954 yılı Bütçesinde teklif edilmiş olan 500 000 lira aynen teklif olun
muştur. -

30 Satınalınacak makine ve araçlar 
Yeniden açılacak işletmeler için tedariki zaruri görülen makinelerin mubayaa bedeli ola
rak Bayındırlık Vekâleti Bütçesiyle teklif olunan 800 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

40 İstikşaf, etüd, proje, aplikasyon masrafları 
Yeniden ele alınacak yerüstü ve yeraltı sularının tâyin ve tesbiti hususunda yapılacak 
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geniş mikyastaki etü4 ve istikşafların lüzumlu kıldığı masraflar ile Amerika'dan gele
cek uzmanların yaşama masrafları için 1953 yılına nazaran Bayındırlık Vekâleti Bütçe
sinde 180 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş olan 500 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

70 îşletme masrafları 
Bu yıl içinde inşaları tamamlanarak işletmeye açılacak olan 50 tesisin bakım, muhafa
za ve işletilmesi için geçen yıla nazaran Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesinde 
900 000 lira fazlasiyle 4 000^000 lira teklif edilmiştir. 
Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü için bu miktarın aynen teklifi gerekirken 800 000 
lira eksiği ile 3 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. Aradaki fark müfredatı A. 1 cet
velinde görüleceği üzere genişliyen teşkilâtın masraflarını ve 6200 sayılı Kanunun 41 
nci maddesi gereğince konacak döner sermaye ödeneğini karşılamak zaruretinden doğ
muştur. 

Ankara lâğımlarının yapım ve bakım masrafları 
Yapılmış olan inşaatın katî hesap farklarına karşılık olarak 1954 yılı Bayındırlık Ve
kâleti Bütçesi ile teklif edilmiş olan 800 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

30 Teknik hizmetler geçici görev yollukları 
Yaptırılacak işlerin keşif, denet, kabul ve sair hususları için gönderilecek teknik eleman
ların yollukları ile 1954 yılı için de su işleri için Avrupa ve Amerika'dan getirilecek 
ecnebi uzmanların memleket dahilî seyahatlerinde tahakkuk edecek yolluklarına karşılık 
1953 yılına nazaran Bayındırlık Vekâleti 1954 Bütçesinde 50 000 lira fazlasiyle göste
rilmiş olan 300 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 
Köy su işleri dâvasının bir an evvel balli hususunda girişilen teşebbüsün genişliği göe 
önünde tutularak 1951 yılı Bütçelinde olduğu gibi Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçe
li ile teklif edilmiş olan 20 000 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

GELİR BtjTÇEÖÎ GEREKÇESİ 

İsletme müesseselerinden alınacak varidat fazlaları 
Bu müesseselerden alınacak varidat şimdiden tahmin edilmediğinden bir lira teklif edilmiş
tir. 

Devredilecek tesislerden veya ortaklıklardan alınacak bedel ve paylar ' ̂ i 
Bu husus da şimdiden tahmin edilmediğinden 1 lira teklif olunmuştur. 

İşletmede mükelleflerden tahsil1 olunacak amortisman ve işletme ücretleri 
Tarifelerde yapılacak değişikliklerde göz önünde bulundurulmak suretiyle bu tertipten 1954 
yılı içinde 1 000 000 lira varidat temin olunabileceği tahmin edilmiştir. 

'Menkul ve gayrimenkul satış ve kira bedelleri. 
îlk tatbikat yılı olan 1954 senesi için bu tertipten 1 lira varidat temin olunabileceği 
Rahmin edilmiştir. 

U .S*Ti s ı : l l i> ) 
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5. Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazminatı ve mütaahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 
Bu tertipten 1954 malî yılı içinde temin olunabilecek varidatın miktarı tahmin edilemedi
ğinden faslı muhafaza edebilmek için 1 lira konulmuştur. 

6. Mütaahhitlere verilecek makine, malzeme, alât ve edevat arazi ev saire kira bedelleri 
Bu tertipten 1954 malî yılı içinde temin olunabilecek varidatın miktarı tahmin edilemedi
ğinden faslı muhafaza edebilmek için 1 lira konulmuştur. 

7. Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı gelirleri 1 001 005 lira olarak tahmin edilmiş 
olduğundan masrafları karşılamak üzere Devlet Bütçesinden yapılyacak yardımlar 
92 626 194 lira olarak gösterilmiştir. 

8. Teberrular ve diğer çeşitli varidat 
Bu tertipten 1954 malî yılı içinde temin olunabilecek varidatın miktarı tahmin edilemedi
ğinden faslı muhafaza edebilmek için 1 lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Rapor 

1 . II . 1954 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe lâyihasını tetkik ettik. 
İlgili fasılların tahlili sırasında geniş izahlarda bulunulacak olan bu bütçenin yekûnu 93 627 199 

liradan ibarettir. Bunun 4 348 284 lirası A / l cetveli muhteviyatını ve 89 278 915 lirası A/2 
yatırımlar bütçesi yekûnunu göstermektedir. Bu bütçe hakkındaki umumi mütalâa ve dilekleri
miz raporumuzun sonunda, zikredilmiş, masraflarla hizmetlerin tahlili aşağıda gösterilmiştir : 

/ - Adi bütçe (A/l) 

Bundan evvelki yıllar zarfında Bayındırlık Vekâleti Bütçesinin tetkiki münasebetiyle takdim 
olunan raporlarımızda, su işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için teşkilâtın değiştirilmesi husu
sunda Hükümetçe hazırlanmış olan lâyihanın bir an evvel kanuniyet kesbetmesi lüzumuna işaret 
edilmişti. 

Su işlerinin mülhak bütçeli bir Umum Müdürlük haline getirilmesini sağlamak üzere yapılmış 
olan teklifin, Büyük Millet Meclisince kabul buyurularak 6200 sayılı Kanunun neşredilmiş oldu
ğunu sevinçle görmüş bulunuyoruz. Bu kanunla, zirai ve iktisadi inkişaflarımızın tahakkukunda 
çok mühim rolü olan su işleri programlarının gereği gibi tatbikini sağlıyabilmek için, bir taraf
tan kadrolar genişletilmiş ve diğer taraftan da hizmetlerin kolaylıkla ifa ve murakabenin istenen 
şekilde temin olunabilmesi, için teşkilâta yeni bir veçhe verilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle (A-I) bütçesinde Mülga Su İşleri Reisliği ihtiyaçlarına göre artış gibi görünen 
miktarlara, ihtiyacın bir ifadesi nazarı ile bakmak ve bunların şayanı kabul telâkki etmek 
icabeder. Fasıllardaki miktar ve artışların sebepleri aşağıda ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. 

Fasıl 201 — Maaşlar 

6200 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan kadrolar tutarına nazaran bu fasıl 449 400 lira ek
siktir. Bu eksiklik bahsi geçen kanunun muvakkat 5 nci maddesi gereğince 1954 yılı içinde kul-
lanılmıyacak olan kadrolarla, Umum Müdürlükçe bu sen'e kullanılmasına lüzum görülmiyerek ye
niden L cetveline alman kadrolar tutarının tenzilinden tevellüt etmiştir. 

Fasıl 202 — Ücretler 

Merkez ve vilâyetler hizmetliler ücretleri için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesi ile teklif 
edilmiş olan tahsisat içinde, Mülga Su İşleri Reisliğine ait olan kısmın 243 300 lira olmasına mu
kabil Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesiyle teklif olunan miktar 447 600 liradan iba
rettir. Aradaki fark, 6200 sayılı Kanunla bu idarenin daha rasyonel çalışmasını sağlamak için 
bünyesinde yapılan değişiklikten tevellüt etmiş olup Umum Müdürlüğe yeniden verilmiş olan 
vazifelerin ifasında zaruri görülen kadrolar karşılığından ibarettir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 

Merkez ve vilâyetler geçici hizmetliler ücretleri için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesi 
ile teklif olunan tahsisat içinde, Mülga Su İşleri Reisliğine ait olan kısım 472 200 liradır. Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesi ile teklif olunan miktar ise 649 650 liradan ibarettir. 202 nci 
fasılda beyan olunan sebepler dolayısiyle bu farkın kabulü de muvafık olacaktır. 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Fasıl £04 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif olunan tahsisattan 480 000 lir*. 
nın, mülga Su iğleri Reisliğine ait bulunduğu anlaşılmış ve bu miktar aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif edilmiş olan mebaliğden 39 700 li-
ma. mülga Su İşleri Reisliğine aittir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesindeki miktar ise 24 400 lira fazlasiyle 64 100 lira-
den ibarettir. Aradaki fark, 6 200 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan kadrolar artışlarından te
vellüt etmiştir. 

Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 

Yeni teşekkül etmiş olan Umum Müdürlük için bütçede böyle bir faslın mevcudiyeti «miridir. 
Bu sebeple açılmış olan bu fasla 1 500 lira konulması uygun görülmüştür. 

Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

Bu fasıl için Bayındırük Vekâleti 1954 yılı Bütçesi ile teklif olunan 289 000 liradan 89 000 
lirası mülga su işleri Reisliğine aittir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü için 90 331 lira fazlasiyle 179 331 teklif edilmiştir. Ara
daki fark 6200 sayılı Kanunla artırılmış olan kadrolarda «D» cetvelindeki tezayütten tevellüt et
miştir. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı 

Umum Müdürlük makamının temsil tahsisatı olup ayda «175» lira hesabiyle 2 100 lira konul
muştur. 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 

Bu tertipten Bayındırlık Vekâleti 1954 Bütçesi ilç teklif edilmiş olan 99 200 liradan 43 200 
lirası mülga Su İşleri Reisliğine aitt'ir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesiyle 9 800 lira fazla olarak 53 000 lira teklif olun
muştur. 

Aradaki fark, yeni teşekkül etmekte olan Umum Müdürlüğün kurulacak yeni bürolarına ait 
kırtasiye, ısıtma ve öteberi masraflarındaki artıştan tevellüt etmektedir. 

Fasıl 302 —• Vilâyetler büro masrafları 
Bu fasıl Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif olunan 19 500 liranın azlığı nazarı 

dikkate alınarak bu fasıldan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne bir aktarma yapılmamıştır. 

6200 sayılı Kanun mucibince kurulacak olan bölge ve işletme müdürlükleri ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesine bu fasıl 'için konmuş olan 74 000 lira, 
ancak ilk kuruluşta büroların asgari masraflarını karşılıyabilecek bir miktarda bulunmaktadır. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 

Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesi ile teklif edilmiş olan 5 000 liradan 1 000 lirası mülga Su 
İşleri Reisliğine aittir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün birçok evrakı yeniden bastırmaya mecbur bulunması dola-
yısiyle bu miktara (9 000) lira ilâve edilmek suretiyle 10 000 liraya çıkarılması uygun olacaktır. 

( S. Sayısı : 119 ) ^ 
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ÎPasıİ 004 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

Bayındırlık Vekâleti 1954 bütçe teklifi arasında mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunan 38 000 
liranın, 27 000 lira fazlasiyle 65 000 liraya çıkarılması uygun olacaktır. 

Yukardaki fasıllarda da bilmünasebe belirtildiği üzere, 6200 sayılı Kanunla teşkilâtı genişlemiş 
olan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Bütçesindeki bu artış ihtiyacı ancak karşılıyabilecek bir 
miktardan ibarettir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli , . - - - . . - . , . -.••'•* 

•Kadro ve teşkilâttaki genişlemeler dolayısiyle, Bayındırlık Vekâletinden alman 40 0Qp liranın ih
tiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmış ve bu sebeple 20 000 lira fazlasiyle, 60 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl 306 — Giyecekler " " " 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 Bütçesiyle teklif olunan 12 300 liradan 2 300 lirası mülga 
Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl 307 — Yolluklar . , . . . . . 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 Bütçesiyle teklif edilmiş bulunan 127 000 liradan 
31 000 lirası mülga Su İşleri Reisliğine aittir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü kadrolarına kanunla yapılmış olan ilâveler nazarı dikkate 
alınarak bu müdürlük tahsisatı 14 000 lira fazlasiyle 45 000 lira olarak gösterilmiştir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yolluklar 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 Bütçe teklifinde gösterilmiş olan 22 000 liradan 6 500 
lirası mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğu anlaşılmış ve bu miktar Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü için aynen bırakılmıştır. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün Seyhan ve Gediz barajları inşaat ve hazırlıkları gibi 
işler dolayısiyle ecnebi firmalarla sıklaşmış olan temasları göz önünde bulundurularak, ağırla
ma masrafları karşılığı olmak üzere bu fasla, konan 6 000 lira kabul edilmiştir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesinde yer alan bu tertip için 1954 Malî yılı için 
30 000 liraya ihtiyaç olacağı tahmin edilmiş olduğundan bu miktar teklif olunmuştur. 

Fasıl 419 —• Mahkeme masrafları • - • ~ *' -

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesinde yer alan bu tertip için 1954 Malî yılı içinde 100000 
liraya ihtiyaç olacağı tahmin edilmiş olduğundan bu miktar teklif olunmuştur. 

Fasıl 450 — Üniversitelerde okutulan öğrencilere verilecek burslar 

İstanbul Üniversitesinde açılmış olan Hidroloji Enstitüsüne gönderilecek öğrenciler için 18 000 
liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve bu sebeple Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesine bu 
miktar tahsisat konmuştur. 

Fasıl 451 —• Yayın masrafları 

1954 Bütçe teklifi ile Bayındırlık Vekâleti için bu tertibe 16 000 lira konmuş ve bunun 
3 000 lirası mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunmuştur. 

• ^ (S. Sayısı : 11») S. 

t 
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Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilâtının genişlemiş olduğu göz önünde bulundurula

rak bu Umum Müdürlük için 9 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 452 — Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderilecek
lerin yolluk ve gündelikleri 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti bütçesi ile teklif edilmiş olan 20 000 liranın 10 000 lirası 
mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü için bu mik
tar aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 453 —• Milletlerarası münasebetlerin icabettirdiği masraflar 

Milletlerarası kurul ve derneklere katılma payı olarak Bayındırlık Vekâleti 1954 Yılı Büt
çesinde teklif edilmiş olan 2 500 liranın tamamı mülga Su işleri Reisliğine ait bulunduğundan 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü için bu miktarın tamamı aktarılımak gerekirdi. 

Bundan başka Cezayir'de toplanacak olan kongre münasebetiyle sarfı zaruri olan masrafları 
karşılamak üzere 30 000 lira daha ilâve olunarak fasıl yekûnu 30 001 lira fazlasiyle 32 500 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl 458 — Fuar, sergi ve teşvik masrafları 

Su İşleri faaliyetlerinin umumi efkâra duyurulması mülâhazasiyle Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü ihtiyaçları için bu tertibe 15 001 lira konulmuştur. 

Fasıl 476 — Kurs giderleri 

Köy içme suları işlerinde çalıştırılacak yardımıcı elemanların yetiştirilmesi için çalışması karar
laştırılan kurs masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 5 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 501 — Geçen yıllar borçları 

Bu tertip için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı bütçesi ile teklif olunan 20 000 liranın ancak 
kâfi gelebileceği düşünülmüş ve bu sebeple bu tertipten Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü için 
bir miktar ayrılmasına imkân görülememiştir. Bu mülâhaza ile 1954 yılı için Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü bütçesine 10 000 lira konmuş bulunmaktadır. 

Fasıl 502 — Eski yıllar torçları 

Yukarıki maddede izah olunan sebepler dolayısiyle Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 
bütçesine yeniden 3 200 lira konmuştur.. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 

Yukarıki maddede izah olunan sebepler dolayısiyle Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1954 yılı bütçesine yeniden 3 000 lira konmuştur. 

II - Yatırımlar (A/2) 

Fasıl 752 — Satmalmacak taşıtlar 

Maliye Vekâleti Bütçesine aktarılmak üzere Bayındırlık Vekâleti Bütçesiyle teklif edilmiş olan 
400 000 liradan 300 000 lirası Mülga Su İşl'eri Reisliğine ait bulunduğundan Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü için teklif olunan bu miktar aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 771 — 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayesi 

Kurulacak işletmelerin faaliyetlerini sağlamak ve ihtiyaç halinde tezyidi düşünülmek kaydiyle, 
ilk tatbikat senesi olan 1954 yılı için bu tertibe 300 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Fasıl 785 — 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sular ve su baskınlarına karşı yapılacak ko

ruma masrafları : (Sürekli onarımlar) 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesi ile teklif edilmiş olan 47 500 liranın tama
mı Mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan bu miktar Devlet, Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçesine aynen alınmıştır. 

Fasıl 786 — 3132, 4100, 4649, 525§, 6089 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yeraltı ve yer
üstü su işleri yapım ve esaslı onarım masrafları 

Madde 11. — Yapım ve esaslı onarım masrafları 

1954 yılı Bayındırlık Vekâleti Bütçesine bu madde için 63 497 000 lira konulmuş olduğu gö
rülmüştür. Bu tahsisatın geçen yıllar bütçelerinde büyük ve münferit su işleri olarak 11 ve 12. mad
delerle, 789 ncu fasılda ödeneği m'evcut mevzuların tevhidinden terekkübettiği anlaşılmıştır . 

Bu tahsisatın tamamı mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü için aynı miktarın gösterilmesi gerekirken, teklifte 958 085 lira eksiğiyle 62 538 915 
lira olarak gösterilmiş bulunmaktadır. Aradaki fark A/ l cetvelinde gösterilen masraflar karşılı
ğından doğmuştur. 

Yatırımlar kısmındaki bu azaltma, istimlâk ve müteferrik masraflardaki tasarrufla karşılana
caktır. 

Diğer taraftan 449 mukavele ile tutarı 289 090 000 liraya baliğ olan yapım ve esaslı onarım 
işlerinden programları gereğince 1954 yılı içinde yeni bir işin ele almamıyacağı anlaşılmış bulun
maktadır. 

Madde 12 — 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sular ve su baskınlarına karşı yapılacak koru
ma marafları (Sürekli onarmalar) 

Şimdiye kadar Bayındırlık Vekâleti bütçelerinde ayrı bir fasıl halinde gösterilmiş olan bu tahsi
satın, mahiyeti itibariyle bu fasıl içine alınmış olduğu ve ihtiyacı karşılıyacağı mütalâasiyle de 
7 500 lira eksik olarak teklif edilmiş bulunduğu anlaşılmakla kabule şayan görülmüştür. 

Madde 20 — Makine ve araçların onarımı 

Bu madde için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı bütçesiyle teklif olunan 500 000 liranın tamamı 
mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü için bu miktarın 
aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Madde 30 — Satmalmacak makine fasit re= araçlar 

Bu madde için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif olunan 800 00O liranın tamamı 
mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan Pevlet Su İşleri Umum Müdürlüğü için bu miktarın 
aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Madde 40 — İstikşaf, etüd, proje, aplikasyon masrafları 

Bu madde için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif olunan 500 000 liranın tamamı 
mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 'için bu mikta
rın aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Madde 70 - - İçletme masrafları 

Bm mad&e için Bayındırlık Vekâleti 1994 yılı Bütçesiyle teklif oltman 4 ••© •«• liralım tama
mı mülga Su İşleri Reisliğine ait bulunduğundan aynen teklifi gerekirken Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü için 800 000 lira noksanı ile 2 200 000 fira olarak teklif olunmuştur. 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Aradaki farkın 300 000 lirası yine işletme hizmetleri için mütedavir sermaye olarak 771 noi 

fasılda ve bakiyesi de diğer bölümlerde işletme işlerine karşılık gösterilmiştir. 

Fasıl 787 — Ankara lâğımlarının yapım ve bakım masrafları 

Bu fasıl için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif olunan 800 000 liranın tamamı 
mülga Su işleri Reisliğine ait bulunduğundan Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü için bu mikta
rın aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Fasıl 788 - Madde 30 — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu 

Bu madde için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif olunan 300 000 liranın tamamı 
mülga Su işleri Reisliğine ait bulunduğundan Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü için bu mikta
rın aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Fasıl 791 — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 

Bu madde için Bayındırlık Vekâleti 1954 yılı Bütçesiyle teklif olunan 20 000 000 liranın ta
mamı mülga Su işleri Reisliğine ait bulunduğundan Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 'için bu 
miktarın aynen kabulü uygun görülmüştür. 

- '" III - Gelirler 

ilk tatbikat yılı olmak hasebiyle Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Gelirleri Bütçesinin 1, 2, 
5, 6, 8 nci fasıllarına 1 er ve 4 ncü fasla da 1 000 lira konmuştur. 

Fasıl 3. — işletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme ücretleri : 

1954 yılı Devlet gelirleri tahminleri arasında (Umumi Muvazene B cetveli fasıl 13 madde 4) gösteril
miş olan 1 000 000 liranm, bu fasıl gelirleri olarak aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Fasıl 7 — Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar : 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1954 yılı .masrafları (A/ l ) ve (A/2) cetvellerinde görü
leceği üzere 93 627 199 liraya 'baliğ lolmuş bulunmaktadır. 

Bundan, yukariki fasıllarda beyan edildiği üzere 1 001 005 lirası, Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün normal gelirleri ile karşılanacaktır. Bakiye kalan 92 626 194 liranın Devlet Bütçesin
den yapılacak yardımlarla karşılanması uygun görülmüştür. 

' ~ • ' ' " ' "* "•* :'" • *' IV - Umumi mütalâa v% dilekler 

Yurdumuzun süratle kalkınması yolunda zirai istihsalin başlıca hareket noktası olduğuna 
inanıyoruz. 2irai istihsalde ise bilindiği gibi su unsuru her bakımdan başlıca rol oynar. Geniş 
ve çeşitli mahsul yetiştirebilecek ovalarımız sık sık taşkınlara mâruzdur, bataklıklarla kaplıdır, 
veyahut mevsiminde ve zamanında yağmur yağmaz ve yeraltı suyu çekilir, velhasıl bu kıymetli 
toprakların su muvazenesini mutlaka düzeltmek lâzımdır. Ancak bu sayede vatan toprakları 
daima zinde, verimli ve işe yarar bir nimet halini iktisabeder.. Bu düşüncelerle yurdun yerüstü 
ve yeraltı su servetlerini esaslı bir program ve plânlarla işlemek en başta gelen işlerimizden biri 
olmalıdır. Bu yolda Hükümetimizin 1951 yılından itibaren aldığı tedbirleri ve bu işte yaptığı 
tahsisleri memnuniyetle kaydederiz. 

Şu işleri faaliyet ve hamleleri şimdiye kadar Bayındırlık Vekâleti bütçesi içinde yer almıştı. 
Binaenaleyh bu vekâlet bütçesi münasebetiyle serdolunan mütalâa ve temenniler arasında su 
işlerine mütaallik kısımlara bir göz atarak Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü faaliyet ve ihti
yaçlarını şöylece sıralıyabiliriz. 

( & Sayım : 119) 
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1. Seyhan Barajı inşaatı: 

1952 yılında Beynelmilel Bankadan istikraz edilmiş olan 25,2 milyon dolar ile Seyhan Barajı 
inşaatına lüzumlu olan bütün makineler ve malzeme satmalınmış ve bir Amerikan firması ile 
de bendin inşası için mukavele akdedilmiş ve inşaata fiilen başlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

İnşaattan ayrılabilen enerji tesislerinin, teşekkül etmiş olan (Çukurova Türk Anonim Şirketi) 
ne devredilerek işletilmesi derpiş edilmiş ve bunun için, inşaat parası karşılığı olarak şirketten 
alınacak paranın bütçeye intikalini sağlamak ve bu suretle şirketin iştirakini temin eylemek üze
re yapılan anlaşmaya mütaallik hazırlanan kanun lâyihası da Büyük Millet Meclisine sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Devlet ve halkın iş birliği ile yapılması imkânını fiilen gösteren bu anlaşma dolayısiyle sarf-
edilen gayret ve faaliyeti şükranla kaydederek, diğer büyük su işlerinde ve daha ileri giderek bu 
gibi büyük çapta yapılacak diğer bütün işlerimizde şahsi teşebbüslere de imkân vermiş olmak için 
bu hâdisenin bir örnek olarak göz önünde bulundurulmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Seyhan haricinde kalan diğer havzalarda inşası derpiş olunan büyük barajlar inşaatı işlerinde 
de mühim adımlar atılmış olduğunu görmekle sevinmiş olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu cümle
den olarak, beynelmilel bankadan yapılacak istikrazla inşası düşünülen Gediz Barajının istikraz
dan sonra geçmesi zaruri olan hazırlık müddetini kısaltmak üzere, şimdiden ecnebi müşavir firma 
ile, gerekli makina parkı şartname ve mukavelename projelerinin hazırlanmakta olduğunu mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

2. Personel mevzuları ve haklan 

Bu mevzu dolayısiyle serdolunacak mütalâa ve temennilerimiz yalnız Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü teşkilâtını değil aynı mahiyette olan diğer teknik daireler persoüelini de ilgilendirir. 

Bu mevzuda ilk söylenecek söz, yeniden hizmete giren elemanlardan hemen hiçbirisinin maaşlı 
kadrolara istekli olmamasıdır. Çünkü, teadül kanunu muvacehesinde bu gibi personele başlangıç
ta verilen maaş, hiçde tatmin edici değildir. Bunlar, hariçte çok daha yüksek menfaatler sağla
dıkları gibi, Devlet veya iktisadi Devlet Teşekküllerinde dahi barem harici ücretli veya yevmiyeli 
vazifeleri tercih etmektedirler. Bu hal, teknik personel arasında, müsavatsızlık ve hattâ hoş
nutsuzluk yarattıktan başka, ilerde teşkilâtta büyük vazifeler alacak olan salahiyetli personelin 
yetişmesine de imkân bırakmamaktadır. 

Bu sebeplerle ve esasen bugünkü ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzak olduğu muhtelif vesi-
Merle^ tahakkuk etmiş olan Teadül Kanununun hükümlerinin değiştirilmesi ve bu arada teknik 
personelin hususiyetlerinin de göz önünde bulundurulması zaruretine bilhassa işaret etmek isteriz. 

Bu zarureti, doğuran sebeplerin fen mühimlerinden biri, Devlet teşkilâtında vazife alanlar 
arasında yani 3656 sayılı Kanuna tâbi teknik personelle 3659 sayılı Kanuna istinaden istihdam 
olunanlar arasında, aylık tediyeler bakımından nazarı dikkati çekecek derecede fark mevcut ol
ması teşkil eder. 

3. Kurslar açılması: 

6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) bendi mucibince yetiştirilecek elemanlar için açıl
ması düşünülen kursları hayırlı bir başlangıç olarak ifade etmek isteriz. 

Muhtelif sebepler dolayısiyle teknik eleman ihtiyacının karşılanamamakta olduğu malûmdur. 
Bundan dolayı açılacak kursların müspet neticeler vereceğine şüphemiz yoktur. Nitekim Kara
yolları Umum Müdürlüğünde açılmış olan kurslarda yetiştirilen yardımcı elemanlardan, bu 
Umum Müdürlükten başka, diğer Bayındırlık teşekküllerinin de faydalanmış oldukları görülmüştür. 

(& Sayı» : U9) 
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Bu sebeple kursların adedlerini artırmayı ve bu hususta daha büyük bir alâka gösterilmesini te
menniye şayan görmekteyiz. 

4. Köy içme suyu işleri : 

Varlığımızın esasını teşkil eden köylerimizin sıhhi evsafta içme ve kullanma suyuna kavuştu
rulması hususundaki mesaiye 1953 malî yılında da hızla devam edilmiş ve muayyen hedefi sağla
mak üzere derpiş olunan program tahakkuk ettirilmiştir. 

1950 yılından 1952 malî yılı sonuna kadar verilmiş olan 27 milyon liralık mecmu tahsisatla suya 
kavuşmuş olan 7 877 aded köye mukabil 1953 yılında da verilen (20) milyon lira ile 5150 köy ele 
alınarak ceman (13 027) köy sıhhi evsafta suya kavuşturulmuştur. 

1954 yılı programı ile bu mevzu yüzde 90 nispetinde halledilmiş olacaktır. 

5. Yeraltı su işleri : 

Evvelki sene başlamış olan yeraltı sularının araştırılması mevzuunda bu sene içerisinde müspet 
gelişmeler kaydedilmiş olduğunu memnuniyetle müşahade ettik. 

önümüzdeki yıllarda su işlerinin satmalmış olduğu ve (500) metre derinliğe inebilen sondaj ma
kineleri ile halen su beklemekte olan ovalarımızda sondajlara başlama imkânı hâsıl olacaktır. Memba 
suyu olmıyan köylerin yeraltı sularından istifade suretiyle suya kavuşturulması hususundaki faali
yetler de oldukça gelişmiştir. 

Şüphe yoktur ki, suyu araştırma işi ayrı bir ihtisas işidir ve memleketimiz için yeni bir mevzudur. 
Bu hususta iktisadi iş birliği idaresi ile teknik yardım hususunda varılan anlaşma gereğince mütehas
sıslar celbedildiği gibi Hidrojeoloji Enstitüsüne (UNESCO) kanalı ile gönderilmiş olan mütehassıs
larla da ayrıca bir anlaşmaya varıldığını memnuniyetle kaydedebiliriz. Bu ihtisas personelinin ne
zareti altında tesbit edilmiş mmtakalar dahilindeki köylerimize yeraltı suyundan istifade suretiyle 
su temini esaslı bir programa raptedilmelidir. Bu suretle bir taraftan geçen senelerde Millî Savun
ma Vekâletinden emaneten alman sondaj makinelerinden istifadeye devam edilirken diğer taraftan 
da su işlerinin teknik murakabesi altında vilâyetler kanalı ile susuz köylerin ihtiyacının giderilmesi 
imkânının sağlanmasını bilhassa temenniye şayan görmekteyiz. 

Su İşleri Umum Müdürlüğünün bu ilk bütçesi ile memlekete hayırlı işler görmesini temenni eder 
ve raporumuzu Yüksek Komisyona saygılarımızla arzederiz. 

Trabzon Mebusu Siird Mebusu Konya Mebusu 
8. Fehmi Kalaycıoğlu Baki Erdem Remzi Birand 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 10 .II. 1954 

Esas No. 1/748 
Karar No. 98 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünün 1954 
yılı Bütçesi hakkında Bayındırlık Vekâletince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 3 . I I . 
1954 tarihli ve 6/266 sayılı tezkeresiyle gönderi-" 
len kanun lâyihası komisyonumuza havale edil
miş olmakla Maliye ve Bayındırlık vekâletleri mü
messilleri ile umum müdür hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

6200 sayılı 'Kanunla mülhak bütçeli bir idare 
olarak kurulmuş bulunan Devlet Su îşleri Umum 
Müdürlüğünün 1954 yılı Bütçesini komisyonu 
muz adına tetkik eden raportörlerimizin hazırla
mış oldukları rapor tetkik edildikten ve umum 
müdürlüğün faaliyet mevzuuna giren hususlar 
hakkında vâki sualler Hükümet mümessilleri ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra lâyihaya bağ
lı cetvellerin fasıl ve maddelerinin tetkikına ge
çilmiştir. 

Umum müdürlüğün masraflarını ihtiva eden 
(A/ l ) işaretli cetvel yekûnu (4 348 284) ve ya
tırımlara taallûk eden (A/2) işaretli cetvel yekû
nu ise (89 278 915) lira olarak tesbit ve teklif 
edilmiştir. 

1954 Malî yılı başından itibaren mülhak büt
çeli umum müdürlük olarak faaliyete geçecek 
olan bu idarenin Hükümet tarafından hazırlan
mış olan bütçesinin fasıl ve maddelerine mevzu 
tahsisatların üzerinde her hangi bir değişiklik 
yapılmasına komisyonumuzca lüzum görülmemiş 
ve masraf kısımlarını ihtiva eden (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetveller Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatı, lâyihaya ili

şik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(92 626 194) lirası Devlet Bütçesinden yapı
lan yardım ve mütebakisi idarenin çeşitli vari
datı olarak (93 627 199) lira olarak tahmin 
ve tesbit edilmiş olup (A/ l ) ve (A/2) işaret
li masraf cetvelleri yekûnuna karşılık olan bu 
miktar üzerinde de her hangi bir değişiklik 
yapılmamak suretiyle komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 7 nci maddesinde keli
me değişikliği yapılmak suretiyle ve diğer 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1954 yı
lı Bütçe Kanunu lâyihası, eki bulunan cetvel
lerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Rize istanbul Sivas 

/ . Akçal H. Hüsman H. îmre 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Konya Siird Ankara 
R. Birand B. Erden M. Bayramoğlu 

Antalya Bolu Diyarbakır 
A. Sanoğlu M. Güçbilmez Y. Azizoğlu 

îmzada bulunamadı 
Diyarbakır Elâzığ Erzincan 
M. Ekinci ö. F. Sanaç N. Pekcan 
îstanbul Kırşehir Konya 
S. Oran R. özdeş M. A. Ülgen 

Muğla Ordu Rize 
N. özsan R. Aksoy O. Kavrakoğlu 

Seyhan Siird 
S. Ban M. D. Süalp 

( S. Sayısı : 119 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ V , 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1954 Yıh \ 
;_ • - • • Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü- j 
dürlüğü 1954 Bütçe Yılı yatırımlar dışında ka- I 
lan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli 'cetvel
de gösterildiği üzere (4 348 284) lira ve yatı- ! 
rım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli i 
cetvelde gösterildiği üzere (89 278 915) lira 
tahsisat verilmiştir. | 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü- i 
dürlüğünün 1954 Bütçe Yılı masraflarına kar- I 
şılik olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 

• gösterildiği üzere (93 627 199) lira olarak tah- I 
min edilmiştir. 

MADDE- 3. T - Devlet Su işleri Umum Mü- | 
dürlüğünce 1954 Bütçe yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril- j 
mistir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tah- j 
siline 1954 Bütçe yılında da.devam olunur. I 

MADDE 5. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmele-
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I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRiŞt 
ı 
! Devlet Su î§leri Umum Müdürlüğü 1954 

yılı Bütçe kanunu lâyihası 

j MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Umum Mü- i 
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa- I 
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvellerde yazılı kadrolara Bayındır
lık Vekâleti 1953 yılı (D) işaretli cetvelde ça
lışmakta iken ücret ve unvanları değişmeksi-
ziri intikal etmiş olanların, yeniden bir tâyin 
muamelesine lüzum kalmaksızın istihdamları
na devam olunabilir. 

Keza bu hizmetlilerden 1953 Bütçe Yılında 
(D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında 
vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılı
na nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış 
olanlara aradaki farkın ödenmesine 1954 Büt
çe Yılında da devam olunur. ı 

3656 sayılı'Kanunun 9 ncu maddesi gereğin- I 
ce geçici mahiyetteki hizmetler için, İcra Ve
killeri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. ı 

( S . Sayısı : 119) 
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re girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı 
(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Su işleri Umum Mü-
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 25 . 
XII .1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan; ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe 
yılında kullanılmaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 Yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinden karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet tertiplerinden 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait ölüp da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımma uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar» 1954 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım tertipleriyle yatırım tertipleri baki
yelerinden eski yıllar borçları tertibine Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 8 Masraf tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Bayındırlık vekilleri memurdur. 

Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

t Dışişleri Vekili 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

ve Dışişleri Vekil V. 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler Vekili 
S. Yırcah 

B. K. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. 

MADDE 10. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S: Sayısı : 119;) 
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A/l - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

İkinci ksım - Personel 
* masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileı üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

642 000 
1 315 500 

1 

1 

1 957 502 

91 800 
355 800 

447 600 

190 250 

459 400 

649 650 
—• 

642 000 
1 315 500 

1 

1 

1 957 502 

91 800 
355 800 

447 600 

190 250 

459 400 

649 650 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayıh kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

486 000 486 000 

10 000 10 000 

(S. Sayısı : 119 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı . 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

40 000 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

kabul edilen 
Lira 

40 000 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

Fasıl yekûnu 

210 Temsil tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye. 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 

Fasıl yekûnu 64 100 64 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyeleri 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

132 280 
24 051 
10 000 
10 000 
3 000 

179 33* 

2 100 

3 787 783 

132 280 
24 051 
10 000 
10 000 
3 000 

179 331 

2 100 

3 787 783 

5 000 
10 000 
10 000 

5 000 
10 000 
10 000 

( S. Sayısı : 119 ) 



1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

302 Vilâyetler büro masraflan 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 
t 

305 Merkez kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

40 öteberi masrafları 10 000 10 000 
50 Aydınlatma 8 000 8 000 
60 Isıtma 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 53 000 53 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 
15 000 
15 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 
15 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 74 000 74 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 10 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 15 000 15 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masraflan 

15 000 
25 000 
10 000 

65 000 

60 000 
2 300 

10 000 
10 000 
15 000 

10 000 

45 000 

15 000 
25 000 
10 000 

65 000 

60 000 
2 300 

10 000 
10 000 
15 000 

10 000 

45 000 

( S. Sayısı •: 119 ) 
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F. M. 

308 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masraflan ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

P — _ ~ _ _ 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

3 000 
3 500 

6 500 

315 800 

kabul edilen 
Lira 

3 000 
3 500 

6 500 

315 800 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetlileri 

403 Temsil masrafları 6 000 6 000 
407 Muhasebeî Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen 
diren masraflar 

30 Geri verilecek paralar 10 000 10 000 
40 Mahkeme harçları 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 30 000 30 000 

419 
450 

451 
10 
20 

Mahkeme masrafları 
Üniversitelerde okutulan Öğ
rencilere verilecek burslar 
Yayım masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

100 000 

18 000 

5 000 
7 000 

12 000 

100 000 

18 000 

5 000 
7 000 

12 000 
'n"niıu '• ' r t e ~ "rs—. 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve gündelikleri 10 000 10 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
icabettirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 2 500 2 500 

(S. Sayısı : 119) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

505 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak eedceklerin yolluk ve mas
rafları ' 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 32 500 32 500 

458 Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 

10 Fuar umumi masrafları • 15 000 15 000 
20 Sergi ve meşher umumi mas

rafları 1 1 

Fasıl yekûnu 15 001 15 001 

476 Kurs masrafları 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 228 501 228 501 

Beşinci ~kı$ım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 10 000 10 000 
502 Eski yıllar borçları 

1949 - 1952 yılları borçları 
1928 - 1948 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 000 
200 

3 200 

3 000 

16 200 

3 787 783 
315 800 
228 501 
16 200 

4 348 284 

3 000 
200 

3 200 

3 000 

16 200 

3 787 783 
315 800 
228 501 
16 200 

4 348 284 

(S. Sayısı : 119) 



F. M. 

A/2 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

— 2 5 -
- CETVELİ 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

- • • , _ • ; - ? 

752 Satın alınacak taşıtlar 
771 6200 sayılı Kanunun 41 nci 

maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 

786 3132, 4100, 4649, 5259 ve 6089 
sayılı kanunlar gereğince yapı
lacak yeraltı ve yerüstü su iş
leri 

11 Yapım ve esaslı onarım mas
rafları 

12 4373 sayılı Kanım gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 

300 000 

300 000 

300 000 

300 000 

62 538 915 62 538 915 

r V ' 

787 

788 

791 

20 
30 

40 

70 

masrafları (sürekli onarımlar) 
Makine ve araçların onarımı 
Satın alınacak makine, taşıt ve 
araçlar 
İstikşaf, etüd, proje, aplikas
yon masrafları 
İşletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ankara lağımlarının yapım ve 
bakım masrafları 
Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 
Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 

Yatırımlar yekûnu 

40 000 
500 000 

800 000 

500 000 
3 200 000 

67 578 915 

800 000 

300 000 

20 000 000 

89 278 915 

40 000 
500 000 

800 000 

500 000 
3 200 000 

67 578 915 

800 000 

300 000 

20 000 000 

89 278 915 

(8. Sajı» : İ Ü ) * 



F. M. 

5 

6 

8 

^ - 26 -
B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 
Devredilen tesislerden veya or
taklıklardan alınacak bedel 
ve paylar 

1953 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

6 

işletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 
Menkul ve gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçalan 
Mütaahhitlere verilecek maki
ne, malzeme, alet ve edevat, 
depo arazî ve saire kira bedel
leri 
Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 
Yatırımlar için 

Fasıl yekûnu 

Teberrüler ve diğer çeşitli va
ridat 

UMUMÎ YEKÛN 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 000 

92 626 194 

1 000 000 1 900 000 

1 000 

0 
0 3 347 279 
0 89 278 915 

0 

1 

93 627 199 

92 626 194 

1 

93 627 199 

«*- (S. Sayısı ;.119) 



G. Memuriyetin aev'i 

MERKEZ 
v — 
2 Kaloriferci 
4 Daktilo (Ecnebi dil bilir) 

» » 

» 

» (Stano) 
5 Santralci 

Memur 

» 

Kütüphane Me. 
Doktor 
Tevzi memuru 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

D - CETVELİ 

Aded Ücret ! G. 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
2 

40 

225 
475 
350 
250 
225 
200 
150 
175 
300 
225 
300 
250 
175 
150 
200 
300 
150 
150 
150 
125 
100 
100 

Memuriyetin nev'i 

2 Usta 
» 
» 
» 

3 Şoför 

Bahçıvan 

4 Daktilo 
» 
> 

5 Memur 
» 

Doktor 
Tahsildar 

Santralci 

6 İşçi 

» 
Bekçi 

Hademe 
> 

TAŞRA 

Aded 

2 
1 
3 
2 
4 
3 
6 
10 
5 
1 
2 
5 
5 
10 
8 
8 
10 
20 
10 
2 
1 
10 
10 
18 
10 
15 
5 
10 

Ücret 

200 
250 
175 
150 
250 
200 
225 
175 
150 
200 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
100 

196 

(».Sura: Ut) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 25. 12.1953 6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifelerimle dair olan Kanunun 38 nci maddesi 

E - CETVELÎ 

F. iM. ödemeğin çeşidi 

203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri 

G CETVELÎ 

Kanun 
No. 

3132] 
4100 Su işleri için gelecek yıllara geçici yük-
46491 lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun-
5259| 1ar 
6089J 
6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Ka

nunumun gelecek yıllara geçici yüklenırne-
lere girişilmesi haklkındalki 37 nci nıaıl-
ıdesi 

(I.• Sayın :*ia») 
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n. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

6 

9 
9 
6 
9 

10 
12 

MERKEZ 

Fen heyeti müdürü (Yk. müh.) 
(îht. mev.) 
Makine şubesi müdürü (Yk. 
müh.) (îht. mev.) 
Yk. mühendis veya mühendis 
(îht. mev.) 
Yk. Müh. veya Müh. veya Fe. 
Me. (îht. Mev.) 
Yk. Müh. veya Fe. Me. 
Muamelât şefi 
Şube müdürü 
Yk. Müh. veya Fe Me. 
Memur 

TAŞRA 

Şube başmühendisi (Yk. Müh. 
Müh.) (îht. Mev.) 
Yk. Müh. mühendis veya Fen 
Me. (îht. Mev.) 
Yk. Müh. mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh. mühendis veya Fen 
memuru 

90 

90 

90 

70 
40 
40 
70 
35 
35 
25 

80 

70 

50 

40 

D. 

10 

11 

12 

8 
9 

10 
12 
10 
11 
12 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
10 
11 
6 

Memuriyetin nev'i 

Yk. Müh. mühendis 
memuru 
Yk. Müh. mühendis 
memuru 
Yk. Müh. mühendis 
memuru 
Ressam (îht. Mev.) 

» (» > ) 
» 
» 

Memur 
» • • 

» 
Mesul muhasip 

» » 
» » 

Muhasebe memuru 
» » 
> » 

Veznedar 
» 

veya 

veya 

veya 

Fen 

Fen 

Fen 

Aded 

20 

13 

15 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 . 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 

Maaş 

35 

30 

25 
50 
40 
35 
25 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
35 
30 

Sulama mütehassısı (Yk. ziraat 
Müh.) (îht, Mev.) 
Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 
Müh.) (îht. Mev.) 
Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 
Müh.) (îht. Mev.) 

70 

60 

50 

( Ö. Sayısı : 118 ) 
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Fasıl 407 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim vergi ve her türlü masraflar bu tertip

ten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile ha

kem ve ilâm ücretleri, delil teslMti ve bilirkişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer 
tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü mas
rafları 

Fasıl — 786, 787 
Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri ile bunlar için lüzumlu gayrimenkullerin kamu

laştırı lma, satmalma bedel ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve 
harçları, inşaat ve işletme işlerinde kullanılacak makine, araçlar ve taşıtlarla her türlü atelye 
tezgâhları, alât ve avadanlıklar, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her 
çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalınması, taşınması, kurulması, 
korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz ambalaj, sigorta, somaj, 
ardiye, istalya, veı-gi, komüsyon, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak taşıt 
araçlarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları, her türlü taşıt kiralanması giderleri, 
emaneten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve saire işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü 
işçi gündelikleri, yapını, bakım, ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ah
valde verilecek her türlü giyim ve barındırma masrafları ve îş Kanununun gerektirdiği diğer 
masraflar, merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geomet
ri, tersim ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ve topoğ-
rafik haritalar ile bunlara lüzumlu gerecin satmalma bedelleri, bunların, işletme, onarma ve 
korunma masrafları, meıkez ve vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri ihale, 
geçici ve .kesin kabul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiatları ve projeler için lüzumlu 
her nevi kııtasiye ve bunların ibasm ve yayın ve nakil masrafları, bürolar dışında kalan bina
larla işletme ve iş yerlerinin kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya, öteberi 
masrafları, bu bina iş yerlerinin telefon kurma ve konuşma ücretleri, işe başlama ve açılış 
törenleri masrafları, her türlü ağaçlandırma giderleri 4472 ve 5414 sayılı kanunlara göre öden
mesi gerekecek iş kazaları ile meslekî hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri, istikşaf, 
etüd, aplikasyon, proje, sondaj, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait her türlü masraflar, müşa
vir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları, havadan istikşaf ve harita alınması işle
rinde lüzumlu her türlü gereç ve vasıtalarla sair masraflar. 

( S. Sayısı : 1İ9 ) 



S. SAYISI 159 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve Memurları Kanunu
na bâzı hükümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1 /750) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 5 . 7 / . 1.954 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2720, 6/264 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında adı geçen Ve
kâletçe hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20.1.1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Merkez teşkilâtı : 
Vekâletimiz merkez teşkilâtının bugünkü muamelâtının halen 1 1 . I I . 1916 tarihinde meriyete 

giren 4862 sayılı Kanunla alınmış dar bir kadro ile tedvirine çalışılmaktadır. 
Halbuki kanunun meriyetinden bugüne kadar 8 seneye yakın bir zaman geçmiş bu müddet zar

fında yurdun sağlık dâvasına verilen ehemmiyetin icabiyle vücuda getirilen sağlık müesseselerinin 
adedi eski senelerle kıyas kabul edilemiyecek dercede artan bir yekûna baliğ olmuş ve hasta vatan
daşların tedavisine tahsis edilmek üzere inşa ettirilmiş yeni sıhhat müesseselerinden başka eskiden 
mevcut hastane Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları da tevsi edilerek binlerce hasta yatağı ve buna mu
vazi olarak da sağlık personeli, idari memur ve hhmetli kadroları ilâve edilmiştir. 

tş hacmma ölçü olmak üzere bugünkü sıhhat müesseselerinin adedi ile 1946 yılındaki müessesatı 
sıhhiyenin adedi arasındaki farkın iraesi için sağlık kurumlarının sayılannm ve bütçeye mevzu 
ödenekle kadroları rakamla ifade etmek lâzımgelirse; 
1946 senesinde hastane adedi 

» » Verem hastanesi ve verem paviyonları 
» » Sağlık merkezi sayısı 
» » Doğum evi sayısı 
» » Verem savaş dispanseri sayısı 
» y> Hastabakıcı ve laborant ve ebe yetiştirme okulları sayısı 
» » Trahom hastane ve dispanserleri sayısı 
» » Kuduz tedavi müessesesi sayısı 
> » Köy göz tedavi evleri sayısı 

33 iken bugün 
2 >, 
10 » 
14 » 
S » 
4. » 
47 » 
80 » 
3Ş > 

» 
» 
» 
» 
» 
* » 
» 
» 

48 
60 
120 
20 
30 
9 
70 
120 
300 

e 
a 
ye 
ye 
a 
a 
e 
ye 
e 



1946 senesinde Hükümet tabiplikleri sayısı 630 iken bugün 801 re 1946 senesinde bütçeye 
mevzu ödenek 35 464 911 lira iken bugün 114 052 789 liraya. 

1946 senesinde kadro mevcudu 12 507 iken bugün 19 702 ye çıkmış buna inzimamen 1 . I I I . 1954 
tarihinden itibaren 6134 sayılı Kanunla 47 özel idare hastanesi de vekâletimize devredilerek 
Umumi Muvazene dâhiline alınmış ve 2 aded Beadaptasyon Müessesesi vücuda getirilmiştir. 

Bu kadar müessesatı sıhhiye hizmetlerinin ifası için yetiştirilmiş ve yetiştirilecek sağlık per
soneli ile idari memur sayısı 1946 yılında 6 198 iken bugün 10 727 ye, hizmetli kadroları da 
5 309 dan 8 975 şe yükselmiş buna muvazi olarak yürütülmesi icabeden vekâletin merkez teşkilâ
tına bir tek memur kadrosu eklenmemiştir.. 

îş hacminin % 350 den fazla t i r artış göstermesi yüzünden artan muhabere ve muamelâtın 
tedvirine merkez kadrosunda çalışan memurların takatinin kâfi gelmediği neticesine varılmıştır. 
îhzar edilmiş bulunan teşkilât kanunu tasarısının kabulüne kaddar son derece sıkışık durumda 
bulunan Sağlık İşleri, Sosyal Yardım işleri Ziraat işleri ve Muamelât Genel Müdürlükleri ile 
Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüklerine ve Hukuk Müşavirliği, Evrak 
Müdürlüğü, Ayniyat Şubesi, Levazım Müdürlüğü daireleri kadrolarına bizzarure çok asgari bir he
sapla ilişik cetvelde yazılı olup 12 aylık 107 100 liraya baliğ olan 37 kadronun biraz olsun işle
rin tahfifi mülâhazasiyle eklenmesine katı lüzum ve mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. ve İç. M. Encümeni 10 . II . 1954 

Esas No. 1/750 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Kanununa Bâzı Hükümler Eklen
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun lâyihası, Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti mümessili huzuriyle görüşüldü. 

Esbabı mucibe lâyihasında zikredilen sebep
ler yerinde görülmüş ve iller teşkilâtının çok 
genişlemesi karşısında, onların muamelâtını 
sevk ve idare eden merkez teşkilâtına bâzı kad-, 
roların ilâvesi uygun bulunmuştur. 

Teşkilât Kanununun Zat İşleri ve Muamelât 
Genel Müdürlüğü kısmında nrevcut üç şube mü
düründen birinin kadro derecesi altı olduğu 
halde diğer ikisinin kadrosu yedinci derecede 
tutulmuştur. Aynı CJmum Müdürlükte tamamen 
birbirlerine muadil vazifeler ifa eden şube mü
dürlerinin kadrolarının da birbirlerine müsavi 
olması icabedeceği mülâhazasiyle yedinci dere
ceden iki müdür çıkarılmış ve altıncı derecede 
iki müdür kadrosu iki sayılı cetvele ilâve edil
miştir. 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizin halkı ara

sında frengi hastalıklığının çok münteşir oldu
ğu malûmdur. Tedavi edilmediği takdirde ge
rek fert ve gerekse cemiyet için ciddî ve ehem
miyetli neticeler doğuracağına şüphe olmıyan 
bu hastalıkla ehemmiyeti ile mütenasip bir mü
cadelenin yapılması şarttır. Bu bölgenin bugün
kü hastalık durumunu belirtmek için Adıyaman 
İlçesinde yapılan sathi bir taramanın vermiş 
•olduğu neticeyi zikretmek kâfidir. Bu ilçede 
Hükümet tabipliğine kayıtlı 13 frengili mevcut 
iken sadece sathi bir tarama ile ve yalnız ışüp-
he edilenlerin kanlarına bakılmak suretiyle ya
pılan muayene neticesinde (850) hasta tesbit 
edilmiştir ki, ciddî bir tarama ile bu rakamın 
(2 000) i bulacağı kuvvetle muhtemeldir. Do
ğudaki birçok yerlerin frengi bakımından bu 
durumda olduğu oralarda çalışan tabiplerin 
'müşahedeleriyle sabittir. Esasen Sağlık ve 'Sos
yal Yardım Vekâletince de bu durum kayden 
de teyidedilmiş 'bulunmaktadır. 

Bu vaka karşısında halen vekâletin bu böl
gedeki mücadelesi sadece, vazifeleri esasen yük
lü olan Hükümet tabiplerinin çalışmasına inhi-
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sar etmektedir. Halbuki; mahiyeti itibariyle 
frengi ile mücadelede netice alınabilmek için 
hastalıkla çok ciddî ve yakından meşgul olun
mak icabederken, bunu da, ancak bu vazife ile 
mükellef müstakil organlar başarabilirler. Şu 
'hale göre, frengi musabı çok olan bu 'geniş böl
genin hastalık durumiyle mütenasip bir (organi
zasyona kavuşması çok âcil bir ihtiyaçtır. 

Doğu illerinin her birinde birer mücadele 
•teşkilâtı ihdası lüzumlu ise de gerek (bütçe im
kânları ve gerekse bu organizasyonda vazife 
alacaklarm temininde karşılaşılacak zorluk 
göz önünde tultularak şimdilik yalnız iki baş
kanlık ihdası uıygun görülmüştür. Bu iki ibaş-
kanlık ihdas edildiği takdirde, kadro. maaşla
rından ayrı olarak bütçeye hiçbir külfet yük-
lenmiyecektir. Zira, 1953 Bütçesinde kabul 
«dilen frengi genel gideri teşkilâtın sarfedemi-
yeceği kadar fazla olduğundan bu ödenekten 
yüz bin lirası trahom mücadelesine devredil
diği gibi 50 bin lira raddesinde bir ödenek de 
tenkis edilecek durumdadır. 

1954 Bütçesinde aynı ödenek konulduğuna 
göre ihdası uygun görülen mücadele teşkilâtı
nın umumi masraflarına yetecek ödenek esa
sen mevcut bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bu malûmat muvacehesinde 

iki yerde frengi teşkilâtının kurulmasını zaru
ri görmüş ve bu maksatla 2 numaralı cetvele 
lüzumlu kadroları eklemiştir. Bu kadroların 
bir senelik maaş tutarı 128 000 liradan iba
rettir. 

Cetvellerde yapılan tadilleriyle birlikte it
tifakla kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
gereğince Bütçe Komisyonuna verilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Reisi Sözcü 

Konya Çoruh 
S. S. Burçak A. R. Sağlar 

Kâtip 
îzmir Afyon K. Ankara 

N. Incekara A. Tan • T. Vasfi öz 
İmzada bulunamadı 

Ankara • Balıkesir 
Fuad Seyhun Muharrem Tuncay 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Bilecik Çankırı Eskişehir 

Talât Oran K. Çtğman E. Baysal 
İmzada bulunamadı 

Kars Kocaeli Seyhan 
E. Oktay E. Vassaf C. Türk 

Sivas Sivas Tekirdağ 
İV. Ağacıkoğlu B. Taner Z. Erataman 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/750 
Karar No. 119 

19 .11 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen

mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
adı geçen Vekâletçe hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 3 . 2 . 1954 tarihli ve 6/264 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu ile 
birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmaikla 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası gerekçesinde tafsilen arz ve 
izah edilen lüzum ve zaruretlerin şevkiyle ha
zırlanmış! olup komisyonumuzca da yerinde mü
talaa edilerek madde1 erin müzakeresine ge
çilmiş ve birinci maddeye ilişik cetveller ile 
birlikte lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen 

ka'bul edilmiştir. 
Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te

mennisiyle Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mefk üzere Yüksek reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 

F. Sayımer 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 

Reis Vekili 
İstanbul 

H. Hüsman 

Ankara 
M. Ete 

Elâzığ 
ö. F. S anaç 

izmir 
B. Bilgin 

Söz hakkım mahfuzdur. 
8. Ban 

Sözcü 
Sivas 

H. îmre 

Antalya 
A. Sanoğlu 

istanbul 
S. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Siid 
M. D. Sualp 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve 
Memurları Kanununa Bâzı Hükümler Eklenme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna Bağlı Kad
ro Cetvellerinde Değişiklik Yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 11 . II . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
çıkarılmış, bağlı (2) sayılı cetvelde derece, me
muriyet unvanları, aded ve maaşları yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . III . 1954 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye vekil
leri memurdur. 

Devlet Vekili Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yûmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

Çalışma Vekili İşletmeler Vekili 
H. Erkmen S. Yırcah 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K, Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve Me
murlara Kanununa Bâzı Hükümler Eklenmesine 
dair olan 4862 sayılı Kamuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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tiükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş, 

MERKEZ h<RULUŞU 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık mühendisliği şubesi 

4 Mütehassıs (Mühendis veya mimar) 1 90 

Uyuşturucu maddeler ve Milletlerarası 
işler şubesi 

5 Mütehassıs mütercim 1 80 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ KURULUŞU 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Mühendisliği şubesi 

Yüksek mühendis 
Mühendis 

11 İkinci mümeyyiz 

90 
70 
30 

Uyuşturucu maddeler ve Milletlerarası işler 
şubesi 

5 Mütercim 
10 Birinci mümeyyiz 

Verem şubesi 

5 Mütehassıs tabip 
10 Birinci mümeyyiz 
12 Memur 

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 
genel sosyal hizmetler şubesi 

11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 

80 
35 

80 
35 
25 

30 
25 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Özel sosyal hizmetler şubesi 

12 Memur 1 

Sıhhi ve tıbbi malzeme şubesi 

9 Şef 
12 Memur 

Zatişleri ve ^Muamelât Genel Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 

Muamelât şubesi 

9 Şef 
10 Birinci mümeyyiz 
12 Memur 

Sicü şubesi 

11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 

Tahakkuk ve emeklilik şubesi 

9 Şef 
12 Memur 

25 

40 
25 

30 
25 

40 
35 
25 

30 
25 

40 
25 
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D. 

11 
12 

7 
12 

5 

Memuriyetin nev'i 

Kıdem şubesi 

İkinci mümeyyiz 
Memur 

Aded 

1 
1 

Sağlık Propagandası ve tıbbi İstatistik 
Genel Müdürlüğü 

Tıbbi istatistik şubesi 

Grafik memuru (İhtisas yeri) 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

ikinci hukuk müşoviri 

1 
1 

ı. 

Maaş 

30 
25 

60 
25 

80 

D. 

10 
11 

11 
11 
12 

11 
11 

Memuriyetin nev'i 

Evrak Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 
Arşiv memuru 

ayniyat şubesi 

İkinci mümeyyte 
Ayniyat mutemedi 
Memur 

Levazım Müdürlüğü 

İkinci mümeyyiz 
Tesellüm metnimi 

Aded 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

Maaş 

35 
30 

30 
30 
25 

30 
30 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin 
değiştirdiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sağlık mühendisliği şubesi 

4 Mütehassıs (Mühendis veya mimar) 1 90 

Uyuşturucu maddeler4 ve Milletlerarası 
işler şubesi 

5 Mütehassıs mütercim 1 80 

Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 
tahakkuk ve emeklilik şubesi 

7 Müdür 

7 Müdür 

Muamelât şubesi 

60 

60 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Mühendisliği şubesi 

4 Yüksek mühendis 1 
6 Mühendis . 1 

11 İkinci mümeyyiz 1 

Uyuşturucu maddeler ve Milletlerarası işle 
şubesi 

5 Mütercim 1 

90 
70 
30 

r 

80 

10 

5 
10 
12 

11 
12 

Birinci mümeyyiz 

Verem şub$si 

Mütehassıs tabip 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

1 

1 
1 

r-t 

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 
genel sosyal hizmetler şubesi 

İkinci mümeyyiz 
Memur 

1 
2 

85 

80 
35 
25 

30 
25 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

özel sosyal hizmetler şubesi 

12 Memur 1 25 

Sıhhi ve.tıbbi malzeme şubesi 

9 Şef 
12 Memur 

1 40 
1 25 

Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 

11 ikinci mümeyyiz 1 30 
12 

6 
9 

10 
12 

11 
12 

6 
9 

12 

11 
12 

Memur 

Müdür 
Şef 
Birinci 
Memur 

Muamelât şubesi 

mümeyyiz 

Sicü şubesi 

ikinci mümeyyiz 
Memur 

Tahakkuk ve emeklilik şubesi 

Müdür 
Şef 
Memur 

Kıdem şubesi 

ikinci mümeyyiz 
Memur 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
2 

1 
1 

25 

70 
40 
35 
25 

30 
25 

70 
40 
25 

30 
25 

D. . Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik 
Genel Müdürlüğü 

Tıbbi istatistik şubesi 

7 Grafik memuru (ihtisas yeri) 
12 Memur 

Hukuk Müşavirliği 

5 ikinci hukuk müşaviri 

Evrak Müdürlüğü 

İLLER KURULUŞU 

Frengi savaş kurulları 

4 
7 
8 

12 
13 

Başkan (Tabip) 
Savaş tabibi 

» » 
Gezici sağlık memuru 

12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 

60 
25 

80 

10 
11 

11 
11 
12 

11 
11 

Birinci mümayyiîi 
Arşiv memuru 
• 

Ayniyat şubesi 

ikinci mümeyyiz 
Ayniyat mutemedi 
Memur 

Levazım Müdürlüğü 

ikinci mümeyyiz 
Tesellüm memuru 

1 
1 

1 

r-t 

1 

J. 

1 

35 
30 

30 
30 
25 

30 
30 

2 
4 
4 

16 
16 
2 

90 
60 
50 
25 
20 
25 

Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVELLER 

Hükümet Jâyihasına ilişik 1 sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihasına ilişik 2 sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir. 
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