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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Si-"-:;\z :<.:•• ı'a B i r i n c i O t u r - u m y , M, ,-••.;:,. , 
: Atlantik Paktı Devletlerinin akdedeceği top

lantıya katılmak üzere Lizbon 'a giden Dışişleri 
Bakanı Fuad Köprürünün dönüşüne kadar ken
disine, Adalet Bakanı, Rüknettin Nasuhioğlu'-
nun Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu. 

Harçlar Kanunu tasarısının bir kısım mad^ 
deleri kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili 
Manisa Milletvekili 

ü/. Tümay 

Eâtip 
Çanakkale Milletvekili 

ö. Mart 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

îkitvci Oturum 
Harçlar Kanunu kabul edildi. 
Akar yakıtlardan, alınacak Yol Vergisi Ka

nunu tasarısının tümü üzerinde yapılan görüş
meler yeter görülerek maddelere geçildi. 

Birinci madde üzerinde bir müddet görü
şüldükten sonra; 

Birleşime ara verildi, 

Başkan vekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydtn 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 
.... /. Kirazoğlu 

İÜ^üncü,Qturum 
Akar yakıtlardan, alınacak Yol Vergisi hak

kındaki Kanun kabul edildi. 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te

adülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı mer
kez ve iller kısmında değişiklik yapılmasına; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına, 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde aktarma yapılmasına, 

Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe 
Kanununa: bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde aktarma yapılması ve aktarma sure
tiyle olağanüstü ödenek verilmesine; 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetveller arasında aktarma ya
pılmasına; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapilmasma dair olan. kanunlar, kabul 
edildi. 

İçişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin tümü 
üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra 

26 . I I . 1952 Salı günü saat 10 da toplanıI-
mak üzere birleşime son verildi.•'• 

Başkanvekili, .Kâtip 
Ağrı Milletvekili Tokad -Milletvekili 

C. Yardımcı M. önal • 

İsparta Milletvekili 
• S..Bilgiç. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

>«•»» 

2. — 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

I BAŞKAN 

856— 

Oturum açılmıştır. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1952 yıh< Bütçe Kanunu iasarıst 
i% Bütçe Komisyonu raporu (1/269) 

A İçişleri Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine devanı ediyoruz. 

Söz: Ali Ocak'ındır (Yok sesleri) . . . . • 
: , Ali Fahri işeri buyurun., : , 

ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) - - Muhte
rem arkadaşlar; Adliyeden sonra hattâ adliye 
kadar üzerinde durulması ieabedeh Jandarma ve 
Emniyet teşkilâtımız hakkında kendi görüşleri
mi arz ve sayın İçişleri Bakanından bâzı temen
nilerde bulunacağım. 

Adliye kadar Emniyete de kıymet ve ehem
miyet vermemiz lâzımdır. Memleketin asayişi, 
emniyeti ve selâmeti bakımından bunların da az 
da olsa terfihleri cihetine gidilmesini rica ede
ceğim. 

İkisi de birbirine çok yakın ve bağlıdır. Ad
liye :ile Emniyet, Emniyet, olmayınca adalet 
olamaz, adalet olmıyan yerde yine emniyet 
olmaz. ; V 

Meselâ bir polisin eline ayda 170 lira geçi
yor, bir jandarma onbaşısının eline ayda 80 ve
ya 90 lira geçiyor. Bu para ile çoluk çocuk ve 
ev idare ediyorlar. Bütün memleketin asayişi, 
emniyeti bunlara yükleniyor, geceli gündüz
lü çalışıyorlar. Her türlü tehlikelerle de karşıla
şıyorlar. En ağır vazife, bunlardadır. Hırsızlar
la uğraşırlar, sarhoşlarla uğraşırlar, dinsizlerle. 
ve komünistlerle uğraşırlar. Hülâsa memleke
tin ve cemiyetin asayişinin emniyetini ihlâl 
edenlerle daima mücadele halindedirler. 

Bu kadar ağır ve mesuliyeti! ve hayatları 
da her saniye tehlikeli olan bu vatandaşları 
da himaye edelim ve az da olsa kendilerini mem
nun edelim. 

Yalnız çok dürüst vo temiz,'. millete güler 
yüzlü, tatlı sözlü, vazifesine âşık olanları ve btt 
gibileri millet hizmetinde kullanmalıdır, büriûri 
hilâfında hareket edenler olursa, derhal tasfi
yeye tâbi tutmalıdır. Bir de hususi şahıslara 
ait memleket dâhilinde, muhtelif yerlerde işli-
yen kamyon ve otobüslerin sıkı kontrole tâbi 
tutulmaları lâzımdır, bilhassa şu noktaya dik
kât edilmesini rica ederim. Bir ton kuvvette bir 

motora iki tonluk karoser yaptırılıyor yine iki 
t onee r kabiliyeti olan i bir niötöra' dört tonluk 
karoserler yaptırılıyor. Kamyonlara fâzla yük
ler konuyor. 'otobüslere fazla yolcu 'almıyor, 
motorların takatleri kâfi gelmiyor. Fren yapma
ca istediği yerde duramıyor.' Bu sebepten bâ
zı kazalara sebebiyet vermektedir. Bunların da 
üzerinde durulması lâzımdır. Bir de hırsızlık 
vakaları üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Bir 
gece Bandırma yolculuğunda Necat Vapurun
da üç hırsızlık vakası olmuştur,' polis tutuyor 
adliyeye teslim ediyor cezalar az olduğundan 
tekrar tahliye ediliyor. Binaenaleyh hırsızlık 
cezalarının çok ağır olmasını temenni ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
•NÂTIK POYRAZÖGLU (Muğla) — Efen

dim, içişleri Bakanlığının muhtelif dairelerinde, 
emniyet, jandarma ve »sair dairelerinde vazife 
alan arkadaşlarımızın, halka iyi muamele et
mek .(bakımından, vardıkları (bügünkü merha
leyi huzurunuzda dövmekle şeref ..duyuyorum! Bu 
arkadaşlar, muhterem (bakanlarının' güzel di
rektiflerine tamamen uyarak tam mânasiyle 
'halka doğru gitmeye başlamış ve iyi merhale; 
lere varmışlardır. Bütün zabıta kuvvetlerinin 
motörleşmeye başladığını ıgörmekle de zevk du
yuyoruz. Bu, seneden seneye 'bütçemizin imkâ
nı nispetinde artacaktır. Buna da inanıyoruz. 

Bu arada, bâzı süvari polis bölükleri, yattıut 
süvari polisler vardır. Artık bunların kaldırı
larak hayvanların'in orduya devredilmesi zama
nı da gelmiştir,'zannediyorum. 

İdari teşkilâtımızın halka daha çok yaklaş
mak 'bakımından yeni nahiye ve kazaların teş
kilâta bağlanmasını, memnuniyetle kaydediyo-. 
rum. Yâlnız' bu arada Ibü'tjün idari teşkilâtımı
zın yeni bir zihniyetle tekrar ele alınmasını ar
zu ediyor ve istiyorum. Bakanlığın bu vadide 
çalışmalara başladığını da görmekle zevk du
yuyorum. 

Arkadaşlar, (bugünkü idari1 teşkilâtımız, hiç
bir zaman bugünün ihtiyaçlarına vefa edecek 
mahiyette değildir! Yeni bir zihniyetle ye. ta
mamen iktisadi karakterde yeni bir idari teşki
lât kurmaya, mecburuz. Bu arada inkişaf a çok 
müsait bâzı kazalarımızın, müstakil kazalar 
halinde teşkilâtlandırılmadın], bir fikir olarak, 
Sayın Bakanımıza arzetmek feterim. B u gibi 

851 
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iktisadi teşkilâtla, bugün varmakta olduğumuz ve 
üzerinde bulunduğumuz istihsal temposuna, ancak; 

, ayak; uyduralbiliriz ve ibütün medeni; milletler 
de bu vadidedir. OBıı-ırıfa!ksaıtla''ışöz;,aidıanVi.jHe--
pinizi hürmetle selâmlanın. J 

; ; ATIP tOPALÖĞLÜ '(Ordiî) - -Muh te rem 
arkadaşlarım, içişleri' Bakanlığı, Bütçesi ;müna-

, sebetiyle, /Hükümetin iç politikasına ve bu me
dyanda siyasi emniyet ve asayişe temas etmeyi, 

memleketimiz menfaatleri, denıokrasimizin is
tikbali 'bakımından.hayati bir zaruret duymak
tayım, Bilinen 'bir hakikattir ki1, gerçek de- { 

,..mokrasrierde, Devlet idaresinin tarafsızlığını,; j 
. !mahfuz,- Devlet. menfaatleri'nin hor tlürlü parti 
menfaat ve mülâhazalarının üstünde tutulması 

• •. esastır. ; ,. ..••,•>••.<.' -..'.• —-'•,• ••<:•... 
Donuykrasilerde: iktidar partisine mensup; 

. vatandaşiarın, diğer partilere mensup vatan-,; 
, , daşlarla, .tarafsız vatandaşlardan farklı her hari-
• ., gibi r imtiyazları yoktur. r < 

İktidar partisine mensup olan vatandaMa- : 

, r.ın, , diğer, partili vatandaşlara nazaran, imti- \ \ 
yazlı bir durum tevlit ettiğ-ini ıgörmekteyiz. ;(.Ak~ \ 
.sine sesleri, misal ver sesleri)-. . ;••. '' • 

., .i, •Arkadaşlarımız benden birçok misal istiyor- i 
lar. Büyük Meclis 'beş dakikalık bir konuşma!; 

..tahdidi yapmıştır. Bunu, lütfen on dakikaya i 
çakarın, misalleriyle beraber arzedeyim. (Gü-j 

. i rültüler, olmaz sesleri). ••••<'-.-• ,.... • ., j 
., BAŞKAN —r Müsaade; buyurun. ,:;-,, «/; ..... j 

, ' ATIF TOPALOĞLU (Devamla)— Diğer | 
taraftan . iktidar partisine . mensup olmnmanın \ 
veya ona ınüteımayi'l olmam anınyıgözıiknu inen in.. \ 

TîAŞKAN• •—-,,Atıf Bey-, müsaade buyuran ; 
.Baş'balvan.usul 'hak'kında söz istiyor, sizden bir î j 
da kika rica:. ediyorlar., (iOlmaz ' sesleri, hatibin \ 
sözü : kesilmez sesleri). (Sağdan gürültüler). ! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR- i 
DTMCISI ŞAMET AĞAOÖLU •., (Manisa) — \ 

.Arkadaşlar,: sizin lehinize bir mâruzâtta bulu- ! 
.. nacağım. •• ; • , ••, -.-,••; •••;•.. ,yv,^,: :'•';. 

GELÂT; SAİT SİREN (Hatay) - 1 Hatibin'! 
sözü hiçbir ya^kit kesilemez. ; , - : \ i 

.V DEVLET BAJKANI YE BAŞBAKAN YAR- î 
: .jDIMCISI SAMET ] AÖAOĞLÜ (Manisa) -~ I 

î^fendim, sizin-lehinize bir mâruzâtta buluna
cağım., (Gürültüler),-; .;..,,... .,,..; f ; | 

., ,r BAKLİNij—- Bir dakikanızı; rica"' ediyorum '•; 
;, müsaade- buyurun, beni dinlemek lûtfunda bu- \ 
: )ıxmmm, •.,..••.•:.;. •)•• • .»,-. ,. ,.,;';,.,..;,-..- ,,,.,.-: i 

,19152 ..;:.;p„:/l 
Ben, SÖK hakkının hatibin olduğunujr;;;billyp-

rum, onun için hatibin müsaadesini ^stpdjm, 
lütfettiler- Bu itibarla ;Şavın:Başbakan, Yardım
cısına söz (yerdim. Hakkın, hatibin olduğunu 
g'z de, Makamı Riyaset de takdir eder (Reye 
koy sesleri) (Sağdan, /müdahale olunamaz ses
leri). ( '' ' •'".'•'.• •. • 

; :: DKVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET ' AÖAOÖLü" , ((Manisa) ' — 
Muhterem arkadaşlar, muhalefet sözcüsü arka
daşım, Hükümetin usulsüz işleri hakkında mi
sal vermesi için 5 dakika müsaade istedi. Hü
kümet' adına sizden, bu nıisaİleri" dinlemek çin, 
bu müsaadeyi lütfetmenizi ' r i ca ediyorum. 
'{Soldan bravo sesleri alkışlar) 

ATIF TOPALOÖLU (Devamla) — Efendim 
bir Milletvekilinin sözü kesilmez. Fakat Hükü
mete mensup bir arkadaş/ müsaade ' istiyerekj 
söz söylemk arzusunu gösterirse : ben de neza-

- keten : bu kürsüyü boşaltırım. (Sağdan bravo 
sesleri); ;;: ' . . " " ' . ' ' ••/'''''"'! " " • ' ; \ ' 

•Arkadaşlar benden misal istiyorlar. (Evet 
sesleri) Birçok misalleri huzurunıızda arzede-

w bilirim. ((Et sesleri) Dokümansız, mesnetsiz ko
nuşmak, benim şiarım değildir. (Gürültüler) 
Yalnız müsbit evrakı da, huzurunuzda arzede-
bilirim. (Et sesleri), 

BAŞKAN — Dinlemek lntfunda bulunacak
sınız. Müsaade buyurun. 

" ATIF:TOPALO(5LÜ ( D e v a m l a ) ^ Beni din-
liycccksihiz? sizi dinliycceğiz efkârı âmme ha
kem olacaktır: Demokrasi, bununla tahakkuk 

, eder. Yoksa,,muhalefete ,; -mensup bir milletve
kili kürsüye çıktığı zaman, dört yüz arkadaşın 

•birden sözünü kesmesine karşı ; mukabele, etme
ye bir insan kudreti kâfi değildir. Teker, teker 
sual .sorarsanız hepinizi tatmin eden cevapla
rım vardır, dinleyin ve hepiniz birden sorma
yın anlaşılmıyor, -i/v.'":" •:,.-..-V:-. ^ \'--'••'-''•' < 

Meselâ Ünye'de bir acenta var. 'İ92I3 sene-
sindo babası acenta olmuş, Denizyolları'üc'enta-

ıM. (ASoMkaJ. (Babasından mı miras kalmış sesle-
ri) Babası 20 sene âcentalık yapıyor ve İİ)Ö8'îde 
vefat - ediyor. Yerine oğlu acenta'ölüyor. Bu 
•arkadaş dürüst vazifesinde 'emsalsiz gayretleri, 
muhitin çok sevilen, bir ihsanıdır. İ950 seçîmih-

İd6; tekrar Belediye .Reisi seçiliyor. Bu arkadaş 
Halk Partisi Belediye Reisi'öldü efiye, âcenfâliK-
•inıv şimdi atılmıştır., '(Soldfiri•? 0urultİller) :Ne-

m 
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den atılmıştır? Suiistimali mi var..Hayır, bütün 
suçu, fazileti ve çalışması. Maksat yerine oku
nul yazma bilmiyeıı Demokrat Parti Balkanı ge
tirilecek. 

Bunun için Bakana gittim. (Soldan: Hangi 
bakana sesleri) Ulaştırma Bakanına; Sayın 
Arif Hikmet Pamukoğlu da orada idi, bu yapı
lan haksız bir muameledir, bir vatandaşın va
zifeden ayrılabilmesi için kanuni kusurları ol
ması lâzımdır. Bunun ne kusuru var, dedim. 

Efendim, dedi, sayın Bakanın; - kendi hu
zurlarında arzediyorum, burada iseler cevap 
verirler - bize 14 Mayısta hizmet etmiş birçok 
arkadaşlarımız var, bunları, elbette ki elimizde
ki imkân nispetinde istifade ettirmek mecburi
yetindeyiz. (Soldan: Yalan, yalan sesleri) Ar
kadaşlarım bir arkadaşınızı yalan söylüyor di
ye itham etmeyin. Bir arkadaşımızı şahit göste
rerek söylüyorum. Millet işlerinde beni hiçbir 
meselo yalan söyletemez. 

İkinci vesika; Ordu'nun Fatsa kazasının... 
(Soldan gürültüler) 

BAŞKAN .—-Çok istirham ediyorum. Bu şe
kilde müzakerenin devamının imkânsızlığını 
takdir rbuyurursunuz. Müdahale etmemenizi, 
dinlemenizi rica ediyorum, devam buyurun efen
dim. 

"ATIF- TOPALOĞRJ (Devamla) - - Bu hâdi
seye sayın İçişleri Bakanı da muttali olmuşlar
dır. ......, : 

Yine Fatsa 'nııı Çöreği Köyünde 1050 sene
sinde meyva ve damızlık istasyonu için bir pa
ra ayrılmıştır. Her hangi mülâhazalarla, köylü- : 

•ler tarafındanmuktazi toprak aypl mış olması
na, rağmen bu para, Korgan Nahiyesine devre
dilmiştir. Kendilerine verilen cevap şu olmuş
tur ; siz nasıl olsa Demokrat Partidensiniz, bu 
parayı Halk Partisinin kuvvetli olduğu yere ve
relim ki orayı da demokrat yapalım. (Yalan, ya
lan sesleri) Arkadaşlar, yalan diyorsunuz, bu 
hâdise gazetelerde neşredildi. İller İdaresi 
Umum Müdürü arkadaşımız Meclistedir. Kendi
lerine telefon da etmiştim. Gelsinler, izahat ver- !' 
ninler. (••""-"•• " ' '••"':' ' • ' ' • ' • ' • • • • • ' . ' • ' . 

, Bu seçimde' Sivas'ta bulundum. Ben Sivaslıla- • 
rın .ekseriyetini tanımam, dışardan rgitmiş bir 
arkadaşınızım. Seçim mücadelesinde meşgul ol-
<duğum sırada, bir gün Sivas'ta 20-30 kişi gel
miş; demişlerdi İd, biz eskiden Sivas Çimento 
Fabrikasında çalışıyorduk. Halk Partili: o'lduğü-

.1952 0 : 1 
muz için bizi fabrikadan çıkardılar. Ve. Halk 
Partili çimento acentalıklarım demokı'atlara 
vei'diler. (Soldan,' iyi yapmışlar, sesleri) 

Arkadaşlar; bunlar, misal değil mi? Seçim 
bölgemden bir misal vereyim. , .'• . 

Fatsa Kaymakamı bulunan; ismini bilmiyo
rum, Şükrü ıKoçak'ın yeğenidir.diye Fatsa'ya 
tâyin edildiğinden üç ay sonra başka yere nak
ledilmiştir. (Soldan gürültüler) (iyi olmuş 
sesleri),, 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade edin, 
hatip konuşsun. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bir daha 
misal. Fatsa'ya tâyin edilen bir jandarma ku
mandanı, tâyin emrini alıyor, trene binmek üze
re iken,, mahallî Demokrat Parti teşkilâtı, İçiş
leri Bakanlığına . telgraf veriyorlar, biz bu ada
mı isteıniyoruz,,;diyor]ar ve bu adam, tâyin edil
diği yere. .gidemiyor. (Gürültüler). 

Arkadaşlar, ben iktidarın icraatını lüzum
suz ve olmayan bir şekilde karahyacak kadar 
..vicdansız bir adam değilim. Realiteden bahsedi
yorum, arkadaşlar, realiteden.. Olmuş şeylerden 
bahsediyorum:. İktidar iyi- şeyler yapmış olsay
dı bu kürsüden o işleri överdim, ama arkadaş
lar. (Gürültüler). Neden müsaade etmiyorsu
nuz arkadaşlar.? Konuşalım.. (Soldan gürültü
ler). , : ' • ' . . ' • . 

BAŞKAN•::—-•'Aiıf Bey siz devanı buyurun. 
ATIF TOPALOĞLU' (Devn.nıkO - Şükrü 

Koçak bu memleketin evlâdı değil midir? 
BAKİ ERDEN (Siird) - 14 Mayıstan ev

velkilerini söyle.. 
; ATIF TOPALOĞLU (Devamla) - - 14^Ma

yıstan evvelkilerinden neden bahsetmiyorum ? 
.14 Mayıstan 'evvelki hâdiselerden bahsetmek 
için bu Mecliste ben bulunmuyordum. Sayın 
Başbakanınız milletvekili bulunuyordu, ifado 
etsinler. 

Halk Partili oldukları için belediye meclis
leri, feshedilmiştir. (Gürültüler). Halk Partili 
oldukları için. ve: Halk Partili belediyeleri ür
kütmek için senede birkaç defa müfettişler 
gönderildi. (Murakabe etmiyelim mi? sesleri). 
(Murakabesi/ mi kalsın' sesleri). 

YUSUF AYSAL (Kütahya) - 18 Şubat 
1947 tarihli zabıtları okuyun. 

BAŞKAN --- Müsaade buyurun e fendim,'din
liye lim efendim.. Yusuf Bey rica ederim karşı
lıklı konuşmaya sebep olmayın, . ' ' ' -
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ATTF TOPALOĞLU (Devamla) — Halk Par

tili oldukları için belediye reislerinin görevleri 
kanuni hiçbir sebep yokken tasdik 'edilmemiş-
t h y b u da mı yalan arkadaşlar? Halk Partili 
oldukları için birçok muhtarlar istifaya mecbur 
tutulmuşlardır, bu da doğru değil mi arkadaş
lar? (Gürültüler, şiddetli uğultular). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
lûtfm dinliyelim. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Halk Par
tili •>.oldukları için banka kredileri, toprak ve 
makine taleplerinde bulunanların talepleri İs'af 
edilmeıraiştir... Edilmiş oksa bile pek az veya, hiç 
is'af' ^edilmemiş .' vatandaşlar vardır. (Gürül
tüler )'•.:.,..: 
••'•.: Muhterem arkadaşlarım, hepinize çok hür

metim var, benim sözlerimin sizi bu kadar kız
dıracağını, asabınıza dokunacağını bilseydim, 
kürsüye gelmezdim. Lütfedin de birbirimizi din
liyelim. 

Mahallî Demokrat Parti teşkilâtının şikâye
ti üzerine:;hangi mevsimde olursa olsun, bulun
duğu yerden başka yere hemen nakledileceğin-
den. veya,"vazifesinden uzaklaştırılacağından en
dişe; duyan idare; âmirleri ve memurları var
dır;; Mahallî. Demokrat Parti teşkilâtının ar
zularına ayak üydurmıyan idare memurları, bir 
jurnalle başka yere kaldırılmaktadır. Bir Halk 
Partilinin. -. ziyaretini iade etmenin veya ona 
bayram tebrikine gilmenin kendisi için hiç de 
iyi akıbetler, /taşımıyacağından huzursuzluk du
yan idare 'âmiı* ve memurları vardır. (Soldan, 
o sizde idi sesleri). 

Muhterem, arkadaşlar; vatandaş her şeyden 
evvel Devletçe iktidarca düzenlenmiş emniyete 
iştiyak duymaktadır. Çünkü ancak Devletçe 
düzenlenmiş emniyet sayesinde demokratik hak 
ve hürriyetlere riayet edileceğinden emin ola
bilirler. İktidar bu gerçeği nazarı dikkate alarak 
siyasi kanâat ve farkları nazarı dikkate almak
sızın bütün vatandaşlarda bu siyasi emniyet 
ve huzuru sağlamanın kendisine düşen bir mem
leket ;ve demokrasi vazifesi olduğunu idrak et
melidir, Bu memlekette hiçbir iktidarın, neye 
benim gibi düşünmüyorsun, demeye hakkı yok
tur. Herkes istediği tarzda düşünmekte ser
best olmalıdır. Demokrasi bu tarzda düşünen 
ye konuşan: vatandaşlar rejimidir. (Gürültüler) 
Az|z Tıirfe milleti de böyle; bir idareye lâyik-
tu\ Yoksa bir Halk Partilinin bir yerde nutuk 
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verdi diye ve bunun tesirleri, muhitte ^Demok
rat Parti aleyhine neticelendi diye, o mahallî 
teşkilâtı, kaymakamı teşvik ederek tahkikat 
açılmasını yalancı şahit, .ve sahte zabıtlarla 
Devlete, Hükümete hakaret etti diye dava ika
mesine kalkarsa, bu da mı demokrasi ile kabili 
teliftir? (Gürültüler) İşte üç gün evvel, Bü
yük Meclisin'benim hakkımda verdiği kararın 
evveliyatından bahsediyorum. Arkadaşlar, bun
ların iyi bir sistem olmadığı sabit oldu. Ancak, 
fikir çarpışmalarından fayda sağlanır. Yoksa 
uydurma zabıtlar, yalancı şahitlerle siyasi gö
rüşler tehdit altındadır, idare olarak bu siste
me son verilmelidir. Bu sistem hepimizin hür
met ettiği eski İçişleri Bakanı Halil Özyörük'c 
pek şirin görünmekte idi. Her zaman temenni 
ederim ki, kendisinden birçok işler beklediğimiz 
yeni İçişleri Bakanımız, bu rejimi ortadan sü-
sin. Ben söyliyeceğim, siz söyliyeecksiniz, mem
leket hakem olacaktır. Demokrasi budur. 

Arkadaşlar, muhalefete mensup teşkilâta 
intisap etmiş bulunan arkadaşlar, idare meka
nizmasına güvenemiyorlar. Neden? Teminatsız 
idare mekanizmasına itimat edemediklerinden... 
Birçok yerlerde konuşamıyorlar. (Gürültüler) 

YUSUF AYSAL (Kütahya) —' 18 Şubat 
1947 tarihli zabıt ceridelerini okuyun. Vakıalar
dan bahsediyorum. Lütfen insafla okuyun. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
ATTF TOPALOĞLU (Devamla) —Yusufçu

ğum sen beni çok seversin , müsaade et, ka
rışma sen benim işime. 

Arkadaşlar, vâkaa Ayvalık O. H. P. Ocak 
binasındaki bayrak parçalanmıştır. Çanakkale '-
nin Yenice İlçesi Akçakoca köyü halk odası
nın bayrağı indirilmiş yerine D. P. Bayrağı çe
kilmiştir. (Sondan alkışlar) 

BAŞKAN-— Demokrat Parti bayrağı diye 
bir şey yoktur. (Türk bayrağı sesleri) 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla)— Halk 
Partisi.bayrağı.. (Soldan yoktur sesleri) 

BAŞKAN —Atıf Bey, partilerin bayrağı ol
madığını bilirsiniz.. (Flamadır sesleri) 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) —Müsaade 
edin.. Ben de partilerin bayrağı olmadığını bi
liyorum. (Bilmiyorsun sesleri) 

BAŞKAN — Tashih etti, Türk bayrağnın 
bir olduğunu beyan etti. (Soldan alkışlar) (Gü
lüşmeler) 
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-ATIF TOPALOĞLU (Devamla) ^ - M u h t e 

rem'arkadaşlar, şu naçiz arkadaşınız,; Türk bay
rağının ne olduğunu bilir (Bilmiyorsun sesleri) 
öiz de benim bildiğimi çok iyi bilirsiniz.. Ama ne 
yapalım ki, yollarımız ayrı da, ille ısrar ede
ceksiniz ve particilik yapacaksınız. (Soldan 
çok şükür sesleri) 

BAŞKAN — Atıf Bey, bütçenin tümü üze
rindeki tenkidlerinize devam buyurun.. 

. ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bırakmı
yorlar ki. 

BAŞKAN — leabettiği kadar müdahale edi
yorum. 

ATİP TOPALOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, muhalefetin tam bir emniyet 
içinde bulunması ve onun mevcudiyeti kadar 
baka hakkının da teminat altına acıması, de
mokrasilerde iktidara düşen bir vazife ve veci
bedir. Biz iktidarı bu vazifesine davet ederiz. 

Asayiş bozulmuştur. Vakalar gün geçtikçe 
artmaktadr. 

Soldan bir ses —Siz bozuyorsunuz. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) —Emniyet 

teşkilâtımız, vazifesini serbesti içinde yapama
maktadır. (Soldan yalan sesleri) (Misal ver ses
leri) Ben istatistik Umum Müdürü değilim. 

Mahallî Demokrat Parti teşkilâtına beğen
dirilmek kaydiyle memur tâyin edilmektedir. 
Tâyini yapılan bir memur «istemeyiz» teli ile 
geri kalmıştır. Bir Halk Partiliyi teşyi etti diye 
bir memur, iki gün sonra başka yere nakledil
miştir. idare âmirlerine tarafsız hareket etme
nin tam ve katî teminatı tanınmadıkça, buna 
ait inanç, filiyatla teyit edilmedikçe siyasi em
niyet ve huzurdan endişe . etmemek mümkün 
değildir İdare amirlikleri ve valilik, istikrarını 
kaybetmiştir. Politik mülâhazalarla meslek dı
şı kimseler vali yapılmaktadır. Tabiî bunun 
misalini istemezsiniz? 

idare memurlarını, hâkimler gibi teminata 
bağlamak lâzımdır. (O, o, o sesleri). Fiiliyata 
intikal etmiyen siyasi kanaatleri dolayısiyle ida
recilerin mukadderatları. Bakanlığın arzusuna 
bırakılmamalıdır.. 

idari teşkilât değişikliği, müstacel bir zaru
rettir. özel idarelerin alacağı şekil artık halle
dilmelidir. Belediyeler, muhtar hale getirilme
lidir. Tevhidi zabitayı, muhalefette iken isti-. 
yenlerden tahakkukunu, bekleriz. Nahiyelerin 
kaza oluşu, hatır ve gönül işinden vareste tutul-
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malıdır, iktidara rey vermedi diye bâzı kazala
rın nahiyelere çevrilişinden uzak ' ;k^l ı n m a l I -
dır. (Nerede böyle bir hâdise sesleri?). Bilir
siniz." ' .;..,,;"\,.. • '.. 

, Muhterem arkadaşlar; Hükümeti köylünün 
yanma götürmek tedbirlerinin en başta gelen 
prensip olmasını istiyorum. . 

Muhterem arkadaşlarım; memleket idaresi
nin milletçe arzu edilen bir istikamet almasim 
can ve gönülden isterim. Millet, bunu istemek
tedir. Yoksa affetmez arkadaşlar. : (Sağdan, 
alkışlar). ;-v 

CBZMİ TÜRK (Seyhan) — U s u l hakkından 
söz istiyorum. (Gürültüler ve sağdan alkışlar)/ 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, vereceğim. 
Müsaade buyurun arkadaşlar: Müzakereleri^ 
idare etmek için mesuliyet v& vazife vermiş ol
duğunuz Divana mensup arkadaşlarınızı; arası-
ra dinlerseniz ve bulara müzaheret gösterirseniz ; 

işlerimiz daha kolaylıkla yürür. • r 

Şimdi Bütçe görüşmelerinde konuşmaların 
beş dakika olması için karâr verdiniz. Mâhza ; 

muhalefete mensup "bir arkâdâşımizin tehkidle-! 

lerini tamamlaması için bu dakikanın kâfi gel
mediğini nazara alarak istisnaen kendilerine 
uzun müddet konuşmak imkânını verdiniz. Siz
lerin ancak'beş dakikalık bir konuşma hakkınız ' 
olduğunu, (tekrar hatırlatmayı faydalı bulurum. 
Şimdi söz, usul hakkında,; Gezmi Türk arkâda-
şımızmdır. r.'::'7\ •.:•/•:•/•-.-: ;•••'• -''•': 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Muhtereih ar
kadaşlar, içtüzük sarihtir! Yüksek Heyetiniz. 
İçtüzüğe aykırı olarak beş dakikalık tahdit ka
rarı verdi. Fakat, haydi bu Meclis kararıdır; 
buna ittiba etmek lâzımdır. Burada her iıangi 
bir hatip konuşurken, Sayın Baş bakan Yardım
cısı, bu arkadaşın konuşmasını ihlâl ederek, söz
lerinin arasına girmek istediler ve konuştular. 
Bu da, içtüzük hükümlerine aykırıdır. 

Kaldı ki burada sözcü olan arkadaşın ken
diliğinden müsaade vermesi de mümkün dö-
ğildir. Meclise verilen bir kararın veya iç tü
züğün bir arkadaş tarafından tek başına bozul
ması, hukuki, usuli, mantıki değildir ve niha
yet-kaldı ki, Sayın Başkan, bu son beşj dakika 
uzatma müsaadesini de Yüksek Meclisin, reyi
ne müracaat etmeden-sadece: Samet Beyin ta
lebi ve Tapaloğlu arkadaşımızın müsaadesiyle 
vermiştir.-

— 855 



B'•': 48 26:: 
i4M§fcA^ i ^%Ecyetİ üraümiycnin tezahürü-

nü: %âz^i %ikfca^6 aldım. 
' ' 1 l ^ M ^ t e K { ' t î ) e v a m l a ) ' ' -™ Heyeti 'umu

miye arasından bunu tasvip edenler zuhur et-
mîpB^Iel i kırvvetli olan arkadaşlar, birkaç 
k ip -^erîtie^«es veriyormuş gibi yapabilirler.-
Eğer öyle olsaydı, meclis)erde işari reyle. değil, 
seötey g ü r ü l t ü ^ İle- karar verilirdi. Demek ki 
sesle^stözahlüriitlâ karar almanın, dünyanın hiç
biri yarinde'usul olmadığına göre, Sayın Başka
nın ' *eye^mürâclıisli etmesi lâzımdı. Henüz; mem
leketimizde, muhalefetle iktidar, iki parti, dü
ello yapıp durmaktadır. Yalnız bu arada sa
yısı, eiirriıü küçük olan biz müstakil arkadaş
larınızı da hesaba katınız. Biz, burada memle
ket vazifelerini görmek için, demokratik haya
tın bu memlekette yeni teessüs edecek anane
lerini yürütmek için çalışan arkadaşlar olarak, 
bütün milletimiz gibi biz de bu iki parti ara
sındaki partizan mücadelesinden bıkmış bulu
nuyoruz. Daha tesirli, daha memleket şümul 
hâdiselerle fikir mücadeleleri yapmak için bu 
kürsünün bütçe müzakerelerinin yürütülmesi 
için hasredilmesini bilhassa, Sayın Başkandan 
rica ederini. 

BAŞKAN — Efendim, Atıf Topaloğlu arka
daşımıza verilen müddetin uzatılması hususu, 
tamamen tasviplerinize arzedildiği kanaati hâ
sıl olduğu İçin, kendilerine talep dairesinde, 
söz verilmiştir. (Doğru sesleri) Yine hatip ar
kadaşın ; müsaadesiyle; ;hak kendisinin olduğu 
halde, i nasıl' söz otlan bir arkadaşın yerine di
ğer1 ârkadaşırûl terk; edildiği usul icabmdansa 
bu cihet nazarı itibara alınarak Başbakan Yar
dımcısına usul hakkında söz verilmiştir. 

Şirtidi usııl"hakkında Abdullah Gedikoğlu'na 
söz:veriyöYum.!!-';A'":::t-i:,::':;':'';"''''' 

ABDULLİH ^ D Î K O Ğ L U (Ankara) — 
Efendini- derhal şüriu arzedeyim ki ve Cezmi 
Türk arkadaşımız zannediyor ki, Sam et Ağa-
oğlu'^un-kfacık bîr "işaretiyle bizler, derhal 
iddiayt?îtasdik etmiş'örüyoruz. Arkadaşlar, biz
ler ̂ âDeıâokrp imİlety^kîlleri olarak 'daima mu-
halefeMn-kortüşffi{ısından, -tenkidlerinden, zevk 
duyaBzive^biz/î:Samdt Ağaoğlu'nun, şunun, bu
nun "^öziyle İhaı*ek^t 6den değil, kendi kanaat-
lerirriize göle Sserbest düşünen ve hareket eden 
msa^ariky««,Sify; m&^^/:.':y.'..^- .•'•;•; . '-/••' ' ," 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlıi. r ' ' 

I A R İ F ^ H l I p t E T PAMUKOĞLü (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar; yıllar boyunca hürri
yetsizliğin - ıstırabını cekmis büvük Türk Mil--, - ! 

letınm.... .. 
İİr. AZİZ URAS (Mardin)'.— Vah, vah, vah. 
BAŞKAN—~ Rica ederim Aziz bey, Meclisi 

lâübalileştirmiyelim. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla);: 

—-;;,Î üyülç Türk?Milletinin hürriyet aşkından 
doğmuş ve gelişmiş olan partimizin muhale-, 
f et, zamanındaki sayın 'Lideri Celâl Baya r, ILılk 
Partisini tenkiden, millete karşı, Demokrat Pnr-

.ti •atlma,. şu ftaahhüdde bulunmuşdu : «iktida
ra geldiğimizde ne mi yapacağız? Millet hakimi- • 
yetini engelliycn bir sürü kanunlar var, bunla
rı değiştireceklerini vadettikleri halde dört 
senedir hâlâ sürüncenıede bırakmışlardır. Dört 
senede değil, bunları, bir ayda bile tasfiye et- • 
mek mümkündür. • Bunu yapacağız ve memleke
te geniş, bir nefes aldıracağız.» 

14 Mayısta iktidara gelen partimizin ilk 
Hükümeti, programında, muhalefette iken ya
pılan vaitleri teyiden şunları söylemişti : 

•«Kanunlarımızda, itiyatlarımızda ve telâk- : 
kilerimizde tek parti devrinden arta "kalan ne •' 
varsa tam olarak tasfiye edeceğiz. Bu cümle
den olmak üzere meselâ Matbuat ve Ceza ka- ; 
nunları, Memurin Muhakemat Kanunu gibi;belj", T 
li başlı antidemokratik ' hükümleri ihtiva eden 
kanunları ve mevzuatımız içinde, yer yer tesa- ' 
düf olunan buna mümasil hükümleri demokra- / 
si ruhuna • uygun tadillerle huzurunuza getire-'->. 
c e ğ i z . » • • • . . ' • • • , ; • • • • • . , . • ' ; ' • ' 

İkinci Menderes Hükümeti Programında da ' 
idare cihazının ' demokratlaştırılacağı taahhüt • 

I olunmuştu. Tek parti devrinde istibdadın mes- '. 
nedi olan İçişleri Bakanlığı hâlâ o devrin zili- i 
niyetini taşıyan aynı kanunlarla idare edilmek-/" 
tedir. ' " ','•; ''..",-'/, ' -' ', 

I idare cihazını bitaraf kılmak için hiç olmaz-" 
I sa sayın Celâl Bayar'm ve Menderes'in çok 

şiddetli tenkidlerine hedef olmuş bulunan İl
ler İdaresi Kanununun şimdiye kadar tadili 
icap ederdi. Halbuki muhalefette iken bu ka
dar tenkit ettiğimiz ve sayın Celâl Bayar'm 

ı ifadesiyle «Kanunla güdülen maksadın vilâyet
teki bütün memurları kanundan ziyade harfi . 
harfino valinin emrine bağlamak olduğunda ' 
şüphe yoktur. Valinin azli ve nakli ikbal ve ka- ; 
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deri de kayıtsız, şartsız vekillerin emir ve arzu
suna bağlıdır.» hükmiyle damgalanan bu kanu
nu Hükümetin şimdilik değiştirmek niyetinde 
olmadığını ve kanunun kusurları tecrübe ile 
anlaşıldıktan sonra değiştirilmesinin mümkün 
olacağını sayın içişleri Bakanı bu kere Bütçe 
Komisyonunda ifade etmiştir. Bakanın bu sözleri 
1946 seçimlerinde türlü- kötülüklere sebebiyet ver
diği malûm olan Seçim Kanununun muhalefetçe 
tadili istenildiği zaman «Kanun yenidir, birkaç 
devre tatbik edilerek kusuru anlaşıldıktan son
ra tadili bahis mevzuu olabilir.» diyen Şük
rü Sökmensüer'in ifadesindeki muhafazakâr ruh 
haletini hatırlatmıyor mu? Hükümetin temi
natlı bir hüviyet nizamının kurulması mevzu
unda gösterdiği anlaşılmaz çekingenliğin deli
li sadece bu iller Kanunu değildir. 

Hükümetin hürriyeti değil hürriyetsizliğin 
esası olan tek parti, tek şef devrini ayakta tut
muş olan Ceza Kanununda hürriyet lehine bir 
tek maddenin değiştirilmesi için teşebbüse geç
memesi ve matbuat hürriyetini köstekliyen meş
hur 30 ncu madde Basm Kanunu ile kaldırıl
dığı halde ayni maddeyi Ceza Kanununa ithal 
yoliyle ihya etmeye kalkışması, Hükümette 
müşahede ettiğim ayni zihniyet zincirinin hal
kalarını teşkil etmektedir. 

Hükümetin bu mevzuda ileri süreceği hiç
bir mazeretin gerek hakikatler gerekse millete 
karşı girişilmiş taahhütler muvacehesinde kabu
le şayan olmadığını ifadeye mecburum. Hemen 
iki sene zarfında rejimin mahiyetiyle bilinci de
recede alâkalı belli başlı kanunlarda tadilât 
yapmak mümkün iken bu yola gidilmemiş ve 
komisyonlar kurarak altı ibin kanunun tetkiki 
şıkkı tercih edilmiştir. Bu memlekette hürriyet 
dâvasının daima birtakım mazeretler ileri sürü
lerek felce uğratıldığını hatırlıyan vatandaşla
rın bu durum, karşsıında endişeye düşmelerini 
yersiz ve haksız saymamak lâzımdır. 

İdare cihazının tâbi olduğu teminatsız statü 
dünkünün aynı olduğuna göre idarenin parti
ler karşısında tarafsız olması, dün ne kadar 
gayrimümkünse 'bugün de1 aynen öyledir. 

Demokrasi ruhu olan eşitlik prensibini zede-
liyebilecek (bir durumu devam ettiren bir Hü
kümet idareyi demokratlaş'tırmak vait ve ta
ahhüdüne de riayet etmemiş sayılır. 

Muhterem arkadaşlar; izah ettiğim duruma 
göre Türkiye'de millî iradenin serbestçe tecel-
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I tisinden başka rejini (bakımından hukuki anla

yışa göre esaslı bir değişiklik olmadığına hük
metmek ve idare değil, idare edenler değişmiş
tir diyen vatandaşları haksız (bulmamak benim 
için bir vicdan ve vatan borcudur. Bu itibarla 
hak ve hürriyeti, hukuk devleti mefhumunu, 
siyasi mücadelesinde (bayrak yapmış bir parti
nin nâçiz bir mensubu olarak, itiyat ve telâk
kileri tasfiyeden vazgeçtik, . vaitlerini unuta
rak, hürriyet lehine Ceza Kanununda bir tek 
madde değiştirmeye bile teşebbüs etmemiş olan 
bugünkü Hükümet, evvelce olduğu gibi bu ke
re de, itimatsızlık reyi vereceğimi' arzedenın. 
(Gürültüler, sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu. (Vazgeçt i 
sesleri). 

Buyurun Ercüment Damalı. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, genç iktidarın, Türk Milletine 
idari sahada 'güler yüz gösteren1 idaresini, va
tandaşın ayağına giden idaresini, vatandaşa; 
scvigi ve anlayış 'gösteren idaresini övmeden 
'geçmemek hakikaten kadirşinaslık olur. '(Bravo 
sesleri). İş başına gelen Hükümetin, işlerini 
toparlamak ve memleket hayrına bunları yeni 
baştan tanzim etmek istemesi, 'gayet tabiîdir. 
(Bravo sesleri). 

Bu arada bilhassa, idare memurlarını nakil 
bakımından yapılmış olan tasarrufların isabetli 
olduğunu kabul etmemek, her halde yerinde 
olmaz. 

Bu itibarla muhterem muhalif arkadaşları
mıza, bir naklin, bir vazifeden alınıp diğer baş
ka bir yerde vazife verilmesinin idari hayatta 
normal bir hal, mukadder bir hal olduğunu ha
tırlatırım. Bu nakillerin behemehal siyasi bir 
maksat tahtında, parti mülâhazası ile, hasis 
bir mülâhaza ile yapıldığını kabul etmek ve bu 
kürsüden Türk Milletine bu şekilde hitapta 
bulunmak, her halde insafsızlık olacaktır. 

Muhterem beyler, bugün manzara şudur; 
'Türk Milleti, asırlardan beri kendisine kapa
nan Hükümet kapısından, elini kolunu sallaya, 
sallaya, hakikaten memleketin efendisi olarak 
ıgirmekte ve her derdini dökmektedir. (Alkış
lar, bravo sesleri). Ve şayanı teşekkürdür ki, 
genç iktidarın bu zihniyetini çok büyük bir 
ekseriyetle bütün idare âmirleri tahakkuk ettir-

| mek için el ele vermiş, mütemadiyen çalışmak-
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tadırlar. Bu hal Hükümetinizin idare sahasın
daki bağanlarının bir müjdesini teşkil eder. 

Arkadaşlar, bu yollar üzerinden şüphesiz 
çok yürüyeceğiz. Ve yapılması lâzımgelen şey
lerin henüz yapılanlara nazaran çok olduğunu 
bilmiyor değiliz. Arkadaşlar; zaman mefhumu 
içerisinde bir idare, nihayet kendisine düşen va
zifeyi yapabilmişse, bunu takdir etmek lâzım
dır. 

Efendim; bendeniz biraz da vali, kaymakam, 
nahiye müdürleri üzerinde durmak istiyorum. 

Hakikaten yeni zihniyeti, bütün kudretiyle 
tatbik etmek istiyen arkadaşlarımızın içlerinde, 
henüz bu zihniyete intibak edememiş, aksaklık
lar gösterenler olacaktır. Bu itibarla Hükümeti
mizden bütün istirhamım; artık yaşını, başını 
doldurmuş, kanunen tekaütlük hakkını iktisap 
etmiş ve sıhhatleri itibariyle de dinamik, genç 
ve halka doğru giden idareyi tatbika kuvvet
leri kâfi gelmiyen bir kaç arkadaşımızın hak
larında yetkilerini kullanarak bunların huzur
suzluklarından kurtulmasını ve yerlerine daha 
ehil kimselerin getirilmesini istirham etmek ola
caktır. 

Arkadaşlar, vatandaşın ayağına giden ida
re, bilhassa şunu da ister: Bilirsiniz, bizde va
lilere verilen otomobiller vardır. Biz içişleri 
Komisyonunda, Taşıt Kanunu üzerinde müzake
relerde bulunurken gidilecek yol itibariyle kay
makamın da muvaffak olması için, köy suyunu, 
köy' yolunu, köy köprüsünü ve köy hareketleri
ni takip edebilmesi için altında bir jeep bulun
masını lüzumlu gördük. Kanuna eklemesini yap
tık, Yüksek Meclisinizce zamanı gelince, ümit 
ederiz ki, bunun kabul edileceğinden emin ol
makta ve büyük sevinç duymaktayız. 

BAŞKAN— Müddetiniz bitiyor. 
.'"• ERCÜMENT DAMALI (Devamla) •— Arka

daşlarım, kısa zamanda maruzatım şudur: Gi
riştiğimiz hayatın icabı olarak, hudut ihtilâfları 
artmaktadır. Bu ihtilâfları, zamanında hallet
mek için miktarı kâfi ödenek konulmasını ve 
müteyakkız bulunulmasını rica ederim.' 

MEClT B.UMlN- (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar; benim bahsedeceğim.mevzuları, İsmail 
Berkok ve Ercüment Damalı arkadaşımız temas 
ettikleri için bendeniz bunlara temas etmekten 
vazgeçiyorum. Benim ricam; şu noktalarda ola
caktır. . 
. 1. Kaymakamların tekâmül kursunu kal-
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dırmak mümkün müdür, değil midir? Kayma
kamların daha ziyâde maiyet memurluklarında 
ve başka teşkilâtta çalıştırılmakla takviye edil
melerini istiyorum. 

2. Eskiden, bâzı yerlerde, Jandarma Komu
tanlığı binaları yapılmıştır, bunların paraları 
tesviye: edilmemiştir, bu paraların tesviyesi, 

3." Nahiyelere mümkün olduğu kadar tam 
teşkilâtlı bir veçhe verilmesini, istiyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Abbas Gigin. 
ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Mnhterem arka

daşlarım, konuşmamı belki beş dakikaya sıkıştı-
ramıyacağım. içtimai ıslahat adına konuşmak 
istediğim hususları kâğıda almak suretiyle oku
mak zaruretini duyduğum için üzülüyorum. 

Devlet kendi otoritesini halkta yaşatırken 
ona bu otoritenin güvenini duyurmak ve onu 
bu itimatla doyurmak ehemmiyetini vazifeleri
nin başında görmek zaruretindedir. Kudretinin 
mevcudiyetini irae eyliyen bu cihet mâna ve an
lam bakımından elbetteki küçümsenemez. 

Şahsi kanaatim olarak şuna inanıyorum ki, 
mevzuubahis otoritenin mesut ifadesi ancak 
ahenkli bir nizamın tesisine vabestedir; Bugün, 
bu mevzu, içinde yaşadığımız ahlâki dejeneres-
sansm devamı suretiyle ele alınmak taraf iyle 
konuşulursa, başlıca itham edeceğimiz hususun 
içtimai akidemizle bir türlü bağdaşamıyan yâd 
kavaninin bünyemize iktibas veya adaptasyonu 
tarzında cevaplanmak mevkiindedir. Mevcut 
aksaklıkların husul ve devamını bunlarla amel • 
etmiş olmakta aramak lâzımgelir. Milletlerin 
kendilerine hâs ahkâm ile kaza olunmaları isdı-
rarmı bilmünasebe belirtirken başkalarının uğ
runa 18 sene hizmet eylediği kritik mâna hik
metine mümtaz varlıkların dikkat nazarını cel-
betmek isterim. Bu vesile ile de nefsinde muh
telif millet topluluklarını içtima eylemiş ve bu 
karışık orijinal cemaati cevaplamış isviçre Ka
nunu Medenisinin bizim içtimaiyatımızı karşı-
lıyamamış olduğu hakikatmda durmak suretiyle,' 
bu mutlak bedahatte, bu medeni memleket mec
lisine nasip olmuş izan ve kiyasetin Yüksek 
Meclisimizce de izhar olunması samimî dileğimi 
belirtmek isterim. Sosyal bünyemize huzursuz
luk getirmiş ve mânevi'çöküntümüzü yaratmış 
bu yâd iklimler kavaidinin bizi cevaplamadı
ğı muhakkak. Yolumuzu aydınlatacak fenerin 
gazını kendi konstrüktürümüz içinden çıkarma -̂
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dıkça, ergeç karanlıkta kalacağımızı daha o za- ı 
man bu kanunu medeni iktibas edilirken ariz 
amik düşünmekliğimiz gerekirdi, Türk içtimai 
varlığını karakterliyen bünye j enderinden onu 
lâhzada tebdil ve tathir eylemenin mümkün ola-
mıyacağı ilmî hükmünü dün inkilâp zaruretle-
riyle yeter kıymette rağna görmemesi bir icap 
olarak nazarı müsamaha ile rüyet edilebilir. 
Fakat artık bugün meseleyi daha başka türlü 
ve bütün ciddî tarafları içinde tekrar ele almak 
zamanı gelmiştir. Yalnız yeni hükümler tedvin. 
edilirken mesul ulemanın çuhalı masalar başın
da kalarak çalışmaları yine maksat ve matlubu 
temine kâfi gelmiyecektir. Bu takdirde kurca-
landıkça bozulan dakik saatler misillû şeklen 
ifadeli fakat ruhan ölgün kanunların yaratıla
cağını önceden teslim etmekliğimizin isabetine 
kaani bulunuyoum. Olağanüstü hâdiseleri, ce-• 
vaplıyan ahkâmın şümulüne' göre isabet veya 
ademiisabet halinde akislerinin de büyük vüs
atte inikasları olacağı hakikatini kabulden içti
nap edemeyiz. Binaenaleyh içtimai varlığımı
zın bütün derinliklerinden ve bihakkın iltima ey
lemiş nurunu, kanunların ruhunda mihraklaştır-
mak zarureti, muktazi bir icaptır. Bunun tahak
kuku için de İsviçre Kanunu Medenisini binaya 
başlarken Eugen Huber'in takibinde olduğu veç^" 
hile bıkmadan usanmadan memleket dâhilinde 
yaşatılan mânevi kıymetleri ciddî etüde tâbi tut
mak gerek, kanunşinaslarımızm bu güç fakat 
emin yolu ihtiyar eylemeleri elzemdir. Aksi hal- . 
de dün olduğu üzere bugün de daima kolay yolun 
hatalarından yakamızı kurtarmaklığımız müm
kün olmaz. Ve bu ihmali içtimai bünyemiz ağır 
fedakârlıklarla ödemeye mahkûm yaşanılmakta 
devam olunur. Bir nebze ölümden ürperebiecek 
bir millet için vahdaniyet inançlarını çıktıkları 
günden beri cidden daha başka kazai hükümler 
muktazi olmuştur. 

BAŞKAN — Abbas bey, vaktiniz dolmuştu/. 
BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Çok muhte

rem arkadaşlar; idareye mütaallik bâzı mâru
zât ve temennilerde bulunmak istiyorum. 

Peşinen şükranla arzedeyim ki, her yeni gün, 
idareyi yeni bir istikrara kavuşturmaktadır. 
Orta Anadolu, Garp ve Cenup vilâyetlerine yap
tığımız ziyaretlerde müşahedelerimiz şudur ki; 
halk ve köylü yapılanları elle tutmakta, gözle 
görmekte, dünün ve bugünün mukayesesini şük
ranla yapabilmekte, Devlet dairelerinin çoğun- | 
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da engel ve iddialarla karşılaşmadan işlerinin 
yüzde 70 - 80 süratle neticelendiğini söylemekte 
ve eseriyle haklı olarak övünmektedir. Bu, if
tiharla kaydedeceğimiz bir olaydır. 

Kabul etmemiz lâzımdır ki; millet ve Dev
let hayatında, umumi idare yönünden, muvaf
fakiyetimizin bütün kilit noktası, validir; vali
nin ihmal edilemiyeeek karakter ve çalışma tar
zındadır. 

İllerde Devlet gemisinin kaptanlığını yapan 
valilerimiz; meslekin tam ehli ve işlerinin hâ
kimi olurlarsa; yapıcı ve yaratıcı da olması ica-
beden otoritelerini halkın güven ve sevgisine is
tinat ettirirlerse eserleri muhakkak müsbettir, 
kurtarıcıdır, yükselticidir. Bu mülâhaza iledir 
ki; şuna ısrarla işaret edeceğim : 

Valilerin intihabında ne kadar titizlik gös
terirsek, bunların kabiliyet ve meslekî karakter
leri üzerinde ne kadar hassas davranırsak halka 
yakınlığımız o derece artacak, muvaffakiyetle
rimiz o nispette garanti edilmiş olacaktır. 

Takdir buyurulur ki; kırtasiyeci ve idarei 
maslahatçı idareyi, köye ve köylüye inemiyen; 
onu yerinde tanımıyan ve başı ucunda onun ha
yati dertlerini halledemiyen mütereddit ve ma
sa âmiri, işleri tahrirat kâtibinin sırtına yükli-
yerek dairesinde, orada, burada malayani söz
lerle zaman öldüren otoriteyi, huzur ve refa
hın yolunu tutan millî camia, bünyesinde haz-
medememektedir. 

Aziz arkadaşlarım; idare müessesesini ayak
ta tutabilmek için çok aksak ve noksan olan 
teftiş sistemimizin her türlü meslekî endişeler
den uzak, toplu ve müstakil bir hale sokulması, 
bununla âhenktar olarak, mesuliyet mefhumu
nun atbaşı yürütülmesi, hak ve adalet mefhumu
na dayanmıyan, büyük kabiliyetleri körleten 
«usulsüz iktisaplarla, millet hazinesine ağır yük
ler tahmil eden» terfi ve takdir hükümlerimizin 
ıslahı ve Devlet bünyesinde hakikaten kıymet 
ifade eden fedakâr ve vazifeperver memurla
rımızı bütün karakterleriyle tanıtacak ve kötü
den ayıracak esasları asla cami olmıyan çok ip
tidai sicil müessesemizin düzeltilmesi ve mah
rem tezkiyelerin doldurulması esaslarının mo
dern idare sistemlerine bağlanması zamanı çok
tan gelmiş ve hattâ geçmiştir. Aksi takdirde 
idareden gaye edindiğimiz kudret ve hayatiyeti 
beklemek abes olur. 
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Öenup vilâyetlerimizin bâzı, kısımlarında 

âdeta bir mera buhranı başlamıştır. O kadar 
ki, tren hattı ittisalinde boş kalması zaruri olan 
sahaların bile ekilip biçildiğini müşahede jettik. 
Bu büyük kalkınma esâs yönünden memleket 
adına ne kadar sevinilecek bir hareket ise bu 
yüzden köylerde başgösteren ihtilâfları, tadille
ri, suiistimalleri ve şikâyetleri.. Bununla alıenk-
tar olarak süratle halletmek de o nispette bir 
emri zaruri ve kanunidir. İdarecilerin önünde 
yüzlerce zelyedlik dâvaları yığılmış kalmıştır. 
Sayın Kemal Eren arkadaşımızın çok yerindeki 
tadil teklifleri süratle kanuniyet kesbederse ida
re kuvvetli müeyyidelerle bu dertleri daha sür
atle halledebilecektir. 

Ancak Sayin Bakanımızın yüksek malûmları 
olduğu veçhile" köyün emlâki hususiyeden sayıl-
mıyan ve emlâki âmmesi araşma giren varlıkla
rının her zaman müdahalesinin men'ine idare 
yetkilidir. İstirhamım şudur ki, ağır âkibetler, 
kanlı hâdiseler doğuran bu vakalar karşısında 
kaymakam ve bucak müdürlerimizi hassasiyete 
davet etmek ve masalarım zaman zaman lütfen bü-
rocu arkadaşlarına terk ederek köylerde bu ıstırap
ları mahallen hal buyurmalarını, bu ıstıraba bile
rek müsamaha eden muhtarlar hakkında da köy 
Kanununun 41 nci maddesini tatbik etmelerini 
ve bu vesile ile de Köy Kanunu tatbikatı için 
samimî rehberlikleriyle köylülerimizin sıhhi ve 
içtimai işlerini nizamlamalarını bir genelge ile 
alâkalıları ikaz buyurarak temin buyurmalarını 
kendilerinden bilhassa rica edeceğim. 

BAŞKAN — Her hangi bir iltibasa mahal 
kalmaması için arzedeyim: Çünkü arkadaşları
mız hassasiyet gösteriyorlar. Arkadaşlarımız 
yazılı beyanlarını nereye kadar okumuglarsa, 
tutanağa o kadarı geçer. Abbas Gigin arkada
şımın de okuduklarının, ancak okudukları yere 
kadar olan kısmının tutanağa geçeceğini kendi
sine bildiririm. Bir yanlışlık olmasın. 

Ahmed Vieziroğlu. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

—- Efendim, bendenizin mâruzâtım kısa olacak
tır; Şimdi bir arkadaşımızın arzettiği gibi, bâzı 
belediyelerimiz birkaç seneden beri mera ve 
harman.yerlerini sattığı gibi bu günlerde de baki
ye kalan az miktardaki mera ve harman yerini 
satmak üzeredir. Bir taraftan Tarım. Bakanlığı 
Bütçesine, meraların ihyası ve çayır yetiştiril
mesi için tahsisat konulurken diğer taraftan da 
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mevcut meraların bozulması ve satılması cihe
tine gidilmesini bendeniz doğru bulmıyorum. 
Bu böyle devam ettiği takdirde yakın zamanda 
otlakıyesiz kalınacağı şüphesizdir. 

Bundan başka geçen yıllarda da arzettiğim 
gibi köylerde hâlen devam etmekte olan (ağır
lık işleri) vardır., Evlenme zamanlarında köylü
lerin birbirinden ağırlık alıp verdikleri malûm
dur, Men'i İsraf at Kanunu işlemez bir halde 
olduğu için o zamanın Sayın İçişleri Bakanı, 
yeni bir Men 'i İsraf at tasarısının hazırlanacağını 
vâdetmişlerdi. Bunun üzerinde durulmasını ri
ca ediyorum. 

Sonra; bâzı köylerimizde, hattâ kasabaları
mızda kumar salgını devam etmektedir. Maal
esef şunu da arzedeceğim ki, buna polislerimiz 
de muttali oldukları halde, ses çıkarmadıkları -

* nı görmekteyiz. \ 
Muhterem arkadaşlar; son olarak arzedece

ğim bir husus da muhtar seçimi meselesidir. Se
çim Kanununa göre, bir muhtar vazifeden çekil
dikten sonra yeni bir seçime gidilmekte ve bu 
muhtarların istifalarına da sık sık tesadüf olun
maktadır. Bu itibarla, Bakanlıkça, bu mevzu 
üzerinde yeni bir tetkik yapılmasını rica etmek
teyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İhsan Altmel. 
İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; benim konuşmam, bir temenni ma
hiyetinden olacaktır. Yalnız, sözlerime başlama-

' dan evvel, demin, benden evvel burada konuşan 
Halk Partili arkadaşıma, iki cevap vermek isti
yorum. 

Memlekette huzursuzluk var, iç emniyetimiz 
yok, diyorlar. Arkadaşlar; mahkeme kararı ve
rilmeden, keyfî kararlarla cemiyetleri kapattık
larını, unuttular mı? 

İkincisi; gece saat 12 lerde, parti kongre
lerimizden çıktığımız zaman polislerin maske ta
kıp yollarımızı .çevirdiklerini, ne çabuk unuttu
lar? Onlar şunu demek istiyorlar ki; biz im
tiyazlıyız, yaparız, siz, yapamazsınız. Biz im
tiyazlı bir parti değiliz, esasen bu gibi şeyleri 
yapmayız. Muhterem arkadaşlar, daha fazla 
söylemek istemem, biz, çok acılar çektik. 

Arkadaşlar; şöyle bir temennide bulunaca
ğım; bugünkü emniyet teşkilâtımızda bulunan 
polis memurlarımız, fazla mesai ile çalışmak
tadırlar. Bunların mesailerinin mümkün mdr-
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tebe azaltılmasını,; rica edeceğim. Bir de polis 
memurlarımız, yazın kapalı yakalı elbise giy
mekte ve bu yüzden çok sıkıntı. çekmektedirler. 
Bu hususun da dikkate alınarak polis kıyafet
lerinin ıslahını temenni ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÜTFÎ KA-
RAOSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar, konuşan arkadaşlarımızın bâzıları, 
işlerimizi beğendiklerini söylediler ve bizi ter-
gip ve teşvik' ettiler. Bâzı muhterem arkadaş
larımız da talepler de bulundular. Bâzıları da 
oldukça şiddetli olarak tenkid ettiler, hattâ 
yalnız bizim meşguliyetimizin çerçevesi içine 
giren: İçişleri Bakanlığının işlerini değil, he
men hemen Türkiyenin bütün işlerini tenkid 
ederek bizi tenkid etmekten zevk aldılar. Bü
tün bunlar, gerek tenkidler, gerek teşvikler, 
şüphe yok ki, vazife başında bulunan insanları 
daima ikaz etmekten hali kalan şeyler değil
dir. Bunlardan ders alacağız, bunlar bizim için 
birer ibret levhası olarak, birer tenbih olarak 
daima gözümüzün önünde duracaktır. 

Bahusus, muhalefeti temsil eden arkadaş
larımızın bâzı sözleri üstünde durmak ve ken
dileriyle âdeta bir musahabede bulunmadan 
geçmek, hiçbir zaman gönlümün riza göstere
ceği birşey değildir. 

Ben, muhalefetin takdir ettiğim bir cebhesi-
ni bugün bir kere daha müşahede etmiş oldum. 

Muhalefet, bâzı meselelerde ve bilhassa ma
ziyi tahatturda, nevema maziye hasret çek
mekte o kadar insicamlı hareket ediyor ki, 
büyüğünden küçüğüne kadar hepsi, (Soldan 
şiddetli alkışlar) aynı kelimelerle, aynı eda ile, 
aynı cümleleri konuşuyor ki, insanın hayran 
olmaması mümkün değildir. Birkaç kelimesini 
zikredeyim; eşit muamele.. Eşit muameleyi, 
sevgili arkadaşlarım., 12 Temmuz beyanname
sinde de gördük. Aynı söz, devam ediyor, ynı 
söz, matbuatta devam ediyor, aynı söz, miting
lerde devam ediyor, aynı söz bu memleketin 
sohbetlerinde devam ediyor olduğu içindir ki 
Yüksek Meclisinizin âli kürsüsüne kadar geldi. 

Muhalefete beka hakkı tanıyacak mısınız?.. 
Muhalefete bu hak tanınmalıdır! Demokrat 
Parti iktidara geçtiğinin ertesi günü, muhalefe
tin lisanında, şimdi burada söylendiği gibi, 
aynı cümleyi, aynı fikri gördük. Muhalif ar
kadaşlarımız, muhalefet teşkilâtı, muhalefet 
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I grupu, kelimesi kelimesine bir birlerine o ka

dar mümteziç, o kadar mütesanit çalışıyorlar 
ki ihsanın hakikaten hayran olmaması,mümkin 
değildir. Yalnız, muhalefete mensup arkadaş
larımızın, bilhassa Hamdi Orhon arkadaşımı
zın bir sözü üzerinde durmak isterim. 

Muhalefet demokratik idaremizin, sistemi
mizin, rejimimizin müessir bir organı olarak 
telâkki etmeyi kabul etmek sırası gelmiştir, za
manı gelmiştir dediler. 

. İçişleri Bakanlığı Bütçesi konuşulurken bu 
konulara ne lüzum vardı, müessir organ.;. 

Muhalefetin demokratik rejimde bir mües
sir organ olarak kabul edilmesi, lâzımdır. Fa
kat müessir organ oldu isê  bu, hakikaten ikti
dar ve iktidarı temsil eden ekseriyetindir. 

Müessir olamamak, müessir olunamamak ac
zi içinde kalmak, buradaki tenkidlerini dahi ha-

I zırlanmadan, esaslar üzerinde ciddî tenkidler 
yapamama yoluna gitmekte, aczi orada aramak 
lâzımdır, bizde değil; kendilerinde (Soldan al
kışlar) İşte bizi korkutan nokta budur. 

Arkadaşlar; bu memleket, muhalefet, esas 
prensipler üzerinde tenkid yapmamakta, cidden, 
muhalefet, tef erruata dalarak yalnız mazi
nin tek parti halinde ferman ferma olduğu 
devrin hasretini çeker derecede aynı kelimeleri^ 
aynı cümleleri tekrar etmeye kalkarsa, muhte
rem muhaliflerimiz beni affetsinler, aciz için
dedirler, bu aciz, bir gün memleketi düşündüre
cek bir hale gelebilir. Bu sözleri gerek Ham
di Orhon bey arkadaşımız ve gerekse Atıf To-
paloğlu ( arkadaşlarımız tekrar ederlerken, hat
tâ bizi eski günlerin sinesine kadar götürdüler 
ve o günlerin, tıpkı bu günler olduğunu ve o 
günleri yaşıyormuşuz gibi anlatmak istediler; 
Dediler ki, eşit muamele lâzımdır. Muhalefete 
hak verilmiyor, memurlar keyf için ve Demok
rat Parti teşkilâtının elinde oyuncak olmuştur, 
oyuncak olmıyan memurlar, bir taraftan bir ta
rafa, nalediliyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, inanmanızı, istirham 
ederim, bütün bu günler, devirler artık geç
miştir. Eğer şurada, burada serpinti halinde 
varsa bu, memlekette geçmiş olan büyük dal
ganın ve memleketin karanlık günlerinin son 
ölü dalgalarını yaşadığımızdandır. O dalga
lar, şurada, burada . eteklerimizi ıslatmaya bir 
müddet daha devam edecektir. Fakat bunların 

I son günlerine geldiğimize, Türk Milletinin; bek-



çüiği. şahittir. Hepimizin bu işe ahdupeyman, I 
etmiş-olmamız, bir daha o günlerin bu memle
kete tekrar, gelmiyeceğinin delilidir. O günler 
gelmiyecektir. Bunu ancak o günleri yaşamış 
olan ve o günlerde hâkimi mutlak olarak yaşa
mış olup da o günlerde yalnız kendileri hâkim 
oldukları için hür olanlar o günlerin hürriyet
sizliğini görmiyenler bugünü de o günlere ben
zetiyorlar. Fakat demin arzettiğim gibi Türk 
Milleti müsamahakâr aşkın bir timsali olarak 
duran Hindistan'daki Taç - Mahal karşısında 
tacı mahalle her taraftan bakabilen nuru civan 
/gibi hürriyete^ demokratik nizama artık bu 
memlekette iyiliğin ve güzelliğin bir daha kalk
maması ve müemmen bir hale 'gelmesi için onun 
'bekçiliğini yapan 'Türk Milleti, bu halde bekli» 
yor. Onun için bir, daha geri dönülemez. Bu 
müeyyideler yavaş yavaş tahassül edecektir, et
mektedir, ediyor. Evvelâ ruhlarımıza sâri ol
muştur. Bu memlekette öyle bir terbiye tees
süs etmiştir ki, müeyyidesinin esası buradadır, 
mânevi kudretindedir. Bu terbiye, bu temrin 
kanuni müeyyideleri de birer (birer getirecek
tir, düzelecektir, tadil edecektir. Birer, birer 
ele alındıkça 'görülecektir ki, bu memlekette 
insanın korkusuz, hür olarak yaşaması, demok
ratik nizamın kendisine 'gitmekle mümkün ol
muştur. Bütün bunlar beklenmektedir ve ̂ gele
cektir. Bunların olmıyacağmı. bir tavır ve eda 
ile bugünü, düne benzeterek, bu günü dünden 
kudret almış, fakat menfi yönden bir kuvvet 
almış gibi bir his altında kalarak daima bizi 
burada bu -gibi s'özlerle tahtie etmeye1 kalkıyor
lar. Bu noktalarda bizi hiçbir suretle tahtie 
etmeye imkân yoktur., Bugünkü iktidar da bu 
tahtieye hiçbir zaman müstahak değildir, sev
gili arkadaşlarım. 
. (Bu işleri gerek Hamdi Orhon, gerek Atıf 
Topaloğlu arkadaşlarımız izah ederlerken bir
çok şeyler söylediler : ' 

îç politikada muhalefete eşit muamele yapıl
mıyor, partizanlık rol oynuyor, İktisadi Dev
let Teşekkülleri aeentalıkları, muhaliflerden ali-
nıyormuş. Bu mevzuda bir de misal verdiler. 
[Fakat arkadaşlar, Ünye'deki acenta bir par
tiye mensup olmakla kalmamış, acentalık vazi
fesini kötüye kullanarak hüküm ve tahakküm 
tesis etmeye çalışmış ve onun içini acentalıği1 

lalın-miştir. 
Fatsa'nın, bir köyüne para verilmiştir ve | 
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| sözde onlar Demokrat Partilidir, zarar yp^ 

[Halk Partili olanlara devredelim, denmiş. Yok 
arkadaşlar, bu para orada onlara verilmiştir, 
fakat derhal ibu sene yerine verilmek için ted
bir alınmıştır. Katiyen parti hisleriyle hareket 
edilmiş değildir. Taksimde bir taraf ıh daha 
evvel ye daha şiddetli ihtiyacı olduğu için bu 
yola gidilmiştir. 

Hamdi Orhon arkadaşımız seçimlerde, mey
dan mitinglerde, bakanlar âdeta her hangi bir va
tandaş gibi konuşuyor, dediler. Seçim zamanında 
siyasi mücadelelerin alevlendiği, t bütün parti
lerce gayret ve faaliyet gösterildiği bir devir
de evvelâ o partinin mensubu bir milletvekili 
olan bakanın, seçim mücadelelerine iştirak et
memesi, halkın içine girmemesi, konuşmaması 
niçin isteniyor anlıyamıyorum. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Resmî ara
ba ile gitmemek şartiyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Devamla) — Resmî araba ile 
giderse tahtie edilsin. Resmî araba olmamak 
şartiyle niçin gitmesin? Bakan da nihayet bir 
partinin mensubu değil midir? Milletin yaptığı 
böyle bir mitinge gidip fikirlerini söylemek, 

I mensup olduğu partinin kazanması için o işte, 
ı o dâvada hükümran olmak, galebe çalmak için 

bir faaliyet, bir cehd göstermiyecek midir? Bu 
cehti, bu faaliyeti bu gayreti daima gösterecek
tir, daima bu memlekete bundan sonra her ba
lkan, hangi parti iktidarda olursa olsun, seçim 
faaliyetinde istediği kadar, kanunlarımızın çer
çevesi içinde faaliyet gösterecek, ceht sarf ede
cek ve çalışacaktır, ve bu faaliyeti gösterme-

• lidir. 
AZİZ URAS (Mardin) — Ama Bakan Hü

kümet adamıdır, nasıl olur?.. (Söz al da konuş 
sesleri) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bakan Hükümet arabasiyle gidecek, 
taksiyle gitmiyecek. (Siz beyaz trenlerle gittiniz 
sesleri).' 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFl KA-
RAOSMANOĞLU (Devamla) — Birçok Halk 
partili arkadaşlarım, zabıtamızın zaafından, te
reddüdünden bahsettiler ve hattâ dediler ki, 
zabıta ürkek bir haldedir, eski devirlerde vaka
lar daha çok, şimdi nispeten daha azdır, bütün 
tevatürlere rağmen. Bunu bütçe Komisyonun-
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da da arzetmiştim Fakat eski devirlerde az I 
olan bir şey vardı, müsademe. Yeni devirde 
bilhassa bu sene zabita vakaları içerisinde mü
sademe vakaları diğer vakalara nispetle çoktur. 
Müsademe dediğim zaman bir tarafta birkaç 
şerir, diğer tarafta da birkaç gayrimesul vatan
daşla müsademe değil Zâbita ile şerirler ara
sında müsademe, artmıştır. Bu ,şu demektir ki, 
artık zabita işe başlamış ve işi tutmuştur kar
şısında şerir gördüğü zaman resmî kudretine 
dayanarak işini yürütmek için zabıtaya ruh ve 
emniyet geldiğinin, ürkeklikten uzaklaştığının, 
vazifesini cesaretle yapmak için azimkar hare
ket ettiğinin bir delilidir Bu nokta böyle ol
duktan sonra bugün hiçbir tarafta zabıtanın 
ürkekliğine delâlet edecek, ne hudut bölgelerin
de, ne içerilerde, ne başka yerlerde bir hâdise 
yoktur Bilâkis zabıtanın eski günlerde olduğu 
gibi, elinde dayak yoktur, şehirde olsun, köy
lerde olsun insanı dövmekten başka kudretlere 
sahiptir Zabıta dövmez, zabıta tecavüz tedemez 
ve zabıta bu şartlar altında kanuni salâhiyet 
dahilinde şeriri yakalar ve şirretliğe mâni ol
mak vazifesine sahiptir Bu hale gelmiş zabıta 
dediğimiz zaman, jandarma ve polisi kasdedi-
yorum, ikisi de bu vazifeyi haklı olarak yapa
cak kudrete yaklaşmaktadır Atıf Topaloğlu 
arkadaşımız, sözüne başlarken, gerçek demok
rasilerde devlet menfaati parti menfaatinden 
evveldir dediler, Benim mensup olduğum 
iktidarın fikrinde yalancı demokrasi diye 
bir şey yoktur. Demokrasi öyle bir şeydir 
ki, bir sanat eseri, bir şiir, bir tablo gibi mu
hakkak hakiki olmalıdır. Hakiki olan demokrasi, 
demokrasidir. Hakiki olmıyam hiçbir zaman de
mokrasi değildir. Onun içindir ki, Türkiye'deki 
demokrasi taklit edilmiş, yeniden ieat edilmiş, ı 
özenilmiş bir demokrasi değil, kendi doğduğu 
yerlerde olduğu gibi tıpatıp, bütün kendi şe
killerini haiz olarak alınmış ve o şartların ta
mamen yerine getirilmesine ve tatbikma dikkat 
ve itina gösterilmiştir. Bu demokraside her şey
den evvel memleket menfaati hâkimdir. Bu de-' 
mokraside memleket menfaati, parti menfa
atinden daima önde tutulmuştur ve tutulacak
tır. Onun içindir ki, 14 Maystan bu yana. poli
tikaya hâkim olanlar, imtiyazlı bir hale girmiş 
değildir. İktidara mensup olanlarla muhalefete 
mensup olanlar arasında hiçbir ayrılık yoktur, 
hepsi aynı haklara maliktir. Birçok yerlerde | 
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bunun misalleri, münferit değil, toplu bir halde 
de verilebilir gösterilebilir. 

Atıf Topalloğlu arkadaşımız, Halk "Partili 
belediye reislerinin işten çıkarıldıklarım, söyle
diler. Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de 200 
kasabamızda Halk Partili belediye reisi vardır. 
Bunun içinde kaç tanesinin reisliği tasdik edil
medi, işten el çektirildi. Bunların adedi sekizi, 
onu geçmez. Demokrat Partiye mensup olan ve 
bize en yakın dostluğu bulunan belediye reis
leri için dahi ademi kifayet kararı alındığı za
man her hangi bir parti mülâhazası hâkim ol
madan derhal vazifelerine nihayet verilmiştir. 

Mersin Belediye Reisi, tek hanım bir beledi
ye reisi idi, kifayetsizlik kararı verildi, derhal 
vazifesine son verildi. Balıkesir Belediye Reisi 
bugün, İçişleri Bakanlığında vazifedar arkada
şımızın 20 seneden beri tanıdığı bir mühendis
tir. Mülkiye müfettişlerinin raporu üzerine der
hal bu münevver adam için, Demokrat Partiye 
bu kadar hizmetleri nazara alınmaksızın, der
hal işten el çektirme kararı alınmıştır. 

Onun için, bu noktaları düşünmeden, öğren
meden, arkadaşlarımızın bu şekilde konuşmala
rı, tenkidler yapmaları gücümüze gitmiyor 
desem, hakikati ifade etmemiş olurum. Gücü
müze gidiyor. 

Kredi bahsinde dediler ki, burada parti 
mülâhazaları hâkim oluyor. Ziraat Bankası ve 
diğer bankaların plasmanlarına bakılırsa kasa
ba ve şehirlerimizde en çok ticari ve zirai kre
diyi alan, muhakkak ki, Halk Partililerdir.. Çün
kü bir kere Halk Partililer bu memleketin en-
eski partisine mensup zenginler ve memleketin 
eşrafları oldukları için daima kredileri daha 
fazladır. Zavallı, fakir Demokrat Partililerin 
zirai kredilerinin bugün için, hiç olmazsa Halk 
Partililer kadar olmasına zaten imkân yoktur. 
(Soldan alkışlar) 

Diğer misalleri daha çok uzatmak mümkün
dür. Fakat biraz birkaç nokta üstünde Muh
terem Meclisi bu suretle aydmlatabildimse ve 
muhalefet arkadaşlarımızın tarizlerine mehma-
emken cevap verdimse bahtiyar olurum (Sol
dan şiddetli alkışlar) 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın Bakan
dan bir sual soracağım : 

Efendim, son yıllarda adlî istatistikler gös
teriyor ki, hukuk ve ceza dâvaları gittikçe art
maktadır. Bu artışı, sayın İçişleri Bakanı, ne 
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ile izah ederler ve bunları Önleyici ne gibi ted
birler düşünmektedirler? (Hukukla ne ilgisi var
dır? sesleri). 

BAŞKAN — Ceza dâvaları, dolayısiyle soru
yorlar. 

IÇÎŞLERÎ BAKANI FEVZİ LÛTFÎ KA
RAOSMANOĞLU (Manisa) — istatistiklerle 
sabittir ki, rabıta vakaları, gerek asayişe mü
essir olsun, gerek müessir olmıyan küçük vaka
lar halinde bulunsun, 1948 - 1949 yıllarına na
zaran 1950 - 19 51 yıllarında artmış değil bilâ
kis azalmıştır. 

CEZMÎ TÜRK (ıSeyhan) — Adana 'da bir 
terzi vatandaşı sokakta ve evvelce D. P. üyesi 
ilçen istifa ©den diğer bir vatandaşı da polis 
müdüriyetine davet edip orada dövdükleri ha
ber alınmış ve buna ait rapo!rlar da elde edil
miştir. Bunlar hakkında ne gibi muamele ya
pılmıştır, lütfederler mi? -

ÎÇÎŞLERİ BAKANI FEVZÎ LÛTFÎ KA-
RAOSMANOĞİU (Manisa) — Valiye emir vd 
irilmiş ve derhal tahkikat yapması istenmiştir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — ' Teşekkür ede
rim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) —^Efendim, sayın Samet Ağaoğlu, me
murların günde 3 saat çalıştığından, 'sistemin 
bozukluğundan bahsetti. 

BAŞKAN — Bu bütçede böyle bir şey ko
nuşulmadı. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — içişleri Bakanlığına taallûku itiba
riyle soruyorum, bozuk olan bu sistemin ıslahı
na tevessül olunmakta mıdır? 

Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının 
memleketimiz hakkında tanzim ettiği ve idare 
cihazımızı- alâkadar eden prensipler tatbik edil
mekte midir? 

IÇtŞLERt BAKANI FEVZİ LÛTFÎ KA
RAOSMANOĞLU (Devamla) — Samet Ağaoğ
lu memurların 3 saat çalıştığıma dair konuş-
masınm yanlış anlaşılmış olmasından dolayı gel
di burada fikirlerini tavzih etti ve fikirlerinin 
Meclisin fikirleriyle beraber olduğunu izah etti. 
Onun içindir ki bu noktada benim başka, bir söy-
liyeçeğim kalmamıştır. 

BAŞKAN — Halk Partisi adına Hamdi Or-
hon.-

HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın Karaosmanoğlu'nu, dikkat ve 
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ve itina ile dinledim. Teferruata taallûk eden 
kısımlara asla temas etmiyerek yalnız birkaç 
nokta üzerinde görüşlerimi arzetmek istiyorum. 

Sayın Karaosmanoğlu'na şunu söylemek iste
rim ki, biz •millete malolmuş demokratik niza
mın pürüzsüz, bu memlekette tahakkuku için 
mücadele ediyoruz. 

Karaosmanoğlu arkadaşımız buyurdular ki, 
muhalefet müessir bir silâh olamıyorsa bunu 
acizlerine vermek icabeder. (Soldan doğru doğ
ru sesleri) 

Arkadaşlar, muhalefet objektif olarak hazır-
lanir, Yüksek Meclisin huzuruna gelir ve fikir-, 
lerini beyan eder. . . . 

iktidardaki arkadaşımız Karaosmanoğlu, 
meseleler üzerinde konuşurken hazırlıklı olur, 
biz hazırlıksız oluruz, o âciz olmaz, biz aciz için
de bulunuyoruz. Bunda isabet yoktur. 

ikinci nokta: Muhterem Karaosmanoğlu, ma
ziye hasret çekmek haleti ruhiyesi içinde oldu
ğumuzu, mütemadiyen aynı sözlerle o gün de 
bugün de konuşmakta olduğumuzu buyurdular. 

1945 yılından bu yana hasret çektiğimiz tâb-, 
lolar vardır. Yeni iktidar ona hasret çektirme
mek yolunu bulmalıdır. (Soldan gülüşmeler) 

Sonra, şunu da ilâve etmek isterim ki, eğer 
hastalık, a hastalık diye bir şey buyurdular, 
(yani rejimdeki hastalıktan bahsediyorlar) has
talık devam ediyorsa elbette muayyen sözleri
mizde devam ederek daima musir kalacağız. 
Onda hiç şüphe yoktur. Ne zaman ki bizim ko
nuşmalarımızı, herhalde Muhterem Karaosman
oğlu dikkatle dinlediler tahmin.. ederim, kendi
ne yakışan da odur. 

Biz ne diyoruz? Bunu kapatalım diyoruz. 
1951 in ufak hikâyesini yaptıktan sonra 1952 
daima güzel örneklerle, dolu. olsun. Demokrasi
miz tertemiz ananelere istinat etsin. Bunda biz
den ayrı mıdır? Tamamen mutabıkız. (Mutabı
kız sesleri) Şimdi teferruata dalmak istemem. 
Bakan sözü acentalara intikal ettirdiler. Bun
ların binbir misalini Mecliste saymak faydanın 
dışında kalır. Hâdise burada objektif olarak 
nakledilmiştir. Ulaştırma ve İşletmeler Bakan
lığı bütçeleri geldiği zaman hangi insanların 
nerelere nakledildiğinin misallerini göreceksi
niz. Bakanın bir sözüne istinat ederek ve bir de 
yazı okuyarak değişmiş hiçbir şey olmadığı bir 
kongrenizde cereyan'eden bir hâdiseyi okuya-
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rak sözlerime devam edeceğim. Sayın Bakan 
dediler ki Bakanlar seçimlere karışabilecektir. 
Biz iktidarla burada birleşmiyoruz, seçimlere 
bakanların karıştıkları gün seçim müsavatın
dan, seçim emniyetinden bahsetmenin yerinde 
olmadığına kaniiz. (Gürültüler) Sizler bunu 
yaptıkça ve devam ettikçe biz de bunu söyle
mekte devam edeceğiz. (Soldan gürültüler) 

Karaosmanoğlu arkadaşım şunu beyan etti
ler, dediler ki, partizan diye tavsif ettikleri me
mur nakli işi artık durmuştur. Artık bunun so
nu gelmiştir. Bunu hayırlı bir müjde telâkki 
ederek senet ittihaz ediyoruz. (Gürültüler, Ulus-
mu sesleri) 

Sabırlı olun efendim. Türk ' basınının hepsi 
hakikati arı söyler. Ulus'u vatan'ı yoktur. (Gü
lüşmeler) 

No olur bir parça sabırlı olun, sayın Dülger. 
Vatan gazetesi, tarihi 24.. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — O da 
doğru yazar. • 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Benim bası
na hürmetim vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Gedikoğlu rica ede
rim. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Sen konuşma,. 

HAMDÎ ORHON (Devamla) — Efendim, 
muhterem arkadaşım Gedikoğlu ille sen konuşma 
diyor. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) - -
Çünkü inanmıyorsun, inanarak konuşmuyorsun, 
temiz adamsın, bırak, seni severiz bizz.. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Kongere, 
Beykoz D. P. Kongresidir, iki takrir verildi 
Bunlardan bir tanesi, Ziya Tahsin Ay gün ismin
deki Sümerbenk müdürünün Beykoz D. P. teşki
lâtına sorulmadan, onunla temas edilmeden ya
pılan tâyininin durdurulmasını istedi. Zihniyeti 
bu misalle belirterek sözümü bitiriyorum. 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığının bütçesi ile 
bunun alâkası yok.. 

(Soldan sürekli ve şiddetli alkışlar arasında 
Başbakan Adnan Menderes kürsüye çıktı.) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
b u l ) — Çok muhterem arkadaşlar; Halk Partisi 
iktidarda iken acaba deruhte ettiği mesuliyetleri 
liyakat ve,dirayetle ifa edebilmiş midir? Bu, çok 
kaabili münakaşa olan bir husustur. 
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I ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 

Her kabine için bu varittir. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam

la) — Müsaade eder misiniz arzedeyim. Biz mu
halefet olarak ortaya çıkar çıkmaz, C. H. Partisi 
bütün silâhlarım elinden bırakmış, kendisini 
müdafaa edebilmek imkânından tamamen mah-

| rum kalmış bir parti olarak karşımızdadır. Daha 
muhalefetin ilk günlerinden itibaren bocalamış, 
şaşırmış ve inandığı, müdafaa etmekte olduğu, 
prensipleri bir tarafa bırakarak kuvvetli bir ce
reyan halinde ileri sürülen fikir ve prensipleri 
sureta benimsemek ve kendisini müdafaa etmek 
suretiyle iktidarda kalabileceği vehmine kapılarak 
hareket etmiştir. İktidarda bu kadar zayıf olan, 
Halk Partisinin, muhalefette muktedir olabilece
ğini, kudret gösterebileceğini düşünmek, hakikaL 

ten hata olurdu. Çarşambanın gelişi, salıdan belli 
I olur. (Soldan gülüşmeler). 

1950 seçimlerinden sonra daima muhalefette 
bulunacaklarım, gayet ciddî muhalefet yapacak
larını söylediler, memnun olduk. Muhalefette 
muvaffak olsalardı, hakikaten çok daha memnun 
olacaktık. Bu suretle memleketteki idarenin te
kâmülünü tamamlamış olurlardı. Fakat arkadaş
lar; bir insan olarak arzedeyim ki; o kemali gös
teremediler, muhalefet için muhalefet... Tıpkı bir 
zamanlar uzun boylu münakaşa edilen sanat sanat, 
içindir, ahlâk için değil, şudur, budur, münaka
şaları gibi... Cumhuriyet Halk Partisi muhale
feti, sadece muhalefet için yapmıştır. Arkadaş
lar, kendilerine söyliyeyim ki, muhalefeti sade
ce muhalefet için değil, muhalefeti memleket 
için yapmak lâzımgelir. Hepimizin gayesi, mem
leketin yüksek gayelerini tahakkuk ettirmek ve 
korumak olmalıdır. Partiler bunun için bir vası
tadır. Büyük memleket menfaatleri karşısında 
dar particilik zihniyetini bir tarafa bırakarak 
memleket menfaatinin gösterdiği istikamette yü
rümek ve bu gidişte samimî olmak, muvaffaki
yetin tek yoludur. Halk Partisi, iktidarda gös
terdiği aczi bugün hâlâ muhalefette de göster
mektedir. Bu aczin başta gelen sebebi, tuttuk
ları yolda samimî olmamaları dır. Burada ko
nuşan arkadaşlarımız İçendi vicdanlarının de
rinliklerine indikleri takdirde, vicdanlariyle söz
lerinin mutabık olmadığını çok iyi bilirler. Bu
rada bir bakanın intihabata resmî otomobiliyle 
gittiğini tenkid ediyorlar. Daha dün bu parti -

I nin içindeki Devlet Reisinin, intihabat yapmak 
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için değil parti lâfını telâffuz etmemesi lâzım- I 
gelirken, meşhur beyaz trenle memleketi bir 
boyundan obir boyuna katettiğini kendileri ga
yet iyi bilirler. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
Bunu bilerek bu şekilde konuşmak, içinin,, vicda
nının kendisiyle mutabık olmadığının bir deli
lini. teşkil eder. Hangi insandan çekinmek, han
gi insana hürmet etmek, hangi insanın muk
tedir olduğunu kabul etmek güçleşir. Binlerce ı 
kişi, vicdanından kendileriyle mutabık değil
lerse, dâvalarına inanmamış]arsa, onların hiç
bir mâna ve kudret ifade cdemiycccğini söyle
mek gibi boş bir şey olamaz. Çekinerek konuşan 
insan vicdaniyle mutabık olan insandır. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar). .Muhalefet, vicda
niyle mutabık olarak hareket etmediği ve muha
lefeti sadece muhalefet için kabul etmek vazi
yetinden çekinmediği takdirde, bu bocalamasın
da devam • edecektir. Bir iktidar partisi olarak, 
demokrasinin bu memlekette pürüzsüz teessüsü
nü arzu eden bir parti olarak, böyle bir dâva
nın tahakkuku için bütün maddi ve mânevi var
lığını ortaya koymuş insanlar olarak, kendileri
nin bu acizden bir an evvel kurtulmalarını te
menni etmekteyiz arkadaşlar. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; bu münasebetle arzc-
deyim : Bakan mitinge gider mi? Bakan mitin
ge, gider! Arkadaşlar; örneği evvelâ kendileri 
verdiler. Bu örneğe de hacet yok. Esasen ba
kanın bir politika adamı olduğunu kabul ettiği
niz takdirde bakanın mutlaka' mitinglere git
mesini kabul etmek lâzım gelir. Muhterem arka
daşlar; bakan Parti Grupu'toplantılarına gider, 
bakan, siyasi haklardan tecrit edilmiş, mahrum j 
bırakılmış bir insan mıdır? I 

Bakana verilen otomobil şahsına verilmiştir. 
Bu, hizmet otomobili değildir. Nereye giderse, 
otomobile binerek gider. Mitinge gitmeye me
zun olduğuna ıgöre, Devletin kendisine, şahsı
na tahsis etmiş olduğu otomobiline binerek (gi
der' arkadaşlar. Bunda şek ve şüphe yoktur. 
Eğer bunu menetmek için nazariyatta mesnet
leri, kanaatlerinin doğru olduğuna imanları ve 
itimatları varsa, bir kanun teklifi ile buraya 
gelirler; ibu ımeseleyi mevzuatımızla halleder
ler. Ondan sonra bunu ihlâl eden her hangi bir 
[bakan çıkarsa, onu tecziye etmek yoluna' gider
ler. Bugünkü mevzuatımıza göre 'bakanın oto
mobiline 'binip 'gitmemesi için hiçbir mâni hü-. j 
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•küm yoktur. Bunu (açıkça ifade etmek lâzım-
gelir arkadaşlar. 

Bakanın vazifesi, halkla, temas etmek, halk 
içine ıgirmek, halkı tenvir etmek değil mi -ar* 
kadaşlar? Bakan orada (bakanlık vazifesi mi 
(görüyor, parti işi mi görüyor, ona itimat lâ
zım mı, değil mi? IBu işleri 'bu derece 'kılı kırk 
yararcasına tesbit eden Obir adalete kavuştuğu
muzu, Halk Partililer ne zaman öğrenmişlerdir? 
(Soldan.bravo sesleri', alkışlar). Hakikaten bu 
dereceye gelmişlerse iftihar etmek lâzımdır. 

'Muhterem arkadaşlar, Hamdi Or tan arka
daşım diyor ki, 'burada biz (beraberce demokra
sinin pürüzsüz olarak teessüsü hususunda mü
cadele etmekteyiz.. 

Hayır, iarkadaşlar. Bu mücadele Demokrat 
Partiden ^gelmiştir. Kendileri Demokrat Par
tinin ortaya çıkmasından iktidarı kaybettikleri 
ana kadar, ' eski devrin, şu ve bu kılık kiya-
feti altında uysal görünerek ve çeşit, çeşit ha
reket ederek muhafazası yolunda devam etmiş
ler ve demokrasinin kurulmasına ellerinden ge-
len bütün '.gayretle mümanaat etmişlerdir. 

ŞEMSETTİN ıGÜNALTAY i(Erzimcan) — 
Hakikatlara muhalif (söylüyorsunuz. (Soldan 
gürültüler, kürsüye sesleri). 

Bir adamı hedef tutarak (bir parti hakkında 
lâf söylenemez. Hakikatları olduğu gibi akset
tirin1. (Soldan (gürültüler). 

BAŞKAN—• Şemsettin Bey, müdahale' etme
yin:. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDEBES (Devam
la) — Efendim, Sayın Şemsettin Günaltay, hid
detle ayağa kalkın (bağırınca, çok ağır söyle
diğimi zannettim. Halbuki söylediklerimde böy
le bir şey olmadığını siz de işittiniz. Arkadaşı
mızın seslerinde fevkalâde (bir feveran ve asa-
ibiyet vardı. Ben İbu feveran ve asaibiyeti vak-
tiyle1 de görmüştüm. 

Arkadaşlar, Halk Partisinin içinde demoîkr 
'rasinin prensiplerini müdafaa için buradan ko
nuştuğum zaman yine kendisinin şuraya, şu 
kürsünün yanma kadar aynı şiddet, aynı asajbi-
yet ve feveranla koşup1 geldiğini gördüm. (Bra
vo sesleri, igülüşmeler, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bu söylediğim husus
lar, hakkında kendisini kürsüye davet ediyorum. 
Ve müsaade' buyurursanız sonuna kadar kendi-
siyle mücadele ve münakaşa etmeye hazırım. 
(Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). •' 

— Ş66 
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Muhterem arkadaşlar, oturdukları yerden I 

bir feveran ve asabiyetle sanki hakikati ifade 
ediyormuş gibi konuşmaları kâfi değil... Ben 
millet huzurunda bu meselelerin ortaya konul
masını ve hakikatin kimin tarafında olduğunun 
tezahür etmesini canı gönülden arzu ediyorum 
ve kendisini kürsüye davet ediyorum arkadaşlar. 
(Soldan alkışlar) Benim söylediklerim hakkın
da söyliyecekleri varsa, ben şimdi kürsüyü ter-
keder etmez buyursunlar... yüksek heyetinizin 
kendisine arzu ettiği kadar müsaadekâr davra
nacağından emin bulunuyorum, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, hal böyle iken, haki
katleri bir tarafa bırakarak demokrasinin ve 
hürriyetin müddet umumiliğini, -müdafi ligin i 
üzerlerine alıyorlar... zararı yok, bunu benimse
sinler, üzerlerine alsınlar, fakat bize dönüp 
siz eşit muamele yapmıyorsunuz. Siz haksız mu
amele yapıyorsunuz, siz demokrasiyi istemiyor
sunuz, hulâsa siz anti demokratsınız. Demek is- I 
tiyoıiarsa buna hakları yoktur arkadaşlar. (Bra
vo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; C. II. P. si altı - se
kiz sene evvel Türkiye'nin 1952 senesinin eşi
ğinde böyle bir hale gelebileceğini, bugünkü 
hürriyet havası içinde memleketi görebilecekle
rini hayal dahi edemezdi. (Soldan alkışlar) 

Arkadaşlar; şimdi Ordu'daki acenta mese
lesine geçiyorum. 

Bâzı yerlerde birtakım hâdiseler olabilir. 
20 - 22 milyon nüfusun barındığı 700 - 800 bin 
metre karelik bir vatan içerisinde, milyonlarca 1 
hâdiseler arasında, doğru söylediklerini kabul 
ederek arzediyorum; oradan, buradan bir hâdi
seyi ele alarak, bunları bütün memleket çapın
da hâdiselermiş gibi teşmil etmek ve milleti 
yanlış hükümlere götürmek için bu kürsüden 
ifadatta bulunmayı kendilerine yakıştıramadım. 
Bir çiçekle bahar olmaz. Memlekette nizam, | 
intizam ve kanun vardır. Arkadaşlar, insan öl
dürmek yasaktır. 

Katil vakaları olmuyor mu, insanlar öldü
rülmüyor mu? Hırsızlık yasaktır. Hırsızlık va- j 
kalan olmuyor mu? Cemiyet reaksiyonlar ya
par. Bu sıhhat alâmetidir . Kendisi buraya ge
lip Ordu'da şu iş yapıldı diyor. Bunların asla 
kulaktan kulağa fısıldanmasına müsaade edil
mediği devirleri kendileri bu memlekette zorla 
• yaratmışlardır. 

Matbuat hürriyetinden bahşediyorlar. Mat- | 
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buat hürriyeti, sövme ve sövme hürriyetine ka
dar ileri gitmiştir. Bugün matbuat hürriyeti 
yoktur diye, bir taraflı olarak en geniş şekil
de konuşulurken ve biz bunu prensiplerimizin 
bir neticesi ve âmme menfaatinin bir icabı ola
rak memnuniyetle karşılar ve kabul ederken bu
nun diğer ucunu mütalâa etmeye kendilerini 
davet ederim. Matbuat hürriyeti, vatandaşlara 
sövme sayma veyahut sövme sayma tehdidi 
altında bulundurma hürriyeti değildir. Bir ga
zete çıkaran insanın, politika hayatında olsun, 
hususi hayatında olsun her hangi bir vatanda
şı yarın şöyle yazar tehdidi altında bulundur
ması, hürriyetlere tecavüz mânasından başka 
bir mâna ifade etmez. Bu dereceye kadar gel
mişken ortalık, tamamen kendilerine açık ve 
serbesttir. Bunun aksini iddia edemezler. Mat
buat, hürriyetinin taraftarı olanlar, matbuat 
hürriyeti kelimesini telâffuz ettirmeye, seneler 
ve seneler müsaade etmiyen insanlardır. 

Arkadaşlar, bütün bu yapılan propaganda
lara, bütün bu kötüleme gayretlerine şiddetle 
cevap veriyorsam, bunun birikmiş inkisarların 
tezahürü olarak kabul etmek lâzııngelir. Söy
lemediklerinix bırakmamaktadırlar. Memleketi 
aldatmaya çalışıyorlar. Acizdirler. Çünki çalış
mıyorlar. Arzettim arkadaşlar, getirdikleri 
bütçe tenkidleri meydandadır.. Acizdirler. 
Çünki samimî değildirler. Nasıl samimî olabilir
ler ki, dün kara dedikleri mesele ve mevzulaı-
da bugün yüzde yüz akdır diyorlar. Bunu, he
pimizin bildiğini bilerek yapıyorlar. Gözleri
mizin içine bakarak yalan söylemektedirler. 
(Soldan şiddetli alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, anti demokratik 
kanunların mevcudiyetinden, ve bunların değiş
tirilmediğinden tutturarak idarenin eskisi gibi 
devam ediyor olduğu kanaatim telkin edecek 
surette konuşan bizden olan arkadaşa söz. eri
mi tevcih ediyorum. (Soldan maalesef sesleri). 
(Soldan bizden değildir sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, Ceza. Kanunu
muzla bütün mevzuatımızda bugüne ka
dar yapılan değişiklikleri sayıp dökmek 
için hazırlanmış değilim. Eğer bana bir 
miktar vakit vermiş, müddet vermiş olsalardı 
antidemokratik vaziyetten bir demokrasiye doğru 
gitmel: için mevzuatımızda-bugüne "kadar yaptığı
mız tadillerin nelerden ibaret olduğunu sayar dö-
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ker ve kendisinin de hayret edeceği miktarlara I 
baliğ olan derecelere varan geniş değişiklikler 
yapmış olduğumuzu kendi nazarında ispat ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, memurlar teminat al-
tında değilmiş, memur statüsü şuymuş buymuş. 

Muhterem arkadaşlar, teminatlı, hürriye
tin temiruıt altında bulunduğu, bir idarenin bu 

. memlekette hâkim. olduğuna zerre kadar şek 
ve şjüphe» yoktur. Ben kendisine söyliyeyim ki 
daha dün Bakan bir hâdise dolayısiyle tetki- l 
kat, tahkikat yaptırıyor, tetkikat ve tahkikatın 
neticesinde suçun sabit olması gibi bir vaziyet 
hâsıl olunca, suçluyu mahkemeye veriyor; ay
rıca Hazinenin hakkı için dâva açıyor, elinden, 

gelen her şeyi yapıyor. Bu tahkikatı yapan 
müfettiş görülen lüzum üzerine bir başka yere 
naklediliyor. Kendisi için. hakkı müktesep teşkil 
etmiyen bir maaşı almaktadır, yeni işine bu 
hakkı müktesep . teşkil etmiyen maaşla değil, 
kendi maaşı ile tâyin ediliyor. Arkadaşlar; De
mokrat Parti Meclis Grupu o kadar hassastır ki, 
memurların teminat altında bulunması için bu
rada Meclis Grupunda dünyanın müzakere ve 
münakaşası cereyan etmiştir. Bunun Meclise 
intikali dahi mevzuübahistir. Neden bahsediyor
lar? Teminatsızlrk bunun neresindedir? Hâdisede 
bir kanunsuzluk mevcut değildi. B,una rağmen 
ne dereceye kadar hassasiyetle bu meseleler üze
rinde durduğumuzu muhalefetin de bilmesi ica-
beder arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar; kanunlarımızda kâfi A 
teminat mevcuttur. Büyük Millet Meclisi hürri
yetlerin teminat altında bulunması hususunda 
daima nigehban vazife görmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefetle iktidar- I 
da bulunmanın arasında elbette bir fark olması 
lâzımgelir. Muhalefetteki arkadaşların, biz böy
le söylüyoruz, çünkü bizim, sizin yaptığınız işte 
dahlü tesirimiz yoktur. Şayet biz iktidarda ol
saydık böyle yapmazdık, demek gibi vaziyetleri 
vardır. Ya bize gelince : ne diyelim, kendisi ik
tidarda mebustur, kanun teklifi hakkı vardır. 
Eğer parti grupu bu yolda sizleri ikna edemedi 
ise, sizler de muhalefettesiniz demektir, (Hayır 
öyle birşey yok.sesleri, sondan). Her hangi bir 
milletvekili içinde, bulunduğu camianın, niza
mına, intizamına müşterek vicdanına iltihak et
mek mecburiyetindedir. Eğer bu. kayıttan.mü
nezzeh olarak, istediğiniz gibi konuşacaksanız | 

.1952 O : 1 
onun yeri bu topluluk değil, bu topluluğun için
de 'bulunmak değil, takdir buyurursunuz ki, ora
sı dagbaşıdır. (Bravo sesleri, gülüşmeler), Müs
takil olduğunu ilân eder. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Burası Demok
rat Parti. Grupu değil, Meclistir, Adnan Bey! 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Burasının Meclis olduğunu çok iyi tak
dir ederim, arkadaşım Cezmi Bey, sizinle de ko
nuşacağını, size de takdim edecek hediyelerim 
vardır. (Bravo sesleri, gülüşmeler), (Soldan, 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Yeniden arzu 
ettiğiniz anlaşılıyor. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) —• Muhterem arkadaşlar, hürriyet ve demok
rasinin pürüzsüz olarak bu memlekette kurul
makta olduğuna dair izhar edilen tereddüt ve 
endişelerin bu memlekette ve bu milletin maşe
rî vicdanında hiçbir mâkes bulmadığına eminim. 
Bu memlekette yaşıyan vatandaş, dünle bugün 
arasındaki farkı idrak etmekte asıla gecikmez. 
iktisadi olarak, malî olarak, siyasi ve idari ola
rak dünle bugünü birbirinden ayıran farikala
rın tesirini hiç şüphe etmiyorum ki Türk Milleti 
maişetinde, günlük hayatında, etinde, kemiğin
de garazsız ve ivazsız olduğu gibi hissetmekte
dir. Bu emniyetle bu kürsüden konuşmaktayım. 
Kendileri, eğer samimî iseler, en küçük bir nok
tada tereddütleri varsa, bu memlekette hürri
yet nizamının, demokratik bir idarenin pürüz
süz olarak kurulmakta olduğuna, ufak tefek 
eksikleri varsa onları en kısa. bir zamanda te
kemmül ettirmek yolunda bulunduğuna inanma
larını rica ediyorum. (Soldan şiddetli ve sürek
li alkışlar) 

BAŞKAN — Şemsettin Bey; C. H. P. adma-
mı konuşacaksınız yoksa şahsınız adına mı? 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Şahsım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde müsaade buyurun. 
(Gelsin sesleri, konuşsun sesleri) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız 
usul hakkında söz istedi, ona söz veriyorum. 
(Şemsettin Günaltay konuşsun sesleri) 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —Vazgeç
tim. • 

BAŞKAN — O halde Şemsettin Günaltay 'm 
konuşmasını reyinize arzediyornm, Ka-
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bul edenler.. Etmiycnler.. Kabul edilmiştir.. 

Buyurun efendim. 
ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 

Arkadaşlar, şahsım adına konuşacağım. Mütalâ
alarımın Halk Partisi Grupu sözcülüğü ile alâ
kası yoktur. 

Buraya, münhasıran Başbakan'm Halk Par
tisi içinde bulunanlardan hiçbirinin demokrasi
ye samimiyetle inanmadıkları yolundaki haki-
kata uymıyan sözlerine cevap vermek için çık
tım. (Soldan: O halde TL Partisi adına çıktın 
sesleri) Hayır, «Halk Partisi içerisinde demok
rasiye inanan adamlar yoktur» dedi. Her parti 
içinde demokrasiyi anlamamış, mahiyetini kav
ramamış insanlar bulunabilir. Her hangi bir 
parti içinde bütün mensuplarının, demokrasinin 
mahiyetini kavramış insanlar oldukları iddia 
edilebilir rai? (Var sesleri) Var, var demekle 
var olmaz. Bu, kültür işidir, anlayış işidir, tahteş
şuurun tezahürü işidir. Ben demokrasinin bu 
memlekete hayırlı ve memleket için tek kurtu
luş yolu bulunduğuna kani bir insanım. (Bravo 
sesleri). (Ne zamandan beri? Sesleri) 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) — 
Çok evvelden, gençliğimden beri. Benim genç
liğim, demokrasinin ve hürriyetin, beşiği olan 
bir memleketin devlet idaresini müşahede ve 
tetkik ile başladı. Tahsilimin son devri de İs
viçre'de geçti. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibi dinleme 
müsamahası göstermenizi rica ederim. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) r -
Aldığım ilham şu olmuştur ki, bir memlekette 
demokrasi, istenildiği vakit kurulamaz. O, bir
çok istihalelerin ve tahavvüllerin' neticesidir. 
Bizim, memleket de bu devirleri geçirdi; Meşru
tiyetten başladı, mütaakıp devirlerde mütema
diyen demokrasiye doğru gitti. Hamdolsun bu
nun tahakkuk imkânının en kuvvetli olduğu 
bir zamanda bulunuyoruz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bravo. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) — 
Bunu tahakkuk ettirmek için partilerin, küçük 
konulara ait münakaşaları bertaraf ederek azim
lerini her türlü hasis duyguların üstünde tut
maları ieabeder. 

Adnan Menderes arkadaşıma soruyorum; 
iktidara geldikleri günden itibaren demokrasiyi 
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I geliştirmek için "esas prensipler üzerinde ne gibi 

tedbirler aldılar? Bugün elde mevcut olan ve 
teminatsız bulunan Anayasa tek kuvvet hâki
miyetine istinat edildiği bir zamanda yapılmış
tır. Anayasamızın muhtelif partilerden müte
şekkil bir Meclisin ve devlet idaresinin ahenkli 
bir surette yürüyebilmesini temin edecek esas
lara göre tadil edilmesi ieabeder. Eğer Adnan 
Menderes arkadaşımız, buradaki iddialarını sa
mimiyetle tahakkuk ettirmek ve ona her keşi 
inandırmak istiyorlarsa, evvelâ bu meseleleri 
düşünmeleri ieabeder. Burada, «memlekette bü
yük demokrasiyi tahakkuk ettirdik» diyorlar. 
Bu, mücerret bir iddiadan ibarettir. Kendileri
nin, demokrasiyi tahakkuk ettirmek zihniyetin
de ne derece samimî ve esaslı kanaat sahibi ol
duklarını biraz evveLburada siyasetlerine aykırı 
söz söyliyen bir partili arkadaşına savurduğu 
tehditler pek güzel göstermiştir. Demokrasi böy
le olmaz. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). . 

Milletvekili arkadaşlar kanaatlerini serbest
çe söyliyeceklerdir. Üyeler partilerine yalnız: 
prensipleriyle bağlıdırlar; yoksa parti hüküme
tinin her yaptığını alkışlıyacak olursa, o Mec
lis bir mankenler mecmuası olur. (Sağdan bravo 
sesleri). (Soldan öyle şey olmaz sesleri). 

Mecliste demokrasi prensiplerine ve onu ge
tiren 'zihniyete- uygun olarak serbestçe münaka
şalar yapılmalıdır. Bu suretle Meclisteki kabili
yetler belirir, iktidara lâyık olanlar ancak böy-

. leco memleketçe tanınır ve lâyık olduğu mevkii 
'alır. Menderes arkadaşımız seçtiği arkadaşla
rının en liyakatliler olduğu iddiasını ileri süre
bilir mi? Soruyorum. Bu neden ileri geliyor? 
Liyakatlarm belirmesi, fikirlerin serbest olarak 

ı beyan edilmesiyle, kanaatlerin hür ve hiçbir 
kayıtla mukayyet olmaksızın ileri sürülmesi 
ile taayyün eder. Buna meydan verilirse, o nevi 
arkadaşlar meydana çıkar... (Size meydan vere
lim sesi). 

Ben Adnan Menderes'den meydan alacak 
değilim ,o size versin.. (Hakaret ediyorsunuz 
sesleri) Hakaret değil.. Sizin partinizden de
ğilim.. Ben ayrı kanaatte bir adamım. Kendi 
partisine hükmünü yürütsün; bana kimse müda
hale edemez, (Gürültüler) memleket endişesi ile 
söylenen sözleri kötü yola çevirmek karanlık 
ruhların.ifadesidir. (Gürültüler, sağdan alkışlar) 

Bir. partinin büyük... ekseriyete sahip oldu-
i ğu bir Mecliste demokrasi hâkimdir demek, an-
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eak iktidârdâkilerm lütuf kâr olduğuna inan- I 
mak dernektir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Anlıyamadım, ne • buyurdunuz?, Lütfen 
tekrar edermisiniz 1 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Bugün Meclisin büyük ekseriyeti bir partiye men
suptur. Muhalefetin miktarı azdır, ne isterseniz 
yaparsınız, Anayasayı değiştirebilirsiniz; her 
şeyi yapabilirsiniz; Anayasanın bir teminatı 
yoktur. Eğer bunları yapmıyorsanız, demokrasi
ye inandığınız için yapmamış oluyorsunuz aksi 
yoldan giderseniz, partinizin ekseriyeti de size 
uyarsa, bunu önliyeeek hiçbir kanuni müeyyi
de yoktur, Devlet Reisinin hiçbir salâhiyeti yok
tur. (Vardır sesleri) Devlet Reisinin salâhi
yetinin olup olmadığım sonra inceleriz. 

Demokrasinin temelleştirilmesi için ne yap
mak lazımsa bunu birer birer aramak mec
buriyetindeyiz. Yoksa şunun lûtfünden, hüsnü 
niyetinden hayır bekliyecek olursak bu memle
kette demokrasi denilen şey olamaz, ve kurula
maz. Kanaatim budur. 

MUSTAFA EKtNOl (Diyarbakır) — Çift 
parti olduğunu nasıl anlıyacağız? 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Devamla) — 
Bugünkü şerait seçim esasımızın değişmesinde 
zaruret olduğunu (göstermektedir. ('Sağdan al
kışlar) . Memleketteki kanaatlerin .(burada tem
sil edilmesini temin etmek zorundayız. Demok
rasimizin inkişafını istiyorsak, temsilî nispîye 
gitmek lâzımdır. Bunlar için Ibü Mecliste konu
şulup (bir karara varılması zarureti vardır. Biz 
'bunu yapmak.;... 

BAŞKAN — Mikrofona yanaşın ve umuma 
hitap edin. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY ı(Devamla) — 
Bunu, bu memleket istiyeceldir. Bir defa hak
kini eline almış olan millet, o hakkını kimseye 
vermez. Almaya teşebbüs edenler çok aldanır
lar: Bu yolda gayemize, (biz, ancak halkın ira
desini tahakkuk ettirecek, ınemleketin hayrını 
hedef tutacak mesai ile erişebiliriz. Demokrat 
Parti de bu yolu takip ederse adına uygun bir 
parti olarak tarihimizde mevki alır. '(Sağdan 
"bravo sesleri). Aksi takdirde bütün iddia kuru 
lâftan ibarettir ve 'manasızdır. Bugün memur
lar, 'Çocukluğumdan hatırladığım Abdülhamüt, 
devrindekinden daha çok hürriyetsiz ve korku 
içinde yaşıyorlar, Ama biz burada serbestçe j 
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konuştıyormuşuz... Onu da mı menede çeksiniz? 
(Gülüşmeler). Teferruata ait münakaşa ve 
dedikodularla meşgul olacak değilim. Ben, 
münhasıran Başbakanın' «Halk Partisi içinde 
demokrasiye inanan kimse1 yoktur.» sözünü ce
vaplandırmak için kürsüye çıkmış. bulunuyo
rum. Halk Partisi içinde demokrasiye inanan 
pek çok insanlar vardır. Fakat her demokrat 
olduğunu iddia eden (böyle değildir; o zanneder 
ki «'ben demokratım». Değildir. Onun tahteşşu
urunda kökleşmiş kanaatler demokrasi prensip
leri ise işte o insanlar demokrattır. Halbuki 
demokrasi müdafii olarak kürsüye1 çıkanların 
ifadelerinde, iddialarının makûsu olan kana
atlerin feci panoramaları müşahede olunuyor. 
('Sağdan alkışlar). 

'BAŞKAN — Başbakan. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Çok sevimli ve muhterem selefimle mü
nazarada bulunmak, hakikaten zevkli bir husus 
oluyor. 

Kendileri, evvelâ sözlerine' başlarken ifade 
ettiler, kürsüden inerken de aynı hususu teyit et
tiler. Diyorlar ki, O. H. Partisinin içinde de de
mokrasiyi seven ve bu demokratik rejime ta
raftar olanlar vardır. Adnan Menderes'in C. 
II. Partisi içinde toptan, demokrasi taraftarı 
insan yoktur, yolundaki ifadesini, reddederim, 
diyorlar. 

Muhterem, arkadaşlar, sadece bu ifadeleri 
dahi, hakikatin olduğu gibi tezahürünü temin 
edecek mahiyettedir. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) ~ 
•'Sizin'parti de aynı vaziyettedir. Her part i de 
avın vaziyettedir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bendeniz, C. H. Partisinin içinde demok
rasi taraftarı olan arkadaşlar yoktur demedim. 
Halk Partisinin içinde demokrasiye taraftar olan 
arkadaşlar Halk Partisinin tek parti ve tek şef 
sistemine en sıkı surette bağlı bulunduğu zaman
larda dahi mevcuttu. Bugün de elbette büyük 
bir yekûn teşkil etmektedirler. D. Partinin için
de tam mânasiyle demokrasiyi kavramış olmıyan 
arkadaşlar var mıdır? Elbette vardır. Bulunabilir. 
Fakat biz şahısları; yüz binleri, milyonları teker 
teker almak değil, her partLıin tuttuğu yolu parti 
olarak karşılaştırmak suretiyle neticeye varmak 
ve böyle bir kıyaslama yapmalı yolu ile konuş-
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maktayız. Muhterem selefimin bunu çok iyi bil
mesi lâzımgelir. Bunu teker teker ele alıp ve sen 
benden daha demokratsın, ben senden daha de
mokratım şeklinde konuşacak değiliz. Arkadaşlar, 
esasen böyle bir konuşmanın bu kürsünün sevi
yesi ile mütenasip olmıyacağını takdir buyurur
sunuz. 

Muhterem, arkadaşlar bana müsaade ederlerse 
kendilerine tariz olsun diye değil, fakat bir ha
kikati açılklamak için ifade etmek mecburiyetin
deyim ki, buradaki konuşmaları, eski usul, şark-
vâri bir politikanın henüz küreyvelerinde tahac
cür etmekten çıkmamış olduğunu gösterecek ma
hiyette olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, diyorlar ki, eğer de
mokrasiye taraftar olsaydı, burada aleyhte konu
şan arkadaşını bu partiden koğmaya teşebbüs 
etmezdi. Eğer demokrasiye taraftar olsaydı, siz
lerin içinizden en liyakatlilerini bakan olarak 
seçerdi. Ve saire ve saire. Dikkat buyurursunuz 
ki, arkadaşlar; bizi, birbirimize düşürmek için 
beyhude gayret sarf etmektedirler. (Soldan al
kışlar). 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Ben ne düşünüyorum, onlar ne söylüyor? 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, burada bu kür
süde bizi şahsan açık olarak tenkid etmek değil, 
af finizi rica ederim, insanın kendisinden bah
setmesi ayıptır, mümkün olduğu kadar hazer et
mek lâzımgelir, fakat mecburen arzediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, H. P. sinin nizamname
sinin demokratik esaslara göre, tekrar ele alınma
sını istiyen bir takrir verdik. Bu esnada, Birleşmiş 
Milletler Anayasası kanunu, bu kürsüde müzakere 
ediliyordu. Ben o kanunun müzakeresi münase
betiyle şu sözleri söyledim, Birleşmiş Milletler 
Anayasası Büyük Millet Meclisimizdedir. Şu 
anda bu tasarıyı kanun haline getirirken, birta
kım vecibe ve mükellefiyet altında bulunmakta 
olduğumuzu da, derhatır etmek lâzımdır; ve ilâ
ve ettim. Biz bahtiyarız, bâzı memleketler Ana
yasalarını tadil etmek mecburiyetinde olabilir
ler. Bizim Anayasamız antidemokratik değil
dir. Yeter ki, onun hükümleri tatbika konulmaya 
başlansın. Bu muahedenin bize teşmil edeceği 
külfet, Anayasa hükümlerinin tatbika konması 
gibi bir külfetten, bir husustan, ibarettir, dedim. 
Vay sen misin bunu diyeni Ertesi gün Başbakan, 
Allah selâmet, sıhhat, afiyet ve uzun ömürler 
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versin, Saraçoğlu bir Matbuat toplantısı yapı
yor vo orada diyor ki: işler çak iyi gitti ama 
bir çatlak ses çrktı. Ö çatlak ses, benim sesim. 
Bu çatlak ses vasfını bana vermesine sebep olan 
hâdise de, arzettiğim beyanatım. Bu çatlak ses 
diye bana yaptığı tarizi bir gazetede bir mektup
la cevapladım. Fevkalâde müeddep, fevkalâde 
terbiye ve usul dairesinde ve bir partinin mensu
bu <olmak âdabına tamamen uygun bir yazı ile 
cevapladım. Ondan sonra beni partilerinden.: 
koğdular. 

AZİZ URAS (Mardin) — Ben o vakit eza 
duymuştum. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Şimdi diyorlar ki: kendi arkadaşı .par
tisi içinde şu şekilde, bu şekilde beyanı mütalâa. 
ettiği için koğmaya teşebbüs ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar söylenebi
lir^ o devirde başka idi, biz o zaman öyle söy-

: lerçlik, bugün böyle söyleriz, denilebilir. Şem
settin Günaltay ömrü mahmul geçmiş bir arka
daştır, hafif bir hiffet ifade eden bir mazerette 
bulunarak konuşmasını ' ben yakışıklı bulamam. 
Kendi vaziyetini, kendi liderliği içinde bulun
duğu bir vaziyeti daha iyi hatırlarsınız. En ta
ze olarak yaşıyan hâdiseler şu şekilde ki, bura
da .180 derecenin aksi olan prensipleri ve fikir
leri müdafaa etmiş olsunlar. Onları bıraksın
lar, başkaları yapsın. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) 
Hiçbir şey değişmemiştir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) —• Kendilerinin bir mazisi vardır, insan
lara bağlıdır. Bilhassa politika hayatında, bir 
memleket, iktidarını kimlere terkettiğini, mu
kadderatını kimlere tevdi ettiğini bilmek ister. 
Onlar, dün bu suretle söylediklerinin bugün 
tamamen.aksini ifade eder, 'aksini tatbik eder
lerse kendilerine inanılmaz ve milletçe kendile
rine olan itimat ye teveccüh bertaraf olur. 

Bir bahse tekrar dönmek lüzumunu duyu
yorum. Muhalefet için muhalefet... Muhalefe
tin gayesi iktidara gelmekse, bu çok meşru gö
rülmesi icabeden bir haktır. Her partinin, be
nim fikirlerim, görüşlerim var, bu prensipler 
ve görüşler bu memleket için daha hayırlıdır, 
bu itibarla iktidara gelmek; vo görüşlerimi tat
bik mevkiine koymak isterim, demesi gayet; ta
biîdir ve yerindedir. Gaye • iktidara gelmçk olcltı-,.-. • 
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• ğuna 'göre, muhalefet etmek için muhalefet 
prensibini kuru kuruya ele almak ve milletin 
apaçık bildiği hakikatları tam tersine olarak 
göstermeyi,-. • muhalefet için muhalefet prensibi
nin bir icabı ve iktidara gelmenin bir yolu ola
rak telâkki edecek olurlarsa, kendilerini alda
tırlar. Hikâye meşhurdur; bir çoban çocuğu bir 
gün kalkmış, kurt var, kurt var diye bağırmış. 
ıKöy halkı silâhlarım, sopalarını almışlar, koş
muşlar. 'Bakmışlar ki kurt yok. Kölülerin bu 
telâşı, çoban çocuğunun hoşuna gitmiş, gülmüş. 
İkinci defa çocuk yine bağırmış, kurt var, kurt 
var. Köylüler yine koşmuşlar. Ortada bir şey 
göremeyince donmuşlar. Üçüncü defa hakikaten 
kurt gelmiş, çoban çocuğu yine bağırmış; kurt 
var, kurt var. Fakat bu sefer aldıran olmamış, 
kurt hem sürüyü, hem de.çocuğu yemiş. 

Muhterem arkadaşlar; muhalefet için muha
lefet ederken hakikatları-olduğu gibi göster
memek doğru değildir. Bizim doğru taraflara 
mızi, milletin artık gayrikabili inkâr bir va
ziyette bildikleri hakikatları tersine doğru gös
termek yoluna giderlerse, acze düşerler, mem
lekette itimatsızlıkla karşılanırlar. Böyle hare
ket etmemelerini, muvaffakiyetleri namına rica 
ederim. 

Kayserin hakkını Kaysere, Allah'ın hakkı
nı, Allah'a vermek kabilinden bir yolu takibe 
koyulmaları ve hiç olmazsa- arada sırada hakikat
leri ortaya dökerek şu iş böyledir, bu iş böyle
dir demeleri lâzımdır. Aksi takdirde bu millet-
ten kendilerine itimat beslemek hususu, akıl
larına gelmemek icabeder, 

öyle Ferid bey, buraya çıkıp bütçede 900 
milyon lira açık var. diyordunuz. Bu kürsüye 
çıkıp da bu seneki bütçede 900 milyon lira açık 
olmadığını ifade etmek> bir hakşinaslık eseri 
olurdu. Geçen sene katma bütçelerde ve umu
mi bütçede 351 milyon lira açığa rey vermiş
siniz. Bu sene bütçe, 50 milyon katma bütçe
lerde ve 60 milyon da, bilindiği veçhile tahvil
ler, çıkartmak suretiyle 110 milyonluk bir açık
la kapanmış bulunuyor. Bize Hükümet olarak 
351 milyon lira açıkla bütçeyi kapatmak hu
susuna müsaade etmiştiniz. Buna mukabil biz, 
110 milyon bir açıkla işi kapamış bulunuyoruz. 
1951 Bütçesi için bize 351 milyonluk bir imkân 
vermişken bile kendileri bu açığı 700-800 milyon 
olarak göstermeye gayret etmişlerdir. 
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FEBİD MELEN (Van) — 950 milyon (He-

j sap bilmez, kusuruna bakma sesleri) 
Sayın muhalifimiz Şemsettin Gürialtay ar-

j kadaşımız, bu memlekette demokrasiyi tahak
kuk ettirmek için 1 Anayasanın, 2 Seçim Kanu
nu değişmesi gibi iki şartın tahakkuku icabe
der, diyorlar. Bu, İronic^ du şort denilen bir 
nevi cilvei şuundan ibarettir. Bu suretle vaktiy
le şunun, bunun müdafaa ettikleri şeyi kendile
ri müdafaa etmek mecburiyetinde kaldılar. 

i Anayasa meselesi : Muhterem arkadaşlar, biz 
bu yapılan Anayasanın tatbika konulması dâva
sını uzun seneler güttük. Elde mevcut olan A-
nayasa, Demokrat Partinin gereği gibi tesiri- ' 
ni göstermeye başladığından itibaren, bu tara
fından, öbür tarafından tutularak tatbika kon
masına teşebbüs edildiği için tam manâsiyle tat
biktedir. 25 sene önce tatbika konulmuş, neti
cesi alınmış bir Anayasa olduğunu, kendileri 
iddia etmek imkânına sahip midirler, arkadaş
lar? . \ 

Müsaadenizle şurasını arz ve ifade edeyim ki, 
muhtelif vesilelerle açıkladığımız gibi, biz A-
nayasayı tadil edeceğiz. Her türlü teminatı ihti- ' 
va eden ve hiçbir suretle vatandaş hak ve hür
riyetlerinin mahkemece korunması hususunu 
sekteye uğratmıyacak kudrette bir Anayasa el
bette bulup ortaya koymak mecburiyeti vardır, 
bu bizim kanaatimizdir. 

Fakat arkadaşlarım; bugünden Anayasanın 
tadiline gitmek demek, tadili kabul ettiğimiz 
takdirde ertesi gün yeni seçimlere gitmek demek 
olur, memleketin büyük menfaatleri bunu icap-
ettiriyor mu, bilmiyorum. 

Hattâ bugünden tetkikma başlamak dahi, 
iner'i olan hükümlerin şu veya bu suretle tar
tışma mevzuu olmaları bakımından ruhlarda ve 
nizamlarda mânevi büyük sarsıntılar vücuda 

j getirir. Hele bir sene daha geçsin intihap sathı 
mailine ayak basmış olalım. Hiç şüphe yok ki, 
Anayasa ele alınacaktır. 

Seçim Kanununa gelince : 
Arkadaşlarım, vaktiyle bizim saflarımızda 

da nispî sistemin tatbikim istiyenler oldu. 
Kendilerini daha dün bu kürsüden, majoritaire 
sistemin müdafii olarak gördüm. Bugün bir 
ekalliyet haleti ruhiyesi ile nispî seçime , razı 
olduklarını zannediyorum. (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, diyorlar k i ; bu mem-
I lekette her fikir ve her cereyan temsil edilme-
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lidir. Ne zamandan beri;buraya geldiler, hfo ı 
daha buraya gelemedik. Kendilerinin demok
rasi katarları" bizimkinden çok daha süratli gi
diyor. (Soldan gülüşmeler) Bizim ile onların 
arasında çok geniş bir mesafe vardır. Gördük 
ki, t ay yi mekân ifade eden bir mahal gösteril
mek suretiyle demokrasi katarlarım bizim çok' 
önümüze götürmüş bulunuyorlar. 

Arkadaşlarım, bu nispî seçim usulünün mut
laka makbul ve mutlaka demokrasiye daha 
uygun oluduğunu ilmî olarak iddia etmeye im
kân ve ihtimal mevcut değildir. Dünyada iki 
büyük sistem olarak majoriter sistemle nispî sis
tem mevcut olagelmiştir. Fakat raajoriter sis-
.tem bugün, dünyaya üstünlüğünü ispat etmiş 
ve birçok memleketler o tarafa doğru kaymaya 
başlamışlarıdır. Hatta mühim nispette merha
leler katetmiş] erdir. Kaldı ki, kendileri, her 
zaman için bu memlekette birçok partilerin de-

•ğil? iki partinin mevcut olmasını, demokrasiyi 
tahakkuk ettirme bakımından, en iyi, yol olarak 
ifade etmişlerdir. Şimdi istiyorlar ki ; en zayıf 
fikir cereyanları dahi burada temsil edilsin. On
dan sonra hükümet kurabilmek için, iş yapabil
mek için her parti programlarında kendi prog
ram ve görüşlerinden ekseriyeti kazanıp 
iktidara gelmiş olmasına rağmen bir sürü fe
dakârlıklar yapmak, tâviz yoluna, gitmek, su
retiyle, yozlaşmış, hattâ soysuzlaşmış bir poli
tika ve idare içine düşmüş olsunlar. Buna bel
ki taraftar olabilirler. Biz taraftar olamayız. 
Dünyanın da. aksi istikamete gidiyor olduğuna 

. kaniiz. (Soldan bravo sesleri). 
Arkadaşlar, kendileri komünist partilerinin 

teşekkülüne taraftar olmuyorlar. Prensibi tat
bik edelim, diyelim ki, hangi fikir cereyanının 
temsil edilmesi lâzım gelir? 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Memlekete faydalı olmak şartiyle.. (O, o, o, o, ses
leri)1. . :• 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De-; 

vanıhı) — Muhterem arkadaşlar, kendileri 
fikirlerini hususi olaraok söyleyeceklerini 
ifade ettiler. Ve şahsan kendilerini müdafaa 
ettiler. Meşrutiyet devrinden beri meşrutiyet
çi ve hürriyetçi olduklarım ve fakat bugünkü 
tekâmüle gelebilmek için birçok safhalardan 
'geçilmek lâzımgeldiğini ve bu suretle ıstırari 
ve. zaruri olarak hürriyetsizlik sistemine taham-
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mül etmiş olduklarım ifade ettiler. Bendeni:? 
bunu kendilerinin, şahısları hakkında bir mü
dafaa olarak hürmetle karşılarım. Fakat işi, 

[ oradan alıp, buraya getirip de -bugünkü Devlet 
memuldan Abdülhamid devrinden çok daha bü
yük bir korku içindedir demelerini kendileri 
için münasip görmedim. Devlet memurlarının 
ne derecelere kadar değiştirilmiş olduğunu ra
kamlarla kendilerine o vakit söyledik. İsterler
se rakamları getirelim. İdare memurlarında, 
valilerden tutunuz da nahiye müdürlerine ka
dar, iktidarlarının son senesinde yaptıkları 
tahvillerle bizim bir sene içinde yaptığımız tah
villerin ne kadar lehimizde olduğunu göster-

I dik. Geçen de yine muhalefete mensup bir 
muhterem arkadaşım neticenin lehlerine olaea-

I ğmı zannederek hâkim tahvilleri hakkında 
sual sormuştu. O tahvillerin rakamlarının da 
ne kadar kendi aleyhlerine olduğunu görmüş 

; bulunuyorlar. Şu halde, rakamlar ifade edil
mişken, mesele rakamlarla halledilmişken, 
bunlar sanki hiç üzerinde durulmamış, temas 
edilmemiş meselelermiş gibi ve hiçbir rakam 
göstermeden, hiçbir delil ileri sürmeden, hiçbir 
hakikata istinat etmeden, bugün memurlar, 
Abdülhamid zamanmdakinden daha fazla kork
maktadırlar, demeleri, hakikaten hiç kemalle
rine uymıyacak şayanı tessüf bir hâdisedir. 
(Soldan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bugün de memurla
rın içinde şayet korkanlar varsa, bunlar çok 
kalii bir zümre olarak maalesef ya bugünkü 
demokratik sistemi kabul etmemiş, yahut da 
dünün siyasi derebeyliği mahiyetinde olarak 
memurluk yapanlar... (Çok şiddetli alkışlar) 
veyahut da hırsızlığa azmetmiş ve fakat na-
muskâr ve ciddî bir iktidarın ve Büyük Mecli
sin heybeti karşısında hakikaten korkuya dü
şenlerdir. Bunların' ekalli kalil, bedbaht bir 
zümre memurları olması lâzım gelir. . (Soldan 
'bravo «esleri ve alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım; mevzuatta gayet 
esaslı değişiklikler yaptık, yapmaktayız. Bir
çok kanun 'tasarıları, B. M. Meclisinin komis
yonlarında tezekkür edilmektedir. Daha da bir
çok değişiklikler yapacağız. Anayasayı da de
ğiştir e'eeğiz. Onlar, biz geri aldık, diyorlar. 
Müsaade buyursunlar, o geri' aldıklarına kendi-

I teri »getirsinler buraya.., " ' 
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ÜH. KÂMİL BORAN (Mardin) — SMn de I 

kanıgi;; maksatla geri1 aldıklarınızı takdir eder-; 
• s i n i z . ' . * : ••.-.;<'•:«•:'•• • • . • : ' ' 

BAŞBAKAN ADNAN IMENDERBS (De
vamla) —. -Türk'Milleti- lıakve; hürriyetleri üze
rinde fevkalâde titiz ve endişeli "bir ruh haleti 
içinde bulunmaktadır. İcra ve 'Hükümet, bu
güne kadar görülmüş olan değil, hayal ve ta
savvur edilemiyecek kadar murakalbenin altın
dadır. Matbuatımız, şikâyet mânasında alma
sınlar, istedikleri gilbi yazsınlar, fakat birçok 
emsaliyle ispat etmek mümkündür İd, tenkidde 
insafsızlık derecesine kadar varmaktadır. Biz 
(bunları bugünün Ibir icaibı olarak kabul edilme
sini taibiî görmekteyiz arkadaşlar. (Birçok mat
buata bakacak .olursanız bu memleket zamlar
la mahvoldu, bütçe açMariyle yıkılmaktadır, 
malî emniyet kalmamıştır, derin ıbir sefalet bu 
memlekette hüküm sürmektedir.* Bir yağmur 
yağdı, yel üfürdü, »el götürdü, arada biraz 
ibuğday bolluğu görüyorsanız Ihımdan ibarettir. 
(Bu tarzda yazılar daima intişar etmektedir, in
safsızlıktır. Bu memlekette 25: seneden beri hiç 
ini yağmur yağmadı? Arkadaşlar, 800 000 ve 
'1; 000 000 ton nufbubat ihraç edebilmek imkânı 
>hn memlekete ne zaman nasip oldu? İddia et
mek mümkündür ki, yirmi beş senenin bütün1 

iliracat yekûnu, şimdi bir senede yaptığımız 
ihracat yekûnuna tekâlbül etmez. Şunu da Söy
lemek isterim ki; ürkjye ibununla da kalmıya-

. çaktır. • Gelecek sene, vasati olarak h&v sene 
ıbir imçük milyon lira ,daha ileri olduğu tak
dirde 'iki milyon liralık 'buğday,ihraç edecektir. 
(Alkışlar). İktisadiyatımızın .süratle inkişafta 
(bulunduğunu reddetmek imkânı meyeut değil
dir. Burada karamsar közlerle elinde fırça ve 
boya ile bir tablo meydana getirmek lâzım ge
lirse, ''bulgünkü duruma göre o tablonun mev
cut olmadığı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, onun için maliyede, 
sağlam Ibir maliyenin) temelleri atılmıştır. Büt
çede endişe edilecek vaziyet yoktur. Bütçemiz 
sağlam, açıklar noıfmalin çok altındadır. Bu
lgun birçok büyük milletlerin dahi gıpta ettik
leri, bir fbütçe muvazenesi' içindeyiz. 

... Arkadaşlarım, memleket iktisadiyatının gö
rülmemiş 'bir süratle inkişaf halinde 'bulundu
ğunu ret ve inkâr etmeye imkân yoktur. Şura
dan bir - otomobile atlayıp köylerimize gidiniz. 
İlk rastladığınız köye, köylere sorunuz. Söy- I 
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]^GC(Md^V^^G}^'^\^^^Mği hakîkajtlar^ bu 
kürsüde çizilmek istenilen tablo arasmda^liîç-
<bir! alâkanın 'olmadığım göreceksiniz. eiU 

Hürriyet nizamı (bakımından söyledikleri, 
doğru değildir. Bundan 5 - 6 selle evveT hayal 
ve tasavvur dahi edenıiycceğmıiz demokrat bir 
sistemin nimetlerini, millet olarak, hıukalefeft 
olarak -ve şahsan kendileri - idrak etmekteyiz. 
Bu derece karamsar konuşmalar, memleket ve 
kendimiz hakkında itimadımızı sarsacak derece
lere giddbilrr. Fajkat memleket bunlardan -ta
mamen: uzak ve hakikatleri görmektedir. 

[Kendilerine 'bu cevapları vermek zaruretin-
de kaldığımdan dolayı özür dilerim. (Soldan 
şiddetli ve sürekli alkışlar). 

ARİF HİKMET PAMUKÖĞLU (Giresun) 
— Başbakan' bana sataşmıştır, söz istiyorum. 

BAŞ KAN — Riyaset bu kanaatte değildir. 
ARİF HİKMET PAMUKÖĞLU (Giresun) 

— Dağ başına çıksın, diyen Başbakandır, kendi
sine cevap vereceğim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çok rica ederim, 
sükûneti muhafaza edin. Sükûneti bozmamanızı 
rica ederim. 

ARİF HİKMET PAMUKOÖLÜ (Giresun) 
— Sayın Başbakan; Demokrat Partinin Başkanı 
sıfatiyle, demokrasi namına sizden rica ediyor 
rum, bana konuşmak imkânını temin ediniz. 

BAŞKAN — Meclis müzakerelerinin idaresi 
Riyasete aittir. Bu vazifeyi İçtüzük hükümleri
ne göre ifa ile mükellefim. Arkadaşlar, Pamuk-
oğlu arkadaşımız kendisine sataşıldığı kanaatini 
izhar ediyor ve direniyor. Fakat Riyaset, ken
disinin bu kanaatine iştirak etmemektedir. Eğer 
Meclisi Âli kendisine söz verilmesini tasvip edi
yorsa, arkadaşımıza söz Vereceğim. 

Pamukoğlu arkadaşımıza sötz verilip verilme
mesi hususunu reyinize arzediyoram. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kendilerine söz verilmesi ka
bul edilmemiştir. i . • 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Zavallı demokrasi, zavallı demokrasi. (Şiddet
li gürültüler). i; 

BAŞKAN — Görüşmelere ait kifayeti müza
kere takriri vardır. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Reisbey, memleketin en mühim mevzularını görüşü
yoruz. Bir taraf noktai nazarını söyledi, diğer 
tarafta noktai nazarını söylemek mecburiyetin
dedir, (Saldan, : Gürültüler). 
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ffi| Ş^ŞKAN rr- ^Jmn^tle .görügül^rse-anlaşma 

'm^p|,üTi:olur. ., "'\ ,,:3İİ!, ... nKW -
Arkadaşımız tekrar söz istediler. Memleket 

menfaatine taallûk eden sözlerin görüşülmesi im
kanı her zaman mevcuttur. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Movzu şimdi görüşülmektedir. Fikirler, tek taraflı 
söylenmez. Bizim de bu hususta söyliyecekleri
miz ..vardır. Söz verilmesini rica ediyorum. 
(Soldan : Olmaz sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN -— Mücerret iddia ile olmaz. İçtü
züğün hükümlerini tatbikle mükellefiz. 

Şimdi Şemsettin Günaltay, şahıslan namına 
konuşmak istediler, kendilerine söz verdim. Ko
nuştular. Takrar söz istiyorlar, sıraya tabidir
ler. Riyaset İçtüzük hükümlerini tatbikle mükel
leftir. 

Şimdi söz sırasına göre, sıra Amasya Milletve
kili Kemal Eren'indir. 

Beş dakika ile mukayyet bulunduğumuza gö
re .... 

ŞîiNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Usul 
hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN Usul hakkında söz istiyorsunuz, 
sonra, vazgeçiyorsunuz, sonra tekrar usul hak
kında nöz istemiştim diyorunuz. 

1952 O : â 
SİNAN TEKELİO&LU (Seyhan) — Vazgeç

medim söz sıramı verdim efendim. -Usul.hakkın» 
da kokuşacağım, binaenaleyh söz vermeniz la
zımdır. >•; 

BAŞKAN — Pekâlâ usul hakkında konuşun, 
buyurun. Arkadaşlar müzakere devam ediyor 
lütfen, yerlerinize oturunuz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bütçe müzakeresindeyiz. Bütçeyi 
Cuma günü Hükümete vermeye, teslim etmeye 
mecburuz. 

Arkadaşlar, bütçe müzakeresi sırasında parti 
münakaşalarını7 bırakalım. Rica ediyorum bütçe 
sırasında parti münakaşalariyle uğraşmak, işimizi 
geciktirecektir. İşimiz Cuma. günü bit
sin, Cumartesi gününü bu işe tahsis 
edelim, mücadele etsinler, biz bitaraf
lar da görelim bakalım, nasıl oluyor. Sa
bahtan beri görüyoruz ki ancak 3 kişi söz söy
ledi. Binaenaleyh, artık parti mücadelelerini bı
rakalım da bütçe üzerinde konuşalım. Hiçbir 
arkadaş, parti sözünü ağzına almasın.. 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir. Saat 15 te 
toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13 

«<»» 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,08 

BAŞKAN —Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : Said Bilgiç (îsparta), Muzaffer Ünal (Tokad) 

• « • « • 

.BAŞKAN' — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN'— Oturum açılmıştır. 
Kemal Eren, buyurun. 

•, KEMAL EREN (Amasya) — Sayın arkadaş-
lar; İçişleri hizmeti deyince, hatıra ilk gelen 
şey, bu hizmetlerin başında bulunan idare âmir
leridir. Başta iç emniyet ve asayişin muhafaza
sı olmak üzere adlî ve askerî, hizmetler haricin
deki bütün Devlet vazifelerinin nâzım ve mura
kıbı bulunan idare âmirlerimizin bu kadar ge
niş-ve memleket çapında-ehemmiyeti haiz vazife

lerini bihakkın başarabilmeleri için bilgi, tecrü
be karakter ve bilhassa demokratik düşünce 
ve icaplara vukuf bakımlarından haiz olmaları 
lâzımgelen hasletler üzerinde durmanın ehem
miyeti kendiliğinden tebarüz eyler. 

Şurasını derhal ve memnuniyetle kaydetmek 
icabeder ki, şimdiye kadar iktidar partisini her 
ne pahasına olursa olsun ayakta tutmakla, mü
kellef ve mecbur tutulan idare âmirlerinin bu
gün böyle sakîm bir düşünceden uzak; memle
ket menfaatini her şeyin üstünde gören, yalnız 
kanun ve vicdanlarının emrine uyan idealist 
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elemanlar olarak kabul edilme temayüllerinin 
günden güne artmakta olması memleket hesabı
na kazanilmı§ bir başarı halinde göze çarpmak
tadır. ' ' ''••',"' 

' Devletle fert arasındaki münasebette; idare 
edenle idare edilen telâkkisi yerine ferdi şeref 
ve haysiyeti her şeyin üstünde tutulan vatandaş 
olarak, Devleti de yalnız ona hizmet, yalnız onun 
refah ve huzurunu sağlamakla mükellef müşvik 
bir baba olarak kabul etme telâkkisi artık bütün 
kalplere yerleşmekte ve kökleşmektedir. 

Böyle bir ulvi ve kutsi zihniyetle kendilerini 
memleket hizmetine vakfeden küçük büyük bü
tün feragatidir idare âmirlerimizi bu kürsüden 
hürmet ve muhabbetle selamlamayı zevkli bir 
borç bilirim. 

Temenni olarak, idare meslekinin ana dire
ğini teşkil eden kaymakamlarımızın mahrumiyet 
bakımlarından birbirlerine nazaran çok farklı 
durumlarda bulunan kazalarımız arasında tah
villeri yapılırken yalnız ehliyet ve liyakat esasına 
dayanılarak her kaymakamı her çeşit kazada ça
lıştırma imkânlarının gönül ve hatıra bakmak
sızın teminini, her kaymakamın gönlünde bir 
gaye olarak taşıdığı vali olma idealinin tahakku
kuna imkân verilmek için valilik sandalyesinin 
zaruret olmadıkça meslek haricindeki zevata in
hisar ettirilmemesini, bukünkü tâbi ve iktisadi 
icaplara uymıyan idari taksimatın yeniden göz
den geçirilmesini, emniyet mensuplarının, cemi
yetin huzur ve asayişini bozma itiyat ve istida
dında bulunan kötü ruhlu kimselere karşı daha 
enerjik bir gayretle mücadele etmelerini, jandar
maya ayrılacak vatandaşların askerlik meclisle
rince miktarları günden güne artan ortaokul ve
ya hiç olmazsa ilkokul mezunları arasından seçil
mek suretiyle kalitesinin yükseltilmesini; zabıta
nın bir an önce motorize edilmesini, hâlâ pek 
iptidai durumda bulunan jandarma telefonları
nın ıslahı için rasyonel tedbirler alınmasını, bil
hassa küçük kasaba ve şehirlerimizin elektrik ve 
su gibi mübrem ve medeni ihtiyaçlarmı büyük 
bir başarı ile karşılamaya çalışan iller Bankası
nın malî kaynaklarının artırılmasını temenniye 
şayan bulurum, (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. namına Hamdi Orhon.-
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Başbakanın iki sözü beni tekrar 
huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

İçişleri ve bu vesile ile iç politikamınuzın mü-
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nakaşâsi Başbakanın • müdahalesiyle hırçın'bir 
safhaya intikal etti. '[ûUl''[''i' ' ' . 

Şunu arzetmek isteriz ki; muhalefet, siyasi 
emniyet bahsinde daima hırçın .olacaktır. Bunu., 
iktidar, mâkûl karşılamalıdır. 

Arkadaşlar; Başbakan, iki şey üzerinde dur
dular. Birisi; yıllarca dedikodusu olan bir oto
mobil bahsidir ki Başbakan, Bakanlar.emirlerim!, 
tahsis edilmiş olan otomobillerle her türlü seçim-, 
lere dahi gidebilirler, dediler. 

Arkadaşlar, otomobil, bakanm emrine mu-
hassastır. Ama keyfine muhassas değildir. (Gü
rültüler).' Ve hiçbir zaman bir partinin poiiti-v 
kasını yapmak için bakan resmî araba kullana-' 
maz. Buna sizler müsaade etmemelisiniz. (Gü
rültüler). 

İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — Beyaz tren hi
kâyesi ne olacak? 

HAMDİ ORHON (Devamla) •— Beyaz tren 
hikâyesini söyliyenlere hatırlatırım ki; bu zihni
yet ve hikâye yin© devam etmekteetir. (Asla ses
leri, sağdan alkışlar). 

Arkadaşlar, Başbakan tenkidlefimizİ' aczin 
ifadesi diye vasıflandırdılar. Tenkidlerinin ce-" 
vabını müspet alamıyan muhalefet aciz içinde 
olamaz. Muhalefetin tenkidlerine müspet cevap 
veremiyen iktidar aciz içindedir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KA-

RAOSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar, sık sık huzuru âlinize gelmek, şüphe 
yok ki mucibi sıda olabilir ve sizleri üzebilir. Fa
kat huzuru âlinize gelmeyi teşvik edenler bulun
dukça biz de gelmekten çekinmiyeceğiz. Afifi
nizi istirham ederim. Hamdi Orhon Bey arkada
şımızın iki sözüne cevap vereceğim. „,, 

Münakaşa, zaman, zaman hırçın safhaya gi
rebilir vo girdi de.. Fakat, iktidar, hırçınlık 
eden muhalefeti hoş görmelidir, dediler. Bjr iki 
gün evvel huzuru âlinizde iarzettim. Demokra
sinin şartlarından, güzel manzaralarından, biri
si de, gülmektir. Gülmeye .alışan insanlar, ve
yahut, insanların güler yüzlü olmaları birbiriyle 
konuşur, münakaşa ederlerken meşveretin ica
bı olan tatlı dili, güler yüzü, bırakmamalıdır. 
Demokrasi hürriyet demektir. Hürriyet nizamı 
iso vatandaşın vatandaşa en sert fikirlerini söy
lerken dahi tatlı bir eda ile hareket etmesi, "ta-
rizkâr olarak hürriyeti selbetmemesi ile kaim-
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dır. Her tariz hürj'fyetiır bir parçasını, Selbeder. 

Onun için bu memlekette, kendilerinin de 
defaatle tekrar ettikleri gibi,' demokrasiyi hep 
beraber kuracak, ki af buyursunlar kurulmuş-
tur/^sizin-fedakârlık ve himmetlerinizle kurul
muştur, (Sağdan hepimizin sesleri) ve bu-işte 
onlar da. bizimle beraber olacaksa, birbirimize 
karşı daima en ünsiyetli, .• en yakın bir şekilde 
hareket •'.etmek,' hırçın olmamak lâzımdır ve 
memleket işlerini görürken buna çok dikkat et-

. inek gerekir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
Geniş bir kalb, geniş bir yürek ve geniş,bir 

kariha, bu memleketin ıstıraplarım.dindirmeye, 
bu işleri görmeye kâfidir. Yeter ki, hep birlik 
olalım, el birliği edelim arkadaşlar. (Sağdan, 
soldan bravo sesleri^ alkışlar). 

Bir de dediler ki, beyaz tren hikâyesi devam 
ediyor. Evet, beyaz tren hayattan kalkalı çok 
oldu, beyaz tren yaşamıyor, beyaz trenin zihni
yeti yaşamıyor, -beyaz tren artık bu memlekette 
raylar üstünde .istikbale doğru ; gidemiyecektir. 
Bu memleketin tepelerine, yaylalarına, en en
gin ufuklarına doğru en güzel fikirler, dostluk
lar, iyilikler- gidecektir. Beyaz,..trenierin taşıdığı1 

ufunet ve zulmet gitmiyecektir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). . . , ... • 

BAŞKAN —SEfendim, kifayefi müzakere tak-.. 
riri var. Bir arkadaşa daha söz verdikten sonra 
reye' koyacağım. 

Söz. İzzet Akın'm. . 
KÂMİL BORAN (Mardin) — Başbakan, ba

na sataşmıştır, cevap vermek üzere söz isti
yorum ve direniyorum. 

İZZET AKIN (Van) -3- Muhterem arkadaş
lar; .zabıtanın -birleştirilmesi hakkında, bakan
lıkça bir kanun tasarısı hazırlandığını • biliyo
ruz. Bu, Hükümet programında da yer almış
tır. Ben bu mevzuda kısaca bâzı maruzat ve te
mennilerde bulunacağım. 

Arkadaşlar, zabıtanın tevhidi işi, yeni'bir 
fikir değildir. Bu iş eski zamanlarda da birkaç 
defa ele alınmış ve fakat dâvanın azameti kar
şısında, bilhassa bütçeye . tahmil ettiği külfet 
bakımından bu'mesele'bir neticeye bağlanama
mıştır. 

Arkadaşlar, zabıta mesleki güç bir meslektir. 
•Feragat, ve fedakârlık istiyenbir meslektir. He
pimiz bu meslekte çalışan kıymetli arkadaşlar 
hakkında az çok bir fikre sahip bulunuyoruz. 
Polisin de, jandarmanın da bâzı kusurları, ek-

İ.İM Ö : §;, 
[ siklikleri ve aksak tarafları şüphesiz ki, vardıi1, 

her teşkilâtta olduğu gibi. Ancak, ;bu.kusurlar v 

teşkilâtta mı, teşkilât kadrosunda, çalışan ele- > 
'inanlarda mı, yoksa vasıtalarda mıdır? Bu, ci
het üzerinde uzun, boylu münakaşa edilmeye 
değer geniş bir mevzudur, zamanımıza, sığmaz. 
Ancak, Hükümet yeni tasarı ile elbette ki bugün
kü ihtiyacımıza uygun yepyeni bir zabıta tipi 
yaratma hedefini gütmektedir.. , 0 halde zabı-

L tanın tevhidi, bir gaye değil, bir vasi tadır. Ga-., 
; ye,. zabıtanın bugünkü ihtiyaca göre ... ıslâhıdır. 
Nasıl bir zabıta istiyoruz? Memleketin umumi em
niyet ve. asayişine kendilerine emanet ettiğimiz ye.,' 
Devletin nizam ve kanunlarım, yürütmekle vazife
li kıldığımız zabıta mensupları şüphesiz ki, her-

t şeyden evvel kanunla çerçevelenmiş olan çeşit
li hizmetlerini memleketin ye halkın menfaa
tine uygun bir şekilde başarmak için yeter 
derecede meslekî ve kanuni bilgiye sahip olma
ları esastır. Derhal ilâve edeyim ki, bilmekle 

. yapmak arasında büyük bir mesafe vardır. Bu 
bilgi sağlam bir ahlak temeli üzerine kurulma-
mışsa elbetteki hiç işe yaramaz. Bâzı hallerde 
vazife duygusundan, meslekî aşktan mahrum 
olanlar elinde çok kere zararlı olurlar. Zabı
ta, her gün çeşitli hâdiselerle karşı karşıyadır. 
Bu hâdiseler karşısında bir taraftan Devlet oto-

j ritesini ne pahasına olursa olsun ••mutlaka koru
mak zorundadr. Diğer taraftan karşısın-

h daki kimselerin düşman değil yolunu şaşırtmış 
günahkâr vatandaşlar olduğunu hesaba katmak 
lâzımdır. İşte zabıta hizmetinin en zor en nazik ta
rafı budur. Bu takdirde zabıta memurunun,. işin 
içinden elinden gelirse zararsız ve mümkün ol
mazsa en az zararla çıkabilecek şekilde tedbir
leri bulacak kadar idare kudret ve hünerine de 
sahip olması lâzımgclir. Kanaatimce bugün 
memleketin ihtiyacı olan zabıta umumi hatla-
riyle arzettiğim. vasıfları haiz olan ve halkın 
tam bir emniyet ve sevgisine lâyık zabıtadır. 

Arkadaşlar; senelerden beri kurulmuş bir 
nizamı bir hamlede yıkmak elbetteki kolaydır. 
Fakat yerine daha iyisini koymak o kadar ko : 

lay bir iş değildir. Bugün 40 - 45 bin mevcut
lu Jandarma. Komutanlığı "Bütçesi 39 milyon li
radır. On bin mevcutlu Emniyet Bütçesi ise, az 
farkla 36 milyon liradır. Bununla Emniyet Büt
çesinin fazla olduğunu iddia etmiyorum. Hattâ 
bu para azdır bile. Ancak; sayı ile mütenasip 

I bütçe yapılması ieabederse JandarmarBütçesiriin 
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Ö̂Ö milyona çıkarılması iktiza eder. Fakat bütçe 

mülâ^zâsiylfr buna -imkân olmadığı için biz 
ordudan: iraİdıglmız mükellef erlere zabıta vazi
fesi gördürmekte ve bunlara 25 lira gibi az bir 
para vermekle bu "âpğiy bu farkı kapatmış 
oluyoruz. ¥ ' • ' .,:;- J"-^ 

•Bu iki teşkilatı birleştirecek isek yenVku-
rıtlacak emniyet kuvvetinin bütçesini 200 mil
yon lira olarak- kabul ettiğimiz takdirde bu me
sele halledilmiş olacaktır. 

r Sayın 'Bakandan rica ediyorum; \ acelemiz 
yok bu kanun üzerinde iyice işlenerek ve bü-
tük ıslahat; tedbirlerini sinesinde toplamış ola
rak Meclise getirilsin. Aksi takdirde isim ve 
üniforma değiştirmekle, etiket değiştirmekle bu 
mühim dâvayı halletmeye imkân yoktur. Mâru
zâtım budan ibarettir. 

BAŞKAN ~~ Efendim; Kâmil Boran arkada
şımız bundan evvelki oturumda kendisine sata
şıldığını iddia etmektedir. (Böyle şey yok, sesleri) 
. ; Halen huzurunuzda bulunan Divan, sabahki 

oturumda bulunmadığı, için. bu hususta Divanın 
bir, ta'kdire varması mümkün değildir. Arkada
şımız ısrar ettiğine göre söz verilip verilmemesi, 
Heyeti Celilenizin kararına bağlıdır. Arkadaşı
mızın konuşmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
kabuledilmemiştir. 

Kifayeti müzakere takriri vardır, okutuyo
rum..;. . •• ;•'',/• • ' • ' . . " 

, Yüksek: Başkanlığa 
Geceden beri devam eden İçişleri Bütçesinin 

tümü üzerinde! kâfi derecede tenvvür etmiş *bu-
lıntmaktayız. Bu sebepten müzakerenin kifaye
tinin: reye konmasını rica ederini. 

Çankırı Milletvekili 
s ','* .'.:•. Dr.- Celâl Otman 

! HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) —Kifayeti 
müzakerenin aleyhinde konuşacağım . 
;; BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
yalnız bir arkadaşa, Hüsamettin Tugaç 'a söz 
veriyorum.; •'-•' • 

; HÜSAMETTİN TtJÖAÇ (Kars) — Muhte
rem arkaidaşlar, İçişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rinde çok 'konuşuldu* zaman dardır. Bunu tak
dir ediyorum. Bununla beraber hiç temas edil
memiş bir mevzuu anlatmak istiyorum. 

: BAŞKAN T~~ Yalnız Kifayeti' müzakere h a k -
ikında konuşunuz;,, 

İMİ Ü : § l X 
HÜSAİETTÎN TUGAÇ (Devamla) — Mem

leketin Müdafaasında sivil korunma bakımından. 
İçişlerinin vazifesine müfaâliıjk husıısatr kısaca âr-
zetmek üzere bana müsaade etmenizi rica ediyo
rum . (Maddelerde söylersin sesleri). Maddeler
de arzına imkân olmadığını takdir ettiğim için 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunum ar-
zediyoram, Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kifayet kabul edilmiştir. 

B. Lira 
5 420 101 Bakan ödeneği 

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

201 Aylıklar 14 068 600 
BAŞKAN —~ Kabul edenler .... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler i; 768 360 

HIDIB AYDIN (Tunceli) — Efencjim, bu 
vkonuda odacılar mevzuunda bir ricam ii olacak. 
940 nahiyemiz vardır. Bunlardan 640 ında 
odacı var, diğerlerinde yoktur; gezip gördüğü
müz yerlerde, ya onlardan da kaldırılsın, ya bize 
do verilsin diye şikâyetler olmuştur. Bunların 
adedi, 300 - 320 arasında ve yıllık külfeti ise 
115 200 lira tutmaktadır. 

Bu yıl bütçeye konunlması belki mümkün ol
maz, fakat gelecek yıl nazarı itibâra alınması ve 
bu hususun teminini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bölümü kabul edenler ... Et
miyenler . Kabul edilmiştir 

B. '.Lira 
203 Merkez geçici hizmetliler üc> -

reti \ 44 800' 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar ; 1 308 800 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun- 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler, ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ; 
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5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri - gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler , 8.10 317 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmeyenleri.. Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 655 200 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro gi
derleri ••-:•'• 65 250 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro -giderleri' 314 000 
BAŞKAN —Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 47 500 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler..'. Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve.giderleri .-.• 460 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kim bedeli 123 520 
.BAŞKAN — Kabul edenler ... _ 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ..." 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 002 201 

BAŞKAN — Cezuıi Türk, buyurun. 
CEZMl TÜRK /(Seyhan) — Aziz arkadaş-

laram; içişleri mefmuıiaiTnııı yolluklarının' iyi 
istimal edilmediğini; devri sabıkta bunun ne 
suretle cereyan'ettiğini ve bilhassa kayma
kamların nakil ye tahvillerinde neler yapıldı
ğını, dülmlcniz bilirsiniz. 

Bu balj maatteessüf yeni iktidar zamanında 
da bizini vilâyetimizde aynı suretle devanı et
mektedir ve yolluklar israf edilmektedir. 

(Bu cümleden, nıisal olacak arzedeyim ki Ka
raisalı Kaymakamı aynı şahıs olarak üç. defa 
ve dışarıdan g'elen diğer iki şahıs olmak üzere 
iki defa ki, yeni iktidar zamanında beş defa 
deği^tin'lmiştir. 

»HaJttâ devri sabıkta ıgayet iyi hizmet et-

,1952 0 : 2 %....... 
itiği her i k i parti temsilcileri tarafmdân^hu.zu-
ra kallb ile tasdik edilen1; bir k a y m a d ı n ; :^ikti
dar bizo; geçtikten sonra,: derhal Doğuya t âT 

y&i edilmiş, i onuı\i üzerine müdahale edilmiş, 
yoldan çevrilmiş, Malatya'ya- varmadan ..çev
rilmiş, tekrar vazifesi babına, (getirilmiş, fakat 
deııklerinf açıp yerleştikten 3 - 5 ay: sonra tek
rar kaldırılmış. Nihayet Anamur'dan bir kay
makamın naklü tâyini yapılmış, o da.kaldırıl
mıştır. 'Bu, memurlara haklı olarak* huzursuz
luk ve emniyetsizlik verdiği giibi yollukların da 
israfını muciip olmaktadır. f-
. .Aynen, Kozan Kazamızın kaymakamı, eski ikti-
dar zamanında vazife gören kaymakam, demokrat
ları tedip'etmiyor diye başka kazaya nakledil
miş yeni iktidar geçince güya taltif en Kozan'a 
getirilmi'ş,' fakat bu arkadaş ciddî .bir Devlet 
memuru olduğu için, partizanlara; hiçbir za
man, eskilere okluğu gibi, yemlere de iltifat 
etmemiş olduğu için; yeni partizanların Hükü
meti tazyiki ile Kozan'dan tekrar kaHırılhiış, 
•başka y e re^ gönderilmiştir. Yani; bu ka^aiiitız-
da" da bu şekilde Üç defa tâyinolmuştur. ; Cey
han Kazamızda da vaziyet aynıdır. .İlk'kaynıa-
kam Halk Partisi iktidarının lehinde hareket 
etti diye, iktidar Demokrat Partiye geçtikten 
sonra kaldırılmış, onun yeline Ardahan'dan bir 
arkadaş getirilmiş, yeni getirilen! ise yeni par
tizanların hoşuna gitmediğinden, tekrar tesir ye 
tazyiklerle, Ceyhan'dan kaldırılm iştir. Sı$e 
daha fazla, misaller vererek başınızır ağrıtmak 
istemiyorum, Kadirli Ve Feke ve, Bağçe hikfı-
j'-.elerini de söyliyeibilirim. Yani bizim yalnız 
üç kazamızda son yıl içinde 1! kaymakam yeni 
iktidar zamanında değişmiştir. Bizim bildiği
mize ıgöre sicilleri' dürüst, halka olan tesirleri 
dlüıiüst, tanı bir Devlet' adamı oldukları halde 

'türlü partizanca tesirlerle yerlerinden /'kaldırıl
mışlardır. -Aıtık bu işlere son vermek ztanmm 
gelmiştir. Çünkü bu arada müşahede ettiğini,bit' 
şeyi arzedeyim; Devlet adamı tarafsız, olduğu 
kadar, zayıf olanlara da hami olur.' Bu •.kay
makamlar o tip insanlardır ki, biz muhalefotıie 
iken demokratlar zayılttır diye onlara yardım 
eden bu idealist insanlar, iktidar değiştiktim 
sonra aynı, zihniyetle Halk Partisi müntesiple
rini bir üvey evlât vaziyetinde ıgöıınfemek i'çiiı 
baba Devlet, Devlet baba ••hissiyle, Türk Dev
leti tesiriyle onlara cemilekâr bulunmaları bu 
defaki partizanların hoşuna gitmemiş ve yerle-
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binden nakil e'dilmişler'dit, seyyar kuş haline 
getirilmişlerdir. • 

Şimdi Sayın Kai'aosmanoğlu'nun 'beyanatı, 
lleıpiırtize ümit verdi;. Kendilerinden bu 'vakıa
ların ezasını dâima düşünerek, bu gibi naMller-
den: daima tevakkietm elerini, en e&ki, en askın-
cı Demokrat milletvekilleri arkadaşları isteseler 
bile tesir altında kıalmamalarınl rica- edeceğim. 

; MAHMUT GÜÇBİLMBZ (Bolu) — Arka
daşlar, ehemmiyetli bir şey değildir. Fakat yan
lış olarak çıkmasını tasvip buyurmazsınız. 307 
nei bölümün 92 nci maddesinde 54.24. sayılı Ka
nun diye yazılmıştır. Doğrusunun yazılmasını 
yani 5524 olarak düzeltilmesini komisyon adı
na rica ediyorum. • 

• 'BAŞKAN— Bölümü tashih veçhile kabul 
'edenler... Etmiyenler... Kabu edilmiştir. 

;B.. ..'.' Lira 
.308 4.598 sayılı Kanun, gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve ' 
yollukları , 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... • 
-.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, 309 .Taşıt giderleri 5000 
BAŞKiVN — Kabul , edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403. Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
.töreni genel giderleri (i 000 

İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar, Dumlupmar'da Zafer Bayramı töre
ni "genel giderleri için 1.951 senesinde bütçeye 
7 500 lira konmuştu; bu, 1952 yılında 1 500 li
ra tenkis edilmiştir. Tenkis edilen bu 1 500 li
ranın Bilecik İli çevresindeki Bozöyük - İnönü 
arasındaki Abidede- her sene yapılan törene 

• 'sarfedilmesi için bütçeye, konmasına mütaal-
lik bir takrir vermiş bulunuyoruz. 

Kabulünü yüksek! heyetinizden rica ediyo
rum. 

• "BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA MAHMUT 
GÜÇBİLMBZ (Bolu) — Arkadaşlar, İçişleri 
bütçesinin raportörü olmaklığım itibariyle ko
misyon adına, maruzatta bulunuyorum. 

' AşkUı arkadaşımızın izah buyurduğu mese
le,-. birbirinden farklı iki ayrı meseledir. Önü-

v nuzde tetkikinize: sunulmuş olan bütçede mas
raf olarak görülen 6 bin liralık mevzu, Dumlu-

- pınar 'da ; Zafer Bayramı genel giderleri, ola- . 
. 'irak- konmuş olan bir paradır. Bu paradan Hü-

M952 :0 : 2 
I- kümetin teklifine nazaran 1 500 lira indirilmesi 

suretiyle 6 bin lira olarak; konduğunu Aşkın 
arkadaşım ifade etti. Bu ayrıçlır, şehitlikle bir 
ilgisi yoktur. Evvelâ indirme cihetini arzed.e-
yim; Afyon Karahişar Valisinden alınan malû
matla Bütçe Komisyonunuz Dumlupmar 'daki 
törenin 6 000 lira ile karşılanabileceği ve şim
diye kadar yakı sarf, seyrinin vesikalarını d a na
zarı itibara alarak mümkün görmüştür. O iti
barla 1 500 liralık bir indirme yapmıştır. Böy

lece bu indirmenin ..vesikalara dayandığını be
lirtmiş bulunuyorum. • 

Sayın Aşkın arkadaşımızın ikinci kısma ait 
tekliflerine mesnet olan noktaya gelince; arka
daşımız İnönü • bölgesiyle, Bozöyük - İnönü ara-

, smda İnönü Şehitliği, arasında her sene yapı
lan tören için de ayrı bir para verilmesini is
temektedir. Dün verilen bu takrir üzerine Bi
lecik Valisinden telefonla malûmat, almış bu
lunuyoruz. Aldığımız malûmata göre, bu tören, 
Türkiye çapında . bir tören, olmayıp,, mahallî 
bir törendir. Bu mahallî törene de, mahallin Hü
küm et adamları, teşekküller, partiler ve vatan
daşlar iştirak etmektedir. Bunların masrafları 
da mahallî resmî yardımlarla karşılanmakta
dır. / ' ' ' ' ' " • ' • • ' '.'•' 

Nitekim, bu tören için geçen sene 500 lira, 
bu sejıc de 1 000 liralık bir • tahsisat; konmuş bu
lunmaktadır. • ' 

Arkadaşımızın takririnde bir 'nokta daha 
var, teklif ettiği 1 500 liralık zammı hem tören 
masrafı hem de âbidenin tamirine sarf edilmek 
üzere teklif etmektedir. Durum, tamir bakı
mından bambaşkadır. Bu sadece tören giderleri 
faslıdır. Tören giderleri de mahallindeki ge
lirlerle karşılandığına göre komisyonca yapı
lacak bir şey yoktur. Fakat arzu ederiz. Ama 
Türkiye çapında değil, arzettiğim gibi mahal
lîdir, mahallince düşünülmekte ve yardım ya
pılmaktadır. Aldığımız malûmata göre bu se
ne mahallince bu işe bin liralık bir tahsisat ay
rılmıştır. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — İsmail Aşkın: • 
İSMAİL AŞKIN (Bilecik)' — Muhterem ar

kadaşlar, bu şehitlikte yatan kardeşlerimiz, şehit 
olan vatandaşlarımız için yapılan ihtifal, civar 
vilâyeti erden İstanbul 'a varmcıya kadar Kocaeli, 
Kütahya, Ankara vç; diğer . vilâyetlerin ' iştira
kiyle yapılır. Bunun için Husıisi Muhasebeye 

I bin lira<ayrılmıştır..Bu bin lira şehitliğin bahçe-
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sine, bakımına, yetmez binaenaleyh bunu hjç 
olmazsa 1500 giraya çıkaralım.l Teklifimin kabulü 
Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir teklif vardır, 
okutuyorum:' 

Yüksek Başkanlığa 
B. 48 ' • 
İçişleri 
İçişleri Bütçesinin 403. bölümünde bulunan 

ve Dumlupmar'da Zafer Bayramı genel giderle
rine ait olan 6 bin liraya; 1951 yılı Bütçesine ko
nup, bu sene tenkis olunan 1500 liranın ilâvesini 
ve bunun, İstiklâl Tlarbindeki Garp Cephemizin 
sağ kanadım teşkil eden înöhü bölgesinde şehit 
olan kardeşlerimizin, Bozüyük ile İnönü arasın
daki Şehitlik Âbidesinde her sene yapılmakta 
olan merasim ve ihtifale ve imara sarf ve tahsis 
edilmesini, Yüksek Meclisin tensibine arzcdilme-
sini teklif ve rica ederiz. 

Denizli Kocaeli 
Fikret Karabudak Etem Vassaf Akan 

Bilecik Bilecik 
K. Mehmet Korkut İsmail Âşkın 

Bursa Afyon 
S. Karacabey Abdullah Güler 

Bilecik Eskişehir 
Talât Oran Muhtar Başkurt 

Bursa Tekirdağ 
Selim Herkmen Zeki Erataman 

İstanbul İstanbul 
Salih Fuad Keçeci Salamon Adato 

Muğla - İstanbul 
Zeyyat Mandalinci Füruzan Tekil 

Kütahya Kütahya 
Hakkı Gedik Eemzi Koçak 

Bolu Kocaeli 
Zuhuri Danışman Mehmet Yılmaz 

Kütahya Kütahya 
Asım Gündüz Besim Besin 

Kayseri Burdur 
İsmail Berkok Mehmet Erkazancı 

İstanbul Niğde 
İhsan Altmel Fahri Köşkeroğlu 

Siird Kayseri 
Baki Erden Emin Develioğlu 

Siird Elâzığ 
Cemil Yardım Hamid Ali Yöney 

Trabzon Kars . 
• Cahid Zamangil Lâtif Aküzüm 

Bursa 
Selim Ragıp Emeç 

Tokad 
Ahmet Gürkan 
Kars Afyon 

Denizli 
Eyüp Şahin 

Ankara 
Talât Vasfi Öz 

Niğde 
Abbas Çetin , Kemal Özçoban Hüseyin Ülkü 

Bolu . Gümüşane 
Vahit Yöntem Cevdet Baybora 

Kars . . Bursa 
Mehmet Bahadır Agâh Erozan . 

Kocaeli Ordu , 
Salih Kalemcioğlu . Hüsnü Akyol 

Balıkesir Seyhan 
Salâhattin Başkan. Mahmut Kibaroğlu . 

Zonguldak Konya 
Ali Rıza Incealemdaroğlu Himmet ölçmen 

Yozgad . . . Bursa 
Okunmadı / Halil Ayan 
Balıkesir Rize 

Müçteba Iştın Mehemt Fahri Mete 
Maraş Denizli. 

Ahmet Kadoğlu Fikret Karabudak 
Mardin Kars 

Mehmet Kâmil. Boran Fevzi Aktaş 
Malatya Mardin1 

Esat Doğan Rıza Erten 
Trabzon Malatya 

Hamdi Orhon Mehmet Kulu 
Malatya Kars 

Nuri Ocakçıoğlu Esat Oktay 

BAŞKAN — Takririn nazarı' dikkate alın
masını kabul edenler.. Etmiyenler..' Kabu\ 
edilmemiştir. 

Bölümü kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

B. 
417 

•418 

Nüfus İşleri 
BAŞKAN — Bölüm hakkında 
söz istiyen yok. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Bölüm ka
bul edilmiştir. 
Millevekilleri Seçimi Kanu
nunun 15 nci maddesi gereğin
ce seçmen kütük ve kartları
nın düzenlenme giderleri 

Lira 
66 750 

50 000 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Yüksek heye
tinizle beraber buraya geldiğimizde ilk defa 
tadil ettiğimiz' kanunlardan birisi olan Seçim 
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Kanunu muhtar seçimleri ve il genel seci- I 
mi için görüşülürken aynı suretle o zaman da 
afzefmiştim; Seçim Kanununun en mühim ve 
en nazik noktası, seçmen kütükleri ve bunların 
muhafazası tarafıdır. Bunun için 1950 seçimle
rinde hoş olmıyan işler olduğu gibi, son zaman
larda müşahade ettik; mütaaddit vilâyetlerde-
ki ara seçimleri esasında, seçim kütüklerinin 
tatbikatında, çok ağır ihtilâtlı hâdiseler olmuş
tur. O zamanrn içişleri Bakanı, Sayın Nasuhi-
oğlu, Seçim Kanununun malûl tarafları ele alı
nacak, yeni tadiller yapılacaktır, demişti. Bu 
hususta bugüne kadar fiiliyat sahasına intikâl 
etmiş bir vaziyet yoktur. Burada, seçim kütük
lerinin yenilenmesi için konulan ödenek indiril
miştir.. Maalesef sayın raportör de gerekçede 
şöyle bir ifade kullanmıştır; «Ara seçimleri de 
bitirilmiş olduğundan bölümdeki 100 bin lira
nın 37 000 lirasını bakanlıkla mutabık olarak 
indirilmesini mümkün mütalâa etmekteyiz.» 

Bu suretle seçmen kütüklerinin ıslahı yerine 
bozuk düzen kalmasını kabul etmiş, hem de 
önümüzdeki senede ara seçimlerinin yapılmı-
yacağı resmî bir beyan, şeklinde buraya yazıl
mış bulunmaktadır. Ara seçimlerine karar ve
rir, vermezsiniz. Bu, iktidar partisinin bilece
ği bir iştir. Fakat şahsan şu kadarını arzede-
yim ki, her sene, kanunun icabatını yerine ge
tirmek ve nabzı millîyi yoklamak, doğrudur. 
Yalnız bu arada arzedeyim ki, seçmen kütük
leri hakkında bu son seçimde çok hazin şeyler 
gördüm, öyle vakalar oldu ki, vatandaşın elin
de seçim kartı vardır, 1950 seçimlerinde almış
tır. Dört seneliktir. Bu kartlarla geldiği za
man .belediye ve ara seçiminde ismini bulama
mıştır. Yahut kütükte hiç ismi olmıyan vatan
daş, ara seçimine ithal edilmiştir. Bilhassa 1951 
de 23 yaşma basan ve seçmen hakkını alan va
tandaşların çoğu ara seçiminde, Ayd^n'da, Bi
lecik'te ve Eskişehir'de seçmen kütüklerine da
hil edilmemişlerdir. Bazan zühul eseri olarak, 
bazan da kasıt eseri olarak, demokrasi hayatı
nın en kıymetli temellerinden biri olan seçmen 
kütükleri üzerinde oynandığını hazin hazin gör
düm. Hattâ şu vakayı misal olarak arzedeyim; 
Koçarlı'da çok tanınmış bir zat : «Beni nasıl 
kaydetmemişler, ben buranın efesiyim herkes 
beni tanır, 195u de rey verdim, kütükte var
dım» diye seçim sandığı başında direnip dur
muştur. Ben Sayın İçişleri Bakanından rica edi- j 

. ıtıoz u : z 

. yorum, bu. işin sakat taraflarını ele alıp hallet
sinler. Eğer bu mevzuat böyle kalırsa, 1954 se
çimlerinde en çok hâdiseler, hattâ mahkemelik 
hâdiseler hep bu kütüklerin tanziminden çıka
caktır. Bunların önlenmesi için İçişleri Bakanlı
ğının bunları demokratik inkişafa uygun bir 
hale getirmesi gerekir; bu sebeple tahsisatın in
dirilmesi doğru olmaz kanaatindeyim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 
OÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Aziz arkadaşlar, sayın 
Cezmi Türk arkadaşımıza cevap sunmadan ön
ce, alâkası itibariyle, bir noktayı belirtmek za-
ruretindeyim. 

Bütçe Komisyonunuz adına, raportör olarak 
tavzif edilen ve binnetice sizler adina da hizmet 
ifa eden bütçe raportörlerinin: başlıca vazifeleri, 
teklif edilen bütçelerin nerelerinden tasarruf 
edilebileceği ve nerelere zamlar yapılabileceği 
hulâsa, tahsisatla hizmetlerin arasında nasıl bir 
muvazene ve mutabakat temin edileceği nokta
sında durmaları olduğunda şüphe etmezsiniz. 

işte bu esastan hareket eden bendeniz de 
içişleri Bütçesini tetkik ederken bu seçmen kü
tükleri üzerinde alâkalı dairelerden lüzumu ka
dar malûmat aldım. Bu seçimlere girmeden ev
vel ara seçimleri için kütüklerin yeni baştan 
lüzumlu değişiklikleri işlemek üzere elden ge
çirilmesi için konulan tahsisat, 100 bin lira idi. 

Cezmi Türk arkadaşımızın, bendenize tariz 
edasiyle, tarafımdan yazılmış olan rapordaki, 
«ara seçimleri de bitirilmiş olmasından» cümle-
sinedir. Yoksa «ara seçimler yapılmıyacak ol
masından» cümlesi değildir. Zira böyle bir cüm
le raporumda yoktur. Nevama resmî dairelerin 
ağzından ara seçimler de yapılmıyacak tarzında 
söyliyerek, maziyi hale çevirmesi de, ne derece 
doğru olur? Bunu takdirinize arzederim, 

Böylece bu cihete işaret ettikten sonra işin 
esasına gelelim. 

Buradan indirilen 50 bin lira, arzettiğim şe
kilde, seçim kütüklerinin gerek ölen ve mahcur 
olan ve gerekse seçmen olma hakkını kazanmış 
bulunan vatandaşların kütüklere işlenmeleri işi 
ara seçiminden evvel ikmal edilmişti, bu sebep
le bu sene fazla bir paraya ihtiyaç yoktu. Bu 
seneki ihtiyacın 50 bin lira ile giderilebileceği
ni ve bunun mümkün olduğunu alâkadar daire 
ile mutabakat halinde mütalâa ve komisyonda 
beyan ettik. Komisyonda da kabul edildi. Ora,da 
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tasarruf edilen paralardan daha evvel kabul bu
yurduğunuz bölümlerden ve sizler için daima 
ıstırap mevzuu olageldiğini zannettiğimiz mad
delere zamlar yapılmıştır. Meselâ, 307 nci bö
lümde yolluklar vardır. Bunun sonuna doğru 
dikkat buyurmuşsanız 91 ve 92 numaralı olan 
maddeler açılmıştır. Bunların sonuncu maddesi 
şudur: İller arasında hudut ihtilâfları olmakta, 
bu hudut ihtilâfları senelerden beri devam et
mektedir. Mahallî teşekküllerin her biri kendi 
vilâyetini iltizam ettiği için lüzumlu kararlara 
varılamaması, bu işlerin bir an evvel sürünce
meden çıkarılması için merkezden heyetler gön
derilmesi lüzumu hissedilmiş ve bu heyetleri 
göndermek için 91 nci maddeye 30 bin liralık 
harcırah ilâve edilmiştir. Bundan başka 5524 
No. lu bir Kanun vardır, ki arkadaşlar bu, giz
li nüfusun tescilini emretmektedir. Bu kanunun 
müddeti bir sene sonra bitecektir. Son malî yı
lma girmiştir. Bu kanuna göre köylerde gizli 
kalan nüfusu kaydetmek için daimî bir tarama 
yaptırmak için valiler ve kaymakamların emri
ne bir para vermek lâzımgelmiştir. 

Bir tasarruf yaparak bu kanunun emrini ye
rine getirebilmek için 307 nci bölümün 92 nci 
maddesine 27 bin lira konmuştur. Yani nereden 
tasarruf etmek mümkünse yapılmış ye nereye 
verilmesi lazımsa oraya verilmiştir, bu suretle 
hareket edilmiştir, takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Özür dilerim, 
sayın raportör, minder dışına çıkmasaydı ben 
de buraya çıkmazdım. Fakat bölümün dışına 

.çıktılar. Oradaki kesintiyi mazur göstermek için 
daha evvelki maddelere geçtiler. Fakat geçtik
leri maddede de aynı minderde güreşi kabul ede
bilirim. Sayın içişleri Bakanı, vukuatın azal
dığını ifade ederken, raportör raporundan an
laşılıyor ki köylüler arasında toplu çatışma ve 
çarpışmalar olmaktadır. (Gürültüler). Bunları 
önlemek için de yeni yeni yolluklar koymak ica-
betmektedir. Fakat hiçbir yolluk seçim kütük
lerin© ait olan masraflardan tasarrufu icabettir-
mez. Seçim kütüklerinin aidatını başka yer
lere dağıtrrsakj günün birinde seçmen kütüğü 
diye bir şey kalmaz. Yalnız arkadaşımın mevzu 
içinde konuşmalarım bendeniz tavsiye edeceğim. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN —• Buyurun, Güçbilmez. 

^.İ9S2 Ö : â 
I BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAlİMÜ'jJ 

GÜÇBİLMEZ (Bolu) — İzin verin mindere ge
leyim. Yalnız arkadaşım nerede? Arıyorum, bu
rada göremiyorum. 

Cezmi Türk arkadaşım, bir taraftan İçişleri 
Bakanı vukuatın azaldığını ifade ederken, di
ğer taraftan raportör, kitle halinde çarpışma
lar olduğunu bildiriyor, demeseydi kürsüye çık
mayacaktım. Tasrih için çıktım. Az evvel de 
arzettim, hudut ihtilâfları dünün, bugünün, 
evvelisi günün değildir. Çok eski ihtilâflardır. 
İşte İller İdaresi Genel Müdürü, karşımızda. 
Alâkalı illerin milletvekilleri de bilirler. Bun
lar içinde 15 sene gibi uzun mazisi olan ihtilâf
lar vardır. Henüz, halledilmemiştir. Hele sınır
lardaki vilâyet hudutları ihtilâflarından halk 
mustariptir. Bunlar bu işin bir an evvel âdilâ
ne olarak halledilmesini istemektedir. Bunun 
halledilebilmesi için de merkezden bitaraf heyet
lerin gidip mahallerinde, tesir altında kalma
dan, bir hakem gibi kararlar vererek vatanda
şın huzura kavuşturulması lâzımdır. Onun için 
sırf bu işe tahsis etmek üzere para vermek ica-
beder. Yeni bir buluş olarak bu ödenek bütçe
nizde yer almıştır. 

BAŞKAN — 418 nci bölümü oyunuza arze-
I diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka

bul . edilmiştir. 

B. Lira 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutturulan öğrencilere verile
cek burslar 292 500 
BAŞKAN —Kabu l 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri •' 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 89 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Geçen yıl borçları 40,000 
BAŞKAN — K a b u l edenler... 

j , Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Û. l i r a I 
502 Eski yıllar borçlan 59 500 

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

B — Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü Büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. 

ıSöz(; Cumhuriyet Halk Pa,rti'si adına, Avni1 

Doğan Beyindir. 
AVNİ DOĞAN (Yozigad) — Muhterem ar

kadaşlar, demokratik bir rejimin icaplarına uy
gun ve kifayetli [bir emniyet teşkilâtının yeni 
baştan kurulması lüzumu en âcil bir zaruret 
olduğu kadar, vatandaşların dört gözle bekle
diği bir icraat halinde kendini hissettirmekte
dir. Gerçi zabıtamızın ıslah ve tevhidine ait bâ
zı teşebbüs ve1 beyanlara zaman zaman rastla
maktayız. Fakat o husustaki hazırlıkların ma
hiyeti, şimdiye kadar sarahatle ifade olunma
mış ve aşağıda arzedeceğim esaslı noktalar üze
rinde Meclise ve âmme efkârına bir izahat veril
memiştir. Bu esaslı noktalar şunlardır : 

A) Emniyet teşkilâtımızın kuruluş şekli ne 
'olmalıdır? Bu teşkilâtın elemanları1 nereden ve 
nasıl tedarik olunmalı ve hangi usul ve şartlar 
içinde yetiştirilmelidir? 

B) Yetiştirilecek olan yeni1 elemanların bu
günkü mevcut teşkilâtın yerini alması nasıl bir 
tertip ve plâna bağlanmalıdır? 

ıC) Bu icraatın Devlet bütçesine yükliyöce-
ği masrafın miktar ve mahiyeti ne olabilir?.. 

Muhterem arkadaşlar, gayesi âmme nizamı
nı . korumaya matuf olan zabıtanın, vazifelerini 
şu üç esaslı grupta toplamak mümkündür: 

d. Bugüne kadar mania zaibıtası veya idari 
zabıta adını verdiğimiz âmme nizamını bozma
ya müteveccih faaliyetleri önleyici zabıta hiz
metleri ; 

2. Suçları tesbit, tahkik ve tenvir etmek 
ve suçluyu yakalamakla muvazzaf adlî zabıta; 

3. Devletin bütünlüğünü ve emniyetini teh
likeye koyacak faaliyetleri önlemekle vazifeli 
siyasi zabıta. 

Zabıtanın Devlet bünyesindeki! esaslı vazife
leri, işaret ettiğimiz bu ana hatlardan ibaret 
olduğuna (göre, bu sahada yapılacak ıslahatın 
ıgayesi, bu hizmetlerin en iyi şekilde yapılma
sını sağlryacalc imkânları hazırlamayı emreder. 

.mi 6 .: â 
der ek bugünkü genel emniyet kuvvetlerimi 

zin, gerekse umumi zabıta görevleriyle yakın
dan ilgili hususi zabıta teşkilâtımızın kuruluşu, 
elemanlarının seçim kaynağı ve yetiştirilme tar
zı yukarda hulâsatan arzettiğimiz vazifelerin 
hakkiyle yapılmasına müsait değildir. 

Vakaa, bu kadro içinde vazifeli olan vatan
daşlarımızın büyük bir kısmı şartların müsa-
adesizliğine rağmen faziletli ve muvaffak bir 
mesai yapmak için çırpınıp durmaktadırlar. 
Fakat bu iyi niyet, maksada yetecek şekilde 
hazırlanmış ve yetiştirilmiş olmamanın zaruri 
icapları yüzünden ya pek az semere vermekte, 
yahutta halkın şikâyet ve ıstıraplarını önlemek 
kudretinden mahrum bir faaliyet olarak heba 
olup gitmektedir. 

Bu muvaffakiyetsi'zliğin âmilleri, yukarda 
da arzettiğim gibi zabıta eleman kaynaklarının 
maksada uygun olarak seçilmemesinden, talim 
ve terbiyedeki noksanlardan ileri gelmektedir. 
İddiamızı ispat için hizmet sahası geniş olan 
jandarmayı ilk önce ele alalım. 

Askerlik çağma basmış olan vatandaşların 
az çok okur yazarlarından ayrılan genç çocuk
lar, önce jandarma okullarına gönderilerek beş 
altı ay gbi kısa talim ve terbiye devresinden 
sonra il ve ilçelerdeki birliklere sevkolunur. 
Orduda bir kur'a neferinin yetişmesi için 
sarfedilen zaman en az sekiz dokuz aydır. Jan
darmaya eskerî bilgilerden başka, kanun bil
gisi de verileceğini düşünerek, beşi altı aylık bir 
zaman içinde okuldan ayrılan jandarma erleri
nin seviyesini ölçmek kolay olur. Güya bu er
lerin gittikleri birlikte ayrıca bir talim ve ter
biye devresi geçireceği nizamnamesine yazılıdır. 
Fakat realite hiç buna imkân bırakmaz, çünkü 
bölüklerde hesap memuru yerine kifayetsiz bir 
gedikli bulunduğu için bölük kumandanı iaşe 
ve hesap muameleleriyle bilfiil uğraşmak zorun
dadır. Bundan başka takım komutanları kadro
su daima münhaldir. Yetiştirilmeleri bu kadar 
basit ve kifayetsiz olan erler münferit karakol
lara tevzi olunur. Vatandaş hukuku ve zabıta 
salâhiyet ve vazifeleri hakkında bilgisi pek az 
olan bu genç çocukların, beklenilen âmme hiz
metini başarmalarına imkân yoktur. 

îşler bununla da bitmiş değildir : Jandarma 
eri, bir kur'a neferidir; hizmet müddeti bitince 
terhis olunacağını bilir. Bu itibarla yaptığı va
zifeye bir istikbal ve bir meslek aşkiyle bağlı 
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değildir; Kendisine Her ay j verdiğimiz 25 'lira 
iaşe ve bir lira maaşın, yarattığı müşkülât için
de bunalıp kalır ki, bundan doğacak mahzurla
rın takdirini yüksek Meclisinize bırakıyorum. ; 

BAŞKAN —.-Jandarma Genel Komutanlığı 
Bütçesi bundan sonra gelecektir. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Zabıtamızı bir 
kül halinde mütalâa etmek fikrindeyim ve aynı 
zamanda Yüksek Meclisinizi iki defa rahatsız et
memek için fikirlerimi toplu olarak arzetmek 
istiyorum. Bu itibarla Sayın Başkanın müsaade 
etmelerini rica ediyorum. (Devam devam ses
leri) . 

BAŞKAN — Buyurun. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Polise gelince; 

bunların çoğu, stajyer gençlerdir. Kendilerine 
henüz meslekî bilgi verilmemiş ve dâva bu genç
lerin fıtri kabiliyetleriyle insaflarına terko-
lunmuştur. Vazifeleri hem maddi ve hem de mâ
nevi bakımdan ağır olan polislerimizi bu pa
halılık devrinde - geçim derdinden kurtarmış 
da değiliz. Âmme nizamının korunmasına, işle
nen suçların tahkik ve tetkikma ve suç delil
lerinin tesbitine, ve suçluyu bulup adalet ciha
zına tevdi eylemeye, memleketin bütünlüğüne 
karşı hazırlanan faaliyetleri meydana çıkarma
ya memur ettiğimiz emniyet teşkilâtımızın du
rumu, böyledir. Başka memleketlerde polisin 
kullandığı ileri teknik vasıtalardan bizim zabı
tamız mahrum, bulunmaktadır. Nöbet ve hizmet 
saatleri de çok uzun ve yıpratıcıdır. 

Siyasi zabıta mensuplarının vaziyeti de mâ j 

ruzatımdaki durumun aynıdır. Memleket bütün
lüğüne karşı faaliyette bulunan gizli kuvvetler
le mücadeleye kifayet edecek bir tahsisat da ve
rilememektedir. 

Mahiyeti bakımından umumi zabıta hizmet
leriyle ilgili olan Gümrük Muhafaza ve hudut 
birliklerinin kaliteleri, mâruzâtımda hulasaten 
çizdiğim tablonun bir eşidir. Bu hususta fazla 
tafsilât vererek sözü uzatmak istemiyorum. Yal
nız şu ciheti tebarüz ettirmekte fayda görüyo
rum. Emniyet ve asayiş işlerinden doğrudan 
doğruya mesul olan İçişleri Bakanlığının bu bir
likler üzerinde sarih ve müessir bir salâhiyeti 
yoktuî. 

Hal böyle olunca yapılacak ilk işin, Cumhu
riyet idaresinin ve vatandaşın beklediği vasıfta 
bir zabıtanın kuruluşuna geçmekten ibaret ol
duğu meydana çıkar. Çünki yeni şartlara uy-
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gun bir zabıta teşkilâtının yapılması, eskilerinin 
yerini alabilmesi için en az yirmi senelik bir 
müddete ihtiyaç vardır. Bu uzun kuruluş yılla
rını şu ve bu sebeplerle uzatmak, vatandaşın 
muhtaç olduğu emniyet ve huzur ümidini daha 

•uzun bir devreye talik etmek olur. 
Büyük şehirlerde gizli fuhşun alabildiğine 

yayıldığı bir sürü içtimai ve ahlâki âfetlerin 
bünyemizi bozmak istidadını gösterdiği ve suç 
işleme temayülünün çok arttığı bu sırada-bütçe 
endişesini kale almaksızın - hemen harekete geç
mek bir zarurettir. 

Gerçi zabıtamızı motörleştirmek ve daha mü
essir silâhlarla teçhiz etmek gibi bâzı gayretle
rin sarf edildiğini görmekteyiz,. Fakat radikal 
bir ıslah hamlesi yapılmadıkça bu yolda parça 
parça sarf edilecek gayretlerin heba olacağına 
zerre kadar şüphe edilmesin. 

İçişleri Bakanının bu husustaki hazırlıklar 
üzerinde Yüksek Meclise ve âmme efkârına izah
larda bulunmasını bekleriz. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. (Yok sesleri). 
Ercüment Damalı (Vazgeçti sesleri). 
İhsan Altmel! 
İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Muhterem 

Arkadaşlar, senelerden beri bu memleketin ka
nını emen, iliğini kemiren bir beyaz zehir ka
çakçılığı mevcut olup, komünizmle mücadele 
eder gibi, bu zehirle mücadele eden. bir idare 
âmiri vardır ki, kendisini burada tebrik etmek 
vazifemdir. Bu da Kemal Aygündür. 

Arkadaşlar; İstanbul Milletvekili olduğum 
için, biliyorum, İstanbul'da sokak ortalarında 
nice aile evlâtları, beyaz zehir içerek perişan 
bir hale düşmüşlerdir. Eski iktidar, serbest bı
rakmış ve kaçakçılığı himaye eder şekilde bir 
idare yolundan hareket etmişti. 

Muhterem arkadaşlar, bugün memlekette ha
kikaten öteden beri devam eden bir hırsızlık 
mevcuttur. Ama bunun sebepleri nelerdir? 
Zannıma göre; köylerden, akın eden bâzı vatan
daşlarımız vardır, işsizlik yüzünden şehirlere 
gelmektedirler. İçişleri Bakanlığından rica edi
yorum, bu köylü zümrelerin mümkün olduğu 
kadar şehre akın etmelerine müsaade etmesinler. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Arkadaşlar, söz
lerim iktidara ihtar, muhalefetten rica mahiye
tinde olacaktır, özeti budur. 

Arkadaşlar; her nedense muhalefetin mürev-

— 885 



B : 48 âö.2 
vieı' efkârı nâbecası olan, Ulus cenapları, tarihe I 
intikal eden'efendilerinin malikâneleri zannettik
leri bu mukaddes kürsüden başkalarının söz sa
hibi olmalarını hiç hazmedemiyorlar. Bilhassa 
vaiz olmasını. Fakat müsterih olsunlar, millet 
idaresi behemehal lâyık olan ellere intikal ede
cektir. İktidar da çok müteyakkız olsunlar ki, 
Devletin devamı da hak ve adalete vabestedir. 

Arkadaşlar, senelerce 20 milyon Türk milleti
ne; zülüm ve dalâlet yolunda âmin dediren ve baş 
eğdiren idarenin gayretkeşliğini yapan halk par
tili arkadaklardan çok rica ederim. Demokrasi 
ufkundan doğan adalet güneşinin etrafında hâ
le şeklinde görünen siyah bulutlar varsa iyi bil
sinler İd, onların bıraktıkları, teressübatı zülmi-
yeden başka bir şey değildir. (Sağdan, bunun 
bütçe ile ne alâkası var sesleri). Umumi müza
keredir, umumi görüşmedir. (Sağdan : Sadede 
gel,sesleri, gülüşmeler). 

Milletin selâmeti de ,bu yoldadır. Muhale
fetin memleketin nizamını ihlâle1 matuf olan 
tenkidleri, her zaman Türk Milleti tarafından 

' tel'in edilecektir. Bu duaya da âmin desinler, 
hak yolunda yürüyenlerin hâmisi - Allahtır. 
(Âmin sesleri). 

İktidardan ricam da şudur ki; tuttukları 
yolda âdilâne hareket ettikleri takdirde, ömür
leri, çok tızun olacaktır, bu duaya siz de deyin 
âmin. (Âmin sesleri,- gülüşmeler). 

BAŞKAN— Sadetten uzaklaşıyorsunuz Ömer 
Bey! 

(ÖMEK BİLEN (Devamla) — Sadet içinde
yim. Şimdi Emniyet Bütçesinin çok verimli ve 
ehemmiyetli olması lâzımdır. Yalnız emniyet 
mensuplarından da çok rica ederim ki; bu fuhuş 
belâsına dikkat etsinler. Memleketteki gayriah-
lâki hareketlerin önüne geçsinler. (Âmin ses
leri). Hükümet bu hususta çok müteyakkız ol
sun. Evet, her vakit haklı duaya âmin diyecek
isiniz; Bu millet 20 - 25 sene size âmin dedi. Fa
kat dalâlete âmin dedirttiniz', hakiıkata değil. İşte 
iktidarın, millî bünyemizde yara açan ve mem
leket nizamını ihlâl eden kumar, fuhuş gibi âfet
lere karşı müteyakkız davranmasını Hükümet
ten rica ediyorum. Bir millet, ancak ve ancak 
hakla, adaletle yaşar. Bu milletin ve memleke
tin müdafaası için harcanan paranın bir misli
ni ahlâki sahaya sarf etmek Hükümet için bir 
borçtur. Allah Hükümete, millete hayırlı mu-
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I vaffaİdyetler ihsan etsin. (Âmin sesleri). &iz 

deyin âmin. (Âmin sesleri). 
BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Arkadaş

lar, sivil savuma ihtiyaçlarının barış gamanın-
da hazırlanması ve teşkilâta bağlanması husu
sunda İçişleri Bakanlığı teşkilâtına muayyen 
kanunlarla, muayyen vazifeler verilmiştir. İçiş
leri Bütçesi sırasında konuşamadım. 

Şimdi bir iki noktaya temas edeceğim: Bu 
kanunlardan birisi 4654 sayılı Kanundur. Bu 
kanuna göre 16 yaşından 60 yaşma kadar vatan
daşlar havadan kıta indirmelerine, paraşütçüle
re, denizden ve sınırlardan sızmalara karşı mu
kavemetle mükelleftir. İçişleri Bakanlığı teşki
lâtı tarafından bu mükellefler; teşkilâta tâbi 
tutulur, sicilleri tanzim edilir ve seferde yapa
cakları bu işlere hazır bir hale getirilir.. Bu 
kanun 1944 t e çıkmıştır. Bu zamana kadar İç
işleri Bakanlığı teşkilâtı tarafından eğer bu ka
nun mevzuunda bir şeyler yapılmışsa, izahat ve
rilmesini rica ediyorum. 

Diğer bir kanun 4656 sayılı kanundur, ki, şe
hir, kasaba ve köylerin lüzumunda tahliyesi ve
ya seyrekleştirilmesi işlerine mütedairdir. Tafsi
lâtını arza lüzum görmüyorum. Bu kanun da 
İçişleri teşkilâtına mühim ödevler tahmil etmek
tedir. 

Tahliyeden bahsettim. Muhterem arkadaşlar, 
sabit almuştur ki, dar zamanlarda tahliye, çok 
vahim ve tehlikeli neticeler vermektedir. Bu ka
nunun bu kısmının bir kere daha gözden ge
çirilmesi icabeder. Seyrekleştirme bahsinde Ba
kanlığın çalıştığını biliyorum. Bu hususta ica-
bederse ve lüzum görürlerse tenvir buyursunlar. 
Tahliye işleri tehlikelidir, dedim. Bununla be
raber seferde askerî cephelerimizin önünde ve 
ilerisinde kalacak olan milyonlarca, halkın mu
kadderatı ve âkibeti üzerinde elbette ki, dur
mak ve düşünmek şarttır. Buna da bu kadar 
dokunmakla iktifa ediyorum. 

Üçüncü bir kanun ki, çok ehemmiyetli bir 
kanundur. Bu da"3502 sayılı «Hava Taarruzları
na Karşı Korunma Kanunu» dur. Şehir ve ka
sabaların ve harbi idameye yarıyan bilûmum 
memleket hayhaklarmm ve tesislerinin hava 
taarruzlarına karşı sivil sahadaki korunmasını 
istihdaf eder. Havadan atılacak olan yangın 

j bombaları, tahrip bombaları, gaz bombalarına 
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karşı bilhassa emniyet teşkilâtı, rabıta teşkilâtı 
mühim l ödevlerle vazifelondirilmiştir. Bu mev
zu üzerinde bir hayli çalışılmış olduğunu biliyo
rum. Bununla beraber zaman geçtikçe bu yolda 
bâzı tekâmül görülmüş ve bu kanun kısmen es
kimiştir. Bu kanunun da yeniden gözden geçi
rilmesi ve atom bombalarına karşı da sivil ko
runmanın göz önüne alınması lâzımgelir. 

Daha bâzı söyliyeceğim şeyler var, fakat 
Emniyet Bütçesini ilgilendirmiyor. Yalnız; lütfe
derseniz kısaea bir noktaya daha temas edeyim. 

. 'Memleketin topyekûn seferberlik ve savun
ma hazırlıklarının mühim birer rüknü olan si
vil korunma işlerinin de tam bir ahenk içinde 
ve bir elden idaresi için muayyen bir kanunla 
Millî Savunma Yüksek Kurulu ihdas edilmiştir. 
Bu kurul ne yapıyor? Bir harb patlar patlamaz, 
coğrafi durumumuz icabı âni tehlikelere mâruz 
kalabiliriz. Binaenaleyh bir ordunun hazırlan^ 
ması gibi, sivil ve savunma hizmetlerinin de 
zamanında ve vaktinde hazırlanması ve plân-
laştırılması icabeder. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, Hüsamet
tin Bey. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Devamla) — Bi
naenaleyh bu hususta, yani topyekûn seferber
lik ve savunma işlerimizin hazırlığı hakkında 
Hükümetin bizi tenvir etmesini rica ediyorum. 

ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar, bütçenin umumi faslı üzerinde mâruzâ
tımı yaparken vakit darlığı sebebiyle bağlamak 
fırsatını bulamadığım sözlerimi ikmale ve bu 
münasebetle neticesini şimdi tahsile çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünün üzüntüleri 
olarak gönlümüze ve gözlerimize dolan içtimai ha
yatımızdaki bilhassa fazilet kusurlarını mevzuu-
bahs etmek isterken, yaşıyan bu hataların iktida
rımız tarafından düzenlenmesi hususunda göste
rilen hassasiyetin mahzuziyetini her şeyden ev
vel kayıt ve arza fırsat bulduğumdan ötür'ü bah
tiyarım. Hükümetimizin çok büyük vazife ve 
mesuliyetlerin yükleriyle mahmul bulunduğunu 
takdir buyuran Büyük Meclisin bir uzvu olarak 
ben de, mevcut zaman ve imkân kıstasları mu
vacehesinde tatminkâr ifadeyi bulduğum icra
atında onu millet huzurunda Övmekle mevzua 
gireceğim. Bu vesile ile bugün karşılaştığımız 
bütün fezail naksanlığı, kusur ve bünye ak-
sülamellerinin dünden mevrus hatalar olduğu-
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mı da berveçhi peşin arzetmekliğim yerinde b»ir 
ifade olacaktır. 

Bu sabahki münakaşalar sırasında .Halk Par
tisi milletvekillerinin hiçbiri!, münhasıran ken
di suçları olan, milletin paymal kıldıkları ırz 
ve namus mefhumu üzerinde durmadılar. (Sağ
dan sıra kapakları ve Allah, Allah sesleri). 
Esasen duramazlardı da. Zira yıktıkları mihrap 
'Önünde ve onun korkunç hakikati karşısında, 
müdafaa sadedinde konuşabilecek tek şeyleri 
kalmamıştı... 

BAŞKAN — Abba's Bey; genel müdürlük 
bütçesi üzerinde konuşun. 

ABBAS GİGİN (Devamla) — Yaşadıkları 
ve masum millete yaşattıkları diktatöryanın 
sebebiyet verdiği felâketlerden sonra' hakikaten 
konuşulacak bir şeyleri olmamak lâzım gelirdi.. 

BAŞKAN — İkinci defa rica ediyorum, sa
dede gelin. . 

ABBAS GÎGÎN (Devamla) — Fakat ben 
şahsan işledikleri günahların en affedilmez 
'olanlarından birinin ve mühiminin, iffet ve is
mete taallûk eden mebhas olduğu kanaatimi bu 
konuyu kapatırken işaretten fariğ olamıyaea-
ğım. Onîar yalnız bizzat bu mânanın, bigâne 
kalmakla müsebbibi değil, aynı zamanda müşev-
viki de olmuş bulundular. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Teessüf 
ederiz. 

ABBAS GÎGÎN (Devamla) — Bunu bu kür
süden haykırmasak da millet çok iyi biliyor. 
Sizi, biz bağışlasak da tarih bü'tlün: meraretiyle 
müstakbel nesillere bu hazin hikâyelerin serze
nişini yapmakta tereddüt göstermiyecektir. 

Şimdi Demokrat Parti iktidarı olarak Hükü
metimize bu yıkılmış içtimai varlığımızın kıy
metlerini yeniden bina etmek vazifesi teret
tüp ediyor. Bugüne kadar olan icraatın kıstası 
ile bunun da başarılacağı ümidini izhar etmek 
isterim. Hele bilhassa sayın îçişleri Bakanının 
yüce şahsında cidden sonsuz bir itimatla bu 
neticeyi bekliyoruz. 

Beşer hilkatini çığırından çıkaran fuhuş, 
zina, kumar ve esrar gibi beka ve mevcudi
yetimizin değer ve manâlarını tahrip eden 
arızi itiyatlarla amansız mücadele edilmesini 
candan arzu ederken buna hizmet gören mü
sabaka tertiplerinin de matbuat ve tatbikattan 
ref'inin zaruretine inanıyorum. Bu, bir irtica 
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değil bilâkis içtimai bir ihtidadır. Bizi yoksul 
kıldıkları kendi bünyemiz faziletlerine tekrar 
getirecek bu icraatı bakanlık vazifelerinden ma-
dut görmek hasseten sürürüm olacaktır. Her ka
rışı Türk necabetinin âsârı ile dolu toprakla
rımız üstünde namus ehli bir millet olarak4 

veledi zina ve piçlerden artık azade kalabile
lim. Bunun teminine matuf cezai müeyyidele
rin teşdidi hususunda yüksek alâkalarını rica 
ederim. İdari ve vazifevi kusurların da mutlaka 
ibretle tecziye görmesini beklemek kadar tabiî 
bir şey olamaz. Büyük şehirlerde esnafla sıkı mü
nasebette bulunan görevlilerle eshabı mesalih-
ten gayrimeşru kazanç sağlıyan memur hatala
rına artık katî bir son verilmek zarureti kanaa
tindeyim. < 

Hal^, Hükümete muhabbet veya nefretini 
kendisiyle yakın temasta bulunan vazifelile
rin efalinden toplıyacaktır. Bu noktaya daima 
âzami hassasiyet gösterilmesini bilhassa kayde
deceğim. 

BAŞKAN — Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Avni Doğan. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; arkadaşımızın sarf ettiği ağır sözlerin 
Meclisi âlice tasvip edilmediğini görmek be
ni müteselli etmeseydi bu arkadaşa .lâyık oldu
ğu cevabi verecektim. Herkes burada seviye
sine göre konuşuyor. 

BAŞKAN — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; İçişleri bütçesinde kabul edilen ki
fayeti müzakere takriri konuşma imkânını ver
medi. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde, 
beş dakikalık zaman ölçüsü içinde, bu bütçe ile 
ilgili her mevzu üzerinde konuşmaya imkân 
yoktur. Yalnız, kısa zaman içinde şunu tebarüz 
ettirmek lâzımdır ki, dünün zabıtası, fizikî oto
rite esasına göre çalışıyordu, bugünün zabıta
sı, ilmî ve kanuni otoriteye göre çalışmaktadır. 
Bu esas dâhilinde çalışan zabıtanın vatandaş hu
kukunu ve kanunu ihlâl mevzuundaki vazife zor
luğunu takdirlerinize arzederim. Bu teşkilât dâ
hilinde bulunup da ve kendisine tevdi edilen 
vazifeyi her türlü fedakârlık ve feragat ölçüsü 
dâhilinde gören bu arkadaşların maaş ve kad
ro durumları üzerinde Yüksek Meclisinizin iler
de daha büyük hassasiyetle duracağından emin 
bulunuyoruz. Geçen seneki bütçe konüşmaların-
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da da arzettiğim veçhile, bir polis memuru, iki 
eve bakan bir insandır. Aldığı maaşla beş nü
fuslu ailesini evinde barındırmaya ve arta ka
lan parasiyle bir haftalık karakol hayatında 
kendisini beslemeye mecburdur. Bu durum ve 
şartlar içinde bulunan polis teşkilâtımız içinde 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen eleman
lar mevcuttur. Gönül arzu eder ki, Büyük Mec
lisin tasvibine sunulacak Teşkilât Kanunu, 
mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda çıka
rılsın. 

Muhterem arkadaşlar, polis, 18 saat bilâfasıla 
devam eden vazifesi dolayısiyle, fizikî otorite
sinden sarfettiği kudretin mukabilini gıda ola
rak alamamaktadır. Bunu bir hakikat olarak 
ifade etmek zorundayız. Bu sebeple maalesef 
ferdî bünyesinde zaıf. vardır. Bunu rakamlarla 
ifade etmek mümkündür. Bugün Türkiye Cum
huriyeti içinde 6300 polis vardır. Bu 6300 poli
sin hakiki ve tam rakam olarak arzediyorum, 
400 ü tüberkülozdur; nisnet % 7 dir. Bu bü
yük rakamı yüksek takdirlerinize, ileride polis 
vazife ve teşkilât kanunlarında alacağ ĵmız 
esaslar için bir fikir olmak üzere, arzediyorum. 

Polisin çalışma tarzına da temas etmek is
terdim. Polis, dün nasıl çalışıyordu, bugün nasıl 
çalışıyor, yarın nasıl çalışacak veya çalışması 
lâzımgeldiği hakkında izahat vermek, çok za
man alan bir iştir. Söze başlarken arzetmiştim, 
vaktin darlığı karşısında kısaca bâzı noktaları 
ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugün polis teşkilâtı, 
topyekûn zabıta teşkilâtı, az çok bir ilerleme 
kaydetmekle beraber hâlâ eski sistem içinde
dir. Zabıtadaki reformun Demokrat Parti dev
rine nasip olacağına inanıyorum. Bugün zabıta 
istenilen şekilde motorize olmak durumundan 
çok uzaktır. 

Zabıtanın motorize olmasını gönlümüz arzu 
eder. Hâdiseleri vaktinde takip edebilmesi için 
mutlak surette bu seneki bütçeye konulmuş ve 
maliyeye intikal etmiş olan (201,500) lira tahsi
sata ilâveten 80 arkadaşımızla taşıt mubayaası 
için 300 bin liralık bir tahsisat verilmesi husu
sunda teklifte bulunduk. Sırası geldiğinde Yük
sek Heyetinize arzedilecektir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Teklifimizle alâkalı rakamların bir kısmını 
arzederek sizlere mukayese imkânını vermek is
tedik... 

— 888 — 
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BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur.. 
Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, bugün huzurunuza Bütçe Kanunu ta
sarısı münasebetiyle yapılan müzakerelerin bel
ki en önemlisinden birisini ve Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarının yepyeni bir marifetini' orta
ya koymakla bu sahada, rahmetle anmak iste
rim, İsmail Hakkı Çevik, burada 33 vatanda
şın kurşuna dizilmesi hâdisesini Büyük Meclise 
intikal ettirmişti. Ben de daha büyük ölçüde 
ve geniş mânada çok mühim bir hâdiseyi belirt
mekle vazifemi yapmış, hakikaten huzuru vic
daniye kavuşmuş olacağım. 

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının el koy
duğu hâdise şudur : Bu bölgede, Diyarbakır'la. 
Mardin arasında Karaköprü mevkiinde bir soy
gunculuk hâdisesi oluyor. Bu soygunculuk hâ
disesi, eski iktidara lıas metot ve zihniyet ile 
dlo alınıp îzam ediliyor, bununla ilgilidir, 
diye peyderpey iki, üç, beş kişi, ne bulmuşsa 
getirilip kurşuna diziliyor ve bu kurşuna dizdiği 
vatandaşların sayısı da tam 93 e baliğ oluyor. 
Bu meczuun ihzari tahkikatını, Diyarbakır Sav
cılığı yapıyor ve Jandarma Genel Komutanlı
ğından vaziyeti soruyor. - Aldığı cevabın ma
hiyeti hakkında bir malûmatım yok. - Jandar
ma Genol Komutanlığı da bu işi savcılığa bildi
riyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı işe el 
koyuyor, ilk tahkikatı İçişleri Bakanlığı mü
fettişleri yapıyor ve evrak tekemmül ettikten 
sonra, şümulü ve ehemmiyeti itibariyle evrak 
teferruatı ile beraber Bakanlar Kuruluna tevdi 
edilmiş bulunuyor. 

Benim, bu mevzuda daha geniş ölçüde ko
nsamdan evvel, meselenin, mahiyet ve ehemmi
yetine binaen, alâkalı bakanın bu kürsüden iza
hat vermesini rica edeceğim ve onu takiben eğer 
gerekirse konuşmada bulunacağım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; müşahedelerimize göre bugünkü emni
yet kadrosu, bilhassa büyük şehirlerde artan ih
tiyaca cevap verecek durumda değildir. Bu sene 
bunun tedbirinin düşünülüp düşünülmediğini, 
farkedemedim. Bu yıl, bir tedbir alınmamışsa, 
âtide tezekkür edilmesini rica ederim. İkincisi 
ele; muhalefetin iddia ettiği gibi, 14 Mayıs in
kılâbından, sonra zabıtaya bir ürkeklik geldiği 
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iddia edilmezse bile nihayet intikal devresinin 
taliin icabı olarak münferit dahi olsa polis ve 
jandarmalarımızın kanunun kendilerine verdi
ği salâhiyetleri istimal etmekten çekindikleri de 
müşahede edilmektedir. Bu itibarladır ki; Em
niyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Ge
nel Komutanlığının kendilerine kanunen veril
miş olan salâhiyetleri tamamen istimal etmeleri
ni ve hiçbir şeyden çekinmemelerini, teşkilâtla
rına bildirmelerini, rica edeceğim. 

Arkadaşlar, bu temennilerimden dolayı bu
gün zabıta zihniyeti bakımından, kısa bir hatıra
mı zikretmeme müsaade buyurmanızı rica ede
ceğim. 

Aranıza karışmak şerefine nail olmadan ev
vel, bir gün, İzmir'de yazıhaneme giderken ya
nımda bir yaşlı kadın peyda oldu. Oğlum, İkin
ci Sulh Ceza Mahkemesi nerededir, diye sordu. 
Ben de oraya gidiyorum, sizi götüreyim dedim. 
Mahkemede ne yapacaksın dedim. Sorma, ge
cen gün bir çocuk tenceremi çaldı, polise git
tim, kanun değişmiş dövmemişler, mahkemeye 
vermişler, dedi. 

Muhterem arkadaşlar, 14 Mayıs inklâbının 
vatandaşın vicdanında bu şekilde ifadelendiril-
mesinde âmil olan Türk zabıtasını, bugün de
mokrasi inkılâbına bu derece intibak edebilmiş 
olmasından dolayı şükranla anmayı vazife edde-
diyorum. (Alkışlar). 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Efendim, İçişleri Bakanlığı Bütçesi müzakere 
edilirken görüşmek şerefine nail olamadım. Bu 

I itibarla emniyet, hakkında bâzı mâruzâtta bu-
j lunacağım. 
| Sözlerini büyük bir zevkle dinlediğim Avni 

Doğan arkadaşım, benim söylemek istediğim. 
| birçok noktalara temas ettiler, memleketin iç 

yarasını, teşrih ettiler. 
I Arkadaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü mev

zuunda, şu veya bu politik havaya kapılmadan 
ona gereken maddi ve mânevi yardımın, memle-

[ ketimizin fakir ve iktisadi bünyesinin zayıf ol-
[ ması dolayısiyle, yapılamamış olduğunu söyle

mek isterim. Fakat bugün, on, on beş gibi az 
I adedde de olsa ;jip ve diğer alât edevatla teçhiz 

edileceğini, memnuniyetle müşahede etmekte
yiz. Kendimi övmek gibi olmasın, söylemeye 

I mecbur olduğum için arzediyorum, ben, uzun 
I müddet Avrupa 'da bulundum. Oradaki polisler-
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İ6, memleketimizin polislerini mukayese edersek 
azap duymamak elden gelmez. Arkadaşlar, ni
çin bu.memlekette de namuslu polis vatandaş
lar, 80, 90, 100 lira asli maaşa kadar yükselme-
sinler ? Affınıza ınağruren söylüyorum, ukalâ
lık yapmıyorum, oralarda meslek mensupları, 
yaşlı bir polis memuru) oralarda, 100 lira maaşa 
kadar yükselebiliyor. Eica edeceğim bu kürsü
den, Emniyet Genel Müdürlüğü, bir proje ha
zırlasın, içişleri Bakanlığı ile görüşsün, bu Mec
lise getirsin. Bu Meclis elinden gelen her şeyi 
yapacaktır. 

Çünki arkadaşlar; emniyet teşkilâtı, ırz, na
mus ve şerefimizle meşgul olan ve'bunları hi
maye eden bir yer demektir. 

Arkadaşlar, bilhassa Avni Doğan Bey temas. 
ettiler, siyasi kısımlara bakan arkadaşlarımız 
vardır. Bunlar, değil bir kaç dil bilmek, doğru 
dürüst kendi dillerini dahi bilmiyorlarv Bu iti
barla ben rica edeceğim; Emniyet Umum Mü
dürlüğünün ıslahı, bir zarurettir. Her şeyden 
evvel zirai kısma, zirai işlere ne kadar önem 
yeriyorsak, Emniyet Bütçesine de o kadar ehem
miyet vermemiz lâzımdır. Siyasi kısımla meşgul 
olan.bir polisin u fak bir kelimesiyle, namuslu 
insanların perişan olması derhal mümkündür. 
Onun için tekrar tekrar rica ediyorum, Emni
yet Genel Müdürlüğünün ıslahı için ne lazımsa, 
bunu ilgili makamlar düşünsün. Icabeden kanun 
tasarısını ve teklifi bakanlık, bize getirsin. Bu 
Meclis, emniyetimiz için, Emniyet Genel Müdür
lüğüne elden gelen her şeyi yapar. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OZUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; benim birkaç söz söylememin asıl 
sebebi; içişlerine verilmek istenilen vazifelerdir. 
Bana öyle geliyor ki, içişleri Bakanlığından, 
veremiyeceği bir şeyi istemekteyiz, istedikleri
mizin başında .bulunan şey nedir? Evvelâ biz, 

_' zabıtayı bir ahlâkı umumiye zabıtası gibi müta
lâa etmekteyiz. Takdir buyurursunuz ki, kanun
ların tatbikatına ve bunu zabıta kuvvetiyle mu
hafazaya mecbur olan ve Dahiliye Bakanlığı, dı
şı akseden, insanların dışına vuran işlerle uğ
raşabilir. Halbuki, iç hâdiselerdir ki, dısma doğ
ru insanları sevkeder. Binaenaleyh bu teşkilât
tan istediğimiz vazife, asıl bu bakanlıktan ziyade 
Millî Eğitim, Adalet ve hattâ Sağlık, Diyanöt iş
leri ve Vakıfların işidir. Bu iç âlemimizi doğ-
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rûdan doğruya eline verdiğimiz bu vazifeli ar
kadaşların meseleyi eline alıp halletmediği müd
detçe, içişleri Bakanlığını böyle bir ahlâkı umu
miye vazifesiyle muvazzaf gibi görmemiz, onun 
muvaffak olmasını istemiyoruz derecesine kadar 
varabilir. Bu itibarla bir kere onun vazifesini 
tâyin edelim. Ondan sonra şimdiye kadar elirio 
az imkân verdiğimiz bu teşkilâta, bir bakalım. 
Geçen gün, Adalet Bütçesini elimizden geçirir
ken gördük ki, daha hapisane işini halledememi
şizdir. O gün, hapishaneye koyduğumuz insan ha
yatının macerasını bir kere daha dinlediniz. 
Bu vaziyette imkânsızlıklarla içişleri karşı kar
şıya gelirse - ki, emniyet bununla alâkadardır -
bunda nasıl muvaffak olurlar? Bunların nasıl va
zifesini tesbit edelim, ellerine imkân, hazırlayıp 
teçlıiz edelim ve sonra elemanlarım iyi hazırla
maya çalışalım. Benim mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN - - Müzakerenin kifayeti hakkında 
verilmiş önergeler vardır. Onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliğinin reye konularak 

Emniyet Bütçesinin bölümlerine geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Saffet Gürol 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü 

hakkındaki konuşmalarla Yüksek Meclis tenev
vür etmiştir. Bölümlere geçilmesini rica ederiz. 

Antalya Milletvekili Antalya Milletvekili 
Dr. Fatin Dalaman . Nazjfi Şerif Nabel 

ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Şahsım mevzun 
'bahis oldu, sataşılmış olduğundan, dolayı söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınıza sataşıldı iddiasında 
mısınız? Bu sebeple mi söz istiyorsunuz? 

ABBAS GÎGÎN (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Başkanlık böyle bir kanaatte de

ğildir. Israr ediyor musunuz? 
I ABBAS GÎGtN (Devamla) — Hayır. 

BAŞKAN — O halde kifayeti müzakereyi re
ye koyacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZÎ LÜTPt KARA-
OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arka
daşlar; kısıacaf aziz arkadaşlarımın sordukları 

i suallere cevap yereyim, 

890 
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Âvni Doğan arkadaşımızın zabıtanın tensikı | 

bahsindeki sualine cevabım şudur: Halen bu
nun üzerinde çalışıyor. Amerikalı mütehassıs 
ve müşavirler de bu mevzuda çalışıyorlar ve 
rapor hazırlıyorlar. Zabıtanın tensik ye tevhidi 
bahsinde bir de kanun tasarısı hazırlanmakta
dır. Burada zabıtanın tensik ve tevhit şekil
leri, şartların ne olacağı, nasıl yetiştirilecek
leri, eskilerinin nasıl istihlâf edileceği hususları 
derpiş edilmektedir. Bütün bunlar üzerinde ar-

- kadaşlarım dürtüyorlar. Bunlar hakkında bir 
daha konuşulacak ve icabederse . kanun istene
cek ve kanuna ihtiyaç olmıyan kısımlar yavaş 
yavaş tatbik edilecektir. 

Hüsamettin Bey arkadaşımızın sorduğu sivil 
ve topyekûn seferberlik hakkındaki işlerin ra
poru çok evvelden hazırlanmış ve millî seferber
lik komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır. 
Şüphesiz orada alınacak kararlar, yavaş, yavaş 
memleket muhitinde ve sathında tatbika konu
lacaktır. 

Kâzım Arar arkadaşımızın sorduğu husus 
için hazırlıklı gelmediğim için cevap veremiye-
ceğim. Filhakika bu meselenin rapor ve fezle
kesi, Başbakanlığa verildi. Meselenin asıl mahi
yeti hakkında izahat veremiyeceğim. Affımzı 
dilerim. 

BAŞKAN — Efendim; içtüzük hükmüne 
göre bir milletvekiline söz vereceğim. 

Baha Koldaş. 
BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Aziz arkadaş

larım; iç güvenliğimizin en kuvvetli teminatı 
olan aziz zabıtamızın teşkilâtlanması hakkkında 
gerek îzzet Bey arkadaşımızın, gerek Avni Do
ğan ve gerekse Abdullah Gedikoğlu arkadaşı
mızın yapmış oldukları konuşmalar; hakikaten 
bugünkü ıstırabımızın ıen kuvvetli noktasını 
teşkil etmektedir. Sayın Bakan bu mevzuun 
hazırlanmakta olduğunu bildirdikleri için nok-
tai nazarımı tekrarlamakta fayda görmüyorum. 
Bendeniz, vaktin darlığına binaen yalnız 
seyrüsefer işlerine temas ve işaret edeceğim. 

Bugün büyük şehirlerimizde nakil vasıtala
rının kesafeti çoğajbnış olması dolayısiyle bü
yük bir seyrüsefer, ıstırabı vardır. Yalnız şunu 
da şükranla söyliyeyim ki, bu büyük ıstıraba 
mukabil gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da 
ve gerekse.'İzmir'de alınmış olan tedbirler, ha
kikaten iftiharın üstündedir. İstanbul Emni
yet Müdürü ile Altıncı Şube Müdürünün vo j 
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Ankara Emniyetinin gece gündüz bu işler üze
rindeki • çalışmalarını takdirle karşılamamak 
mümkün değildir. Bugün bu büyük ıstırabın 
yüzde 50 si halledilmiş vaziyettedir. Ancak bu 
ıstırabımızın bir kısmını da şehirler ve kasaba
lar arasındaki seyrüsefer işleri teşkil etmekte
dir. Bu hususta alınmış olan tedbirler hakkın
da evvelce zabıtaya yapılmış olan tamimlerin 
bir kere daha gözden geçirilmesi, çok isabetli 
olur kanaatindeyim. Bunun için Bayındırlık 
ve İçişleri bakanlıklarınca müşterek kontrol ve 
murakabe esası üzerinde bâzı tedbirler alınmıştı. 
Bu tedbirlerin son zamanlarda kadro mülâhaza
sı ile tam bir şekilde yürütülemediğini ve bu 
yüzden bâzı vakayiin çoğaldığını görmekteyiz. 
Diyebilirim ki, . her gün acı bir vaka ile karşı 
karşıyayız. Bunların miktarını hesap edecek 
olursak kaybettiğimiz kıymetlerin, ne kadar 
büyük bir yekûna baliğ olduğu görülür. İstir
hamım şudur ki; Trafik Kanunu çıkıncaya ka
dar bu hususta icabeden tedbirler alınmış olsun. 
Bilhassa bu hususta belediyelerimizin vazifeleri 
vardır. Eğer şehirler ve kasabalardan dışarı çık
makta olan kamyon ve otobüslerin ve diğer ara
baların şoförlerinin belgesiz, kamyonlarının bo
zuk ve seyrüsefer nizamına uygun olup olmama
sına dikkat ederlerse ve bilhassa belgelerini vi
ze ettirmeden hareket 'etmemeleri tedbirlenirse 
zannederim ki bu, oldukça azalacaktır. 

İkinci ricam, şehirler içinde dolaşan askerî 
vasıtalardır. Bundan 3 - 4 sene evvel İstanbul'
da seyrüsefer müşkülâta uğramış, askerî mer
cilere müracaat edilerek müdüriyette askerle
rin de iştirak ettiği bir heyet huzurunda askerî 
şoförler imtihana tâbi tutulmuşlar, bunların 
da muvaffak olanlarının şehir içinde seyrüsefer 
etmesi kararlaştırılmıştı. Bu karar hakikaten İs
tanbul'da çok iyi tatbik edildi ve neticesi gayet 
müspet oldu, yüzde 60 - 70 iyi bir netice alındı. 
Bu karar, büyük şehirlerimizde de tatbik edi
lirse zannediyorum ki, bugünkü nakil vasıtala
rı vakaları büyük bir nispette azalmış olacak
tır. ' İstatistik gösteriyor ki, motorlu vesait kar 
zalarmm ekserisi, askerî vesaite aittir, sivil ve
saitin yaptığı kazalar üçte bir nispetindedir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 
GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Usul hakkında konu
şacağım. Motorlu taşıt mubayaası hakkındaki 
önergenin, taallûk ettiği bakanlığın büı?a ait 
maddesinde görüşülmesi lâzımdır. 
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BıAŞKAN — İ)ivan bu hususu tezekkür et

miş ve bu bütçe ile ilgisini görmemiştir. Mali-
yo Bakanlığı Bütçesinde nazarı itibara alacak
tır. 

Kifayeti müzakere takririni kabul edenler... 
Etmiyenler... Kif'ayeti müzakere kabul edilmiştir. 

(Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

201 

202 

203 

206 

207 

208 

209 

212 

214 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
.Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
.Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 

. gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek pa
ra mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis âmir ve 

Lira 
25 432 100 

283 020 

2 44.1 120 

000 

1 949 441 

2 728 800 
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memurlarına 1475 sayılı Nakdî 
Tazminat Kanunu gereğince 
verilecek tazminat 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 304 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304: Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 321 466 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 İller kira bedeli 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler . 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yalluklar 248 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 3201 ve 4598. sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi gider
leri ve yollukları 63000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 159 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Binek hayvanlarının yam, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
gereçler, tedavi ve ilâç bedeli 
ve köpekler için yiyecek gider
leri ' • • • • : • 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma giderleri 203-500' 
BAŞKAN —• Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat giderleri' 1 636 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 

40,r 
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Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

2 6 . 2 . 
Lira 

314 000 

417 

418 

453 

455 

501 

741 

751 

17 206 

5 000 

9 900 

800 

6 001 

14 900 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yollama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Telli ve telsiz telefonlar ve tel
sizler işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere yeri
lecek burslar 

, .BAŞKAN — Kabul ; edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj. giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul., edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
yönetim, iaşe, ilâç ve sair ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAıV — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN - . Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
Küçük yapı işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
Satmalınacak makin a, araç ve 
gereçler 

BAŞKAN •— Befet Aksoy, buyurun. 
, -BEFET AKSOY (Ordu) '— Efendim; 751 

nei bölümün 10-n'cu- maddesini teşkil eden telli 
ve telsiz telefonlara! satînalınması için konulan 

40 000 

11 000 

34 600 

100 000 

65 000 

763 500 

1952 ti •: 2 
683 bin 500 liranın sureti saıifı•hakkında- '(fe) 
cetveline bir formül konulması Bütçe Komisyo
nunda' düşünülmüştü. Düşünülen formül şu şe- * 
kikle ildi: 

«Montaj, ambalaj, taşıma ve yedek parça 
satın alma ve onarana- giderleri, 'bu''tertipten' 
ödenir.» Bu formül komisyonca kalbul edildiği 
halde, matbu olarak elde bulunan 'bütçe tasarı
sında ben bunu göremedim. Acaba bir zühul 
neticesi mi konmadı, yoksa komisyon kararma 
rağmen başka bir mülâhaza ile mi konmamıştır? 
Bu hususta komisyon namına raportör izahat 
verirse zapta o şekilde geçer ve isabetli olur. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
v BÜTÇE K. ADINA MAHMUT GÜÇBlDMEZ 

(Bolu) — Efendim, arkadaşımızın hakkı var. 
Bendeniz de aynı bölüm ve aynı madde için , 
söz istemiştim. Arkadaşımızın söz istediğini gö
rünce buna temas edeceğini talimin ederek on
dan. sonra konuşmayı tercih etıtim. 

Buyurdukları şekilde komisyonda bir for
mül kabul edilmişti ve bu formülün; E cetvelin
de emniyet giderleri kısmında 751 n!ci bölümü
nün 10 n'cu maddesi için; «montaj, ambalaj, ta
şıma, yedek parça, satınaima ve onarma gider
leri bu tertipten verilir.» fıkrasının konulması 
kararigir olmuştu. Fakat 'bir zülhııl neticesi na
sılsa tabedilmemiştir. Komisyon Başkanı ve 
Maliye ile ğörüşfliüm, bu hatanın tashihini uy
gun gürüyoruz ve Yüksek tasvibinize böylece 
arzediyorıtz. ' 

NECİP BİLGE (Niğde) — Bu bölümde Hü
kümetin teklifi 50-bin lira olduğu halde komis
yon bunu 683 bin lira olarak kabul etmiştir, 
arada 633 bin küsur lira fark vardır, bunun 
Sebebi nedir? 

BÜTÇE K. ADINA MAHMUT GÜÇBÎLMEZ 
(Bolu) — Efendim, dikkat buyurulursa bölü
mün bu maddesi, telli, telsiz telefon ve teletip-
ler satınalmak'için konulmuştur, ondan sonra 
'gelen 20 nei1 maddede de aynı mahiyette satıh-
al'malar için Ödenek konulmuşltur. 

Bunlar Emniyet Genel Müdürlüğünün; asıl 
emniyet bakımından, istihbarat bakiimmdan va
zife görebilmesini gerektiren cihazlar olması iti
bariyle bu cihazlarla bu teşkilâtın takviyesini 
•komisyonumuz memleketin yüksek menfaatleri 
ne çok uygun gördüğü ve bütçe açığının'.biraz 
fazla artmasına âmil olsa bile, bundan fedakâr
lık yapılmamasını muvafık görmüş olduğu için 
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Yüksek • Meclisin ele- bunu tasvip edeceği1 ümi
diyle bu zammı yapmış bulunmaldadır. 

BAŞKAN — Efendim 751 nci bölümü ko
misyonun tashihi veçhile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler.., Kabul edil-
•miştnv 

C — Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi: 

, BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 
Bütçesine geçiyoruz. 

Söz O. H. P. Meclis Cfrupu adına Avni Do
ğan'indir.' (Konuştu sesleri). 

Feridun Fikr i ' Düşünsel! (Vazgeçti sesleri), 
Ali Fahri İşeri!; (Vazgeçti sesleri), Halil Sezai 
Erkııt! (Yok sesleri)", Mehmet özbey! (Vazgeç
ti sesleri). - , • • ' • 

Başka söz. istiyen yoktur. Bölümlere geçilme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bölüm
lere seçilmesi kabul edimriştir. 

IV 
201 

202 

Aylıklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler, 
Ücretler 
BAŞKAN -

- Kabul edenler... 
, Kabul edilmiştir. 

- Kabul edenler... 

Li ra 
14 267 389 

270 720 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar , 836 000 
BAŞKAN ~« Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 1.4 ncu 
maddesinin (D) ve 15 nci 

• j maddesinin (E) fıkralariylo 
,. 34, .38 ve 39 neu maddeleri ge-

, .., reğince T. O. Emekli Sandığı-
. na yapılacak ödemeler 1.036 902 

BALKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Tenisil ödeneği ' 2 100 
; BAŞKAN..— Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
214 ,Hazarda vazife görürken yara

lanan subay ve erlere 1475 sa-
. yılı Nakdî Tazminat Kanunu 

. .,,• gereğince verilecek tazminat 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

"• Etmiyenler... Kabul-edilmiştir. 

B. 
215 

Lira 

216 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte öğretim ye eğitimde 
başarı, görevini yapmada ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 
BAŞKAN — Kabııl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 
ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

' Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2771 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

9 250 

6 450 

133 700 

59 000 

20f> 000 

163 234 

2 500 

435 000 

20 000 

345 700 
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Basımevi giderleri 
BAŞKAN' — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan satınaima ve tâvizi ve 
ölenlerin tazmini 

Lira 
3 400 

30 000 

YUSUF KARSLIOÖLU (Yozgad) — Efen-
dim, atlı jandarma adedi çok azaldı. Halybuki 
birçok yerlerde buna çok ihtiyaç var. Bilmem 
ki, bunun tezyidi ciheti düşünülüyor mu?-Bu 
cihete nazarı dikkati celp için söz aldım. 

BAŞKAN — Bölümü oylarınız,'; arzediyorum. 
Kabul edenler ...Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
B. 
409 

410 

411 

412 

413 

414 

416 

459 

501 

502 

701 

Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edenler ..." 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aeskerî gereçler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri ve teçhizat 
BAŞKAN — Kabul edenler ..'. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
KuTUmlai' ve komisyonlar ge-
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenle]-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan ' 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Lira 
14 936 800 

5 074 000 

361 000 

01 000 

000 

531 540 

115 000 

20 800 

34 400 

4 350 

100 000 

Lira 
200 000 

B. 
741 Küçük yapı işleri 

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

D — Dışişleri Bakcmhğı Bütçesi : 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesine 
ruz. . 

Galip Kınoğiu (Yok şeşleri). 
Mehmet Özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlarım, •• sizlere bir hâdiseyi izah 
ettiğim takdirde hariciye teşkilâtımızın kurulu
şu ve yürüyüşü hakkında çok açık ve hakiki bir 
fikre sahip olacaksınız. 

Almanya'nın daveti üzerine, sizleri temsi-
len, on milletvekili arkadaş Almanya'ya git
tiler. Heyet Federal Almanya'nın merkezi, olan 
Bonn vilâyetine vardığı ve trenden indiği zaman 
bizleri, Almanya adına birçok Alman Hükümet 
memurları, sıcak bir sevgi ile karşıladılar. Fakat 
ne yazık ki,, bizleri karşılıyan bu dostlarımız 
arasında Almanya'daki Elçilik memurlarımız
dan biı* tek..memur, bizi karşılamaya ğelmçdi. 

Sayın arkadaşlar, ne de olsu insan, uzak ve 
yabancı yerlerde kendisine yakın olanları, cid
den görmek istiyor. Fakat çok yazık ki ; Tür
kiye'yi temsilen,' temsil ettiği memlekete Türk 

•milletinin hakiki mümessillerinden müteşekkil 
bir heyet geliyor, burada ne sefir, ne müsteşiar 
ve ne de en küçük bir Türk memuru, hiçbirini 
göreriıiy truz. 

Fakat bir akşam ziyafetinde, bize verilen bir 
kokteylde, mecbur oldukları merasime gelmiyen 
bütün sefanet erkânımızı, elçimizi, müsteşarı
mızı, başkâtibinden başka en küçük kâtibine 
kadar bütün Türk memurlarını ziyafette göre
bildik ve maalesef o vakit tanışabildik. Bir 
aralık, kendilerine, ne için merasim icabı, mec
bur oldukları istikbale gelmediklerini hatırlat
tığımızda ve Türkiye'yi temsil eden, Türk 
heyetinin bu ihmallerinden dolayı hepimizin 
üzgün ve küskün olduğumuzu söyle
yince bana cevaben; ne yapalım kardeşim, ad
resle rinizi, adlarınızı biz ancak misafir kaldı
ğınız otel kâtiplerinden öğrenebildik." Türk 
hariciyesi, bize, adlarınızı bildirmediler, deyin
ce dondum, kaldım. Bu ne cüret ve ne lâuba
lilik. 
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. Buradaki Hariciye Bakanlığımızın affedil-

. m ez, bu gafletini de ayrıca büyük bir üzüntü 
• ile karşılarım. Neticede şu hakikate ve kanaate 

vâsıl oldum ki ; Türk Hariciye Bakanlığının dış 
memurlarının ve sefaret erkânının çoğu, bizim -
yaptığımız 14 Mayıs İnkılâbının büyük sihirli 
kudretine asla inanmış ve onu anlamış değil
lerdir, 

Şu muhakkak ki ; gerek- Bakanlığımızın 
içinde ve gerekse büyük demokrasi' inkılâbını 
başarmış Türk milletinin dış mümessilleri olan 
elçiliklerimizin çoğunda, halen Babıâli zihniye
tini taşıyan ve eski sultayı yaşatan müstehase 
haline gelmiş birçok memurlarımız vardır ki ; 
bunları tezce değiştirmek, yerlerine lâyık olan
larını. ve bugünkü demokrasi inkılâbımızın he
yecanını almış güzide, genç, seçkin, çalışkan ve 
namuslu politikacılardan seçmek ve tâyin et
mek,'"büyük. vatanımızın menfaatine olacaktır. 

Şayanı şükran, ki ; bu yarayı hepimizden da
ha iyi bilen ve teşhis eden sayın Dışişleri Baka
nımızın pek kısa bir zamanda hariciyemizde, 
içte ve dışta gerekli ıslahatı yapacağım inanmış 
bulunmaktayım. İtalya Hariciye Nazırı bir ese
rinde diyor ki ; Türkiye sefiri ile üç defa ko
nuştum. Her görüşmemde Türk.sefiri bana ro
matizmasının ağrısından şikâyet etti, diyor. 

Artık büyük v e , siyasi -bir inkılâp yapan 
• Türk milleti bu gibi modası ve içi geçmiş sefir

lerin yerine ruhu iman, kalbi heyecan dolu fe
dakâr ve ehil evlâtlarının getirilmesini ehem
miyetle temenni ederek sözlerime son verirken, 
dış memleketlerde Türkiye'mizi temsil eden el
çilerimizin oradaki, talebe, sivil' bütün Türk 
kardeşlerimizle yakîricn yürekten alâkadar ola
bilecek ve bizi hakkiyle, şerefimizle mütenasip 
bir şekilde daha candan ve içten temsil edebi
lecek kabiliyet ve -Uyakattaki kıymetlerden se
çilmesini yurdun yüksek selâmeti ve üstün men
faati bakımından rica ederim. 

OSMAN KAPANI (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar1; Bakanlıktan Yüksek Meclise ve ora

mdan Dışişleri Komisyonuna havale olunan-and-
1 aşın a ve" anlaşmaların birçoklarında tercüme 
hatalarına sık sık rastlanmaktadır. Çok defa bir 
metin, muhtelif kimseler tarafından Türkçeyc 
çevrildiğinden kullanılan lisan keşmekeşlik ar-
zetmekte, bugünkü konuşulan ve yaşıyan dil 
bir tarafa bırakılarak, ekseriya Tanzimat Os-
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I manlıcasiyle, yeni uydurma kelimeler kolkola 

bağdaştırılnıaktadır. 
Dışişleri Bakanlığının arşivine girecek olan 

beynelmilel vesikaların ciddiyet ve ehemmiyet-1 

leriyle mütenasip olarak kusursuz tercüme 
[••.edilmelerini istemek, hakkımızdır. Bu maksadı 

temin için, vaktiyle olduğu, gibi, Bakanlıkta bir 
Tercüme Bürosunun kurulmasının bir ihtiyaç 
olduğu kanaatindeyim. . 

Bir* de Bakanlığa alınacak yeni memurlar 
meselesi .var. Bunlar üzerinde fazla titizlik 
göstermek zarureti vardır. Memleketi hariçte 
temsil edecek olan memurlarımızda bilgi, zekâ li-
yakattau evvel, seciye, ahlak ve karakter gibi 
mânevi kıymetler aramak, zorundayız. Eğer bu 

I -hususlara dikkat edilmiyeeek olursa, ileride biz-
J 1er için bunun ıstırabım çekmek mukadder ola

caktır. 
I Hat tâ yalnız memurlarımızın değil, temsilî 

bir sıfatla. harice gidecek olanların da ahlâki 
ve içtimai • seviyelerini ariz, amik tahkik etmek 
yerinde olur. Şayet alınan netice menfi ise, 
yapılacak iş, bu gibilerin dışarıya gitmelerine 
müsaade etmemektedir; 

I Bunun ne kadar lüzumlu olduğunu anlamak 
I için, bunndan bir müddet evvel iki'güreşçimi-

nin İsveç'teki çirkin hareketlerinin nasıl millî 
bir üzüntü kaynağı olduğunu hatırlamak: kâfi
dir. zannmdayım. 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın iki zıt dok
trin blokuna ayrılan manzarası karşısında istik
bale huzurla bakmak için elde birçok sebep
ler mevcuttur. Türkiyenin müşterek emniyet 
sistemine katılması, Atlantik âbidesine mimari 
bir ihtişam vermiş ve bu suretle harb ihtimal
lerinin azalmasını temin etmiştir. Esasen daha 
Atlantik Paktı mevcut değil iken, Türkiye bol -
şevik emeller karşısında dimdik bir kale gibi 
durmasını bilmiş silâh altında kuvvetli bir ordu 
tutmak suretiyle dünya karşısına" büyük hizmet
lerde bulunmuştur. 

Azimli karar ve, hareketlerimizle bolşevik 
1 istilâsının Doğu Akdeniz kıyılarına yaklaşma

sına bu suretle dünya geçit noktalarının tehli
keye düşmelerine mâni olduk. 

Barışa (ilan güvenimizi artıran ikinci bir se
bep de şudur: Malûmdur ki, eskiden uzun va
deli harbler yapabilmek için açık denizlere hâ
kim olmak şart koşulurdu. 

I Bugün ise harb tekniğinin ilerlemesi, bu na-
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zariyeyi ikinci plâna düşürmüş ve harb sana
yiinde kullanılan hayati maddeler, birinci dere
cede rol oynamaya başlanıştır. 
Nitekim, ikinci Dünya Harbinde, Naziler bir
çok stratejik noktaları ele geçirdikleri halde, 
Amerikanın geniş ibtidai kaynaklarına mağlup 
olmuşlardır. Bugün 3 madde harb endüstrisinin 
mihrakını teşkil etmektedir. Çelik; petrol, ka
uçuk... 

Birleşik Amerika ve Batı Avrupa'nın sene
lik 169 milyon ton çeliğine mukabil Sovyet 
Blokunun 43 milyon ton istihsalâtı vardır. 
Keza Amerika^ ve Batı Avrupa'nın 480 milyon 
ton petrolüne karşılık Sovyet Bloku ancak 40' 
milyon ton istihsal edebilmektedir. Bir de buna 
Amerika'nın atom üstünlüğünü ilâve ederseniz 
harb potansiyeli bakımından demokrasi dünya
sının üstünlüğü derhal meydana çıkar. Bu re
aliteler karşısında §er kuvvetlerinin Üçüncü 
Dünya Harbine tevessül etmeleri, : sonu önce
den belli olan bir maceraya atılmalarından baş
ka bir şey olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, Avrupa Konseyi, Av
rupa İktisadi İş Birliği ve Avrupa Tediye Bir
liği anlaşmalariyle Türkiye, '. Avrupa hudutla
rını Orta Doğuya getirmiş bulunuyordu. Bu 
defa Atlantik Paktı ile başta Amerikan garan
tisi olmak üzere geniş ve kuvvetli bir savunma 
sistemini Şarkta İran, Cenupta Suriye ve Irak 
hudutlarına kadar uzatmıştır. Bu durum- Orta 
Doğu kom sularımız içilı de bir nevi teminattır. 
Türk topraklarından evvelâ Türkiye ve daha 
sonra Amerika ve Atlantik duvarıma çarpma
dan Yakın Doğuya uzanım ak istilâcı kuvvetler 
için mümkün olamıyacaktır. Bu bakımdan dost 
komşu devletler de bu sistemin faydalarından 
istifade edecekler ve Amerikan garantisi ile 
Örtülü bulunacaklardır.* Zaman, zaman Türki
ye'nin hareket hattını yanlış yorumlamak sure
tiyle bâzı Yakın Doğu devletlerinin hataya düş
tüklerini üzüntü ile görmekteyiz. Bizim onlara 
karşı beslediğimiz, dostluk hislerinden başka 
bir şey değildir. Asırlar boyunca bir arada ya
şadığımız bu kardeş milletlerin bizi' herkesten 
daha.iyi tanımış olmaları ieabeder. 

Fakat Türkiye'nin politik, kültürel, iktisadi 
ve sosyal bakımdan bir Avrupa Devleti olduğu
nu unutmamaları ve bu hakikatlar muvacehe
sinde takip etmekte olduğu mâkul ve realist si
yaseti anlamaları lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Vaktiyle Gürcü profesörlerin gülünç iddia-

lariyle başlayıp Rus notalariyle son meydan 
muharebesini veren soğuk harbden muzaffer çı
kan Türkiye'nin1 Birleşmiş Milletler prensipleri 
dâhiliıide Attântik Paktı devletleriyle kader 
birliği yaparak dünya sulhunun galebesini te
min edeceğine katî inancımız, vardır. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) —Muhte
rem arkadaşlar, 'milletimizin], partiler üstünde 
birliğini ve beraberliğini aksettirmesi ıgereken 
başlıca meseleleri başında, naçiz görüşüme gö
re de, dışişleri gelir. Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi ddayıfsiyle huzurunuza (getirdiğim bir, iki 
mütalâa ve temenni; bu kanaatten kuvvet al
maktadır. 

Arkadaşlar, neredeyse üçüncü 14' Mayısa 
et'işeceğiz. öyleyken, Dışişleri Bakanlığımız 
Teşkilât Kanununu getirmemiştir. Bu (BakânV 
Iık, teşkilâtı1, öteki bakanlıklarımıza nispetle 
mahdut olandır. Rejimlerine çok özendiğimiz 
(medeni devletlerde, bu teşkilâtın örneği de 
boldur, yaşamaktadır. Üstelik bu bakanlık, 
Teşkilât Kanununa Ison derece muhtaçtır. Bu 
ihtiyacın dereicesihi anlamak için şu işlere ve 
şu teeşbbüslere bakmanız yeter : 

a) Şu anda, yepyeni bir hale girmekte olan 
Avrupası, Âmerikası, Asyası, Afrikası ile bizler, 
yeni bir dünya karşısındayız, yeni teşebbüsler 
başında ve peşindeyiz. Ama, bunları yürütecek, 
başaracak hariciye mekanizmamız tamamiyle ek
siktir. Bütün bu yeni dünyayı Dışişleri Bakan
lığımız nasıl görüyor, bu teşebbüsleri nasıl yü
rütmek istiyor? Bu dünya ve teşebbüsler önünde; 
istediği para ile ne yapılabilecektir? (İdarei mas-
lahatçı) mıdır? Yoksa yeni dünya şartlarına göre 
tedbir alacak hamleyi yapmak istiyor mu? Bunu 
ancak getireceği teşkilât kanunu ile gösterecek
tir. ' ; ' 

b) Konsolosluk Kanunumuz çıkarılmıştır. 
Yani konsolosluklarımız bugünkü dünyanın man
zarasına, şartlarına uydurulmaya çalışılmıştır^ 
Amma, o kanunla iş görecek olanların bağlandığı 
merkez, eski halindedir. 

C) Birçok bakanlık memuru, şu veya bu se
beple Danıştaya ve basma baş vurmuştur. Bun
ların akisleri Meclis komisyonlarına da. gelmiş
tir. Bunlar karşısında Bakanlık şunu söylemiş-, 
tir: Telâşe lüzum yok; teşkilât kanunu getirece-
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ğız; orada bütün bu dertlerin devasını bulack-
smız.. O halde bu kanunu bekliyoruz. 

ç) Dışişleri Bakanlığımız, (Milletlerarası 
îş Birliği Teşkilâtı) gibi başlı başına bir ba
kanlığı işgal edecek önemde bulunan yeni bir ma-
kanizmayı kendi bünyesine bağlamak arzusunda
dır.. Bir de bu teşkilâtın yepyeni şartlarına, 
son derece ince işleyiş zaruretlerine bakıyoruz; 
bir de Hariciyemizin eski zihniyetine, esin maka-
nizmasma bakıyoruz; bu arzudan dehşete düşü
yoruz; B.u kadar çapraşık yepyeni dünya kar
şısındaki işleyiş zihniyeti, teşkilât kanunu ile be
lirtmemiş bulunan hir bakanlığa insan böyle bir 
makahizmayı nasıl bağlar? 

d) Bakanlık geçen yıl 500 yeni kadro almış
tı.. Bu yıl on tane daha istiyor. Yeni elçilikler 
açmak zorundadır. Bunlar; eldeki makanizma-
nın yeni şartlara uymadığını, parça parça ted
birlerle bakanlığın bu uygunsuzluğu ve yeter
sizliği gidermeye çabaladığını gösterir. 

Yeni teşkilât kanununa olan ihtiyaç, yalnız 
bu işler ve teşebbüslerle belirmez. Dışişlerinin 
getirdiği en küçük bir anlaşmada dahi Bakan
lığın bir tercüme bürosuna ne büyük ihtiyacı ol
duğunu hepimiz defalarla gördük, bu kürsüden 
dinledik. 

Yakın bir geçmişte Dışişleri Bakanlığımızın 
arşivinde de; yakın andlaçmaları bile bulmak zor
du. Bugün durum.nedir? pek iyi bilmiyorum; 
umarım ki, bu nokta olsun tarihçi bakanın tâyini 
ile değişmiş olsun. Her halde arşivimizin düzgün 
olmasını, iyi korunmasını bekliyoruz. 

Bütün bunlar, yeni bjr Teşkilât Kanununa 
olan büyük ihtiyacı gösteren eksiklerdir. 

Ama, bunların hepsi, bir teşkilâtta personele 
varır dayanır. Gerçekten de; yeni bir mekaniz
mayı ellerine vereceğimiz insanların vasıfları, 
yetişme şartları çok mühimdir. 

Bugün, Mülkiyenin bir şubesini, Dışişlerinde 
çalışacak olanlara mahreç yapmış bulunuyoruz. 
İmtihanla alırken de yalnız ecnebi dil bilmele
rini şart koşuyoruz. Buraya gelen ecnebi elçi
lere veya mümessillere bakarak dahi diyebili-
rizki, dış memleketlerde, milletimizi, devletimi
zi temsil edecek insanlarımızın; bizim kültürü
müzü, sanatımızı, tarihimizi iyi bilmeleri şarttır; 
gittikleri yerlerin ne olduğunu bilmeleri şart 
olduğu gibi.. 

Diş dünyada başarının temeli, oranın değer
li şahsiyetleriyle yakın münasebetler kurabil-
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mek,.'saygı ve sevgi telkin etmektir. Emin olu
nuz arkadaşlar, bu temelin atılabilmesi için ha
riciyecinin karakteri kadar, dil bilgisi kadar, 
hattâ daha fazla olarak, kültür seviyesi, sanat 
ve tarih bilgisi rol oynar. Bu hususta, Wasching-
ton Büyük Biçimiz olarak ölen rahmetli Münir 
Bey güzel, mükemmel bir örnektir. 

Güzel sanat bilgisi ve sevgisini önemli şart 
ve vasıf olarak hariciyecide aramamızı mübalâğa 
saymamanız için iki acı vakayı kaydedeceğim. 
Birincisi şudur : Atina Büyük Elçiliğimizde, 
bekleme salonunda Atina Akropolünün bir ma
keti vardır. Atina Akropolü, Elçiliğin görebi
leceği kadar yakında'olduğuna' göre, bu salona 
Türk ressamlarının, heykeltraşlarınm eserlerini 
koymak her bakımdan daha uygun ve faydalı * 
idi. Ama, bunun için, Türk güzel sanatları, 
Türk tarihi ve kültürü ile meşbû olmak lâzımdı. 

İkincisi; Necmeddin Sadak beyin Hariciye 
Bakanlığı sırasındaydı. Amerikadan otuz mil
yon sağlanmıştı. (Amerikan iktisadi iş Birliği 
Teşkilâtından veya Fölbrayt fonundan). 

Bu paranın çok üstünde bir yekûnu Yunan
lılar çekmiş, anıtlarını onarmak ve kurtar
mak, müzelerini birinci sınıf hale koymak için 
harcamışlardı. 

Vaktim olsaydı, bunu da önünüze sermek 
isterdim, fakat maalesef vaktim doldu. 

BAŞKAN— Efendim, söz sırası Andre Vah-
ram Bayar arkadaşımızda iken Remzi Oğus 
Arık arkadaşımıza yanlışlıkla verilmiştir. Şim
di söz sırası Andre Vahram Bayar arkadaşımı-
zmdır. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (istanbul) ~ 
Muhterem arkadaşlarım; harb tehlikesi bütün 
dünya için daimî bir korku ve dehşet teşkil et
tiğinden barışsever milletler böyle bir facianın 
önlenmesi maksadiyle maddi ve mânevi bütün 
imkânlarını birleştirmek zaruretini hissetmiş
lerdir. .. . . . : , . . 

Esasen girmiş olduğumuz, tehalükle girmiş 
olduğumuz Birleşik Milletler Teşkilâtı insaniye
tin, bütün insaniyetin bu sulh, asayiş ve em
niyete susamasından doğmuş bir teşekkül- değil 
midir? ••.-.. • 

İki harbin tahribatından bezmiş insaniyetin, 
elbette ki yıkıcı faaliyetlerin yerine yapıcı ve ku
rucu çalışmaların yer almasını bütün kalbiyle 
temenni etmesi kadar tabiî bir şey olabilir mi? 
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Bu dâva yolcularının ve fedakârlarının ön I 

safında milletimiz yer almış bulunmaktadır. 
Kore'deki eşsiz kahramanlarımız bu dâvanın 

en başpehlivanlarıdır. 'Sulh ve hürriyet uğrun
da yaptığımız bu fedakârlıklar bize bütün, dün
yanın takdir ve sempatisini kazandırmış ve bizi 
eşit haklarla Atlantik Paktının âzalığma kadar 
götürmüştür. 1946 senesinde Paris'te Barış 
Konferansına başkanlık eden M. Mackenzie King 
nutkuna, Pasteur'in jübilesinde sarf etmiş ol
duğu şu sözlerle başlamıştır : 

«Kaçınılmaz bir hakikattir ki, istikbal mus
tarip beşeriyet için en fazla çalışmış olan mil
letlerin olacaktır.» . 

Aziz arkadaşlarım, işte biz bu milletlerden 
biriyiz. 

Dünya barışının mühim bir faktörü. olarak 
rolümüzün ehemmiyeti siyaset âlemi ile alâka
dar hiçbir şahıs ve makamın dikkat nazarından 
kaçmamaktadır. Ezcümle geçen sene yapmış ol
duğum seyahatimde Eoma 'da bulunduğum sı
rada Vatikan Hariciye Bakanı Monseyyör Tor-
dini ile bir mülakatımda bu zat milletimiz ve 
Hükümetimiz hakkında çok sitayişkâr bir lisan 
kullanmış ve hem demokratik inkişaflarımızı, 
hem de beynelmilel demokrasi demek olan barış 
dâvasına karşı alâkamızı hararetli kelimeler ile 
ifade vermiştir. . 

Bu mülakattan bir gün sonra' Papa tarafın
dan bir. davetiye aldım ve ertesi sabah Costel 
Gamdolfo sayfiy esindeki konağına gittim. Çok 
samimî bir resmi kabule mazhar olduğumu şük
ranla yadetmeyi bir vazife bilirim. Bu iltifat 
şüphesiz ki şahsıma değil, doğrudan doğruya 
milletimin yüksek prestişine ve ona karşı bes
lenen hürmete medyun idim. 

Papa, milletimizin ve Hükümetimizin dünya 
barışı uğrunda sarf ettikleri kıymetli fedakârlık
ları dikkat ve hayranlıkla takip ettiğini ve ken
disinin de' başlıca gayesini teşkil eden bu müş
terek dâvadan dolayı Milletimize karşı hissettiği 
samimî sempatiyi tebarüz ettirdikten sonra Mil
letimizin selâmet ve saadeti için dua ettiğini 
söyledi. Bu münasebetle Devlet Başkanımıza, 
Hükümetimize ve Yüksek Meclisimize samimiyet 
ve hürmet hislerinin iblâğına tercüman olmak-

. lığımı rica etti. ,. 
Menfaat ve siyasi dâva birliği kadrosunu da 

aşan bir samimiyetle bize karşı mütehassıs bu
lunan Vatikan Devleti ile siyasi sünasebetler J 
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tesisi kanaatimce faydalı olacaktır. Filhakika 
Vatikan iki bin seneden beri varlığını muhafa
za etmiş en büyük mânevi kuvvetlerden birisi
dir. Aynı zamanda önemli bir müşahede ve ma
lûmat merkezidir. 

Türkiye ile Vatikan arasında münasebetler 
kurulmamış olduğundan, Papanın mümessili 
Fransız Büyük Elçiliği nezdinde temsil vazife
sini görmektedir. Hükümetimiz bu mümessili Va
tikan temsilcisi olarak değil, Türkiye'deki ka-
toliklerin mânevi şefi olarak tanımaktadır. 

Birçok müsliman milletleri dâhil 53 milletin 
resmen tanınmış olduğu Vatikan Devleti, mü
nasip görülüp de Hükümetimiz tarafından da 
resmen tanıldığı takdirde vefatı dolayısiyle ha
len münhalolan Papalık mümessilliğine yakında 
tâyin edilecek yeni mümessil itimatnamesini es
kisi gibi Fransız Büyük Elçiliğine değil, Tür
kiye Hükümetine verecek ve bu suretle kapitü
lâsyonların henüz nasılsa ayakta kalan son ema
resi de silinmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu. (Yok 
sesleri), Ali Ocak. 

ALÎ OCAK (Gazianteb) — Muhterem arka
daşlar, Hariciye Bütçesi görüşülürken bu mev
zuda bir iki söz söylememe müsaadenizi rica 
ederim. 

Bu cazip meslek mensuplarının sıkı bir mu
rakabeye tâbi tutulmaları, bazan tenkidve hü
cumlara uğramaları her memlekette görülen 
tabiî hâdiselerdir. 

Diplomatlarımız .da vatana işçisinden askeri
ne kadar her sahada faydalı unsur yetiştiren 
aynı ailelerin çocuklarıdır. 

îkinci Cihan Harbi esnasında diplomatları
mızın yüzde .ellisi muharip memleketlerde ateş 
hattında asker gibi her tehlikeye ve mahrumi
yete göğüs germişlerdir. 

Elçiliklerimizde, Millî Savunma, Millî Eği
tim, Maliye ve Ticaret- bakanlıklarımızın temsil
cileri bulunmaktadır. Askerî kara, hava ve deniz 
ataşelerimizle maliye, ticaret ve kültür ataşele
rimizin diplomatlarımızla iş birliği yaptıklarını 
belirtmekte fayda vardır. 

Bakanlık teşkilâtı:. . 
Dışişleri teşkilâtı başlıca siyasi, iktisadi ve 

konsolosluk işleri dairelerinden terekküp eder. 
Bütçesi ve kadrosu dardır. Bugün Milletlerarası 
ekonomik münasebetlerin önemi artmış bulun
maktadır. Bu bakımdan iktisadi iş birliği teşkj-
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İâtımızm Dışişleri Bakanlığına bağlanmasında 
fayda ve zaruret vardır. Bu suretle diplomatla
rımızın kadrosu, çalışması, sahası, genişletilmiş 
olur. 

Eski ve yeni iktidar arasında mukayese: 
İkinci Cihan Harbi başında cesaretli bir si

yaset gütmüş ingiltere ve Fransa ile ittifak ak-' 
detmiş Amerika'ya dostluk göstermiş olan ha
riciyemiz harb sonunda bütün dünyada hüküm 
süren buhranın tesirinde kalmıştır. 

Esefle kaydetmek isterim İd iktidarın son 
Dışişleri Bakanı, Umum Kâtibi, bilerek veya 
bilmiyerek hem memleketi hem de siyasetimizi 
hafif ve hattâ kötü göstermişlerdir. Çekingenlik 
iyi bir savunma tedbiri değildir. Bu hareket 
tarzı ne yurdu tehdit eden tehlikeleri ne de 
uluslararası itimatsızlığı giderebilirdi.: 

Hükümetimizce Kore'ye savaş birliği gönde
rilmesi düşünüldüğü günlerde Avrupa'da ve 
Uzak Doğu'da birçok defalar vazife almış bir 
diplomatımız bana dedi ki : 

Beş bin Türk Uzak Doğu'ya elli hattâ beş 
yüz bin kişi değerinde^ varacaktır. Avrupa mil
letlerine emniyet gelecek Batı Almanya ve Ja
ponya'nın hür milletler safında yer alması bu 
suretle kabil olacaktır. 

Barış cephesini kuran Anglo Amerikanlar 
için Almanyasız Avrupa Türkiyesiz Yakın ve 
Orta Doğu olamaz. '. ' 

Suriye hududumuz : 
. Komşumuz ve dostumuz Suriye ile aramızda 

mahzurlu bir nokta var, mahzurun kaldırılması 
her iki taraf için de faydalı ve zaruridir. Bu 
önemli duruma temas etmek mecburiyetini duy
dum. 

Kilis - Suriye hududumuz tabiî kaidelere ay
kırı olarak tesbit edilmiştir. Bu durum Kilisli 
vatandaşlarımızı zarara ve zahmete sokmakta
dır. Her iki tarafı tatmin edecek bir hal çare
sinin bulunmasını ehemmiyetle temenni ederim. 

Bugün dünyanın en büyük devletleri sırasın
da lâyık olduğumuz yeri almış bulunuyoruz. Bü
tün hür milletler için huzur ve emniyet kayna
ğı olduk. Gönül ister ki Hükümetimizin bu isa-, 
betli ve. başarılı siyaseti için muhtaç olduğu 
ödeneği Dışişlerine fazlasiyle verebilelim. 

: Cesaretli ve dürüst dış siyasetimizdo olduğu 
gibi memleketin barışını sağlamakta da kuvvet
li desteğimiz olan ordumuza temennilerimizi ve 
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şükran duygularımızı arzederek sözlerime son 
veririm. 

ABDÜREAHMAN MELEK (Hatay) — 
Muhterem arkadaşlar : Parti namına değil ken
di namıma konuşuyorum. 

Dışişleri Bakanlığının bu yilki bütçesi geçen 
yılki bütçesine nazaran yarım milyon lira ka
dar noksan bir farkla getirilmiştir. 

Yekûnu 13 buçuk milyon lira kadar tutan 
bu bütçe ilk nazarda yüksek bir rakam arzeder 
gibi görünmekte ise de haddizatında umumi büt
çenin yüzde birine dahi yetişmemekte ve lüzum
lu hizmetlere tevziinde ancak dar bir kadronun 
ifadesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Dünya alıval ve cereyanlarına yakından 
vâkıf olabilmek için her tarafla sık sık temas 
etmenin, milletlerarası münasebetleri lüzumu 
derecesinde devam ettirebilmenin epeyce külfet
leri icabettirdiği şüphesizdir. 

Bunu lâyikiyle ifa edebibnek bâzı fedakâr
lıklara katlanmayı zaruri kılar. Bunlar Devlet 
hayatında umumi tasarruf kaidesine riayet et
memek manâsını hatıra getirmemelidir. Umumi 
bütçenin giderlerine yeniden fazla bir yük 
tahmil etmeden dahi zamanın ihtiyaçlarına gö
re Dışişleri Bakanlığının bugünkü kadrosunu 
ve bütçesini genişletmek mümkündür. 

Memleket dışında Devleti temsil, ederek va
zife görmek, Devletin şeref ve haysiyetini koru
mak, memleketin menfaatlerini temine çalışmak 
gibi yüksek maksatları istihdaf eder. Bunun için 
memleket dışında büyük küçük her memurun 
mesuliyetini müdrik olarak gerek temsil işlerin
de gerekse diğer vazifelerinde mükemmel şe
kilde muvaffak olmaları, bulundukları yerler
de emsallerinden geri kalmamaları şarttır. Dip
lomasi meslekine yeni intisap etmiş bulunan 
gençlerin bu sahada tekemmül etmeleri, bulun
dukları muhitleri ve dünya ahvalini iyice tet
kik ederek daima yeni bilgilerle mücehhez ol
maları, kuvvetli lisan öğrenmeleri nihayet bey
nelmilel diplomasi âleminde fikirlerini, sözleri
ni, beğendirebilecek ilmî bir seviyeye vâsıl ol
maları lâzımdır. Bu maksada yarıyacak bir ted
bir olarak merkezde olduğu-gibi hariçte de ida^ 
ri işler diplomatik işlerden tefrik edilmeli ve 
genç diplomatlara meslekleri dâhilinde daha 
çok meşgul olmaları imkânları temin edilmeli
dir. Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanı ye
ni bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlamakta ol-
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oluklarını söyledi. Bu tasarının en kısa bir za
manda Büyük Meclise sunulmasını beklerim. Bu
günkü dünya şartları içinde milletlerarası mü
nasebetlerin genişlediği, günden güne daha çok 
ehemmiyet kesbetmekte olduğu malûmdur. Bu 
vaziyet karşısında bâzı devletler nezdinde elçi
lerimizin halen münhal bulundurulmasını hiç 
doğru bulmuyorum. Merkezde istişari mahiyet 
te çalıştırılan Büyük elçilerden daha çok isti
fade etmek hususu düşünülmelidir. 

Hariçte elçilik ve konsolosluk müesseseleri
mizi meslekî teftişe tâbi tutan yeni bir meka
nizmaya ihtiyaç vardır. Ticaret, Kültür, Mat
buat ateşeliklerinin elçiliklerin bünyesi dâhi
linde toplanmaları faydalı olur. 

Dünya siyasetine bugün her şeyden ziyade 
iktisadiyatın hâkim olduğu realitesi karşısında 
elçiliklerin asli vazifeleri meyanında iktisadi 
faâliyeterde mükellef tutulmaları çok lüzum
ludur. 

Başka devletlerin bâzı sefirlerinde veya se
faret erkânında memuriyet verdikleri memle
ketlere dair siyasi, içtimai, iktisadi eserler veya 
hâtıralar yazmak gayretini gördükçe bizimki
lerinde bu yolda çalışmalarını istemek yerinde 
ve haklı bir temenni sayılır. 

Muhterem arkadaşlar: Dış politikada birleş
miş milletler idealine bağlılık ve bu teşekkülün 
anayasası çerçevesi içinde muhtelif hür millet
lerle dostluklar, andlaşmalar yapmak, ittifak
larımıza sadakat, müttefiklerimizle ve büyük 
dostumuz Amerika ile samimî münasebetleri
mizi genişletmek, dünya sulhuna elimizden gel
diği kadar yardım etmek, garp alemindeki 
mevkiimizi muhafaza etmek, şark milletleriyle 
ve komşumuz Arap devletleriyle dostluk ve iyi 
münasebetler idame etmek gibi Türk milletinin 
yıllardan beri benimsemiş olduğu prensipler 
millî bir siyaset olarak kendini göstermiştir. 

Bu itibarla iktidar ile muhalefetin daima 
bu dış siyaset prensiplerinde müşterek görüşe 
sahip olmalariyle ve birbirlerine müzaheret et
meleriyle memlekete büyük kazançlar sağlana
cağına kaniim. 

Dış politikada prensiplerin tatbikatında ik
tidarla muhalefet arasında metod farkları bulu
nabilir. Hükümetin eksik tedbirlerini görürse 
muhalefet bunları söylemeyi vazife bilir. Bu
nun için mühim meselelerde tatbik kararma 
girmeden evvel Hükümetin muhalefetle de te-
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mas ederek bu muhtemel farkları ortadan kal
dırıcı fikir teatisinde bulunulması çok yerinde 
olur. . , . . - , 

Demokrasi ile idare edilen memleketlerde 
bu tarzda hareket her gün görülmektedir. Hepi
miz için esas. olan memleketimizin emniyet ve 
selâmetini, Türk milletinin refah ve saadetini 
sağlamaktır. Bununla beraber dünya sulhunu 
müdafaa etmek ve tecavüze karşı koymak ga
yesiyle son zamanlarda kurulmuş olan müşterek 
emniyet sistemi içinde kendileriyle ahden bağ
landığımız devletlerle el birliği ederek hür bir 
dünyada milletlerin ve bütün insanların teca
vüzden masun olarak yaşanmaları en büyük eme
limizdir. 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Muhterem arka

daşlar, konuşmamda bâzı sualler de olacaktır. 
BAŞKAN •— Sualleriniz olacaksa bunu ko

nuşmalardan sonraya bırakmanızı rica edeceğim. 
AZÎZ URAS (Devamla) — İçinde benim de 

sözlerim vardır. Müsaade ederseniz kendi sözle
rimi ifade edeyim. 

j BAŞKAN — Nasıl tensip ederseniz. 
AZÎZ URAS (Devamla) — Efendim, Arap 

devletlerinin matbuatında, son zamanlarda aley
himizde keskinleşen bir neşriyat vardır. Mil
letçe kendilerine karşı sempatimiz olan:bu mil
letlerin, bu neşriyatının sebebi nedir bir türlü 
bilmiyoruz? Fakat her halde kötü bir ruh, ora
da, bu milletlerce bizim kendilerine karşı ça
lıştığımızı hissettirmiş veya telkin etmiş bir va
ziyettedir. Hattâ bendeniz bir iki defa bunlar 
arasında seyahatte bulunmam sırasında bâzı ha
tırı sayılır , adamların ağızlarından da bu çeşit 
şeyleri işitmiş bulunuyorum. Buna 'karşı acaba 
Dışişleri Bakanlığı her hangi bir tedbirde bu
lunuyor mu? Suitefehhümü gidermeye çalışı
yor mu? 

Arkadaşlar, Suriye'de yeni bir rejim vardır, 
bu rejime göre bir arazi reformu yapılmaktadır, 
arazi; topraksız adamlara dağıtılmaktadır. Bu 
meyanda bâzı ilânlar yapılmıştır. Fakat Gü
ney - Doğu Türk vatandaşlarının malları bu ara
da tevzie tâbi tutulmaktadır. Hariciye Bakanlı
ğının bu hususta müteyakkız davranarak hâdi
selere tokaddüm etmesi lâzımgelmektedir. 

Arkadaşlar, artık ahitle, yazılı ahitle, bu 
devletle bizim aramızdaki bu müzmin işin hal-

I ledilmesi lâzımgelmektedir. 
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Arkadaşlar, bir de çok mühim bir hâdise; I 

haksız olarak itibarımızı kıran son hâdise, bili
yorsunuz, bir pehlivanlar işidir. Bu, zannede
rim ki milletçe bizi üzmüş ve yaralamıştır. Mü-
balâtsız ve tetkiksiz heyetler göndermiyelim, 
göndermeden evvel bunların sütünün ne oldu
ğunu bir defa mehenkten geçirelim. 

BAŞKAN — Zeki Erataman. 
. ZEKl ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte-

ı- rem arkadaşlar; son defa Atlantik Paktına gir
miş olmakla Büyük Millet olmanın gururu için
deyiz.. Büyük Atatürk'ün, cihanda sulh, yurt
ta sulh, prensibine sadık kalarak, büyük dev
letlerle dostluk yaparken, onun yanıbaşmda bir 
taraftan Garp'ta, Balkan Antantı kurmakla 
emniyetimizi sağlamak istemiş, diğer taraftan 
Sadabat Paktını kurmakla dünya ve memleke-

i timizin emniyetini korumak istemiş olduğunu 
hepimiz hatırlarız. 

Şimdi, Büyük Atatürk'ün Garp'ta kurmak 
istediği büyük emniyet sistemine geniş bir şekil
de girmiş olmakla Büyük Ata 'mn ruhunun şa-
dolduğuna kaaniiz. Yalnız, Şark milletleriyle, 
Orta Doğu ile hattâ Pakistan, Afganistan ve 
yalan dostumuz İran'la; bugünkü dostluk mü
nasebetlerimiz faal bir durumda değildir. Bu 
bakımdan ben Hükümetimizden, bilhassa, onun 
mümessili 'olan Hariciye Bakanımızdan şunu 
istirham edeceğim : Bir taraftan kuvvetli elimi
zi Garb'a doğru uzatırken diğer taraftan da 
Şark milletleriyle bir an evvel anlaşmak ve on
ların önderliği durumuna geçmek, bizim için 
bir vazife olmalıdır. Çünkü büyük millet olmak, 
büyük nüfus kesafetine malik olmakla husule 
gelir. Bu bakımdan 150 milyonluk Müslüman 
kitlesini unutmamak, lâzımdır. 

İkinci nokta : Bu sene hastalık dolayısiyle 
Hacca gideın olmadı. Orada duyduklarımız, bizi 
üzmektedir. Aşağı yukarı pehlivan güreşleri
nin başka bir şekli orada oynanmıştır. Bu ba
kımdan giden vatandaşlarımızın içtimai ve si
yasi durumlariyle alâkadar olacak memurların 
tefrik edilmesini bilhassa Hükümetten rica ede
rim; • ' • • / . : . . , • 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAM '— Burhanettin Onat, buyurun. 
BURÖANETTİN ONAT '(Antalya) — Muh-

terenr arkadaşlar, Atlantik Paktına iltihak et
mekle hiç ışıüp'he yok ki, çok iyi (bir şey yap
tık. (Mikrof ama'gelin eesleri). | 
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^Sesimi yükseltirim dinlerseniz, işitirsiniz. 
BAŞKAN — Divan takip etsin rica ediyo

ruz. ; 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) -— Peki 

efendim. 
Arkadaşlar, 'biz Atlantik Paktına girmekle, 

dünya emniyet (cephesinin ileri karakolu fiilen 
kurulmuş ve teessüs etmiş bulunuyor. Eakat 
'dünya cephesinin açık bulunan (bir Şark kanadı 
vardır. Bu, eğer çok yakın bir mazide tesit et
tiğimiz Atlantik Paktı gibi, ibir Şark anlaşması 
ile kısa bir zamanda tesit edilmiye'cek olursa, 
bu Şark .{kanadı takviye1 edil'miyecek olursa, 
dünyanın bu cephesi ıbomboş kalır. Dünyada 
şahısların olduğu gibi milletlerin de vazifeleri 
vardır. ' 

Benini Misakı Millî ile hudutlarını tahdit 
edilmiş (bir vatanım var, (bunun adnıa Türkiye 
diyoruz. Fakat arkadaşlar, bunun haricinde ha
izim, hudutları Pasifik'ten Atlantik'e kadar, im-
tidat eden bir. mânevi dünyamız daha vardır, 
'bu, Şark dünyasıdır. Allah,, ezelden (beri bize 
Ibu Jbüyük muhitin, büyük ufukların başkanlığı
nı takdir etmiştir. Bir zamanlar (bundan istifa 
ettik, fakat Şark (bizim Ibu istifamızı kabul et
im edi arkadaşlar. Yer, yer teşekkül etmiş, is
tiklâllerini kazanmış milletler var/ . hepsinin 
iglözu bizdedir. Hepsi Türküm adını, Atatürk'
ün resmini, istiklâl hareketlerinde, ihtilâl ha* 
reketlerinde bayrak (gibi kullanmışlardır. Bu
lgun maalesef faiz (bu vaziyetten, Ibu avantajlar
dan istifade eder durumda değiliz. Oralarda 
sefirlerimiz vardır, , (bakıyorsunuz orada mev
cut diğer ecnebi sefMerden daha yabancı, da
na Ibigânedir, Hiçbirisi,.. bulunduğu memleke
tin lisanını bilmediği gibi, temsil ettiği memle^ 
ketin de tarihi Ihakkında - Remzi Oğuz arka-
claşnmızm dediği gibi - kültürlü hakkında ufak 
(bir bilgiye sahip değildir. 

(Binaenaleyh arkadaşlar, Ibura'daki temsilci
lerimizi seçerken dikkatli olmamız lâzımdır. 
Daha doğrusu, buna göre hazırlanmamız lâzım
dır. Bütçe Komisyonunda 195.1 Bütçesi konuşu
lurken o zaman ıbir temennide (bulunmuştum ve 
demiştim ki, başka blüyük devletlerde olduğu 
gibi bizde de Dışişleri Bakanlığımızda birtakım 
ihtisas büroları kurulsun, çekirdekten memur
lar yetiştirilsin. 

BAŞKAN Bir dakikanız var .beyefendi.. 
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BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Za

manı gelince ihtar buyurun derhal terkederim. 
(Gülüşmeler). 

OBu şekilde arkadaşlar, istikbale muzaf ola
rak, istikbale göre kendimizi hazırlamamız lâ
zımdır. Alladım ve tarihin 'Türk Milletine bah
şettiği, hazırladığı, emrettiği 'bir vazife vardır, 
Ibundan feragat edemeyiz. Kendimizi buna gö
re hazırlamamız lâzımdır arkadaşlar. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Söz Dışişleri1. Bakan Vekilinin-
dir. ' 

Efendim, Burhanettin Onat. arkadaşımıza, 
bir dakikayı hatırlatmaktan maksat geri kalan 
konuşmalarını telhis içindi... 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Ha
yır, hayır, (ben de kemali hürmetle ihkiyat ede
ceğimi arzetmi'ştim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKlLl VE ADA
LET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHÎOĞLU 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlar; haricî siya
setimiz hakkında, Yüksek Meclisin malûmatı tam 
ve kâmildir. Sayın Hariciye Bakanı Fuad Köp
rülü arkadaşımız, zaman, zaman Yüksek Meclisi
nizde, Devletin haricî siyaseti hakkında geniş 
izahat vermiş ve bunun bütün safahatını arzet-
miştir. Bilhassa son bir hafta evvel yapılan mü
zakerelerde Devletimizin, Atlantik Paktına dâhil 
olması hususunaki müzakerelerde kanunu itti
fakla kabul etmek suretiyle Devletimizin haricî 
siyaseti hakkındaki hattı hareketini tamamiyle 
açıklamış ve bütün safahatını izah etmiş bulunu
yor. 

Bu itibarla bugün yine bu mevzu üzerinde 
fazla durarak geniş izahatta bulunmaya sebep ve 
lüzum görmüyorum. Anlaşılmış, kabul edilmiş, 
yalnız bizce değil, Meclisi Âlice değil, efkârı 
umumiyeee, hattâ bütün dünya efkârınea anlaşıl
mış bir hariciye politikası berraklığı ve safahatı 
içerisinde bulunuyoruz. 

Bu noktayı böylece arzettikten, sonra muhte
rem' Milletvekili arkadaşlarımın buradaki izahatı
na geçmek istiyorum. 

Mehmet özbey arkadaşımız, A]manya'ya gi
den heyetin sefaret erkânımız tarafından istik
bal edilmediğini, şikâyet tarzında, beyan, buyur
dular. Bu mesele hakkında edindiğim malûmat 
şudur : Dışişleri Bakanlığı bu meseleye el koy
muş tetkikat ve tahkikat yapmaktadır. 

Yine bu arkadaşımız, bu mevzua temas eder
ken bütün hariciye memurları hakkında biraz 
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sert bir lisan kullandılar. Bir mecmuayı, bir te
şekkülü, bir bakanlığın bütün memurlarını' top
tan tenkit etmek, bilmem doğru olabilir mi? Bel
ki vazifesinde lâyıkıyle çalışmıyan insanlar bu
lunabilir. Her teşkilâtta, her Vekâlette böylesi 
vardır. Hariciyemizin kıymetli eleman, ve men
supları üzerinde umumi bir mütalâada bulun
manın bendenizco ve Yüksek Heyetinizce tasvip 
edilmemesi, pek tabiîdir. B,u mevzuda dikkat
sizlikler varsa, onlar hakkında icabeden vazife
ler, kontrollar yapılır. 

Muhterem Osman Kapani arkadaşımız, geniş 
izahatlarında, umumi siyasetimizin ana hatları 
üzerinde durdular ve geniş izahatta bulundular, 
Bu noktai nazarlarının yerinde ve isabetli oldu
ğunu bendeniz de arzediyorum. 

Profesör Remzi Oğuz arkadaşımız teşkilât 
kanunun henüz gelmediğinden, hariciye meka
nizmasının eski olduğundan bahsettiler ve .Ha
riciye idarei maslahatcı mıdır, değil midir, di
ye bir sual sordular. Konsolosluklara temas 
ettiler ye arşiv işlerinin bozuk olduğunu, tah
min ettiler. 

Evvel emirde şunu arzedeyim ki, Hariciye 
Teşkilât Kanunu hazırlanmaktadır, ve yakındâ 
Yüksek Meclise arzolunacaktır. Bu teşkilât ka
nunu. ile bugün tenkid olunan noktalar, tan
zim ve ıslah edilmiş olacaktır.1 Şüphesiz ki, bu 
kanun, Yüksek Heyetinize geldiği zaman bu
nun eksiklikleri Yüksek Meclisinizde daha ziya
de ikmal ve itmam olunur. 

Andre Vahram Bayar arkadaşımız; umumi si
yasetten bahsettikten sonra, Vatikan Müessese
sine temas ettiler ve Devletimizin Vatikan Mües
sesesini tanıması temennisinde bulundular. Bu 
mesele, doğrudan doğruya üzerinde tetkikat 
yapılacak bir meseledir. Plariciyenin bununla 
meşgul olacağını arzederim. 

Ali Ocak arkadaşımız, kadro meselesine 
temas ettiler. Bu husus da Teşkilât Kanununda 
nazarı dikkate alınacaktır. 

Kilis havalisi ve hudut işine gelince; bu
günkü durum itibariyle ele alınacak bir nokta 
yoktur. 

Abdürrahman Melek arkadaşımız, buradaki 
izahatı ile; evvelâ bütçenin darlığı ve geçen sene-
ki bütçeye nazaran daha eksik olduğu hakkın
dadır. Malî imkânın durumu bu bütçeye bu ka
dar tahsisat verdirmiştir. Diğer izah buyurduk-
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lafı noktalar çok kıymetlidir/Teşkilât Kanunu 
ile bu eksikliğin ileriye müteveccih olarak tan
zim edileceğini arzederim. 

Doktor Aziz Uras arkadaşımız, Arap matbu-
atndaki neşriyatın aleyhimizde olduğunu ve 
bunun sebeplerini sordular. Matbuatın bu gibi 
neşriyatı kendilerinin bileceği bir şeydir. Ora
larda sansüre tâbi olmaması dolayısiyle hür 
matbuatın yazı mevzularının esbap ve avamili, 
üzerinde burada bahsetmek ve izrs'îiat vermek, 
doğru olmasa gerektir. 

Sonra, arkadaşınız, Suriye'de bulanan va
tandaşlarımıza ait arazinin taksim edildiğinden 
ve tehlikeye düştüğünden bahsettiler. Bu husus-
da Hariciye Bakanlığınız dikkatli ve alâkalıdır. 
Bu mevzu hakkında Şam sefaretimizle temas ha
lindeyiz. Eğer her hangi bir vatandaşımızın ora
daki arazisi taksime mâruz kalmış olur ve o 
vatandaşımızın da müracaatı vukubulursa, şüp
hesiz ki, o vatandaşın hukukunun aranması bize 
terettüp eden en esaslı vazife olacaktır. 

Sayın Zeki Erataman ve Bürhanettin Onat 
arkadaşlarımızın mütalâalarım birleştirerek 
kendilerine cevap arzedeceğim: Şark âlemi ile 
dostluğumuzun daha kuvvetli olmasını ve ora
larda da faaliyet göstermemizi 150 milyonluk 
bir kitle ile münasebetlerimizin daha faal olma
sını, Şark'taki kanadımızın açık bulunduğun
dan bahsettiler. Bu hemen ve derhal cevap ar-
zetmek mümkün olmryan mevzulardandır. Yal
nız şunu arzetmek isterim ki, Şark'la ve Cenup'-
taki devletlerle olan münasebetlerimiz, eskiye 
nazaran daha sıkı, kuvvetli ve esaslıdır. Son 
günlerde memleketimizi ziyaret eden Pakistan 
Hariciye Bakanı Zafirullah Han'la vâki temas
larımız bu memleketlere verilen karşılıklı ehem
miyetin! bir misâlidir. 

Harici siyasetimizin ana hatları budur, Yük
sek Meclisin bu maruzatımı kâfi görmelerini ri
ca ederim. 

Diğer taraftan burada muhterem milletvekil
leri' arkadaşlarımızın beyan ve tenkidleri zabıt
larla malûmumuz olacaktır. Bunların peyderpey 
ıslahı ve Yüksek Meclisin arzusu dâhilinde bu 
işlerin tânzimine tevessül olunacağını arzede
rim: Takdir Yüksek Meclisindir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aziz .Uras; 
ÂZÎZ URAS (Mardin)' — Efendim sualle

rim cevaplandırılmıştır, Bakan da vaziyetlerini 
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izah etmiş bulunuyorlar, yapılacak bir iş yok
tur. 

BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OĞ;UZ ARIK (Seyhan) — Efendim, 

bendenizin bir dakikalık mâruzâtım olacaktır. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, sıranızda ve

reyim. 
ALÎ OCAK (Gazianteb) — Hudut Kilis'in 

beş kilometre ilerisinden geçmektedir. Burada 
Kilisli vatandaşların yüzlerce dönüm arazisi 
vardır. Pasaport ve saire almak, oralara gitmek 
hususunda vatandaşlar büyük sıkıntılar çek
mektedir. Bendeniz bu hususta bakanlığın alâ
kalı şahısları ile temas ederek bunu halletmek 
çarelerini aramasını rica ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKtLÎ RÜKNEDDİN 
NASUIIİOĞLU (Edirne)—Efendim, arkadaşı
mızın beyanatları zabıtlara geçmiştir. Bakanlık 
tetldkatını yapar ve icabını icra eder. 

BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 
REMZt OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; arşiv meselesi münasebetiyle 
söylediğim sözler-galiba Sayın Rükneddin Na-
suhioğlu tarafından yanlış not edilmiştir. 

Ben hariciyemizin arşivinden şüphe eder de
ğilim. Bunu tavzih ediyorum, böyle bir şüphe

c e esasen hakkım da yoktur. Ben sadece geç-, 
miste, çok iyi bildiğim bir hâdiseden dolayı, ya
ni yakın bir zamana ait müşahedelerime istinat 
etmek suretiyle arzetmiştim ki, yakın zamana 
ait muahedelerin sureti dahi bulunamamıştır, 
arandığı zaman ele geçirilememiş olan evrak 
bulunmuştur. Bunu iyi hatırladığım için arzet-
tim. Hariciye arşivlerinin Türk Devleti için ne 
demek olduğunu hepiniz takdir buyurursunuz. 
Bendeniz bu ehemmiyete dayanarak, bu ıstırabı 
göz önünde tutarak kendilerini ikaz etmek iste
dim ve arşiv mevzuunda vaziyetimiz nedir, bu
nu öğrenmek istedim. Yoksa arzettiğim gibi bir 
şüphem yoktur. Bugünkü durumu bilmediğim 
için böyle bir iddiaya da zaten hakkım yoktur, 
bunu tavzih etmek istedim efendim. 

BAŞKAN •— Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler..; Kabul etmiyenler... Bölümlere geçilme
si kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 400 

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

/ 
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B. 

201 

202 

206 

207 

209 

ÎİO 

301 

302 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
•BAŞKAN-— Kabul edenler... 
Etmiy enleri.. Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince. T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro ve genel giderleri 

Lira 
6 991 500 

1 185 460 

31 800 

25 000 

130 000 

3 000 

44 700 

678 100 

RI3MZÎ OĞUZ ABIK (Seyhan) — Bu bö
lümde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bu mad

de münasebetiyle §u noktaları arzetmek isterim. 
Bu parayı kendilerine vermek istediğimiz muh
terem mümessillerimizin, dışarıdaki Türk va
tandaşlarımızla daha yakından alâkadar olma
sı. lüzumunun ehemmiyeti aşikârdır. Türklüğü 
ve Türkiye'mizi ilgilendiren işlerle yakından 
alâkadar olmak çok mühim bir vazifenin ica
bıdır: italya'da turizm bürosu reisine borç
lanan bizim öğreticilerin mahkemeye veril
mek suretiyle düştüğü elîm vaziyet, bizi dışarıda 
temsil edenlerin, oralardaki vatan çocuklariylo 
daha içten alâkalanmasına ne kadar muhtaç bu-
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Uluduğumuzun son, hazin misalidir. İsveç'te 
talebo kafilelerimizin kabul edilmiyeceği ' habe
rini de gazetelerde okuduk. Görüyorsunuz ki; 
alâkalı Bakanlığımız bu hususta kendi dalla
rından haber alamamışlardır. Bu itibarla önü
müze gelen bütçedeki bu bölümün 92 nci mad
desindeki yardım ve ödünç verme için konu
lan parayı az bulmaktayım. Bu. paranın-.bu'ka
dar azlığı bu hususta bir ihtiyaç duyulmadı
ğını, alâkasızlığın şuurumuzda, alâkalı meka
nizmanın şuurunda bir ıstırap uyandırmadı
ğını gösterir. Son derece teessür uyandırıcı bu 
azlık meselesi, yabancı memleketlerdeki teşki
lâtımızın, her türlü haberleşmeleri giderleri 
olan 50 bin liraya 20 bin lira ilâvesiyle biraz 
dinmiştir. Bu eki sevgi ile karşılıyorum. 

BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. 
303 

304 

305 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN —-• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle bele
diye vergi ve resimleri 

Lira 
14 000 

426 000 

591 000 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Efen
dim, huzurunuzu tasdi ettiğim için özür dilerim. 
Kira meselesi münasebetiyle üzerinde endişe ile 
duracağımız bir mevzu karşısında olduğumuz 
muhakkaktır. Kendi memleketimizdeki ecnebi 
mümessilliklerine dikkat buyurulâeak olursa, 
hepsinin kendisine mahsus bir binası olduğunu 
görürüz. Türk Devleti, onların bir binaya malik 
olmaları hususunda lâzımgelen âzami imkânları 
göstermiştir. Halbuki bizim hariçteki mümessil
liklerimiz, kira vermektedirler. Bunun milleti
mizi temsil önemi yanında, bir milletin emniye
ti ve sairesi bakımından da ne derece ehemmi
yeti olduğunu takdir buyurursunuz, kaldı ki, 
her sene verdiğimiz yarım milyonu mütecaviz 
kira bedeli de azımsanacak birşey değildir. Bu 
itibarla bu meselede Hariciye Vekâletimizin her 
yerde, bilhassa ehemmiyeti;büyük olan yerlerde, 
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mülk edinmesi işini ele almasını hassaten rica 
etmek isterim. 

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

a 
306 

307 

308 

309 

311 

401 

.403 

451 

453 

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

- Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fahri konsolosluklar aidatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ve ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

Lira 
7 000 

325 00C 

15 000 

10 500 

9 400 

3 500 

130 500 

000 

2 730 740 

EEMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlarım; Milletlerarası münasebet do 
la'yısiyle Türkiye Devletinin bugüne kadar temas 
edilmiyen bir tarafını ele. almama müsaadelerini
zi dilerim. 

Bırhanettin Onat arkadaşım, şöylece bir baş
ka âlemden kısaca bahsederek geçti. Ben bunun 
başka bir cephesinin üzerinde bilhissa durmak 
istiyorum. . . , -

Biliyorsunuz ki, Türkiye, Birleşmiş Milletler 
Üyesidir. İnsan hakları ve hürriyet ideali için, 
evlâtlarının hayatlarını seve seve vermekten, çe
kinmemektedir. Bu ideal bakımından, yalnız 
Kore 'do değil, Kamçatka 'da, Çin Hindin 'de, 
Malezya'da, veya dünyanın her hangi bir tara
fında bir kavmin başına bir iş gelse; Türkiye-
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miz ıztırap çekmekte, girişilon teşebbüslere ka
tılmaktadır. 

îşte bu Türkiye; yeni devrimizin müstakil ve 
berhayat tek Türk Devleti; bir düzüne müslüman 
Türk Devletinin ortadan kalkmasına ye milyon
lar ve milyonlarca Türk'ün yokedilmesine sanki 
kayıtsız kalmaktadır. Üyesi bulunduğu Millet
lerarası teşkilâtın bir faciaya dikkatini çekmemek
tedir. Dış siyasetimizin bir vahime, bir hülya ve 
bir ifrat siyaseti olmasını şiddetle reddederim. 
Ama, Türk soyundan olanların topyekûn, bir in
sanlık ve hürriyet düşmanı mekanizma elinde 
mahvolmasını protesto dahi edemez miyiz? O 
müslüman Türk kitlelerinin mümessillerine; İn
giltere'nin esir edilmiş milletlerin, mümessilleri
ne gösterdiği dosça alâkayı, misafirliği olsun 
gösteremez miyiz? Bu münasebetle Milletlerara' 
sı münasebetler dolayısiyle, tek .müstakil müslü
man Türk Devleti olarak, haricî siyaset bakımın
dan bu meseleyi ele almasını Hükümetimizden 
rica ediyorum. Burada, dışardan birçoklarının 
ve bâzı arkadaşlarımızın akıllarına gelebilecel? 
şekilde, Türk milletini her hangi bir sergüzeşte 
angaje edecek şekilde değil, sadece haricî siyaset 
bakmından Birleşik Milletler zaviyesinden, in* 
san hakları ve hürriyetleri bakımından mesele
nin ele alınmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Abidim Tekim. 
ABlDÎN TEKÖN (İzmir) — Muhterem ar 

kadaşlar, müzakere etmekte bulunduğumuz Dış
işleri Bakanlığı Bütçesinin 453 ncü bölüm, 10 
ncu maddesinde (Miiletlera'rası ikurum ve 'dev» 
nekl'ere katılma payı) olarak <2 418 740 lira 
vardır. 

Yine bu maksatla Adalet Bakanlığı 2 350, 
Millî Savunma Bakanlığı; 12 082, İçişleri 1 000, 
Emniyet Genel Müdürlüğü 5 000, Millî Eğitim 
Bakanlığı. 240 000, Tarım Bakanlığı 237 325, 
Ulaştırma Bakanlığı 89 000 ve Çalışma Bakan
lığı da 203 000 lira olmak üzere ceman ü<ç mil
yon küsur lira tutan bu paranın milletlerarası 
çocukların korunması, göçmen ve mültecilerin 
yerleştirilerek müstahsil hale getirilmesi gibi 
Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal Konse
yinin karşılıklı yardımlaşma fonuna bizim mem
leketimizin iştirakini temin ötmek üzere konul
duğuna şüphe yoktur. 

Bu paranın azlığı veya çokluğu hakkında 
söz söyliyecek değilim. Yalnız, (bu münasebetle, 
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Sayııi Bakandan ve Bütçe Komisyonu Sözcü
sünden §11 suali sormak istiyorum: . 

Geçenlerde Paris'te 'toplanan Birleşmiş Mil
letler Siyasi Komitesi Filistin/:Arap mültecile
rine yardım olmak üzere üç yıl için 250 milyon 
dolarlık Ibir tahsisat verdi. Bu tahsisatın veril
mesini Amerika, ingiltere ve Fransa ile beraber 
"Bizim Hükümetimizin delegeleri teklif ettiler. 
Siyasi komite de bu teklifi müdafaa eden Türk 
delegelerinden, İlhan Savut oldu. Neticede bu 
teklif kabul 'edildi ve (bu suretle Filistin Arab 
mültecilerine ve göçmenlerine üç yıl için 250 
milyon dolar verildi. !Bu paranın bir yıllığı 83 
milyon küsur dolardır. Bunun Türk parası ile 
ifadesi 233 milyon liradır. 

Muhterem arkadaşlarım; Bulgaristan'dan çi
ni çıplak soyularak kovulan ve Anavatan'a sı
ğman Türk 'göçmenlerine bunun ıgibi mühim bir 
yardım neden yapılmamıştır? Bunun sebebi 
nedir? Neden bizim delegemiz bu hususta bir 
teklif vermemiştir. 

Gerçi, Türk (göçmenlerinin Anayurtta yer
leştirilmeleri için bir yardım yapılmıştır. Fakat 
bu yardım birleşmiş milletler ideali uğrunda 
Kore'de harikalar yaratan 'Türk Milletine men
sup ıgöçmenleri, müstahsil bir hale1 getirecek 
ehemmiyette olmamıştır. ÖBunun izahını rica edi
yorum. , 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) —^ (Muhte* 
rem arkadaşlar, 1917 Bolşevik ihtilâlinde mü
cadele ede, ede kendilerini kurtarıp eyvelfı Tür
kistan''a, oradan 'Çin Türkistan'ına, oradan da 
Mamçurya yolu ile Japonya'ya kadar gitmiş, 
•canlarımı kurtarmış on !bin Kazan Türkünden 
bahsetmek istiyorum. Bu on bin Türk ve,müs-
tüman kardeşimiz (bugün, biraz da bizim ihma
limiz yüzünden, (şimdi sebeplerini arzedece-
ğim), 511 insana inmiştir., Bu demitı arzetti-
ğim yollardan ve mesafelerden Japonya'ya va-
rımcrya kadar üç 'bine inmişler. Güçhal kendi
lerini kurtarabilenler ve Japonya ıgibi bir mil
letin içine donla, gömlekle ıgelmiş olmalarına 
rağmen bugün Tokyo'da, ı(Kobe) de, iki şehir
de 'olmak üzere, iskân edilmişlerdir. Bu 511 in 
en az ellisi milyoner ve fabrikatördür. Bunu 
arzetmekten maksadım; pasaportsuz hiçbir tâ
biiyeti olmayan zavallılar, Japonlar gibi ikti
sadi görüşleri ve her şeyleri, mükemmel bir 
milletin içerisinde bu seviyeye gelebilecek kud
rette mükemmel insanlar olduğunu tebarüz et-
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tirmek içindir. Bunlar çok güzel ve 4 lisanı ana 
dilleri gibi konuşmakta ve en az tahsillisi, lise 
mezunu bulunmaktadır. 

Gazetelerde görmüşsünüzdür; Bunlardan iki 
tane Türk kızım iki subayımıza almak suretiyle 
biz, kendi aramızda hemen anlaşıverdik. Bu aziz 
kardeşlerimiz, bu din ve milliyet kardeşlerimi
zin başkanlarının kızı, şimdi bir doktorumuzun 
eşidir, Ahmet Vahab Bey'in kızıdır, bir milyo
ner kızı olduğu halde 500 yaralımızın, af buyu
run, lâzımlığını taşımıştır bu kız. (Alkışlar) Bu 
derece vatana bağlı insanlar... 

SADRI MAKSUDl ARSAL (Ankara) — 
32 milyonun hepsi aynı mantalitede. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Devamla) — Bun
lar 39 dan 43 e kadar müracaat etmişler, bin
lerce, on binlerce defa müracaat etmişler ve 
yalvarmışlardır. Fakat aldıkları cevap hazin.... 
Dostluğumuzu, sizin hatırınız için bozamayız, 
cevabı verilmiş. Vaktim doldu, konuşmamı kısa 
kesmek mecburiyetindeyim. En nihayet 511 ki
şiye düşmüşler. Sayın Hariciyemizden rica edi
yorum, bu temiz Türk evlâtları ile, bu temiz 
müslüman çocukları ile alâkadar olsun. Tahmin 
ediyorum ki, benim bu ricama Büyük Meclis de 
iştirak edecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Abidin Tekön arkadaşımız ko
nuşmaları sırasında bir sual sormuşlardı, temas 
buyuracak mısınız efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKÎLÎ RÜKNEDDIN 
NASUHlOĞLU (Edirne) —Efendim; Abidin 
Tekön arkadaşımız mülteci ve muhacirler hak
kında ne gibi bir muamele yapıldığını" ve yar
dım meselesinin ne tarzda olduğunu sordular. 

Memleketimize iltica eden insanlara elimiz
den geleni yapmakta ve bütün sempatimizi va
zifeliler, göstermektedirler. 

Fakat bunun için daha geniş bir şekilde iza
hatı burada istememelerini daha uygun bulu
rum. Bu itibarla Yüksek Meclisin görüş ve has--
sasiyetine tercüman olarak arzediyorum ki, Dış
işleri Bakanlığının his ve düşüncesi bunun kıy
metini yakından takdir etmektedir. 

BAŞKAN — 453 ncü bölümü oyunuza 'ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

454 Sigorta giderleri . 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B, Lira 
455 Dış memleketlerde Türk kül

tür varlığının korunması gi
derleri 75 000 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bu beş 
dakika faciası olmasaydı, defalarla huzurunuzu 
rahatsız etmezdim efendim. 

Bu bölüm münasebetiyle şunu arzediyorum : 
Daha evvel temas edilen şu noktayı bilhassa de
rinleştirmek isterim : 

Arkadaşlar, dışişleri gibi. azametli bir dâ
vanın yürümesini ellerine teslim ettiğimiz seç
kin insanlarımızın artık ihtisasa doğru gitme
lerini istemek ve sağlamak da gereklidir."' 

Kimisi Asya, kimisi Amerika, kimisi Avru
pa meselelerinde derinleşip uzmanlaşmalıdır. 
Kimisi, Papalığın yanında muvaffak olacak; 
kimisi iç ve dış göçmen işlerini esaslı inceliye-
cek, kimisi türlü fikir, din ve siyaset cereyan
larını yakından bilecek surette yetişmeli, hazır
lanmalıdır. 

Elçiler, büyükelçiler, hattâ konsoloslarımızın 
tâyininde bugüne- kadar böyle bir .ihtisasın göz 
önünde tutulmamış 'olduğu, acı bir vakıadır.. 
Yalnız dil bilenlerin dışişlerimizde iş ve yer 
bulması geleneğini bırakmamız için; çok uzakla
ra gitmeden, iki, üç, dört yıl önce, İsviçre-
Fransa •. arasında, italya 'da, hattâ ingiltere 'do 
bizim hariciyecilerimize ait olup bitenleri ha
tırlamak, ıstırapları bilmek yeter. 

BAŞKAN — Efendim, Remzi Oğuz Arık'ın 
Riyaseti alâkadar eden bir mülâhazası sebebiy
le mâruzâtta bulunacağım. Meclisi Âli faciavi 
bir karar almaz ve Riyaset böyle bir kararı infaz 
etmez. 

Bölümü reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
30 000 501 (Geçen yıl borçları 

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

502 Eski yıllar borçları 41 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı 70 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bütçesi bitmiştir, Maliye Bakanlığı 
Bütçesine geçiyoruz. 
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E •— Maliye Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz alanları 
okuyorum: 

Kâzım Arar, lîüseyin Balık, Füruzan Tekil, 
Yusuf Aysal, Mehmet özbey, Hasan Ali Vural, 
Ali Fahri İşeri, Ferid Melen, Necip Bilge.. 

Kâzım Arar buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — 'Muhterem ar

kadaşlar, maliyemizde cibayet usulünün aksak
lığı hakikaten lıâd bir safhaya gelmiştir. Tah
sil olunan bir verginin Maliyede kaydının ka
panmaması yüzünden ikinci, hattâ üçüncü defa 
tahsil yoluna gidildiği, bir vakıadır. Bu itibarla 
bunun, bir sisteme bağlanması lüzumuna kani
im. Tahsili Emval Kanunu, hakikaten, demok
ratik sistemde, bünyemizde bir çıban halinde 
duruyor; bunun için Hükümetin bir düşüncesi 
olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 

Yardımlar kısmında her yıl muntazaman 
bütçeye konulan ödeneğin Ankara, İstanbul Üni
versiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
diğer resmî daireler hariç, Cemiyetler Kanunu 
gereğince kurulmuş teşekküllere yapılagelen 
yardımlara daha birkaç yıl devam edilecektir. 

Bu yardımın Devletin diğer bütçelerinde ol
duğu gibi her yıl arttığını görüyoruz. Bu teşek
küllere âdeta bir Devlet Bütçesi gibi yardımın 
devam edip etmiyeceğini ve edecekse ne kadar 
uzayabileceği hususunun aydınlatılmasını, rica 
ediyorum. 

Tasarıda 27. bölümde yer alan yabancı dil 
bilenlere 3656,sayılı Kanunun 5. maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatını tetkik ettim. Aldı
ğım netice ve hüküm şu oldu. Bu-bölümde Başba
kanlık, Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü, Top
rak ve İskân Umum Müdürlüğü, Millî Savun
ma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jan
darma Genel Komutanlığı, Tarım Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı gibi deyairi devlet, artık ya
bancı dil bilenlere verilecek mükâfattan sarfı
nazar etmiş ve bölümlerindeki ödeneği kaldır
mıştır. 

Buna mukabil İstatistik Genel Müdürlüğü 
5.000, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 6.000, 
içişleri Bakanlığı 3.000. ve Dışişleri Bakanlığı 
25.000, Millî Eğitim Bakannljğı 50.00Q,, on bü
yük aralan payını Millî Eğitim Bakanlığı kopar
mış. Maliye Bakanlığı 10.000, Bayındırlık Ba
kanlığı 1.500, Ekonomi Bakanlığı 3.000, Adalet 
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Bütçe müzakerelerine başlandığı gün sayın 

Maliye Bakanının bu vergi hakkında yapmış ol
duğu samimî ve hakikatlara tevafuk eden be
yanatı arasında (Gelir Vergisi nizamını tesis 
eden kanunların bünyelerinde esasa mütaallik 
mühim boşluklar mevcut olması ve mezkûr ka
nunların müeyyide bakımından takviyeye muh
taç bulunması) sebeplerinin varidatın tahmine 
nispetle 60 milyon lira noksan tahakkuk etme
sinde amil bulunduğuna işaret edilmiştir. 

Bu işin Devlet varidatı yönünden tetkik ve 
tahliline ait bir keyfiyettir. 

Bu verginin anılan ve sayılan noksanlık 
ve aksaklıkları, itiraf etmek mecburiyetindeyim 
ki, vatandaşlar üzerinde derin bir huzursuz
luk yaratmış ve devamlı şikâyetleri ve sızlanma
ları mucip olmuştur. Arkadaşlarımın im ko
nuda vukuf, belagat ve selâsetle yaptığı konuş
maları benimsemekteyim. 

Bugün bu mahzurların bertaraf edilmesi 
için pek yakında yüksek Meclise tadil tasarıla
rının getirileceği yolundaki Maliye Bakanının 
demecini büyük bir inşirahla karşıladım. Uza-

. mamasını temenni, etmekten de kendimi alamı
yorum. . , . . . . , . ' . • ; ' • . 

Muamele Vergisi Kanununda adalet kaide. 
lerine uygun ıslahat ve tadilâtın yapılması, 
yıllardan beri devam edegelen haksızlıkların son 
bulması, olacak ve vatandaş kalbinde gerçek bir 
emniyet ve huzur yaratacaktır. Bu tadilât ve 
ıslahat yapılırken güzel sanatlar manzumesine 
dâhil ve tamamen el ve göz emeğiyle meydana 
gelen ve tezyini mahiyette olan sanayiin korun
ması ve gelişmesine imkân verilmesi çok yerin
de olacaktır. Bu arada çinicilik sanayiini zik
retmek doğru olur. özel bir kanunla Muame
le Vergisinde muaf tutulmuş olan bu sanayiin 
tekrar vergi çerçevesi içine alınmasının düşü
nüldüğü yolundaki malûmatımızın doğru ol
mamasını temenni etmekteyim. . 

B : 48 26.5 
Bakanlığı 1.500,, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1,500, Ulaştırma Bakanlığı: 1.500. 

Yukarda arzettiğim Başbakanlıktan tu
tunuzda ; 3 - 5 bakanlık ye diğer te
şekküller böyle bir lüzuma kani de
ğildir. Çünkü Türkiye'de lisanın ne ka
dar zor öğrenildiğini yani verimsiz bir neticeye 
bağlandığını, soyadıma izafeten açmış olduğum 
lisan okulumda bittecrübe anlamış bulunmakta
yım. Eğer hakikaten buna lüzum varsa, Devle
tin yalnız bir kolundan değil, birkaç kolundan 
başlamak ye birine yabancı dil mükâfatı verilip 
diğerlerine verilmemesinde, bir adaletsizlik ve 
isabetsizlik vardır. , 

Bunu burada tebarüz. ettirmemden maksa-
dınv önümüzdeki bütçe tasarısının" tanziminde 
Maliye Bakanlığının bu arzettiğim hususları dik
kate almasını ve diğer bakanlıklar' da bu bölü
mü tanzim ederlerken bu noktayı ehemmiyetle 
ele almalarını şimdiden temenni etmekteyim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
KÂZIM AKAR (Devamla) - - Diğer konuşaca

ğım hususlar, bölümlere taallûk ettiği için söz
lerime burada son veriyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık. (Yok sesleri), 
Füruzan Tekil. (Yok sesleri), Yusuf Aysal. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

Partimizin programının 73-78 nci maddele
ri malt politikamızın'ana hatlarını vuzuhla be
lirtmektedir. , Vergilerin içtimai adalet kaide
lerine uygun ve vatandaşın... ödeme kabiliyetle
riyle mütenasip olması bir esas olarak kabul 
edildiğine göre, tatbikat ve fiiliyat bu prensibe 
ve gerçeğe uygun tarzda yürümekte midir? 
Hemen cevap vermek icabeder ki, hayır. Bir 
vergi reformu yapmanın ve yaratmanın başlı
ca şartı içtimai adalet kaidelerinin teessüsüdür. 
Ben henüz bu devrin başladığına inanıyorum. 

Vergi sistemimizin ıslahı, eibayet usulleri
nin sadeleştirilmesi, Devlet gelirinin artırıla-
bilme faktörleri, arasında sayıldığına . göre bu 
mühim mevzua nazarların çevrilmesi-.zamanının 
gelmiş, olduğuna inanıyorum. 

Gelir Vergisi tatbikatında görülen noksan
lık ve aksaklıkların giderilmesi ve vatandaş kal
binde, emniyet ve huzur yaratılması.-mevzuunv;',. 
da bugüne kadar bu kürsüden yapılmış beyan-. . 
lan dikkat ve alâka ile takip .ettim. 

Tüı'kiye Sınai Kalkınma Bankasının,,'yep
yeni bii' kuruluş olmasına rağmen bugünden 
ifasına başladığı feyizli ve verimli hizmetle
ri takdir ve şükranla karşılamayı bir yifzife 
sayıyorum. Bu malî kuruluşun özel teşebbüsü 
teşvik've destekleme vadisinde : hazırladığı mü
sait imkânlar, yurdun muhtelif bölge ye "\ kö-A 

pelerinde küçük ve büyük tesislerin vücut bul
masını ve bu sayede özel teşebbüs ve sermaye-
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ye serbestlik;; ye güvenle çalışmak şart vo im- | 
kânlarını sağlama yoluna girilmiştir. I 

Parti programımızın bu mevzua mütedair I 
43-50 nci maddelerinde tasrih edilen esasla
rın tahakkuk sahasına girmiş bulunmasını mem
nuniyetle karşılar, bu bankaya daha geniş im
kânlar teminim Hükümetten bilhassa rica ede
rim. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlarım; çeşitli ve karışık paralar 
vardır. Kırmızı san 10-liralıklar; iki buçuk li
raya benziydi! 50 liralıklar; ufaklık paralar. 
Bunlar halfa şaşırtıyor. Türk Devletinin itiba
rını -taşıyan bu paraların Cumhuriyetimiz ve 
Türk Devletine yakışır bir şekilde daha kolay ve 
nefis bir şekilde yapılması için Maliye Bakanlı
ğımızın fedakârlığını rica edeceğim. 

Bir memur terfi ediyor. Üç sene sonra maaş 
farla diye ;0 memura bir borç ve hesap farkı ge
liyor. Senelerden sonra sırf kırtasiye ve sakat 
muameleden dolayı bu hal hem memur vatandaş 
müteessir ediliyor hem de Mailiye mutazarrır olu
yor. • 

Türkiye'de 14 yerde vergi ihtilâflarını hal
letmek maksadiyle kurulan (Muvazzaf itiraz ko
misyonlarının)' Türkiyenin. her vilâyetinde ol
masa bile 2 - 3 vilâyetini içine alabilecek büyük 

«vilâyet merkezlerinde açılması vatandaşlarımızın 
işlerinin selâmeti bakımından yerinde olacaktır. 

Devletin 50 ye yalan dağınık bir şekilde şura-
ela burada askerî ve mülki birçjök matbaaları var
dır, Bunların daha faydalı, verimli ve koordine 
bir halde çalışabilmeleri için bütün bu matbaa
ların Maliye Bakanlığı emrinde ve elinde çalış
tırılması, işlerin intizamı, verimi ve memleketimizin 
faydası bakımından isabetli olacaktır. Muamele 
Vergisi, halkımızı tatmin etmemelçtedir. Bunun 
tüccarı memnun edecek, Hazinemizin de menfaa
timi sağlıyacâk ve daha pratik ve amelî olacak bir 
şekilde süratle tadili, yerinde olur. 
.•-•* Posta, telgraf ve telefon ücretleri, fazla kay
diye^muamelesinden dolayı maliyeyi füzülen çok 
meşgul etmektedir. Buna pratik bir şekil veril
mesi. • . . " . ; 

Devletin hakkını Devlete, ferdin hakkını fer
da yermelidir. Fakat büyük bir hakikattir ki, 
bütün bakanlıklar, bütün devlet daireleri, bü
tün' vatandaşlar hepimiz, herkes, Türk Maliye
sinden şikâyetçidirler. Üç masadan çıkması | 
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icabeden bir iş bir evrak füzülen 13 maşayı ctö< 
kıstırılmakta, vatandaşın işi dosyalar halinde 
şişmekte ve işler bir türlü; günü gününe olma-* 
sa dahi, İnşa biri zamanda bir netice alamamak- ; 

tadır. Bunun tek sebebi, maliye teşkilâtımızın 
iç kadroları dün ne ise bu gün de odur. Dünkü 
topal ve aksak bürolar işine devam edip git
mektedir. Bakanlıkların kanun tasarıları da 
huralarda takılıp kalmaktadır. 

Ricamız, bakanlıktan eıi küçük mal müdür
lüğü teşkilâtına kadar maliyede büyük bir inkı
lâp yapmak, teşkilâtı yenileştirmek ve bu mak
satla Amerikalı ve İsviçreli mütehassısların ver
dikleri raporlarından da istifade ederek teşki
lâtı düzeltmek lâzım. : 

Hulâsa, bugün hepimizin şikâyetini üzer'indö 
toplıyan maliyemizde büyük bir inkilâbm yapıl
masını, kabiliyetli, değerli genç maliye Bakanı
mızın müspet iş tutuşuna; bakarak ve iktidarı
mızın hayırlı ve müspet gidişinden kuvvet ala
rak şahsan ben bu ıslahatın ve inkilâbm ya
pılacağına inanmış'bulunmaktayım 

Maliye ile ilgili daha birçok notlarımı sayın 
Bakana vereceğim. Gereğini yapmasını rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Hasan Ali Vural. (Yok sesleri). 
Ali Fahri İşeri, buyurun. 
ALÎ FAHkî ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, vaktin kısalığını 'nazara alarak 
birkaç söz söylemekle iktifa edeceğim. 

Gelir Vergisi hakkında vatandaşların şikâ
yetleri mütemadiyen devam etmekte ve bir tür
lü önü alınamamaktadır. ' Külfetten, zahmetten 
ve her türlü tehlikesinden korkmakta ve mak
tu kazanç usulünü şiddetle istemektedirler. Esa
sen faturasız alım satımlar, yolsuz hareketler 
devam edip gidiyor. Halkın daha çok ahlâkını 
da bozuyor, Yolunu da, huyunu da değiştiriyor, 
bu verginin tatbiki Hükümet için de çok zor 

.oluyor, vatandaşlar için de 'çok ıstırap vericidir. 
Hükümetten bunun da talihini ve tadilini rica 
ederim. 

Muamele Vergisi de sanayi erbabını öldürü
yor. Sanayiimizin inkişafına mâni oluyor, bu
nun yerine de daha âdil; bir vergi usulünün 
konulması lâzımdır. Bunda da dehşetli kaçakçı
lık ve hırsızlık olmaktadır. ;J 

Gelir Vergisine, âdil bir vergi, diyoruz. Ben 
bunun adaletini göremiyorum. Meselâ, geçim 

| payı diye çocuklu olan : mükelleflere senede 
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(1 OÖÖ) lira masraf- kabul ediyor. 16 yağını 
doldurmuş çocuklar buna dâhil değildir. Çocuk
suz ve evli olanlara da senede (900) lira, bekâr 
olanlara da (540) (lira geçim payı, yani yıllık 
masraf kabul ediyor. Adalete bakınız; bir tüc
carı mukayese yapmıyalım, orta haili bir va
tandaş acaba ayda ve yılda kaç lira ile geçinir? 
Vasat derecede (200) lira maaşh bir memurun 
eline senede 2 400 lira geçiyor. Bununla nasıl 
geçiniyor? Binbir zahmetle. Bu kanunun ada
letsizliği, başlarken göze çarpmaktadır. ,• 

Vergi Kanunumuzdaki defter tutma mecbu
riyetine gelince; umumiyetle okumak ve yaz-, 
inak bilmiyen; veyahut çok az bilen tüccar ve es
nafımız bu mecburiyetten çok -müşteki' bulun
makta, bunun yerino Hazineye daha çok gelir 
temin edecek fekat defteı\ külfeti olmıyacak bir 
usul tatbik edilmesini, 'buria da imkân olmadı
ğı takdirde tüccar ve esnafın karşılıklı ve ser
bestçe çalışmalarını temin etmek üzere aşağıda
ki tadilin .yapılmasını: şiddet ve ehemmi.yetle 
talep etmektedirler : 

Esnaf muaflığını kaldıran 60 bin liralık mu
bayaa haddinin 250,bin liraya çıkarılması, ci
rosu bu miktarı geçenlerin, işletme defterleri
ne tâbi tutulması. 

İkinci sınıf mükellefiyeti kaldıran 200 bin 
• liranın 500 bin liraya çıkarılması ve nihayet 
cirosu 500 binden fazla olanların da mümkün 
olduğu kadar defter usullerini basitlcştirerek 
birinci sınıf deftere tâbi olması küçük tüccar 
ve esnafı defter tutma kül fotinden tamamen 
kurtarmış olacaktır. 

Hükümetimizin memleket tüccarlarına endi
şesiz, korkusuz azim ve cesaretle çalışarak daha 
çok kazanmak imkânlarını bağışlaması, bu mem
leketin refah seviyesini yükseltir, mükellefleri 
de Hükümetimize daha sıkı bağlar ve muhab
betlerini do artırır kanaatindeyim. 

, BAŞKAN — Perid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, eski bir Maliye mensubu olduğumu arze-
derek Maliye Bütçesi münasebetiyle bir nok
taya temas edeceğim. Bunu tekrar etmekten 
maksadım, Maliye Bakanım bu zahmetten kur
tarmak içindir. Çünkü ben söylemesem kendisi 
biraz sonra benim Gelirler Genel Müdürü oldu-
ğumumdan bahsedecektir. Kendisini bu zahmet
ten kurtarmış oluyorum^ 

.1952 O : $ 
Maliye Bakanlığının başlıca vazife konula-

nndan birisi, bütçedir. Bütçenin gerek tanzim, 
gerek murakabesinde Maliye Bakanlığının, va
zifeleri, diğer Bakanlıklardan evvel gelir ve baş
lıca rolü Maliye oynar. Bilhassa bütçenin hazır
lığı üzerinde bu rolü, ehemmiyetli olur. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, bütçeler 
tertip ve şekil' itibariyle ne kadar mükemmel 
olurlarsa olsunlar, Devlet hizmetlerinin geniş
liği ve dağmklığı yüzünden bunlara nüfuz et
mek kolay olmamaktadır. Bilhassa bütçeleri kı
sa zamanda tetkik etmek mevkiinde olan Mec
lislerde malî murakabenin işlemesi için bütçe
nin izahlı olması lâzımgelir. Her ne kadar gerek
çeler bütçenin muhtevası hakkında bir fikir ve
rirse de bütçenin geçmiş yıllar bütçeleriyle 
mukayesesi hususunda bu gerçekler tam kifayeti 
ekseriya haiz olmazlar. Maliye Bakanlarının 
bütçe münasebetiyle irat ettikleri nutuklar, büt
çeye nüfuz etmeye tam mânasiyle imkân yer
mez. Çünkü bu nutuklar ekseriya birer riıüda-
faaname şeklinde ıhazrlanırlar. Ne kadar olgun
luk gösterilirse gösterilsin bu nutuklarda va
kıalara ve rakamlara istenilen şekil ve istikamet 
verilir. Meclislerin bütçeyi murakabe etmesine 
imkân vermek üzere, birçok memleketlerde büt
çe ile beraber bâzı lahikalar verilir. Bu lahika
larda bütçe muhteviyatı hakkında geniş malû-
nat vardır. Birçok rakamların geçmiş yıl
larla mukayesesi yapılır, velhasıl bütçele
rin mukayesesi imkânları kölaylaştırılır. 
İBizde de 1950 yılında Ibir adım olarak böyle 
ibi'r eser hazırlanmış vö 1950 Bütçesi ile birlik
te Yüksek Meclise 'takdim olıın'muştu. Bunun 
muhteviyatı-hakkında bir fikir verebilmek için 
ibelki bâzılarmız görmüşslünüzdür, bahis baş-

! l'arını okuyacağım : Millî bütçe, Millî gelir, gi
derlerin büyük kategorileri', ıgide'rlerin kısım-

I 1ar ve bölümler itilbariyle1 tahlili/ 1938 senesin
den beri Devlet .gider ve igelirlerinin umumi 
seyri ve gelirlerin tahlili, iktisadi ve1 malî du
rum, Devlet borçlarının miktar ve mukayesesi, 
Marshall Plânı, aylıklar, yönetim giderleri, da
ire hizmetlerine ait geniş malûmatı ihtiva e>fc 
inekte' idi1. 

Bu bir başlangıçtı. Bundaii' sonra, her se
ne bunun daha ziyade tekemmül ettirilmesi lâ
zımdı. ' 

Geçen sen'e Bütçe (Komisyonu da böyle bir 
I lahikanın igetirilmesine dair bir temennide bu-
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lunnıuş ve Maliye Balkanı 'bunu bu yıl getire-
oe^ıi;;ko!misyon!a vadetniiişti. ; 

Haltta"•(bıı defa Mitçenm umumi müzakeresi 
sırasında bunun hazırlanmış ©Huğundan bahsetti
ği halde 1952 Bütçesini maalesef böyle bir lahika 
ile birlikte tetkik etmek imkânını bulamadık. Bel
ki, bütçeden, sonra, getirmek imkânını bulur
lar. Bu »eserin 'de1 bizim için faydası çok olacak
tı. Elimizde böyle bir eser olsaydı Hükümetin 
icraatını tetkik, ve mukayese etmek imkânını 
bulur; umumi tenkidler sırasında belki de1 hava 
şartllan ve yağmurdan bahsetmezdik. Hükü
met de buna mukabil Allahın hissesini inkâr * 
eylemek 'zorunda: kalmazdı. 

NBGİT? OBIIJGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, 'bendeniz 'Maliye Bakanlığı Bütçesi mü-
nasebetiyle Haaine kefaletiyle çıkarılmakta ©lan 
bonolar meselesine ve bu i)tibarla< Merkez Ban
kası emisyonlarına temas «itmek istiyorum. Bu 
meseleye (girebilmek için bütçe gerekçesinde 
Hükümetin ileri sürmüş olduğu şu noktalar 
üzerinde durmak icabetmektedir. 

'Hükümet, gerekçede1 'şöyle demektedir: .«Ha
zine kefaleti ile çıkarılmış ©lan bonolara da te
mas e'tm ek lâzımdır. Durum şudur: Katma büt
çeli dairelerin ve Devlet Ekonomi Kurumlarının 
finansman ihtiyaıçlariyle Ibütçe açıklarını karşı
lamak üzer0 bundan ©niceki yıllarda geniş öl
çüde müracaat edilegelmiş bulunan ve 1950 
yılında en yüksek seviyesine varan bu nevi 
borçlanmalar T95L yılında alınan müessir ted
birlerle durdurulmuş bulunimaktadır. Alıniaıı 
bu tedbirin neticeleri katma bütçeli idarelerin 
1.Ö02 yılı bütçelerinde çok daflıa mütebariz bir 
şekilde görülmektedir.» 

Aynı görüşü> Bütçe Komisyonu ile Maliye 
Bakanlığı ve Devlet borçları' bütçesini tetkik 
eden raportörler de teyit etmektedirler. Bu 
düşüncelerin doğruluğunu, rakamların -ışığı al
tında ispat etmek, kolaydır. Filhakika Hazine 
kefaletini haiz bonoların artışı yekûnu 1949 
sonundan 1950 sonuna kadar 228 milyon lira 
iken 1950 sonundan 1951 yılı sonuna kadar bu 
artış 162 milyon lirayı geçmemiş bulunmaktadır. 
Gerçi her iki devrenin artış yekûnunda da Top
rak Mahsulleri Ofisine ait olan bonuların mü
him tesirleri olmuştur. Fakat rakamların tah
lili 1951 yılı lehine mühim bir başarı kaydet
mektedir: Gerçekten 1949 - 1950 devresindeki 
228 milyonluk artışın sadece 96 milyon lirası 
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yani umumi artışın i% 48 kadarı Toprak Mah
sulleri Ofisine ait olup % 52 den fazlasını teş
kil eden 132 milyon liralık kısmı diğer dairele
rin ihtiyaçlarına tahsis edildiği ve böylece bu 
kısım bonoların Merkez Bankasına dönmesi ih
timali meşkûk bir vaziyete geldiği halde 1950 -
1951 devresindeki 162 milyonluk artışın !% 85 
sini teşkil eden 136 milyonluk miktarı Toprak 
Mahsulleri Ofisine ait olup bakiye 'c/c 15 kada
rını teşkil eden 28 milyon lirası diğer dairelerin 
ihtiyaçlarına ayrılmış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, mukayese mevzuu olan iki 
devre arasındaki artış yekûnu, hem 1951 lehine 

, azalmış bulunmakta, hem de son devrede Top
rak Mahsullerine ayrılan miktarın nispeti i% 48 
den ı% 85 rakamına çıkmış bulunmaktadır. Bu 
nispetin yükselişinin çok mühim değeri vardır. 
Diğer dairelerin ihtiyaçlarına tahsis olunan bo
noların karşılığı senesi içinde Merkez Bankasına 
dönmediği haldo Toprak mahsullerine tahsis 
olunanların karşılığı stoklar mahsul yılı sonuna 
doğru satılıp tükendikçe bankaya geri dönerler. 
Bütçe Komisyonu raporunda belirtildiği gibi, 
ambarlardaki buğdaylar altından daha kıymet-
lidirleT. 

"' Bu mevzuda diğer bir noktayı daha, belirte
yim: 

Hükümet 1951 yılı bütçesinde demir Deniz 
yolları ve P. T. T. idarelerinin ihtiyaçları için 
Hazine kefaletini haiz bonolar çıkarmak husu
sunda kendisine tanınmış olan 118 milyonluk 
yetkinin sadece 67 milyon lirasını kullanmış bu
lunduğu gibi, 1952 bütçesinde de ancak 10 mil
yonluk bir salâhiyet istemekte yani 108 milyon
luk bir yetkiden vazgeçmektedir. 

Şu izahlar gösteriyor ki, bütçe açıklarını ka
patmak üzere Hazine kefaletini haiz bonolar 
çıkartmak yoluna, gitmekten vazgeçmek azminde 
olduğunu bildiren Hükümetin ifadesi hâdise
lerle teeyyüt etmiş gözükmektedir. Hükümeti bu 
başarısından; dolayı tebrik etmek yerinde bir ka
dirşinaslık olur. 

Bu münasebetle Hükümetten şunu temenni 
etmek isterim : . : ; . . • . . . . 

Hükümet, Merkez Bankası membalarından 
bütçe muameleleri için cüzi da.hi olsa, istifade 
imkânını kati olarak kesip atmalı. Bu sahada 
her hangi bir gedik bırakmamalıdır. 

Bu sözlerimle, Demiryolları bütçesinin açığı 
için Hükümete tanınan' 1.0 milyon liralık bono 
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çıkarma salâhiyetinin kaldırılmasını kastedi
yorum. Gerçi .bu hareket bütçe açığını 10 mil
yon lira kabartacak ve binnetice bu açığı ka
patmak için müracaat edilmesi zaruri olan is
tikraz yekûnu da 10 milyon yüksek olacaktır. 
Fakat hareket aynı zamanda hükümetin bütçe 
muameleleri için Merkez Bankasının memba] a-
rma, yani emisyona müracaat etmemek kara
rını bilfiil teyit edeceğine göre, çok nazlı olan 
ve sözlerden ziyade harekete, fiile tâbi olan pa
ra piyasasında çok müspet tesirler yaratmak 
suretiyle malî imkânlarını bollaştıracaktır. 

Hükümet, sermaye piyasasının bütün imkân
larını âmme sektörü için kııllanmıyarak hususi 
teşebbüs sektörü için de piyasanın ferah tutul
masını isteyebilir. Fakat düşünmek lâzmıdır ki, 
devletin faraza 40 milyonluk istikraz yekûnuna 
10 milyon daha ilâvesi piyasada bir sıkıntı ya
ratmaz. Fakat Devletin bütçe açığı- Merkez Ban
kası emisyoniyle kapatmıyacağı hususunda ri
cat kabul etmez bir karar vererek bunu bütçe 
rakamlariyle fiiliyat haline getirmesi paraya ve 
paranın istikrarına itimadı artırmak suretiyle 
sermaye piyasasını o kadar ferahlatır ki, altlı
na veya mücevherata veya gayrimenkul e yatı
rılan paraları piyasaya sürükler. 

Halbuki, ufak miktar için dahi olsa, bütçe 
açığını kapatmak üzere merkez bankasına mü
racaat yolunun açık bırakılmış olması, zihin
lerde pisikolojik bir aksülamel ve bir tereddüt 
yaratabilir. Böyle bir aksülameli önliyeceği 
kanaatiyle Demiryolları idaresine tanınan 10 
milyon liralık bono ejkarma yetkisinin kaldırı
larak bu açığın diğer katma bütçelerde olduğu 
gibi umumi muvazenenin yardımlar kısmından 
kapatılmasına Hükümetin muvafakat etmesini 
ve hattâ bu hususta re'sen tadil teklifinde bu
lunmasını dilerim. Malî tarihimizde bir dönüm 
noktası teşkil edecek olan böyle bir hareket Hü
kümetin başarı derecesini daha yüksek bir se
viyeye çıkaracaktır. 

2,1952 O : 2 
I ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bu :konu benim ihtisasım harici oldu
ğu için mâruzâtım pek kısa olacaktır. Arkadaş
lar, memleketin nizamını korumak, teşkilâtı 
devleti emniyetle idare etmek, mutlaka vatan
daşlardan alınacak vergilerle mümkün olur. 
Binaenaleyh bütün vatandaşları memnun ede
cek bir vergi membaı bulmak hiçbir zaman 
mümkün olamamıştır. Vergi tarhınde heyeti 
âliyenizin ve hükümetin çok hassas hareket et
mesi ieabetmektedir. . Gelir Vergisi tatbikatm-
daki aksaklıklar bizim için bir dersi ibret olma
lıdır. Binaenaleyh verginin tarh ve cibayetin-
de daima adaleti göz önünde tutmalıyız. Maru
zatım bu kadardır. (Bravo hoca sesleri) 

MÜFİD ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, ben Sayın Maliye Bakanımız
dan iki temennide bulunmak için söz almış bu
lunuyorum. 

Bunlardan birisi; çok eski bir kanun olan 
i Tahsili Emval Kanununun hükümlerinin değiş

tirilmesidir. Biliyorsunuz, bir vatandaşın ala
cağı için, diğer bir vatandaş; hapsedilmiyor. 
Fakat Devletin alacağı için vatandaş hapis edil
mek suretiyle tazyik altında bulunduruluyor. 
Doğru olmıyan bu hükmün kaldırılmasını rica 
ediyorum. 

ikinci temennim; umumi şikâyet mevzuu 
olan Gelir Vergisi Usul Kanununu yeniden göz
den geçirilmesi ve yeni bir tasarı ile Meclise 
gelinmesidir. Vatandaşlar, bilhassa esnaf, bu Ge: 

lir Vergisi Usul Kanunundan çok şikâyetçidir. 
Bunun da nazara alınmasını Sayın Bakandan 
rica ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

- BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Hü
kümetin ve komisyonun cevap vermesi uzun sü
receğinden bugün saat 21 de toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 18,55 



ÜÇÜNCÜ O T U R U M , 
Açılma saati : 21,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 

KÂTİPLER : Püruzan Teldi (İstanbul), Ömer Mart (Çanakkale) 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. 
Maliye Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde

ki görüşmelere: devam ediyoruz. Söz Maliye Ba-
kanınındır. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim,, kısaca cevap arzede-
ceğim: 

, Bâzı arkadaşlarımız Tahsili Emval Kanunu 
hakkında Hükümetin ne düşündüğünü sordu
lar. 1325 tarihli olan Tahsili Emval Kanunu, 
hakikaten bugünün icaplarına u y g u n bir kanun 
değildir. Onun için yeni bir kanım tasarısı ha
zırlanmıştır. 1952 yılı içinde Yüksek Meclise su
nulacaktır. 

Bâzı arkadaşlarımız Muamele Vergisi konu
suna temas ettiler. Muhtelif vesilelerle Yüksek 
Heyetinize arzettiğimiz gibi Muamele 
Vergisi Kanunu, birçok şikâyetleri mu
cip olmaktadır. Uzun tetkiklerden sonra 
bir kanun tasarısı hazırlanmış ve- Bakan
lıkların, bu hususta- mütalâaları- alınmıştır. Ha
len bu . mütalâalar üzerinde çalışılmaktadır. 
Yakında Yüksek,Meclise takdim olunacaktır. 

• Birkaç arkadaşımız, Gelir Vergisi mevzuuna. 
temas etti. 

Arkadaşlar, bildiğiniz şekilde Gelir Vergisi: 
Kanunu,, evvelce hazırlanmış ve tatbika baş
lanmıştı. İktidarımız, bu kanun tatbik edilmek
te iken iş başına gelmişti. Kanunun bir yıllık 
tatbikatının bize, kanunun hazırlanışında, do
ğuşta birçok hataları bulunduğunu göstermiş 
bulunmaktadır. Bu bir yıllık tatbikattan da is
tifade ederek, Gelir, Kurumlar, Esnaf vergile
riyle, Vergi Usul Kanunu hakkında 200 madde-

. yi mütecaviz bir tâdil tasarısı hazırlanmıştır, 
bu tasarı yakında Yüksek Meclise sunulacak
tır. 

Necip Bilge -arkadaşımız, Demiryollarının 
10 milyon liradan ibaret olan açığının umumi 
muvazeneye alınmak suretiyle, Merkez Banka

sına müracaat edilmemesinin. daha, doğru olup 
olmıyacağmı sordular. 

Birkaç gün önce bu mevzua yine temas et
miştik. Belki de-Demiryollarr 1952 yılı içerisin
de böyle bir açık vermek mecburiyetinde kal-
mıyacaktır. Devlet Demiryollarında görülmek
te olan inkişaf seyri devam ettiği takdirde bel
ki de Hazine bonosiyle. böyle biıv açığı;kapat
mak : zarureti hâsıl olmıyacaktır. Onun için şim
diden bu miktarı katî bir açık şeklinde kabul 
etmek suretiyle umumi muvazeneye nakletmeyi 
uygun görmedik. 

Bir arkadaşım, yabancı dil para mükâfatına 
temas ederek muhtelif bakanlıklarda değişik 
miktarlarda olduğunu söylediler. Bu kanuni bir 
tahsisattır, muhtelif dairelerde muhtelif şekilde 
olmasının sebebi, imtihana gireceklerin sayısı 
yüzündendir. Bâzı dairelerde bu imtihana, gire
cek memur yoktur; Bâzılarında az, bâzılarında 
çoktur.' Bu yüzden tahsisat muhtelif dairelerde 
muhtelif miktarlarda konmuştur. 

Bir arkadaşımız, matbaaların tevhit edilmesi
ne temas ettiler, hakikaten bugün iktisadi Dev
let Teşekkülleri de dâhil olmak üzere otuz kü-

i sur matbaa bulunmaktadır. Bunların tevhit edil
mek suretiyle mühim tasarruflar sağlanabilece
ği hesaplanmış, yaptırılan uzun tetkiklerden. 
sonra bir: kanun tasarısı da hazırlanmıştır, ba
kanlıkta halen tetkiktedir, 1952 yılı içinde Yük
sek Meclise getirilecektir. 

Bir arkadaşımız, para mevzuuna temas et-
tile?. 

Kâğıt paralar balen İngiltere'de basılmak
tadır. Merkez Bankasına gelen malûmata göre 
bunların bir yıl zarfında ve takriben şu aylar
da tedavüle çıkarılabileceği hesaplanmıştır: 10 
liralıklar Nisan, 2,5 liralıklar Haziran, 5 lira
lıklar Ağustos, 100 liralıklar Birinci teşrin, 500 
liralıklar Aralık, bin liralıklar da Ocak ayında. 

Bu paraların bir kısmı halen Merkez Ban-
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kasına gelmiş bulunmaktadır. Ancak, bir ku- I 
pürden gelecek paranın sonu alınmadan teda- i 
vüle çıkarmak. doğru olmıyacağı için nihayeti- ı 
nin gelmesi beklenmektedir. 

Madeni para meselesine gelince, halen teda
vülde bulunan madeni paralar, üzerinde pek de 
durulmadan, tetkik edilmeden tesbit edildiği 
için gerek kupür bakımından, gerekse üzerlerin
deki şekiller .balonundan muhteliftir ve halkın 
tuttuğu şekil ve kuturda da değildir. Sık sık 
para değiştirmenin; mahzurları malûmdur. Fa
kat buna rağmen madeni paralarımıza artık de-
ğişmiyecek, çok uzun müddet devam edecek bir 
şekil vermek, kupürleri tesbit etmek, kıymetli 
madenlerden olmasını temin/etmek için üzerin
de uzun tedkikler yaptık, yakında bir karara 
varılacaktır. 

Ferid Melen arkadaşımızın lahika, diye ba
his buyurdukları ihsaı rakamlar önümüzdeki 
günlerde neşrolunacaktır. 

Arkadaşımız Maliye bakanlarının nutukla
rının bir müclafaaname şeklinde hazırlanmakta 
olduğuna temas ettiler. Belki geçmişte, kendi ik
tidarları zamanında hakikaten böyle idi. Fakat 
bizim müdafaaya ihtiyacımız olmayıp sadece tu
tumumuzu ve icraatımızı teşrih etmek mevkiinde 
olduğumuz için biz, müdafaaname hazırlamadık. 
İşimizi açıkça ortaya koyduk. 

Arkadaşlarımın temas ettikleri -mevzular ve 
sordukları sualler bunlardan ibarettir. Başka 
bir. sualleri varsa onlara da arzı cevap edeyim. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Efendim, bu
gün yürürlükte bulunan Artırma ve Eksiltme 
ve İhale Kanununun memleket ihtiyaçlarını kar
şıladığına kani misiniz? Değilse, bu hususta bir 
hazırlığınız var mı?.. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bu-'kanun, üzerinde tetkikler 
yapmaktayız. 1952 senesi içerisinde bir tasarı 
ile huzurunuza geleceğiz. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Bütçenin 
umumi görüşmesinde Tahsili Emval Kanununun 
tâdil edileceğini ifade buyurdunuz. Hapsen taz
yik hususunda Hükümetin bir teşebbüsü var mı? 
, MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Tasan hazırlanmıştır. Bu tasa
rıda, hapsen tazyik hükmü de kaldırılmıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ,ŞAVLI (Sinob) — Bu sene 
geçen seneye- nispete^ pahalılık var, hariçteki | 

İ952 Ö : â 
talebelerin: dövizlerinin artırılması düşünüİüyoı* 
mu?.. Hali hazır tahsisatla geçinemiyorlar. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
i (Devamla) — Bu hususta bize bir müracaat 
vâki olmadı. Mamafih Millî Eğitim Bakanlığı 
ile mevzuu müştereken tetkik edelim, efendim. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Devlet Demir
yolları Bütçesinden Hazine kefaletini havi bo
nolarla ilgili 10 milyon liralık yetkinin Maliye 
Bakanlığı yardım kısmına alınması hususunda 
ne düşünüyorsunuz? 

'MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Buna (biraz evvel cevap arzet-
miştim, isterseniz >bir daha tekrar edeyim. (Te:-
şek'kür ederiz, istemez sesleri) .* 

-MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim, 
Maliye müfettişleri ve uzmanları hakkında bir 
kanun tasarısı hazırlanıyormuş, bunun hakkın
da Maliye Bakanı ne düşünüyor, kendilerinden 
öğrenmek istiyorum. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(İMdşehir) -r- Muhterem arkadaşımız ne husus

ta bir kanun tasarısı hazırlanıp hazırlanmadı
ğını soruyorlar? 

'MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Maliye 
müfettişleri ve hesap uzmanlarını mesleklerine 
bağilama'k için Maliye Bakanlığı ne düşünüyor? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(D ev arala) — Maliye müfettişleri ve hesap uz
manları mesleklerine Ibağlı ve Bakanlık içeri
sinde mümtaz bir zümreyi teşkil eden arkadaş-
larımızdır. Hesap uzmanlarından zaman, zaman 
kuruldan ayrılmak üzere serbest olarak çalış
maya başlıyanlar vardır. Bunun da sebebi, dı-
şarda serbest piyasada, iş hayatında halen Ge
lir Vergisinin tatbikatı dolayısiyle birçok ticaret
hanelerin bu Ikabîl ıserbest çalışan hesap uzman
larına zaruret duymaları ve bunlara hakikaten 
yüksek ücret vermeleridir. Mesleki daha cazip 
bir hale getirmek ve arkadaşların mesle'k üze
rimdeki bilgilerini artırmak için bu sene hesap 
uzmanlarının, da maliye müfettişleri: gibi Garp 
memleketlerine staj için gönderilmeleri düşünül
müş ve Bütçe Komisyonu da Hükümetin duru-
'munu takdir etmek suretiyle teklif ettiğimiz 
tahsisatı kaibul etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca arkadaşların vaziyetleri üzerinde 
meşgul: olmaktayız. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa^ — Ge
lir Vergisi Kanununa göre ecnebi hastaneler vç 



özel okullar verigiden muaftır. Buna karşılık 
özel hastaneler .ye okullar Gelir Vergisine ıtâbiL 

dir. Bu ıgayriadilâne şartlar karşısında rekabet 
edememektedirler. Bu hususta Hükümetin dü-
güncesi nedir? . ..', 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Tadil tasarısında tetkik edece
ğiz. 

BUEHANETTİN ONAT ı( Antalya). — Do-
l'ârın resmî fiyatiyle karaborsa fiyatı arasında 
büyük bir fark vardır. Fakat dışardan gelen 
turistlere (bir kolaylık olmak üzere her memle
ket dolarları resmî müesseselerinde1 karaborsa 
fiyatiyle bozmaya razı olmuşlardır. Bizim mem
lekette de böyle 'bir kolaylık düşünülüyor mu? 

iSonı defa gelen seyyali gemilerinden çıkan 
turistler 30 bin dolar bozdurmuşlardır. Bunun 
yalnız 8 'bin dolarını Merkez Bankasına, ıgeri 
kalanını da karaborsada Ibozdurmuşlardır. Ara
daki fark Ibüyük olduğuna ıgÖre bunlar Hazine 
'hesabına-'bozulması ve ıgelen (turistlere de bir 
ikolaylık ıgösterilmesi mümkün olmaz mı? Bu 
hususta Maliye Bakanı ne düşünüyor?.. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —• İştirak ettiğimiz para fonu; res
mî kurun yanında böyle dilediğimiz şekilde bir 
fiyatla alım satımı menetmiş bulunmaktadır. 
Bu şekilde resmî kurun yanında başka değer
le para alım ve satımı yapan hükümetler para 
fonuna iştirakten önce de bu işi yapmakta idi
ler; bu hükümler para fonuna iştirak ederken 
resmî kurun yanında bu tarzda serbest kurla 
alım satım yapabilmelerini de kabul ettirmiş 
bulunmaktadırlar. Para fonuna iştirak ettiği
miz tarihte biz böyle bir şey yapmadığımız için 
şimdi dilediğimiz şekilde alım satım yapamayız. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Bölümlere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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B. 
101 

201 

202 

Bakan ödeneği . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

28 253 050 

2 464 860 

B. 
203 

206 

207 

209 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

Geçici hizmetliler ücreti. .. •• 
BAŞKAN.-- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar. 
gereğince yapılacak zam - ve 
yardımlar . > • -- .- . . . ' .< 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı ; 
BAŞKAN • - Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir.' 
4534 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,' 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil̂  ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — -Kabul- edenler..; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul • edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira '. 
4 800 

2 491 200 

10 000 

1 689 056 

2 100 

225 000 

157 344 

960 377 

2 450 000 

965 000 

102 000 

29 800 

916 
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Yolluklar :: 
BAŞKAN — Kabul Edenler...: 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 • sayılı : Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmişti]*. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN ±- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Elçilikler Maliye müşavirlik
leri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..; Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan satın alma ve yem be
delleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun. 48" nei maddesini ilgilen
diren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazine muamele giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî mülkler muameleleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 703 515 

230 000 

7 300 

• 13 800 

301 500 

2.000 

254 360 

6 468 000 

167 000 

100 000 

190 250 

3 775 000 

402 000 

B. 
420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

450 

451 

452 

t56 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ford sözleşmesi gereğince öde
necek primler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3242 ve 5254 sayılı kanunlar 
gereğince tohumluk işleri için 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.: 
5420 ve 5826 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak ödemeler 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yangm söndürme araç, gereç 
ve 'giderleri 
.BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İlce teşkili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
M&flî istihbarat arşivlerinin ku-
rulmasiyle ilgili her çeşit gi
derler 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler..,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Malî tetkik giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

130 000 

955 562 

1 000 000 

100 000 

400 000 

650 000 

65 000 

77.500 

9 885 

100 000 

917 
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460 

476 

477 

478 

501 

502 

601 

265 000 

İhtiyat ödeneği 
BAŞKAN:'—; Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..."... 
Etmiyenler.>. Kabul edilmiştir. 
3827'. sayılı Kanun gereğince 
satınalmaeak taşıtlar 17 560 
(BAŞKAN— Kabul edcmlcr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5830 sayılı (Kanunun tatbiki gi
derleri 50 000 
•BAŞKAN —: Kabul edeni er... 
Etmiyenler... Kabul * edilmiştir. 
Geçen yıl boraları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski,yıllar borçları ' 110 000 
BAŞKAN —' Kabul edenler... 
: Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Ha vay ollar] Genel Mü
dürlüğüne yardım 432 139 
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Lira I şekkülü haline getirilmesi için fötkikat yapıl-

240 000 I maktadır. Bu tetkikat neticCvSİnde bir karara 
varılacaktır. - • 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. '•'.-•.. 
601 nci bölümü kabul edenler ... Etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, Devlet 
Havayolları ile alâkalı değil, fakat yardım kıs
mi ile alâkalıdır. Onun için şu sualin cevabını 
Sayın Biakandan rica ediyorum. 

Biraz evvel vermiş olduğu beyanatta on mil
yon lira Hazine kefaletini havi bonoların belki-
de çıkarmaya lüzum kâlmıyacağmı söylediler. 
Bu ott milyon liralık Hazine kefaletini havi bo
no ihracı yetkisinin gelecek yıl bütçesinde ta
mamen kaldıracağı ve bunun Umıımi Muvaze
neye alınacağı yolunda bir mütalâa serdedebi-
liıie.r mi?' 

ikincisi; 45.16 sayılı kanundan bu husustaki 
mevcut hükümleri kaldırmak hususunda bir dü
şünceleri var m ı d ı r ! V e b u nokta üzerinde her
hangi bir kanun hazırlanmakta mıdır ? 
\ BAŞKAN — Hikmet Ölçmen, Yardım kıs
mında söz istemişlerdi. (Yok sesleri). Devam 
ediyoruz efendim. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Sual sormuştum 
efendim. . 

BAŞKAN — Bu madde ile alâkadar değildir. 
MALİYE :BAKANI HASAN PÖLOTKAN 

(Eskişehir) •— Müsaade ederseniz' cevap vere
yim. • 

Devlet Deriıiryollarmın, İktisadi Devlet Te-

602 

603 

Ge-Hudut' ve Sahiller Sağlık 
•nel Müdürlüğüne yardım 
•BAŞKAN — Kabul edenler . 
E tın iy enler... Kabul edi lmişti r 
Beden Terbiyesi Gen el'-Mü din 
lüğüno yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler . 
Etmiyenler... Kabul edilmişi;]r 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
vardım 

'Lira' 

136 208 

901 677-

0 

BÜTÇE Ko. ADINA REFET AKSOY (Or
du) —' Arkadaşlar, geçen gün•• Diyanet İşleri 
Bütçesi .müzakere edilirken daha evvel müzake
re edilmiş bulunan Sayıştay Bütçesinden 480 
bin. lira tenzil edilmişti. Bu -tenzil, edilen 480 
bin liradan 380 bin lirasının Diyanet İşleri Büt
çesine, yüz bin liranın da Mülhak Vakıflar İda
resine geçmiş olan cami ve mescitteki'hademele
rin pek az ücret almaları dölayısiyle bu 100 bin 
liranın Vakıflar Bütçesine ilâvesi ..verilen bir 
takrir üzerine Hükümet tarafından teklif ve Ka
mutayca da kabul edilmişti. Bu yüz bin liranın 
Vakıflar İdaresine verilebilmesi için Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin yardımlar faslından evvelce 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne yardım kısmında 
604 ncü bölüm vardı. 951 yılma ait tahsisatı al
dılar. Fakat bu sene Vakıflar için bu bölüme 
numara konmamıştır. 

Bu arzettiğiıu 100. bin liranın bu bölüme 
«Mülhak vakıflar cami ve mescitlerindeki ha
demelere yardım» namı altında konulmasını 
arz ve teklif adiyorum. Bu hususta bir de tak
rir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Diyanet İşleri • Bütçesinin müzakeresi sıra

sında evvelce Sayıştay Bütçesinden Kamutayca 
çıkarılmış olan 480 bin liradan 380 bin lirası
nın Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine, (100) 
bin lirasının da mülhak vakıf 1 arar ai t : cami ve 
mescitler hademe ücretlerine yardım yapılmak 
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üzere Vakıflar ; Genel Müdürlüğü Bütçesine tah
sisi kabul edilmişti. Binaenaleyh bu (100)' bin 
liranın Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilebil
mesi için Maliye Bakanlığı Bütçesinin yardım
lar kısmındaki 604 neti. bölümün yeniden açıl
masını ve (Mülhak vakıflara ait cami ve mes
citler hademe ücretleri farkı için Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne yardım) adiyle merkûr (100) 
bin .liranın bu bölüme konulmasını arz ve taklif 
ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun, Maliye 
Bakanının sözü var mı efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HADİ HÜS-
MAN (İstanbul) — Muvafıktır, efendim. 

BAŞKAN — Bütçede sıfır olarak gösterilen 
(Vakıflar Genel Müdürlüğüne yardım) bölümü
nün, 604 numara altında yeniden açılarak bu 
bölüme 100 bin liranın ilâvesini teklif ediyor
lar. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira, B. 
605 Ankara Üniversitesine yardım 7 047 374 

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

606 İstanbul Üniversitesine yardım 10 373 378 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

607 İstanbul Teknik Üniversintesi-
ne yardım 3 355 042 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak 
ödemeler 5 092 779 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

610 (5889)..sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 23 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

611 (5889) sayılı Kanun gereğin
ce belediyelere yapılacak öde
meler 8 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabıü edilmiştir. 

1952 0 : 3 
B. Lira: 

() 12 Özel .= idare ve belediye hasta
neleri genel giderlerine yardım 4 000'000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir: 

613 Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 15 000 
BAŞKAN— - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

614 Darülacezeye yardım 25 000 
BAŞKAN — Kabul .edenler..., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

615 Kızılay Kurumuna yardım , 5 5 0 000 

BAŞKAN — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, geçen .yıl bütçesinin mü
zakeresi sırasında Kızılaya yapılan yardım mev-
zııubahis olurken bir milletvekili, bu müesseseye 
yapılan yardımın yerinde olmadığını, bu müesse
senin idaresi üzerinde bâzı tereddütler izhar ve 
beyan etmiştir. Bu beyanat Yüksek Meclisin 
Umumi Heyetinde lâyık olduğu reaksiyonu gör
dü. Fakat bu müessesenin mesuliyetini demlide 
etmiş olan bâzı arkadaşlarımız böyle bir husus 
ortaya alnınca 75 yıllık şerefli mazisi olan ye 
ve bütün milletin sonsuz, itimadına mazhar olan 
bu, en kudretli içtimai yardın- müessesesinin böy
le tereddütlü bir müzakereye mevzu omasmiri 
doğru olamıyaeağmı düşündükleri içindir, ki, 
Sayın Maliye Bakanından bu müessesenin' mü
fettişler tarafından teftişini istediler. Sayın 
Bakan burada bu teftişin yapılacağını ve ne
ticesinin Yüksek Heyete arzedileceğini va'detti-
ler. Bendeniz bunu kendilerine hatırlatır, bu yıl 
zarfında yapılmış olan bu teftiş neticesinin .ken
di ağızlarından ifade buyurulmasmı rica ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakam. 
MALİYE BAKANİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — 1951 bütçesi münasebetiyle 
Kızılay İstanbul Satış Deposu ile aş ocakları
nın teftişe tâbi tutulması, Yüksek Meclisçe ta
lep edilmişti. Bu talep yerine getirilmiş ve İs
tanbul Kızılay Satış Deposu ile aş ocakları mil
liye teftiş heyeti tarafından teftişe tâbi tutul
muştur. iter ikisinde de her hangi bir suiisti
male rastlanılmamış, sadece işleyiş tarzlarında, 
muhasebe ve kayıt vaziyetlerinde hatalar bu
lunduğu görülmüştür. Bu hatalar ve noksan
lıklar bir raporla tesbit olunarak Kızılay Genel 
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Merkezine bildirilmiş ve hataların ıslah edil
mesi ve mükemmel bir hale getirilmesi talep 
olunmuştur. (Bravo sesleri) 

KÂZIM. ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Maliye Bakanından önce konuşan ar
kadaşım, geçen yıl, burada yine bu bölüm mü
nasebetiyle yapılan bir müzakereyi başka bir 
kalıba sokarak anlatmaya çalıştılar. Geçen sene 
bendeniz bu mevzuu ele aldığım vakit Kızılay 
•müessesesinin, senelerden beri teftiş görmemiş 
oldğunu ve Maliye Vekâletinin bu işe el koya
rak bir teftişten geçirilmesini istedim. Arka
daşım buradan Kızılay'ın teftişe tâbi..tutulma
sının cemiyet ..bünyesinde bu hayır kurumuna 
karşı bir reaksiyon husule getireceğinden bah
settiler. Ve kendilerini de bâzı milletvekili ^ar
kadaşlarım desteklediler, bendeniz de ısrar et
tim. 

Aramızdaki çıkan ihtilâfı saym Maliye Ve
kili arkadaşımız gayet güzel bir müdahale ile 
hillettiler, dediler ki, Kâzım Arar haklıdır, 
reaksiyon husule getirmez. Maliye Vekâletinin 
.vereceği bir kuruş dahi olsa, biz orasını teftiş 
ederiz. Dâvayı bu yolda, hukuki bir lisanla ve 
zekâ ile halletmiş bulunuyorlor. Bu itibarla ben
deniz Kızılay kurumuna her hangi bir fena fi
kir değil, senelerden beri yanlış bir dedikodu
nun bir teftiş neticesinde halledilmesini ve Kı
zılay kurumunun itibarının, yenilenmesini arzu 
etmiştim. 

Sayın Maliye Bakanı burasını teftiş ettir
diklerini ve aşevlerinde böyle bir suiistimalnr 
olmadığını beyan ettiler. Ben kendilerine teşek
kürü bir borç bilirim. Bu suretle Kızılay, itiba
rını kazanmış oluyor. Bundan dolayı hazzı vic
dani içindeyim. 

Bu kuruma geçen bütçe ile 500 bin; bu sene 
ise 550 bin liralık bir yardım yapılmakladır. 

Muhterem arkadaşlar; yurdun muhtelif yer
lerinde hakikaten muhtacı muavenet insanlar 
var her sene kızılaya yardım "namı altında 61.5 
nci bölümde 500 bin lira yardım yapılmaktadır. 
Bunun îstanbul 'a tahsisi hakikaten adaletsizlik 
oluyor. Bunu birazda Ankara veya İzmir'e ve
relim ve diğer vilâyetlere de küçük de olsa ayı
ralım. 5'50 bin liradan vilâyelt'1 ere de bir mik
tar ayıralım. Yüksek Meclis bu taksimi yapar
ken Kızılaya verilen! '550 bin liranın devamlı 
olanak İstanbul'a 'tahsis edilmemeisi1 hususunda, 
karar versin diyemiye'ceğim, çünkü bir teklifim 
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yok, diğer vilâyetlere de teşmilini «temenni et
mekteyim." .' • • - ' • •' ' : ; 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
E fendim, müsaade (buyurursanız arbedeyim; bu, 
mahalli sarfı tahsis edilen 'bir yardım, değildir. 
Doğrudan doğruya Kızılay Cemiyetine Hazine
nin ' yaptığı ve tasarrufu mutlak olarak Kızıl
ay'a ıait olan bir yardımdır. Bu itilbarla bunun 
sarfı, Kızılay cemiyetinin kararına ve mevzu
atının icabına bağlıdır. Ankara'da da •'Kızıla--
yın aşevi vardır, kaç seneden beri faaliyet ha
lindedir, Kızilay nerede yardımı icalbettiren bir 
vaziyet hissederse, oraya yardım elini uzatmak
tadır. Bu, bütün milletvekili arkadaşlaııca ma
lûm ve müselleımdiav (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
ge de yoktur. Devam ediyoruz. 

ıGl'5 nci Ibölümiü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. - . . , 

. : B . " " . •• : .-"' " '. ' ' - v . ' "• •'"'•: "' •"• • " ' • l i i r a 

•616. Çocuk" Esirgeme - Kurumuna 
yardım ... ' • •' " . ' : 150 000 

ABIİDİN TEKÖN <îzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım; '-' " • ' ' ' •• ' .••- ' . . ' 

Maliye İBakanİığı'Bütçe'sinin 616 nteı bölü-
miyle Çocuk Esirgeme Kurumuna 150 bin lira 
.yardım yapılmaktadır. Bu para Bütçe Komis
yonu tarafından bir misil ilâvesiyle, 75 Ibin li
radan 150 bin liraya 'çikarılmıştrr. ; Bütçe Ko
misyonunun (bu (hareketi şayanı şükrandır ve 
Ibeıı bu yardımın fazlalığını iddia ede'cek ve 
onun azaltılmasını istiye'cek değilim. 

Ancak, .Devletten yardım gören bir derne
ğin ıgayclerini1 ne dereceye kadar tahakkuk et
tirdiği hakkında Büyük- Millet Meclisinin ay
dın1] atılması1" lâzımdır kanaatindeyim. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı si1-
f atiyle 'Sayım arkadaşımız Ankara Milletvekili 
Osman Şevki Çiçekdağ tarafından yapılan bir 
beyanata göre kurum, devamlı olarak 22 yuva
sında 344 çocuğa "bakmakta ve bunlar için yılda 
450 ibnı lira 'harcamaktadır. Bu rakam bir ço
cuğun yılda 1300 klüsur liraya (bakıldığım gös
terir. Memleketimizde her çocuğa yılda bu ka
dar masraf yapabilen aileler parmakla gösteri
lir. Kurumun (bu masrafı yapması onun işi lük
se ve israfa döktüğünü (göstermez mil 

Sayın arkadaşlarım: 
Kurum ıgeçfci olarak 124 .011 çocuğa baktı-
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ğmı bildirmektedir. Bunun doğru olup -olma
dığı münakaşaya değer. Eğer Ibu rakam haki
kat olsa bile W çocu^ 240 000 lira sarfe-
dildiğine ıgöre her (birine yılda ancak 2 lira gi
bi küçük Ibir yardım yapılmıştır. Buna yardım 
demek mümkün müdür ? 

'Diğer taarftan 1,5 milyon liralık kurum büt
çesinden ancak 778 bin lirası çocuk 'bakımına ve 
yardımına harcanmak, kalan 794 bin lirası 
idare masrafı ve personel maaşı olarak öden
mektedir. Bir çocuğa pek cüzi bir yardım ya-
pafbil'en ve ancak 344 çocuğu koruyabilen bir 
dernek gelirinin yarısını idare ve personel mas
rafı olarak ayırırsa bu cidden (hazindir. Bunun 
bir eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmaz. 

Değerli arkadaşlarım: 
150 (bin lira gibi mühim (bir yardımda bu

lunduğumuz Çocuk Esingerne Kurumunun bu 
hazin' vaziyetine bir nihayet verilmesini B'üyük 
Millet Meclisinin istemeye hakkı vardır zanne
derim. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Efendim; sayın arkadaşımızın bu rakamları ne
reden aldığını bilmiyorum. Eğer hakikaten Ço
cuk Esirgeme Kurumu bu memlekette kurum 
olarak, içtimai, insani ve medeni bir vazife ola
rak sadece 342 çocuğun mukadderatiyle meşgul 
olmuş bir teşekkül ise, hakikaten ben de ken
dileriyle beraberim. Bu feci ve hazin bir vazi
yettir. İlayır arkadaşlar; Çocuk Esirgeme Ku
rumu, emin olunuz memleket çapında, bir vazife 
ifa etmektedir. Öyle bir vazife ifa etmektedir 
ki, bu keyfiyet 340 hattâ 3040, 30040 çocuğun üs^ 
tünde içtimai ve insani bir vazife ifa eden bir 
müessese olmasıdır. 

Biz işe başladığımız zaman, yani bundan bir 
sene evvel Maliye Bakanlığına bir yazı yazarak 
bir müfettiş gönderilmesini ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun baştan aşağı teftiş edilmesini rica 
ettik. Bundan bir ay evvel bir maliye müfettişi 
geldi. Bu müfettiş bir ay kadar tetkiklerde bu
lundu. Verdiği rapor her halde Maliye Vekâle-
tindedir. Bu raporun bir nüshası da bize veril
miştir. Bu arkadaşımız, Çocuk Esirgeme > Kuru
munun bilhassa 1951 yılından itibaren kendisine 
ait sosyal vazifeyi emniyetle, ciddiyetle ifa et
miş olduğu kanaatini tebarüz ettirmiş bulun
maktadır. İşte bu kadar hassasiyetle bu kadar 
ciddiyetle kendisine verilen vazifeyi başarmaya 
çalışan Çocuk-Esirgeme Kurumuna karşı arka-
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I daşmıızm ifadelerinin mânasını lâyikıyle anlıyn-

madım. 
Sayın arkadaşlarım, Çocuk Esirgeme Kuru

mu, memleketşümul bir mâna ve mahiyet almış
tır. Memleketin her köşesinde bir yuva kur
mak, memleketin öksüz, yetim, kimsesiz, çocuk
larına el uzatmak, memleket çocuklarını koru
mak, onun en büyük gayesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Başkanı şifa-, 
tiyle arzetmek isterim ki ; Çocuk Esirgeme Ku
rumu, memleketin sosyal hayatında o kadar 
çok ve çeşitli hizmet ifa etmektedir ki, burada 
bunları ifade etmek dahi mümkün değildir. 

Çocuk Esirgeme kurumlarına her sabah mü
racaat eden yüzlerce çocuk, ana, baba orada 
şefkat aramaktadırlar. Fakat bunların hepsini 
cevaplamaya tamamen imkân bulunmamakta
dır, çünkü kadrosu dardır, imkânı dardır. Hal
buki biz bunu bütün memlekete teşmil etmek 
dâvasmdayız. 

Binaenaleyh, Çocuk Esirgeme Kurumunun 
memlekete şâmil olan ve bütün öksüz ve yetim 
çocuklara kanat germek istiyen dâvası karşısın
da arkadaşımızın bu tenkidini yersiz bulmakta
yım. Bu tenkid, hiçbir maddi hakikata, müspet 
bir rakama dayanmamaktadır. Her halde yanlış 
bir istihbara istinat ederek ifade buyUrnraş ola
caklardır. Bendeniz bu hususu izah ederken 
vaziyeti yüksek takdirinize arzediyörum. Ge
cen sene 75 000 lira kabul edildiği halde bu 
sene komisyon 150 000 lira kabul etmiş ve 
hattâ bu paranın dahi az olduğu kanâatindedir. 
Bugün memlekette yuvalarda baktığınız öksüz 
Âe yetim çocuk miktarı, emin olunuz, 2000 ço
cuktur. Biz 500 000 lira istemek mevkiinde iken, 
sırf bütçemizin durumunu nazarı dikkate ala1 

rak böyle bir talepte bulunmadık. 
BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
BAŞKAN— Başka söz istiyen var mı efen

dimi 
ABİDÎN TEKÖN (İzmir) — Söz istiyorum 

efendim. ' 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABİDÎN TEKÖN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; bendenizin iddiam şudur: 
Çocuk Esirgeme Kurumu, bütçesinin, yan

sından fazlasını memur ve personel masrafı ola
rak ödemektedir. Dünyanın hiçbir yerinde.böy-

I le bütçesinin yarısından fazlasına personel ma^-
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rafı ödiyen hayır müessesesi olamaz, yoktur. 
Bilhassa böyle halkın yardımiyle yaşıyan bir 
cemiyet için, çoktur. Ben kurumu başka yön
den tenkid etmedim. Bütçesinin yarısından ço
ğu memur ve personel masrafı olarak verile
mek, 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Rakam olarak verir misiniz. 

ABÎDÎN TEKÖN (Devamla) — Veririm 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 616 
ncı bölümü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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rakam matbaa hatası olarak 700 lira olarak göş* 
terilmiş. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 625 nei 
bölümü kabul edenler,.. Etmiycn'lcr... Kabul edil
miştir. . 

B. 
617 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

'624 

625 

Darüşşafakaya yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurtlar için Türk Eğitim Der
neğine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Musevi Hastanesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Balıklı. Rum Hastanesine yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ermeni Hastanesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Esnaf Hastanesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler 
derneklerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şehitlikler îmar Derneğine 
yardım 

Lira, 
165 000 

60 000 

20 000 

50 000 

• 20 000 

20 000 

30 000 

5 000 

7 000 

SANÎ YAVER (istanbul) — Efendim, îmar 
Derneğine her sene 7 bin lira yardım faslı vardı. 
Bu seneki bütçeye de 7 bin lira konmuştur. Fa
kat geçen sene Hükümet teklifinde bin lira koy
muş, daha evvelki sene 7 bin lira. Halbuki bu 

B. 
626 

Lira 
90 000 Türk Tarih Kurumuna yardım 

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

628 Türk Hukuk Kurumuna yar* 
dım " 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
lEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

630 Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

631 Milletlerarası Kızıl Haç Kuru
muna "30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

632 Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsalarına yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
(Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

633 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
lEtmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

634 2834 sayılı Kanuna göre kurul
muş kurumların yönetim gi
derlerine yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

635 İzmir Fuarına yardım • 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
iEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

636 Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine yardım 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bü yardımlar kısmı üzerinde bir önerge gel

miştir, okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleket çapında şöhreti bulunan Mevlût 

sahibi Süleyman Çelebi'nin Bursa'dakî Türbesi 
orada müteşekkil umumi menfaatlere hadim es
ki eserleri sevenler kurumunca ihyaya çalışıl
mış ve şimdiye kadar 110 bin lira tedarik edi-

022 
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lerek hemen hemen ikmal edilmek üzere bulun
muştur. İtmamını temin için daha 25 bin liraya 
ihtiyaç vardır. Bu paranın Mâliye Bütçesinin 
yardımlar kısmının sonunda 637 nci bölüm ola
rak açılacak yeni bir bolüme tahsisat olarak 
ilâvesi suretiyle millî bir şeref olan bu emelin 
tahakkukunun temini için teklifimizin kabulü
nü rica ederiz. 

Bursa Giresun Balıkesir 
A. C. Yöntem D. Köymen M. Iştın 
Bursa Trabzon Afyon 

H. Ayan R. Tarakcıoğlu G. Yiğitbaşı 
Bursa Diyarbakır Niğde 

N. Yılmaz K. Tayşı F. Köşkeroğlu 
Giresun Gümüşane Bursa 

A. N. Duyduk V. M, Kocatürk S. Karacabey 
Trabzon Balıkesir Balıkesir 

S. E. Alperen E. Güreli E. Budakoğlu 
Samsun Burdur Van 
F. Tüzel M. Özbey 1. Akın 
Kırklareli Tokad Ankara 
F. Filiz M. Önal Ö. Bilen 
Erzurum Bursa Bolu 

F. Çobanoğlu 
Gazianteb 

C. San 
İsparta 
T. Tola 
Niğde 

H. Ülkü 
Çoruh 

M. Bumin 
. Kütahya 
B. Besin 

Tokad 
H. Koyutürk 

M. San 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Kayseri 

Z.Turgut 
Gazianteb 
A. Ocak 
Urfa 

F. Ayalp. .. M. 
Tokad 

H. Ökeren 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu 

V. Yöntem 
Afyon 

A. Tan 
Siird 

C. Yardım 
Gazianteb 

S. Kuranel 
Kocaeli 
Kavalcıoğlu 

Samsun 
H. Üzer 
Yozgad 

H. Üçöz 
Tokad Kocaeli 

F. Çubuk H. Türkant 
Yozgad Edirne Erzurum 

Y. Karslıoğlu M. Enginim S. Erduman 
Kocaeli Kocaeli Amasya 
H.Başak E. Alican K. Eren 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Aziz 
ve kadirşinas arkadaşlar; büyüklerini sayan 
milletler, büyük adam yetiştirirler. Türk Mil
leti, büyüklerini sayma hususunda milletlerin en 
vefakârı, maddeten, manen en fedakârıdır. Biz, 
tarih boyunca her meslekten, her meşrepten 
cidden büyük insan yetiştirmiş bir milletiz. Ki-

.1952 ö : 3 ' « 
mi kılıciyle, kimi kalemiyle, kimi; sesiyle, kimi 

1 sözüyle, kimi irşadiyle, kimi işaretiyle, kimi üs
tün şahsiyetiyle tarihe mal olmuşlardır; Onla
rın hâtıralarına göstereceğimiz hürmet 've ria
yet nispetinde, bugünkü genç nesle ve gelecek 
nesillere imtisal örneği olacağız. 

Mevlid sahibi Süleyman Dede, bundan 530 
yıl önce, fâni hayattan, arif insanlar yığını olan 
büyük Türk milletinin sinesine göçmüştür. 

Süleyman Çelebi kimdir ? Bilineni tekrarla
mak, huzurunuza malûmu ilâm etmek kabilin
den de olsa kısaca arzedeyim : 

Babası Birinci Sultan Murad Devri ricalin
den Ahmet Paşa, Büyük babası ise Rumeli'ye 
sallarla geçen Bolayır'da âbidesi ile Bolayır hat
tını bekliyen Şahzade Süleyman Paşadır Şah-
zade Süleyman Paşayı, 

«Velayet gösterip halka suya seccade salmış
sın; 

Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın». 
Beytiyle tebrik ve takdir eden ,4e, Mahmut 

efendidir. Ahmet Paşa, oğluna babasının tak
dir ve tebcil ettiği, Şehzadenin adını vermiştir. 
Sallarla Rumeli'ye geçiş, nasıl asırlarca süren 
muazzam fetihlerin mebdei olmuşsa. Süleyman 
Paşadan gelen Süleyman Dede adı da asırlardır 
süren ve Türk Milleti var oldukça asırlarca süre
cek olan mânevi ve ilâhi fetihlerin feyizli kay
nağıdır. 

Efsanesi, hikâyesi malûmdur: Günün birinde 
Cenup diyarından mutaassıp bir hoca çıkagelir, 
Bursa Camiinde uluorta ya'za başlar. Hazreti 
Muhammedin şanına yakı şmıyacak şekilde konu
şur. Onun, diğer pygamberlerden üstün bir ta
rafı yoktur, der. Bu söz, candan, bağlanmaya 
herkesten çok lâyık :olan Hazreti Muhammed'e 
candan bağlı Süleyman Çelebi'yi coşturmaya ye
ter. İşte mevlit, 547 yıl evvel öylesine bir coş
kunlukla ibda ^olunmuştur. Ancak, işin mühim 
tarafı bu değildir. Gerçekten mühim olan her 
müslüman, peygamberine bağlıdır. Çelebi'nin 
muvaffakiyeti : Türk diline bir ibadet dili kud-
siyet ve hususiyetini kazandırmasmdadır. Fil
hakika, Kuranı Kerimden sonra en çok okunan, 
okunduğu zaman, Kuran okunuyormuş gibi huşu 
duyulan eser : « Mevlittir. Beş buçuk asırdan 
beri, her müslüman Türk evinin, düğün gibi, 
hitan gibi, sevinçli günlerinde veya muhtelif yas 

I zamanlarında yahut da binbir fetih ve zafer 



/ B : 48 26.$ 
günlerinde, mescitte, camide, evde, bahçede, bağ
da, dağda Süleyman Çelebi 'nin sesi duyulur. 

Mevlit : Türk dilinin ebedî ve edebî âbide
lerinden biridir. Yüksek mefhumları ifade et
meye yetmediği iddia olunan dilimizin bir zafer-
namesi, mânevi şehnamesi olan, pek çok dillere 
çevrilmiş bulunan mevlidin, en eski nüshaları
na başvurularak hazırlanacak bir edition criti-
que'ni Süleyman dedeye hürmetkar olduğu
nu bildiğim saym Tevfik İleri'den bilhassa rica 
ederim. 

Bu Türk dili. başbuğunun, Süleyman Çele
bi ?nin .kabri, Bursa'da, Çekirge yolu üzerinde
dir.. İçi mâmur ve serapa nur olan bu müba
rek kabir, asırlarca üstünden esen fırtınaların 
tesiriyle görenlerin gözlerini yaşartacak ha
le gelmişti. Bursa 'nm fedakâr ve vefakâr ay
dınları, bu yıkık kabri, içi gibi mâmur hale 
getirmek istediler. Ellerinden geleni yaptılar. 
Ancak, bu iş Hükümetin yardım elini uzatma
sına ihtiyaç gösteriyor. Umarım ki, bu yapılır 
ve" hayırlı olur! Süleyman Çelebi mezarının ta
miri ve bir âbide hâline getirilmesi ölenlere ka
lanlar kadar, belki de onlardan ziyade riayet 
gösterilmesi lüzumunu hatırlatacak ve dolayı-
siyle işin bir de «tesiri terbiyetkâri» si olacak
tır. Her bir kelimesinin içinde derin manâlar 
taşıyan Süleyman Çelebi mevlidinin kelimele
ri sayısınca rica ederek bu hizmeti kadirşinas 
Büyük Meclisten ve Hükümetten beklerim. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) •— E-
fendim, bu muhterem, ve mübarek zatın türbe
sini yapmak, Bursalılar için en büyük bir şe
reftir. Fakat büyük çapta borç içinde bulunan 
muhasebei hususiyeden yardım görmüyoruz. 
Büyük çapta borçlu belediyeden yardım gör
müyoruz. Hayır severlerin teşebbüsü ile yapı
lan bu eser tamamlanmak üzere 125 bin lira gi
bi bir paraya intiyaç vardır. Yüksek Meclisi
nizin bunu esirgemiyeceğinden emin bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Büt
çe Komisyonunun ve Hükümetin bir diyeceği 
var mı efendim? Ayrı bir bölüm halinde 125 
bin lira teberrünün verilmesi için yapılan teklifi 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

Komisyona veriyorum, hazırlıyacaklardır efen
dim. Başka bir önerge var okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet- Meclisi Yüksek .Baş

kanlığına 
Hükümet,-merkezi olmak bakımından çok 

büyük malî külfetlerle karşı karşıya bulunan 
Ankara Şehri Belediyesinin, ifasiyle mükellef 
olduğu ağır ve çeşitli hizmetleri kendi dar büt
çesiyle karşılamasına imkân bulunmadığından, 
emsali Avrupa memleketleri başşehirlerinde ol
duğu gibi Devlet Bütçesinden yardım yapılma
sını ve bu yıl için 500 bin liralık.ödeneğin Ma
liye Bakanlığı Bütçesinin yardımlar faslına 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Antalya . 
Ethem Vassaf Akan Fatin Dalaman 

Kütahya ' Seyhan 
Yusuf Aysal Zeki Akçalı . 

Ankara îçel 
Ömer Bilen Salih İnankuı* 
Seyhan Edirne 

M» Kibaroğlu M. Enginün 
Denizli İzmir 

F. Karabudak C. Baban 
izmir Miaraş 

Osman Kapani A. Kadoğlu 
Kayseri Bitlis 

F. Apaydın Ş. İnan 
İzmir v Bitlis 

H. E. Adıvar N. Barut 
Balıkesir Bolu 

Salâhaddin Başkan Zuhuri Danışman 
Samsun Bursa 

Naci Berkman S. Herkmen 
Erzurum Erzurum 

M. Zeren Bahadır Dülger 
Bursa Kütahya 

Selim Ragıp Emeç 1. Ş. Özgen 
Erzurum Afyon 

M. Yazıcı A.Tan 
Burdur Maraş 

M. özbey M. özsoy 
Bursa Kaysteri 

R. Aybar M. özdemir 
Seyhan Yozgad 

T. Coşkun Faik Erbaş 
Konya Amasya 

Saffet Gürol İsmet Olgaç 
Muş Yozgad 

Farit Kılıçlar N. Ünal 
Kayseri . Erzıırum 

Kâmil .(^ünde§ R. jS.vjBurçaJc -

— 924 — 



B : 48 26.2.1952 O : 3 
• • Mardin : -; 

K. Türkoğlu 
Ankara 

Haindi Bulgurlu 
Ankara 

D. Binerbay 
Çanakkale 

İhsan- Karasi'oğlu 
Kütahya 
R. Koçak 
Ankara ' 

Fuad Seyhun 
Bursa 

A. C. Yöntem 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Manisa 

A. Karaos'manoğlu 
Konya 

H.-ölçmen 
Niğde 

•H. Ülkü 
Erzurum 

Said (Başak 
Yozigad 

H. Tatlıoğlü 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Çorum 

Ş. Gürtees . 
Maraş 

( R. Öksüz 
Tokad 

Z .Be t i ! 
Çankırı 
K. Arar 

Balıkesir 
. Arif Kalıpsızoğlu 

Kastamonu 
$ükrü Kerimzade 

Ordu 
- Ham di Şarlan 

Tunceli 
H. R:Kulu 

Siird. 
Baki Erden 

Ankara . 
Muhlis Bayramoğlu 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Ankara 
O. Ş. Çiçekdağ 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Aydın 
Namık'Gedik 

Tekirdağ 
1. H. Akyüz 

İstanbul 
A. Vahram Bayar 

Bolu 
F. Belen 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 
İzmir 

A. Başman 
İzmir 
.S. Giz 
Konya 

A. Çilingir 
İstanbul 

Nazlı Tlabar 
Tokad 

Ahmet Gürkan 
Yozgad 
H. Üçöz 
Samsun 

Hadi' üzer 
Kütahya 

A. 1. 'Gürsoy 
'Samsun 

İsmail Ig'tın 
Balıkesir 

M. Emiroğlu 
Çankırı 

K. Atakurt 
Giresun 

Ha.mdi Bozbağ 
Mardin 

. Aziz Uras 
İstanbul 
S. Adato 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Aydın 

E. Menderes 
Konya : 

Ü. N. Yiğiter 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Urfa 
R. K. Thnuroğlu 

Ankara 
S. Mafcsudi Arsal 

Tunceli 
H. Aydın 

Bursa 
Agâh Erozan 

Kayseri 
Y. Z. Tur-gut 

Ankara 
. O. T. lltekin 

İstanbul 
Hüsnü Yaman 

Manisa: • . ; 0 :
; 

Muhlis Tümay J, 
Muğla 

N. Poyrazoğİü .,. 
Kocaeli 

S. Önhon 
Tekirdağ 

Z. Eraitaman 
Kayseri 

A. R. Kılıçkale 
Kayseri 

it. Berkok 
Zonguldak 

A. R. înce'alemdaroğlu 
Elâzığ 

Ş. Yazman 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, modern Türkiye'mizin baş şehri olan 
Ankara'nın iki seneden beri ısrarla talep ve rica 
ettiği bir dileği ve bir isteği vardır. Biliyorsıir 
nuz ki, Ankara Belediyesi ve Ankara Şelıriy An
karalıların olduğu kadar, bütün Türkiye'nin
dir, bütün Türklerindir... (Her şehir böyle sas-
leri) 

Türkiye'nin ortasında, modern Türkiye'ye 
yakışır bir şekilde ve bütün dünya milletlerine 
örnek bir baş şehir olması için uzun yıllardan 
beri Ankara'ya büyük gayretler sarf edilmiştir. 
(Kâfi sesleri) Fakat arkadaşlar, 1945 senesinde 
150 - 175 bin raddesinde olan nüfus beş altı 
sene gibi kısa bir zamanda. 300 bine yükselmek
le bütün Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden bu
raya akın eden vatandaşlara bir barınak ol
maktadır. Gayet tabiî olarak modern ve büyük 
bir şehrin kanalizasyon gibi, su gibi, elektrik 
gibi, mesken dâvası gibi birtakım büyük dâva
ları vardır. (Kabul kabul sesleri, uzatma ses
leri.) 

Arkadaşlar, bugün Ankara Belediyesi gibi 
diğer belediyelerin de muazzam ihtiyaçları ol
duğunu gayet iyi bilenlerden ve takdir eden^ 
lerdenim. Bu şehrin yalnız su meselesi, 300 bin 
nüfusu beslemek için günde 60 bin ton suyaJhti-
yaç vardır! Fakat belediye, ancak 36 bin ton su 
vermekte idi. Belediye, bu sene bunu, .60j bin to
na yükseltmek mecburiyeti ile karş,ı karşıya kal
mıştır. . . . . 

Bugün: 15 sene evvel yapılmış olan imar pl£-
nı kabiiliyeti tatbikıyesini kaybetmiştir. Yeni 
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bir imar plânına ve yep yeni mahallelere ihti
yacı vardır. 

Hulâsa arkadaşlar, Ankara şehrine vereceği
miz '500 bin lira, Ankara Belediyesine bir lütfü 
atıfet değil, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden 
*elen vatandaşların imar bakımından, iskân ba
kımından, Sağlık bakımından bütün ihtiyaçla
rına taksim edilmiş olacaktır. Yani bu tahsisat 
bütün memlekete taksim edilecektir. 

Ben yüksek karar ve reylerinize müracaat 
ediyorum. Bu parayı baş şehrimizden esirgeme
menizi bilhassa rica ederim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhittin Özkef eli. 
MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Muh

terem arkadaşlar, Ankara Belediyesi için bir 
mevzu hakkında temennide bulunup Büyük Mec
listen bir karar istenirken müsaadenizle, Bele
diyeler Kanunundan bir fıkrayı arzedeceğim. 
Malûmu âliniz belediyelerin iki vazifesi vardır 
birisi mecburi, diğeri ihtiyari. Su, her belediye 
için mecburi işler meyanmdadır. Modern bir 
Türkiye yarattık diyoruz, bu arada modern An
kara 'da yarattık, taşdan, tuğladan, çimentodan, 
kerpiçten her şeyden mükemmel apartmanlar 
yaptık. Su, en sonraya bırakılacak iş değildi, 
evvelâ onu yapsalardı, bugün bu ihtiyaç olmaz
dı. Darılmasın Ankara Milletvekilleri, Türki
ye'de 63 vilâyet vardır, bu bütçe Türkiye büt
çesidir, Ankara bütçesi değil. (Alkışlar) Biz 
Türkiye'nin her vilâyeti için su, işlerine 300 -
500 bin lira mı verdik? 10 bin lira verdik, 50 
bin lira verdik. Binaenaleyh rica ediyorum, 
istisnai bir muamele yaptığımız takdirde 63 vi
lâyetten bir tanesine verirsek, diğer 62 karde
şini darıltırız. Bu insafsızlık olur. Binaenaleyh 
her vilâyet bütçesi ve varidatiyle mütenasip 
olarak evvelâ en çok muhtaç olduğu işlere önem 
yermelidir. Bunları sonraya bırakıp, millet büt
çesinden yardım istemek, günahtır. Sözüm bun
dan ibarettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başbakan Adnan Menderes. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Çok muhterem arkadaşlar, bir bakıma 
Muhittin Özkef eli arkadaşımın hakkını teslim 
etmek lâzımgelir, Bu, vehlei ulâda veriîebilirse 
de, kendisinin de dediği gibi, istisnai muamele 
yapmamak lâzımgeldiğini de kabul etmek gere
kir. Bir bakıma da Ankara, istisnai bir vaziyet 
elde etmiş ve Başkent olmuştur. Bu itibarla 
cliğer belediyelerden ayrı bir manzara, arzedi-
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' yor' diğer belediyelerden istisnai bir vaziyet al

mış bulunuyor. Onunbuistisnai vaziyetini na
zara almak suretiyle bu talep olunan be^ yüz 
bin liranın Ankara Belediyesine verilmesi, ha
kikaten yerinde olacaktır. Geçen sene verilme
mesi yüzünden bir takım esaslı işler aksamış 
bulunuyor. Ankara şehrinin ve Belediyesinin, 
başkent olması itibariyle, hususi külfetlere ve 
mükellefiyetlere mâruz bulunduğunu kabul et
memek mümkün değildir. Bu suretle yaptığı
nız lütufkârlık belediyede çalışan arkadaşları
mızı ve bilhassa Ankara şehri halkını, çok mem
nun ve mesrur edecektir. Hükümet 500 000 lira 
tahsisat konulmasında bir mahzur görmemek
tedir ve yüksek heyetinizden bunu bilhassa'ri
ca etmektedir. ( 

BAŞKAN — Zeki Akçalı! 
ZEKİ AKÇALI (Seyhan) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) —Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum)—- Muhte

rem arkadaşlar; teklif edilen 500 bin liralık 
bu para, Ankara için değil dersem riyakârlık 
etmemiş olurum. Şunu arzetmek isterim ki, vi
lâyetlerden gelen şahıslar, Ankara'nın gecekon
du mahallelerinde bir damla su için tenekelerle 
birbirinin başını kırdığı bir haldkattır. öbür ta
rafta gecekondularda, lâğım teşkilâtı yoktur. 
Sokaklarında, bir tek lâmba yoktur. Bu para
yı verelim, gecekonduların ihtiyaçlarına sarfe-
delim. (Reye, reye sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim; yardımlar kısmında 
Ankara Belediyesine beş yüz bin lira verilmesi 
hakkındaki teklifin dikkate alınması hususunu 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. (Alkışlar) Komisyona ve
receğiz efendim. 
B. Lira 

701 Yapı onarımı 2 000 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makine, alât ve gereçler ona
rımı ' 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

735 Millî Emlâk tefevvüz ve satm
alına giderleri 509 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
736 3867 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak ödemeler 2 563 368 
' BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
741 Onarmalar için İstanbul Tek

nik Üniversitesine 936 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Tıp sitesi tesisi ve onarma iş
leri için İstanbul Üniversite
sine 4 895 000 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Onarma işleri için Ankara 
Üniversitesine 1 082 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

744 Onarma işleri karşılığı olarak 
Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 43 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

745 Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne çeşitli yatırımlar 
için 2 754 035 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

746 Fatih külliyesi onarımı için 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Muhasebat Genel Müdürlüğü 
için alınacak muhasebe maki
neleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 1 415 205 

BAŞKAN — Bu bölüme ait olmak üzere bir 
önerge verilmiştir, okuyoruz. 

- Meclis Yüksek Başkanlığına 
Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı için mo

torlu nakil vasıtası mubayaa edilmek üzere 
Maliye bütçesinin 752 nci bölümüne Emniyet 
Genel Müdürlüğü adına konulmuş bulunan 
201 500 liralık ödeneğe 300 000 lira ilâvesini 
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arz ve teklif ederiz. 

Bursa Kastamonu 
Agâh Erozan Fahri Keçecioğlu/ 

Kocaeli ( Grazianteb 
Ethem Vassaf Akan Galip Kınoğlu 

Niğde 
Asım Doğanay 

Çanakkale 
1. Karasioğlu 

Bursa 
S. Karacabey 

Bursa 
S. Herkmen 
Gazianteb 
Ali Ocak 

Muş 
F. Kılıçlar 

Denizli 
F. Başaran 
Erzurum 
M. Yazıcı 

Urfa 
C. öncel 
Erzurum 
M. Zeren 
Antalya 

N. Ş. Nabel 
Erzurum 

S. Erduman 
Yozgad 

N.U. Alçılı 
Tunceli 

H. R. Kulu 
Balıkesir 
S. Başkan 
Kocaeli 

H. Türkand 
Bilecik 

K. M. Korkut 
Niğde 

F. Köşkeroğlu 
Siird 

M. D. Süalp 
Balıkesir 

A. F. İşeri 
Elâzığ 

A. Demirtaş 
Kütahya 

A. 1. Gürsoy 

Niğde 
H. Ünlü 
Urfa 

F. Ayalp 
Bursa 

A. Yöntem 
Maraş 

A. Kadoğlu 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
İstanbul 

F. II. Demirelli 
Çorum 

A. Başıbüyük 
Çorum 

H.A.Vural 
Zonguldak 
C. Kıpçak 

İzmir 
A. Tekön 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Kayseri 
t. Kirazoğlu 

Muş 
H. Dayı 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Bolu 

V. Yöntem 
Konya 

K. Ataman 
İzmir 

O. Kapanı 
Antalya 

B. Onat 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Bilecik 

T. Oran 
Siird 

C. Yardım 
Çanakkale 

Ö. Mart 

Bursa 
N. Yılmaz 

Bursa 
Mitat San 

Afyon 
S. Torfilli 

Bursa 
S. Ragıp Emeç 

Konya 
U N . Yiğiter 

Erzurum 
B. Dülger 
Zonguldak 
H. Balık 

Sivas 
N. Ağacıkoğlu 

İzmir 
C. Tunca 

İzmir 
M. Aldemir 

Samsun 
1. Işın , 
Afyon 

B. Oynaganlı 
Rize 

A. Morgil 
Seyhan 

Z. Akçalı 
Maraş 

R. Öksüz 
Kocaeli 

M. Kavalcıoğlu 
Afyon 

Avni Tan 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Elâzığ 

H. Yöney 
İzmir 
S. Giz 

Gümüşane 
O. Baybufa 
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^Amasya Niğde Niğde : I 
İsmet Olgaç. F . Ecer H. Arıbaş i 

Bilecik Giresun Konya 
t. Aşkın M. Şener M. Obuz 

AGÂAH EROZAN . (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, hepinizin malûmudur ki, nüfus ve 
mesahai sathiye itibariyle, zabıta kadromu
zun- darlığı, Amerika, ingiltere ve hattâ Balkan 
devletleri ile mukayese edilemez. 

Kadro darlığını telâfi ve .hâdiseleri günün 
şartları içinde derhal takip edebilmek polisin 
topyekûn motorize edilmiş halde çalışmasiyle 
mümkün olacaktır. . . ,. 

Arkadaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesinin müzakeresi sırasında . zaman darlığı do-
layısiyle* rakamları, arzedcmemiştim. Bizdeki 
polis kadrosu 6 300 dür. Halbuki 20 milyon 
nüfusumuz vardır. Yalnız Amerika'da Nevyork 
Şehrinde 8 milyon nüfus için 15 bin polis var
ılır. 20 milyon nüfus için 6300 polis vazife gör
mektedir ve 1500 motorlu vasıta ile çalışmakta
dır. (Amerika ile mukayese edilemeyiz, sesleri) 
Bugün için kendimizi tabii biz Amerika ile mu
kayese edemeyiz ama, ben, rakamları mukayese 
için takdirlerinize arzediyorum. 

Ditrait Şehri 1 800 000 nüfusludur, 7500 po
lis ve 4.00 vasıta çalışmaktadır. Bizde ise, Bü- | 
tün Türkiye'de 6300 kadrolu polis, 54 vasıta va-
zife görmektedir. Bu sebeple bâzı vilayetleri
mizdeki polis kadrosunu da arzedeyim; motori
ze bir hale sokulmanın lüzumunu daha kestirme 
yoldan halletmek mümkün olacaktır. 

Arkadaşlar; Bursa'da polis kadrosu 90, Kon
ya Vilâyetinde 37, Sivas'ta 37, Kars'ta 33 ... 

En yüksek mevcut İstanbul'dadır, 2200 dür. 
İstanbul'da vazife gören vasıtanın yekûnu dört
tür. 

Hep beraber, asayiş dâvasında durmaktayız. 
Kadro darlığında telâfi hususunda yüksek he
yetiniz bendenizden daha geniş ölçüde hassas 
olacaktır. Zabıtanın bugün için kısmen motori
ze hale gelebilmesi için 300 bin liralık bir tahsi
satın İni maddeye ilâvesi zaruridir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Hadi bey. 
KOMİSYON ADINA IIÂDÎ HÜSMAN (İs

tanbul) i— Hükümetin teklifinde Emniyet teş
kilâtının makin eleştirilmesi için geçeıi seneye 
nazaran^ ilâveten 630 bin lira ödenek verilmiştir. 

.^ î î ıe^ifo^graf ve; daktilo skopitisisleri ve' | 
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| teknik malzeme mubayaası için de ayrıca 50 bin 

lira da yüksek İ l e t i n i z e teklif edilmektedir. 
Nakil vasıtaları mubayaası için ise, bu yıl 

bütçesiyle 201 bin 500 lira teklif edilmiş bulun
duğu gibi, birkaç gün evvel kabul buyurduğunuz 
Aktarma Kanunu ile bu iş için 25 bin lira da 
vermiş bulunuyorsunuz. 

Görülüyor ki, Emniyet teşkilâtının gerek na
kil vasıtaları bakımından, gerek makineleşme 
bakımından lâzımgelen paralar bütçe imkânla
rı nisbetinde verilen ve icap eden ödenekler tek
lif edilmiştir. ' 

Takdir yüksek heyetindir. 
BAŞKAN -—Başka söz istiyenl 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, bütçeye bu hususta konmuş, olan tah-
nisatm azlığı, iş hacmi karşısında, iş yapabil
mek bakımından bugünkü ihtiyaca kâfi değil
dir. Tahsisat vardır, fakat ihtiyaca kâfi değil
dir. Benim verdiğim rakamla yüksek heyetiniz 

1 tatmin edilmez. Fakat hiç olmazsa bunu ver
mek suretiyle günün şartlarına uygun çalışma
larını temin etmemiz lâzımdır. 

Takdir sizindir. (Alkışlar) 
BAŞKAN —Başka söz istiyeht Buyurun 

Emin Kalafat. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Efendim; Emniye
tin modern bir şekilde çalışması için ileri sü
rüleri, ihtiyaçları temin sadedinde, elimizde bu
lunan imkânlarla kendilerinin yardımcısı olma
mak elimizde değildir. Yalnız İçişleri Bakanlığı 
bünyesine dâhil olan muhtelif daireler için 
Hükümetin teklif etmiş olduğu miktarlarla, Büt
çe Komisyonunca belirtilen ihtiyaçlar- netice
sinde munzam olarak 2 miilyon liraya yakın bir 
munzam tahsisat ilâve edilmiştir., O gün Em
niyet Umum Müdürünün de huzuru ile cereyan 
eden uzun münakaşa ve konuşmalarda gerek 
jandarmanın ve gerekse Emniyetin insandan 
tasarruf ederek •vasıtayı fazlalaştırmıak suretiy
le, zaman ve mekândan matlup olan kısaltmayı 
temin için öne sürülen ihtiyaçlar karşısında, 
tamamen o günkü mesul makamlarla mutabık 
kalınarak bu fasla 200 küsur bin lira ilâve edil
miş bulunmaktadır. Yalnız şunu ilâve edeyim 
ki; arkadaşlarımızın munzam tahsisat olarak 
ileriye sürdükleri, vasıta alınmasına matuftur. 
Takdir ve teslim edersiniz ki; vasıta,, •bizatihi.1 
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kendi kendine müteharrik bir şey değildiıv, Bu
nun işletme masrafları, personel masrafları da 
mütalâa edilmek lâzımdır. Bunlar bu maddeye, 
bu bölüme takaddüm eden fasıl ve maddelerde 
teklif edildiği şekilde tarafınızdan kabul edil
miş bulunmaktadır. Bugüne kadar mevcutları
na zamimeten 200 küsur bin lira ile alınacak 
olan vasıtalardan elde edilmesi muhakkak olan 
müspet neticelerle 1953 senesi Bütçesinde hu
zurunuza geldikleri zaman bu miktarların çok 
daha üstünde rakamlarla kendilerine yardımcı 
olmamak için bir sebep yoktur. Bu itibarla bu; 

faslın tamamen Hükümetin muvafakatiyle ve 
Bütçe Komisyonunun teklifiyle huzurunuza su
nulmuş olduğu şekilde kabulünü istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Arkadaşlar/ 

dâvamız daima ileriye hamle yapmaktır. Bu 
bakımdan mubayaa masrafları, işletme masraf
ları, eleman ücretleri dâvası karşısında biz mu
bayaayı 1952 Bütçesinin son aylarında yapmak 
suretiyle 1953 Bütçesine taınamiyle işletme ve 
eleman masraflarını koymak suretiyle gelecek 
sen o için işimizi : hafifi etmek ve bu müesseseyi 
daha verimli bir hale sokmak yolundayız, işlet
me masrafı yoktur, şeklindeki bir tezle bu dâ
vayı çürütmek -doğru olamaz. Alalım, onu da 
bulacağız arkadaşlar. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT 
(Çanakkale) -•'-•• Bir dakika için de olsa zamanı
nızı israf etmek sadedinde huzurunuza çıktığı
mın ben de farkındayım. 

Zaten kendilerinin beyanatı da beni teyit 
eder mahiyettedir. 12 ayın sonunda alacağız ve 
onunla işletme ve personeli < önümüzdeki sene 
hesap edeceğiz diye Mitçe formüleri ve prensip
leri ile gayrikabili telif olan bu teklifin sizleri. 
ilzam edeceğini zannetmem. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul eden

ler ... (Anlıyamadık sesleri). Verilmiş bulunan 
önerge, 752 nci bölümün 13 nçü maddesine, Em
niyet Genel Müdürlüğü adına konulmuş olan 
201 500 liraya 300 bin lira zam istemektedir 

Bu şekildeki teklifi dikkate alanlar ... Almı-
yah'lar ...Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bölümü önerge ile birlikte komisyona/tevdi 
ediyoruz, 
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B. Lira 
771 4604 sayılı i Kanun, gereğince -

sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 1 500 000 
BAŞKAN— Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

772 3202 sayılı Kanunun 5 nci mad- . 
desinin, (C) fıkrası gereğince 
sermaye olarak Ziraat Banka
sına 8 668 363 

BÜTÇE Ko ADINA HÂDÎ HÜSMEN (İstan
bul) — Yüksek malûmunuz olduğu üzere bu 
tertibe konulacak tahsisat, Umumi Bütçe, yekûnu
nun yüzde yarımı nispetinde olacaktır. Kabul 
buyurduğunuz bâzı tahsisat dolayısiyle bu raka
mın değişmesi icabedeceğinden bunu bütçenin 
«onuna talik buyurmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu faslı bütçe sonuna 
bırakarak, diğer bölümlere devam ediyoruz. 

B. Lira 
773 3202 sayılı 'Kanunun 6 nci mad

desi gereğince ihtiyat serma
ye olarak Ziraat Bankasına 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

775 Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğüne ' : ';;'/•' " ! V: '' 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

791 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne 72 507 221 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Mü-

. . 'dürlüğüne 61 082 780 
. BAŞKAN — Kabul edenler .... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. F -r~. Devlet Borçları bütçesi : 

'BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? 
CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — İki te

mennim var, efendim; Devlet borçlarımız; büt
çeye 'baktığımız zaman, görüyoruz ki, dış borç
larımız kısminin kabarıklığı arasında 80 milyon 
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liralık bir parça yardır. Bu, 25 milyon dolarlık 1 
başlangıç, kredisi diye geçen sene iktisap etmiş 
olduğumuz kredilerdir. "Bu defa borçlarımız 
meyanma girmiştir ki, pek tabiîdir. Fakat bu 
iç borçlarımızda gösterilmiştir. Halbuki bunun 
mahiyeti bir dış, borcudur. -Her ne kadar.Mer
kez Bankası dövizleriyle ödenecek ve Hazine
den Türk parası olarak bedeli çıkacak ise de, 
maliyece takip olunan şu mülâhaza, daha umu
mi; kaideler bakımından zannederim yersizdir. 

Nihayet bu, yabancı bir Devlete borçtur. 
ödeme vasıtası da dövizdir, yabancı parasıdır. 
Merkez Bankasının veya Hazinenin dövizi diye 
bir tefrik yapmak caiz değildir. Binaenaleyh 
bunun iç borçlar yerine dış borçlara nakli ye
rinde olur. Bu, bir misaldir, asıl temennim 
şundan ibarettir: Bu misal de gösteriyor ki, 
dış borçlarımız sistemli bir tasnife tâbi tutul
mak ihtiyacmdadır. Bildiğiniz gibi dördüzlü 
bir tasnif vardır: îç borçlar, dış borçlar ve bun
lar muntazam ve dalgalı borçlar diye ayrılmak
tadır. Geçmiş yıllarda da bâzı borçların bu* 
dört kategori arasındaki inkısamı tereddüde 
mahal bırakmaktadır. Nitekim bâzı maliyeciler 
bütçe tasnifinden ayrılarak başkaca tasnifler 
yapmaktadırlar. Binaenaleyh her zaman için 
mukayeselerimize esas olmak üzere buna sabit 
bir şekil vermek yerinde olur. Bunun için de 
•Maliye Bakanlığı mükemmel surette mücehhez
dir. Mükemmel bir tetkik heyeti vardır. Bu 
heyet mevzuu inceler, bir liste mey
dana getirir, buna göre bülteninde yayın
lar. Memleket iktisatçılarının tenkidine arze-. 
dilir, neticede bu bütçe yılında tasnif cetveli 
meydana getirilir, gelecek sene bu cetvelden 
istifade edilebilir. Bu birinci temennidir. ı 

İkincisi; dalgalı borçlarımızın dışında bâzı 
borçlarımız mevcuttur k i bunların henüz Ma
liyece borç olarak takabbülü yapılmadığı için 
tabiatiyle dalgalı borçlara giremezler. Bu borç
ların alâkalıları Hazineden alacaklı şeklinde 
kendini göstermektedir. Toprak Mahsulleri Ofi
sinin bilançosuna bakarsanız geçmiş yıllar za
rarlarından bir kısmı zarar hanesinde gösteril
miyor, Hazineden alacak olarak gösteriliyor. 
Bilançonun aktifinde bunlar, muvakkat borç
lular hesabında görülmektedir. Yani Hazine
den bir gün tahsil edeceklerini 'tahmin ettikleri 
paralar meyamnda görülmektedir. İKezalik 
Ereğli1 Kömür işletmesinin de; bir. kısım. .zarar-
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lâri vardır ki, o dâ Hazineden ^alacağı''«telâk-: 

kişiyle bunuzara r olarak göstermiyor. F^kat 
muvakkat ihesaplanndâ'İbir nevi Hazineden ala
cak mahiyetinde •'gösterilmektedir. Birisi ala
caklı olduğunu söylüyor, fakat boı'çiu (gözük
müyor. Bunun halli mümkündür. Bütçe Ko
misyonunda bunu iSayrn. Maliye Bakanından ri
ca etmiştim. Bugün' şunu ilâve ediyorum : Bu 

.' müesseseler bilançolarını 30 Marta kadar kapa
tacaklardır. Binaenaleyh kapatmadan bilanço
larını ya tashih etmeleri veyahut' da Maliye 
borcu takabbül ediyorsa bunun dalgalı borçlara 
alınmasını rica ediyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; yüksek ımalûmunuz olduğu veçhile, İk
tisadi Devlet 'Teşekküllerinin, Hazine- kefaletini 

1 haiz bonolarından Merkez Bankasına yüzlerce 
milyon lira borcu vardır.' 

Bir tarftan da Hazinenin l.n)gili!z istikrazın
dan ve sair yollardan temin ettiği Merkez Ban
kasına merhün bulunan altınları vardır. Aca
ba, bu borçları konsolide ederken, bu altınları 
Merkez .Bankasına satıp mahsup yapmak sure
tiyle-Ibu işi tasfiye etmek-imkânını düşünüyor
lar mı? Bu nokta hakkında izahat verirlerse 
memnun olurum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDÎHÜS-
MAN (İstanbul) — Oahid Zamanigil arkadaşı
mız 25 milyon liralık pozisyon inisyalin bir iç 
borç ve aynı zamanda dalgalı bir borç telâkki 
edilmesi sebebini sormuşlardır. 

Malûmu âliniz pozisyon inisiyal tiraj hakları 
müessesenin! hitama ermesi üzerine Avrupa Te
diye Anlaşmasına dâhil memleketlere döviz te-

1 mini bakımından ihdas edilmiş bir sistemdir. 
pozisyon inisiyal yani başlangıç alacaklı hesap 
Mertkez Bankası emrine tahsis edilmiştir. "25 

h milyon 'dolardan vâki anlaşma üzerine 4 milyon: 
560 bin do'lâr deniz yollarına, bir milyon 3Ö0 bin 
dolar demiryollarına, 1 milyon 680 biri dolar Sü-
merbanka, 16 milyon 905 dolar Etibanka, 495 bin 
dolar Tekele ayrılmıştır. Bu müessese']er Mer
kez Bankasına Türk'-parası olarak,» tediyat yap
mış ve mukabilinde elde ettikleri dövizlerle dış 
memleketlere mnJbayaaiarı mukabilinde ödeme 
imkânını bulmuşlardır. Bu itibarla bu borç. 
Merkez Bankasına olan bir borçtur. Bu itibar
la da iç borç telâkki edilmektedir. Hazine öde-

I: meyi doğrudan doğruya Merkez Bankasına yap-
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.maktadır. Dalgalı olmasının sebebi henüz kon
solide edilmiş bir vaziyette olmamasmdandır. 
Anlaşmaya göre, Avrupa Tediye Birliğinin tas
fiyesi halinde tasfiye tarihinden itibaren 3 yıl 
sonra başlamak üzere 15 yıl içinde ödenmesi 
meşruttur. Görülüyor ki, henüz konsolide edil
miş yani tediye edilmesine başlanacak vaziyet
te değildir. Bu bakımdan dalgalı borç telâkki 
edilmiştir. 

Yine Cahid Zamangil arkadaşımız dalgalı 
borçlarımızın dışında bâzı borçlar vardır ki, he
nüz kaydı yapılmamıştır diye ifadede bulundu
lar. Bir misal olarak da Toprak Ofisinin yaptı
ğı muamelelerden dolayı zarar kaydettiği mik
tar ile Ereğli Kömürleri idaresinin yine ken
di muamelelerinden hâsıl olan ve idarece Hazi
neden alacak şeklinde kaydedilir bulunan mik
tarları gösterdiler. 

Toprak Ofis muamelelerinden tahassül eden 
zararlarn, yine kendilerince de malûmdur ki, 
mütaakıp yılların muamelelerinden hâsıl olan 
ve olacak kârlarla telâfisi mümkündür. Bu 
itibarla şimdiden bunları hakiki bir Hazine bor
cu gibi mütalâa etmek ve dalgalı borçlar meya-
nına almakta katı bir zaruret görmemiş bulu
nuyoruz. Ereğli Şirketinin muvakkat "hesabın
da duran've Hazine namına borç gösterilen mik
tarın durumu da aşağı yukarı bu şekildedir. 

Eğer bu mahiyetteki bütün paraların dalgalı 
borçlar arasında gösterilmesi icabederse o halde 
emanet hesaplarındaki paraları, Emekli Sandığı
na olan borcun, ve mümasil daha bâzı paraların 
dalgalı borç şeklinde gösterilmesi icabeder: 

Halbuki Hazine, zaman zaman bu suretle 
' tahassül eden ve kısa zamanlarda ödenmesi ica-
beden ve ödenmekte olan bu paralar Hazinenin 
diğer dairelerle nakit muamelelerinden tahassül 
eden muvakkat borçlar mahiyetindedir. 

BAŞKAN—Başka soz istiyen... 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Dış borç

lar mevzuunda Sayın Hadi Hüsman arkadaşım
la hiç mutabık değilim. Biz Merkez Bankasına 
Türk Lirası olarak Ödiyeceğiz, diyorlar. Siz, Ha
zine, bahis mevzuu değilsiniz. Türkiye bahis 
mevzuudur.: Türkiye yabancı memlekete dövizle 
borç ödiyecektir. öteki borçları nasıl ödersiniz 
Hadi Hüsman arkadaşım? Türk Lirasını Mer
kez Bankasına götürürsünüz. Türkiye'nin dış 
ticaretinin temin ettiğini dövizle ödersiniz. O 
ne ise, bu da olur. Zaten bu yalnız bir misaldir. 
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Bununla Devlet borçları tasnifinin daha ilmî şe
kilde yapılmasını temenni ettik. Bu bir noksan
lıktır. Bunu hisseden arkadaşlarımız mevcuttur. 
Bu temenniyi zaten Maliye Bakanına tevcih et
miştim. Kendileri not etmiştir. 

Ereğli Kömür İşletmesinin alacaklarına ge
lince : Öteki yarısını bırakmak doğru bir şey 
değildir. Daha şu kadar kısa bir zamanda bir 
anlaşmamazlığın hâsıl olmasını hayretle karşılı
yorum. 

Burada iki mesele vardır. Ortada tescil edil
memiş bir borç vardır, Hazine bunu kabul et-" 
miyebilir. Fakat öteki tarafta alacağım vardır 
diyor ve bilançosuna geçiriyor. Bunları bilan
çodan okuyorum, yukarda kütüphanenin büyük 
salonunda yapılan İktisadi' Devlet Teşekkülleri 
Umumi Heyetine devam ediyorum, ve devam et-' 
tiğim için biliyorum. Toprak Ofisi Hazineden 
alacaklıyım diyor, öteki de ben borçsuzum di
yor. Ortada kalmış bir borç bir alacak iddiası 
var. Bu şöyle hallolunur: Ya bütçeye konulur 
ve verilir, yahut Hadi Beyin sebeplerine işaret 
ettiği üzere size borcumuz yoktur denir, onlar 
da bilançolarını ona göre tashih ederler. Yani 
ikisinden birisi yapılmalıdır. Bunu da Maliye 
Bakanından rica etmiştim, lütfettiler not ettik
lerini söylediler. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, bö
lümlere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

B. . Lira 
801 Emekli, dul ve yetim aylık ve 

ödenekleri , 79 431 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

802 Vatani hizmetler karşılığı ay
lıkları 805 000 

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

803 551 sayılı Kanun gereğince 
malûllere verilecek arazi be
deli 40.000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

804' 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı 19 390 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2094 sayılı Kamın '•.-..gereğince 
çıkarılan (ikramiyeli % 5 fa
izli 1933 isi ikrazı) tahvilleri .1 128 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul'edilmiştir. . 
2463 ve 2614 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (.% 7 ge
lirli Sivas - Erzurum Demiryo
lu 1934 istikrazı) tahvilleri 2 848 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul' edilmiştir. 
3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (ikramiyeli ve % 5 
faizli 1938 istikrazı tahvilleri 781 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4057 ve 4625 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan. (1941 (De- ' 
miryolu istikrazı) tahvilleri 5 608 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4275 sayılı ıKanun gereğince 
çıkarılan (»Millî Müdafaa istik
razı) tahvilleri , 12 762 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... (Kabul edilmiştir, 
4938 sayılı Kanun: gereğince 
çıkarılan, (Kalkınma istikrazı) 
tahvilleri ' 14 26'9 200 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (•% 6 faizli 1947 Ha
zine) tahvilleri 19 751800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan. (.% 6 faizli 1948 is
tikrazı) tahvilleri . 10 396 000 
BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4753 ve 5618 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (Toprak 
tahvilleri) "- '310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 
5382 sayılı Kanun gereğince 
gıfcarılan (1949 istikrazı) tah-
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BAŞKAN — Kabul" edenler... 
Etmiyenler!.. Kabul edilmiştir. 
5864 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (il951 istikrazı) tah
villeri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
459 sayılı Mahsubu Umumi Ka
inimi. gereğince çıkarılan (% 2 
'faizli hazine tahvilleri), nin 
1932 -1952 yılları kupon bedel
leriyle nakden ödenecek kesir
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
1513/2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar " 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4649 sayılı Kanun gereğince 
su işleri kredisi için yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı Kanunun geçici bi
rinci: maddesi gereğince Zirai 
Donatım Kurumu sermaye 
kredisi için yapılacak ödeme
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince Devlet Kâ
ğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 
sermaye kredisi için yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3892 sayılı Kanunla temin olu
nan ceza evleri kredisinin faizi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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823 5358/5480 ve 5582, sayılı ka-,, ,V 
nunlar gereğince Türkiye Cum-j 
huriyeti Merkez Bankasına ya
pılacak ödemeler 11 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

824 5433 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Üretme Çilftlikleri ser
mayesi kredisi için yapılacak 
ödemeler' 349 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir. 

825 5824 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması gereğince memleke
timize tanınan ve 1951 Bütçe 
yılı Kanununun 3 ncü madde
siyle bütçe açığına tahsis edi
len 25 milyon dolarlık alacaklı 
başlangıç kredisinin T. C. Mer
kez Bankasına ödenecek faiz
leri 2 933 079 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

826 2434 sayılı Kanun gereğince 
Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti Hükümetinden temin 
olunan kredi taksidi 1 653 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

827 3526, 3738, 4171, 4882, 5359, 
5582, 5676 ve 5842 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 15692 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine geçiyoruz. 

G — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi : 

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

3. — İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(W76) [2] 
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4. — İstanbul Teknik 'Üniversitesi >195Û "yV 

h Bütçe Kanunu tasarısı Ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/277) [1] , 

5.— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/271) [2j 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
ile birlikte Ankara üniversitesi, İstanbul Üni
versitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
kanım tasarıları da görüşülmektedir. 

Tümü üzerinde söz istiyenlerin isimlerini 
okuyorum. Kâzını Arar, Mehmet Özbey, Mü-
kerrem Sarol, Füruzan Tekil, Sinan Tekelioğlu, 
Ömer Bilen, Sabri Erduman, Ali Şükrü Şavlı, 
Yusuf Karslıoğlu, Ali Fahri İşeri, Remzi .Oğuz 
Arık, Zuhuri Da nışman, Ferid Melen, Ümran 
Nazif: Yiğiter. 

Söz,'Kazım Arar'mdır. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığının 1943 yılın
da B. M. Meclisinden çıkardığı 4470 sayılı bir 
Kanunu yardır. Bu kanunda 4304 sayılı Kanu
nun birinci maddesi gereğince yapılacak inşa, 
büyük tamir ve tesis işleri ve bunlarla ilgili 
her türlü alımlar 2490 sayılı Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanununa tâbi değildir, denilmek
tedir. İşte bu kanuna dayanarak Teknik Öğre
tim Müsteşarlığına, verilmiş olan 301 milyon 
lira, geçen sene yine bu kürsüden bütün tefer
ruatı ile açıklamış olduğum veçhile, israf ve sui
istimale mâruz kalmıştır. Fakat bu kanun hâlâ 
yürürlüktedir. İkinci Sanat Okulunun yalnız 
kalorifer tesisatı için 400 bin lira, değil artır
ma eksiltmeye, hattâ konuşmaya bile lüzum 
görülmiyerek sarf edilmiştir. Ben o zaman Sa
yın Bakandan, rica etmiştim, ihalesi icra olunan 
bu mevzu hakkında tetkikte bulunacaklarını 
söylemişlerdi, inşaallâh bugüne kadar ikmal 
edilmiştir. Aynı zamanda fevkalâde haller do-
layısiyle çıkartılmış olan bu kanunun hâlâ yü
rürlükte kalıp .kalmayacağının, Sayın Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından, bunun tâdili ci
hetine gidilip gidilmiyeceğinin de açıklanması
nı isterim. 

Arkadaşlar, burada bir, lise mevzuuna, da 

[1] 55 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 53 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

\1]54 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 10i sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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iemasii etmek isterim» rBakanlık istediği yerde I 
liser açma;kta ;ve istemediği yerde;de açmamak
tadır. Durumları daha müsait olan vilâyetler 
dururken, gayrimjisait illerde lise açılması, cid
den doğru bir hareket sayılmaz. Her ne kadar 
diğer illerimizde, de lise açılması işini bir başka 
bir düşünce ile, egoist bir düşünce ile mütalâa 
etmiyoruz. Ancak bu liseler açılırken diğer vi
lâyetlerin de durumları göz örfünde bulundurul
malıdır. Daha âdil bir esas dâhilinde lise açıl
ması hususunu ve bundan sonra bakanlığın lise . 
hususunda nasıl bir hattı hareket tâyin edecek
lerini de öğrenmek isterim. 

Bir de. imam Hatip mekteplerinin, durumu 
çok fenadır. Geçen sene bir talebe kaydi münasebe
tiyle Ankara İmam ve Hatip mektebine gittim. 
Çocuklar rahle üzerinde yürüyorlardı, sınıfta 
talebe adedi çoktu. Binanın açlemi kifayeti yü
zünden, ve bu yılki maddî imkânlar nispetinde 
alınabilen bir talebe mevcudu vardı. Bu bina, bu 
kadar talebeyi istiap edecek durumda değildi. 
Bu itibarla Bakanlığın diğer emsali okullara ver
diği ehemmiyetle mütenasip olarak İmam ve Ha
tip mekteplerine de aynı derecede önem verme
lerini bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
- KÂZIM ARAR (Devamla) -— Bir de bu oku

la kaydolunan taldbeler yaş tahdidine tâbi tutul
maktadır. ' Bu sene başlıyan, bu okulda çocukl ar 
bir vsene okula devam edemediği takdirde bütün. 
haklarını kaybediyorlar. Buna da bir hal çaresi 
bulunmasını rica ederim, 
• •; imam ve hatip mekteplerinin açılması; pro
gramla; tesbit edilmiş olduğuna göre, buna lâzımı . 
kadar ehemmiyet verilmediği gömülmektedir. 
Bakanlığın bu okullarla, daha yakından alâkadar 
olmasını bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN —• O. Iî. P. Adın a Reşat Şemsettin 
Siror. I 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADINA 
REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Sivas) ~- Maari
fimizde yüksek tahsilin hazırlayıcı kademesiyle, 
bâzı dallarında ihtiyaçtan fazla verim görülü
yor. Bu halin hangi tedbirle karşılanabileceği, 
Millî Eğitini konusunda söyliyeceklerimizin ilk 
maddesini teşkil edecektir. I 

Üniversite ve yüksek okulları bitirdikten I 
sonra sahalarında iş bulamıyanlarm ve lise dip
lomasını aldığı halde dilediği branşda okuyamı- J 
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yanların; yahut kapısını açık bulduğu;'okuldaki 
tahsilin neticesine emniyetle ibakamıyanlarin'' Sa
yısı artıyıor. İşsiz münevverlere, âvâro ve naşad 
ulaşan lise mezunlarına, ait sayinın. gittikçe ka-

. barması, topluluğumuzun bünyeşin.de nasıl bir 
huzursuzluk doğurur? Bunu içimizde tahmin ede-
miyecek kimse yoktur. • . 

Biz bilhassa şunu" söylemek isteriz ki, bu hu
zursuzluğu önlemenin yolu; okumak iatiyen ço
cuklarım ıza okul kapılarını kapamak değildir. 
Kuvvetli cereyanlar, önlerine set çekilerek dur
durulamaz. önlerine, istikametlerine uygun, 
mecralar kazmak 'gerektir. Ö zaman bu cereyan
lar zararlı olmaktan, çıkar hayırlı ve faydalı hale 
gelirler. 

Halkımizdaki çocuğunu okutma hevesinin, 
bu memlekete zarar vermiyecek, faydalar sağlı-
yaeak bir tatmin yolu vardjr. Bu yol bir ilk
okuldan sonra daha fazla okumak istiyen çocuk
larımıza umumi kültürle birlikte iş ve sanat ter
biyesi vermemiz ve olanca kuvvetimizle bunu ya
pacak tahsil vasıtalarımı yaymamızdır. Bu türlü 
okulların öğrencileri arasında yüksek nazari bir 
ihtisas için kabiliyet gösterenler ayrılıp yollarına 
devam ederler. Oeriye kalanların çoğu sanat vo 
istihsal hayatının günden güne gelişeceği mem
leketimizde kolay iş bulur ve -işi âdeta icat edor« 
l e r . . ' ' '• / '. " ' " • " • . 

Hemen iş bulamıyanlar ise,.avare gezen bir 
lise mezunu veya işsiz bir yüksek tahsil mezunu 
derecesinde cemiyet için kaygı konusu olmazlar. 
Çünkü yetişme tarzları bu gençlere diğerlerin
den farklı bir zihniyet ve kuvvetli bir teşebbüs 
ruhu ve pratik bir adamın kabiliyetlerin* 
kazandırır. Bu cihazlarla bezenen gençler ha
yat mücadesinde başarı elde etmenin yolunu 
daha kol ay bulurlar. Bunun için teknik öğre
timi geliştirme gayretleri hiçbir sebep ve mülâ
haza ile gevşetilmemeli, bu dâvaya dört elle 
sarılmalıdır. , 
"' Kız ve erkek sanat okul ve enstitüleri ilk
okuldan sonra daha fazla okumak istiyenlerin, 
zamanla, tek okulu haline gelmelidir. Bu türlü 
okulları henüz kuramadığımız veya kuramıya-
cağımız yerlerde de iş terbiyesi esaslarına göre 
tensik .edilmiş bir ortaokulu yayma hedefini 
gözden kaçırmamalıdır. 

Bu istikametteki gayretler bizi kitabî mek
teplerin sürprodüksiyonundan doğan sıkıntı ve 
tehlikelerden .korumakla kalmaz, yeni bir ma-
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aTİf;|anlayı§;ye,metotleriyle, toptolüğumüza'sön 
asjrlarm sapt ığı tesirlerin riam tersine olarak 
sanatkâr ve zanaatkar bir-millet hüviyeti ka
zandırır. 

Bu esaslarda hepimizin mutabık olduğumu
zu tanırım. 

Eğer böyle ise teknik öğretim cihazının ta
mamlanması ve 1952 bütçelerine konan ödenek
lerin yetmezliğini hep birlikte '• kabul edelim. 
Son iki yılda bu maksat için ayrılan ödenekler 
evvelki yıllarda bütçelere konan miktarların 
üçte birine indirilmiş bulunuyor. 

Teknik öğretim arzettiğim sebeplerden dola
yı her taraftan bir şeyler kısarak, kıstıklarımızı 
kendisine ekliyeceğimiz konudur. Bunun için 
daha fazlası olmasa bile geçen, yıllardaki tem
po ile gelişmeye devamı sağlamalıdır. 

Üzerinde duracağımız meselelerden,biri de 
ilk öğretimi süratle yayma davasıdır. Bu mak
sat için ayrılan kuvvet ve imkânın bu dâvanın 
yürümesini sağlayıp sağlıyamıyacağı noktası 
üzerinde ciddî surette durmaya mecburuz. 

On binlerce'Türk köyünün nihayet 10 - 15 
yıl zarfında ilk okula kavuşmaları için köy ens
titülerimizin yerimi her sene iki bine yakın me
zun verecek surette ayarlanmış ve her sene bine 
yakın okulun yapılması da beş altı yd önce 
programa bağlanmıştı. Bu programı gerçekleş
tirmek için "çıkarılan bir kanunun esaslarına 
göre Devlet her sene köy okulu inşaatı için 10 
milyon ayırıyor, muayyen yaş hadleri arasında 
bulunan mazeretsiz erkek vatandaşlar da ömür
lerinde bir kerre kendi köylerindeki okulun in
şası için 20 gün çalışıyorlardı. 

Şunu da arada arzedeyim ki, köylü vatan
daşlarımız bu türlü- bir yardım şimdi de köyle
rine su getirilmesi, yol açılması ve göçmen ev-' 
leriiım kumlması için yapıyorlar. 

Köylerimizin okulla cihazlanması için tesbit 
olunan esaslara sadık kalındığı takdirde, okul
suz köyü kalmamış Türkiye idealine en geç'20 
yılda varacağımızı hesaplıyorduk. 

1952 yılı Bütçe tasarısı incelenince ilk öğre
timin yayılması işinin 1951 de olduğu gibi okul 
yapma bakımından yavaşlıyacağı, öğretmen ye
tiştirme bakımından da duraklıyacağı görülür'. 

Çünkü' bina yapmak için artık tek kaynak 
Devlet Bütçesine konan (8) milyon liradan iba
rettir. Geçen sene çıkarılan bir kânun köylü 
vatandaşları,' ömürlerinde bir kerre köylerinin 

.1952 . O';: A) 
okulu için 20 gün çalışma mükellefiyetinden 
azade kılmıştır. Buna göre, ne yapılacaksa hep 
bu 8 milyon lira ile olacaktır. . ..• 

Şimdi bir köy okulu; ortalama 20 bin liraya 
çıktığına göre bu p?ârâ ile yılda ancak 400 kör 
yün okulu kurulabilir. Son 400 köye de yarım 
asır sonra sıra gelir. Bu; temponun yarıdan 
fazla yavaşlaması demektir. Öğretmen yetiştir
mek için bütçeye konan paraya gelince, öğret
men okullarına beş, altı yüz, köy enstitülerine 
de 700 öğrenci alınacaktır. Bu gençlerin hepsi 
başarı ile tahsillerini bitirebilirlerse 1958 sene
sindeki şehir ye köy okullarına ait öğretmen 
kadrosunun ancak yıllık boşluklarını, doldur
maya yetecek veya yetmiyeceklerdir. Eğer bun
dan sonra da öğretmen yetiştiren kaynaklara 
1952 için tesbit edilen sayıda öğrenci alınırsa 
ilköğretimin yayılma işi taınanıiyle durmuş 
olur. Çünkü bunlar ancak kadronun normal 
yıllık kayıplarının kapatılmasına yeterler. Fa
kat bu kadroyu genişletemezler. Bu. tablo önün
de ilköğretimi' süratle yayma dâvasından vazge
çildiği korkusuna düşmemek kabil değildir. 
Hükümetten ve Büyük Millet Meclisimizden ilk
öğretimi yayma ve süratle yayma dâvasıim 
bırakılmamasını istemekteyiz. 

1952 yılma ait eğitim bütçe tasarısında ilk
okul öğretmenlerinin huzur ve refah şartları ba
kımından da eksikler görmekteyiz. Millî Eğitim 
Bakanı geçen sene bir vesile ile bu kürsüden 
öğretmenlerin vakti gelince muntazaman terfi 
ettirileceklerini kesin olarak ifade etmişti. Şu 

I anda 3000 e yakın ilkokul öğretmeni hak ka
zandıkları halde terfi edememiştir. Eğer Hükü
met yakın bir zamanda ayrı bir kanun ve ödenek 
talebi ile karşınıza geleceğini söylerse bir endi
şeden kurtulur, seviniriz. ' 

Aksi takdirde elimizdeki tasarıyı bu bakım-
,dan. da eksik saymak zorunda kalacağız. ' 

Köylerde ve kasabalarda türlü sebepler al
tında öğrencilerin okula, devamları gevşemiş; 
devamsızlık nispeti çok yükselmiştir. Bu nispet 
kız öğrencilerde daha barizdir. 

Kitap fiyatlarının yükselmesi de fakir öğren
cilerin devamını güçleştirecek dereceyi bulmüş-
tıu\ Hükümetin devamsızlık karşısında ciddi 

I ve esaslı tedbirler almasına lüzum vardır. 
İlköğretimin ana meselesi üzerinde durur-

| ken; ilköğretim dâvamızın en tesirli ve değer-
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li ,hal vasıtası Cumhuriyet, devri Maarifinin en ' 
güzel eseri olan köy enstitülerimize dokunma
dan, geçemiyeceğiz. Cumhuriyetin hiçbir eseri 
milletimizi sevenler tarafından koy enstitüle
rimiz kadar övülmemiş ve hiçbir eserimiz kal
kınmamızı, yükselmemizi çekemiyenler tarafın
dan bu eser kadar haset ve korku ile karışık bir 
alâkaya mevzu olmamıştır. Hangi memleketleri 
kastettiğim anlaşılıyor - köy enstitülerimizin bu 
millete neler getireceğini anlamış olan ve onma
mızı istemiyenler ellerinden gelirse bu müesse
seleri bozmaya ve kuruluş gayelerinin tersine 
işler hale getirmeye, buna muvaffak olamaz-i 
kırsa, milletimizin gözünden düşürüp ortadan 
kalkmalarını sağlamaya sinsi meiodlarİa baş 
vurmaktan geri durmamışladır. 

İyiliğimizi istemiyenler birinci hedeflerine 
erişememişler,, enstitülerimizi, bozma teşebbüs
leri vaktinde alman tedbirlerle akamete uğra
mıştır. Onlar ikinci hedeflerinin de tahakkuk 
etmediğini görerek hüsrana uğrıyacaklardır. 

Köy enstitülerimizin değeri hakkında iyi ni
yetli vatandaşların bile zihinlerinde bir aralık 
tereddütler hâsıl olmuştu. Fakat bunların zail 
olmaya başladığını gösteren emareler vardır.. 
Geçen sene bu vakitler gazetelerde ve kürsü
lerde Enstitülerin kaldırılacağından bahsolun-
makta idi. Bu sene Enstitülerin tekemmül etti
rileceği ve bunlarla şehir öğretmen okulları ara
sında benzerlik ve eşitlik kurulacağından bah-
solunmaktadır. Hakikati görme yolunda bu, 
ümit verici bir ilerlemedir. 

Zihinlerde başlıyan müspet değişikliği hız
landırmak için şunu da. söyliyelim ki; Köy Ens
titüleri bir veya birkaç insanın aklına, gelmiş de 
kurulmuş, veya bir taraftan' kopya edilmiş mü
esseseler değildir. 

Bu müesseseler büyük ve hayati ehemmiyeti 
haiz bir proplean karşısında kalmış bir milletin 
bunu çözmek için insiyaldariyle, zekâsiyle 1925 
serîesinden, yani Kayseri ve Denizli'de ilk köy 
muallim mekteplerinin kurulduğu tarihten 1940 
a kadar geçen 15 yıllık bir süre içinde yaptığı 
aramalar neticesi bulunup ortaya çıkarılan 
eserdir. Bu kürsüden son zamanlarda bir vesile 
ile de söylediğimiz gibi, ruh ve hüviyetleri mah
fuz kalmak şartiylc Enstitülerimizi mükemmel
leştirmek; mezunlarının meslek olgunluklarını 

. artırmak, onları refah ve huzur içinde çalıştır-
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mak maksad'iyle yapılacak her teşebbüsü iyi 
karşılıyacağız. (Sağdan alkışlar) • 

: MEHMET ÖZBEY (Burdur) — ÇV)k muh
terem arkadaşlarım .-, 

Şarkta, bu yurdun, her yerinde büyük maarif 
gelişmesi vardır. Diyarbakır'da 40,; Urfa'da 30 
okul yapılıyor. Muhalefetin "bunu,: inkârı -nan
körlük olur. 

İlköğretim dâvasını memlekette hal yoluna 
koyan, Teknik öğretim de .büyük inkılâplar ya
parak Sanat Enstitülerini mahallî sanatlara gö
re tertipliydi; motor ve ziraat işleriyle tamir 
şekillerini öğreterek bir sene içersinde çok müs
pet adımlar atan ve kısa zamanda ' büyük ba
şarılar sağlıyan Millî Eğitim Bakanlığımıza te
şekkür ettikten sonra gelecek senelerde şu. nok
sanların da telâfisini rica edeceğim. 

Terfileri çok gecikmiş olan ilk ve orta.ve 
teknik öğretim hocalarının halleri çok perişan
dır. Senelerdir ihmal, edilen ve kadro bekliyen 
bu fedakâi" hocalarımızın haklarını teslim et
mek iktidarımızın, birinci vazifesi olmalıdır. 

İmtihanlarda bir talih neticesi olan sınıf ve 
sömestr usulü yerine test usulünün kabul edil
mesi, gençliğin fizik ve moral.. kabiliyetini ar
tıracak beden terbiyesi, müzik dersinin üniver
site programlarına da ilâvesi. 

5 milyona bitecek diye başlanan' İstanbul 
Üniversitesi, 20 milyona yakın bir para sarfe-
dildiği halde hâlâ bitirilemedi. Birçok suiisti
mallerin olduğu söylenen ve uzayıp giden lau
bali inşaatı üniversite muhtariyetine; bırakmı-
. yarak Bayındırlık,' Maarif ve Maliye Bakanlık
larının Meclisimizin verdiği bu milyonların he
sabiyle yakînen alâkadar olmaları, 

38 seneden beri;yürürlükte bulunan ve salta
nat zamanından kalma Tedrisatı İptidaiye Ka
nununun bugünkü modern zihniyetimize göre 
değiştirilmesi, • 

İlkokullarda çifte tedrisat sistemine" tedri
cen son verilmesi, ' 

Köy Enstitüleri mezunları çocuğa kavuştuk
tan sonra geç askere almıyorlar. Bunların za-, 
m anında askere alınmaları, ' 

Gezici Başöğretmen, öğretmen, müfettiş, va
zifelerinde tedahüller oluyor. Gezici öğretmen
lerin sabit hale getirilerek' denetmenle müfet
tişlerin müşterek çalışmalarının teinini,. 

Okumak bilmiyen geçkin vatandaşları oku-

936 
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ma, yazma öğretmek için gece mekteplerinin 
açılması, ' : ; 

Köy okulları kütüphane bakımından çok fa
kirdirler. Bakanlık neşriyatından bunlara da 
gönderilmesi, , . 

s Liselerdeki talebelerimizin nazarî değil lâ-
boratuvar mesaisiyle yetiştirilmesi, 

Ortaokul ve liselerde yabancı dil derslerine 
ehemmiyet vererek 'fazla ders saatleri ve kurs
larla pratik bilgiler vererek yıllardan beri hal-
ledilmiyen bu çok hayati işe gerekli önemin ve
rilmesi, 

Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilecek 
talebelerin mutlaka üniversite mezunlarından 
gönderilmesi, lise mezunları fazla olgun olma
dığından yurdu terkederek oralarda kalabili
yorlar. 

Burs şeklinde meccani okuyan talebelerin, 
hayata atılıp müstahsil hale gelince Devletten 
aldığı borçları taksitle Ödemeleri, 

Okullarda Cumartesi Pazarını izcilik ve spor 
çalışmalariyle tatil bilmiyen beden terbiyesi öğ
retmenlerine vadedilen tazminatın verilmesi, 

Yüksek Beden Terbiyesi Okulunun müstakil 
olarak üniversiteler sitesine bağlanması, 

Sayın arkadaşlar: 
Küçük bir İsviçre'de yedi üniversite vardır. 

Bizde de İzmir'de yüksek ticaret okuluna bir 
hukuk ilâve edilerek üniversite nüvesinin atıl
ması, bu suretle binlerce talebeden izdihama 
gelen Ankara ve İstanbul üniversiteleri randı
man alınabilecek şekilde hafifletilmesi, 

Ayrıca Doğu'da da bir üniversitenin kurul-
masiyle dört üniversitenin mevcudiyetini de
mokrat iktidarımıza nasip olması, 

öğretmenlerimize tatillerde çok ucuz fiyat
larla yurt içi ye yurt dışı seyahatleri tertip 
ederek istikbalimizi yetiştiren çocuklarımızın 
hocalarının görgü ve bilgilerinin artırılması. 

Davutpaşa'da; Kasrıhumayun denilen ilk 
sancak binamız yıkılarak tamamen kaybolmak 
üzeredir. Bu tarihî eserin ufak "bir tamirle kur
tarılması, 

İstanbul okullarındaki öğretmenlerimizin 
çoğu Anadolu'dâhilerine nazaran az çalışıyor
lar, bunların Anadolu'daki münasipleriyle yer
lerinin değiştirilmesi adalet icâbı olacaktır. 

Bjı temennilerimizin gelecek sene Hal yolu
na girmiş görmekle vatanımızın yüksek menfa
ati hesabına sevinç duyacağım. (Alkışlar) i 

1.1952 O : 3 
| ZİYATEBMEN (Kastamonu) —Muhterem 

arkadaşlar; Millî eğitim meselelerimizi teşkil eden 
ehemmiyetli birkaç husus hakkında, kısa mâm- -
zatta bulunacağım. 
* Bütçesi münasebetiyle, bu kürsüden söylenil-

• mesi mümkün, olan yüzlerce millî eğitim konu
muzdan, mühim addettiğim sadece iki meseleyi 
seçtim. Öyle ümit ediyorum ki, yapıcı bir zihni
yetle Yüksek Hcyctnizc ve Vekil Beye takdim 
edeceğim bıı iki konu, yüksek tasviplerinize maz-. 
har olmak suretiyle 1952 tatbikatında hayat bu
lacaktır. 

Arkadaşlar; memleketimiz, iki sene önce, 
asırlardan beri devam edegelen siyasi, içtimai ve 
tarihi değişmelerin en mütekâmil bir safhasına, 
kısa tarihli bir demokrasi mücadelesi sonunda 
erişmiş bulunuyor. Milletçe istihsal olunan bu 

[ neticenin, ilelebet bu topraklar üstünde baki 
kalmasını temin maksadiylc yapılması derhal 
şart olan ciddî birtakım vazifeler vardır : 

«Demokrasiyi, bütün hak ve vecibeleriyle, 
halka ve genç nesle'tanıtmak!» 

Bu mevzu bakanlığın İsminden de anlaşıla
bileceği üzere direkt olarak; Türkiye Millî Eği
tim Bakanlığının görevi olmak'mevkiindedir. 

Hâl- böyle .'iken muhterem arkadaşlarım, ikti-
dari'm izin iki yıllık millî ̂ eğitim çalışın ala rında, 
bu konuiie ilgilive plânlıi olarak, ne gibi faali
yetlerde- 'bıllünulmüştürl * • - • , ? • • • • • • • : . • 

Müaliaze için söylemiyorum, ele geçen millî 
bir nimet, müstakbel dhtirasların oyuncağı kılın
masın niyetiyle tahsisen işaret ediyorum : Plânlı, 
ciddî ve sistemli bir faaliyette bulunulmamıştır, . 
bulunulmamaktadır. 

Sayın Bakan, net bir töhmet halinde ifadeye 
çalıştığım bu mevzu üzerinde, bendenize muh
temelen' verecekleri cevaplarında, bakanlığın bu 
mevzu üzerindeki çalışma -ve plânlarına dair 
belki etraflı ve aydınlatıcı izahat vereceklerdir. 
Fakat şimdiden arzedeyim ki, bu izahat, doyu
rucu ol amıyacaktır. Okul idarelerine, öğretmen
lere, öğrenci velilerine hitaben yazılmış tamim 
ve mektuplarla, yurt - bilgisi, tarih, okuma kitap
larına ilâve edilen hacimsiz ve kifayetsiz parça 
ye bahislerle, henüz idrâk edilen, şümullü bir 
hürriyet nizamı, millet ve genç nesil ruhuna, hak 
ve tersim olunamaz. 

O halde ne yapmak lâzımdır? Yapılması lâ-." 
zım ve tatbiki mümkün, yüzlerce fırsat ve vasıta 
vardır Meselâ milletçe vâsıl olunan ve Uğrunda 
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asırlardan beri çalışılan bir içtimai hamle ve 

yüksöime telakki edilerek, (siyasi parti mümes-
sillenj/ (tarih/sosyöloji pedagoji kollarında va
zife veren üniversite mensubu ilim adamları) ve 
Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarınin iştirakiy
le tenkil olunacak ehil bir konferansta incelenir 
ve metot resmedilerek, istikametlere tevcih 
olunursa, elbette ki gaye tehassül eder ve elbette 
ki bu konferans, bu yolda ne yapılmak icabetti-
ğini tesbit eder. 

•"•' Bendeniz, Millî Eğitim Bakanlığındaki bir 
buçuk yıllık mesaisiyle, Türk Millî Eğitimine 
hizmetler vermiş bulunan Sayın Tevfik İlerim
den, tir an evvel bu konuya elatmasmı rica ede
ceğim. İhtiyaç/sahihtir; nizamı ömürlü kılmak 
vazifedir; iktidarımız dîrijanlarının bu memle
kete eh büyük hediyeleri, milletçe ibda ve ihya 
edilen demokratik nizamın, halk ve gençlik ru
hunda, sarsılmaz bir vasat bulmasını temin key
fiyeti olacaktır. Unutmamalıdırlar. Gevşek tut-

, mamalıdırlar. 
Aziz arkadaşlarım; ikinci mevzüum, öğret

men hakları meselesidir. Tahzimattan beri bir 
türlü düzeltilemiyen, son bir asırlık sosyal ge
lişmelerimizin hemen hepsinde ciddiyetle ele 
alındığı halde,' bir türlü, kavi ve değişmez 

, esaslara bağlanamıyan masum hacimli öğret
men hakları, (yani öğretmen camiasının dert 
ve ihtiyaçları) elyevm, dimdik ayaktadır. 

öğretmen camiası derken, cumhuriyet reji
mimizle vazifeye başlıyan 35 000 münevver in
sanı kastediyorum. Büyük şehirlerimizden, en 
ücra köylerimize kadar uzanan kültür meka
nizmamızın, sebatkâr ve feragatkâr mensupla
rını işaret etmek istiyorum. Bu kitlenin dertle
ri, evet, dimdik ayaktadır. ' 

Edebiyat'yapmaya lüzum yok arkadaşlar.. 
Meslekin trajik hale sokulmuş ' hususiyetlerin
den de bahsetmiyeceğim. Fakat sadece, bu mil
let ve memleketin en geniş ve mânevi mâna-
siyle ruh ve' istikbal iskeletini teşkil eden öğ
retmen kütlesinin, Büyük Meclisimizden, hak-
ılariylo muvazi birtakım kanunlar beklemekte 
olduklarına işaret edeceğim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar
kadaşlarım, bendenize beş dakika dahi fazla 
gelecektir, üzülmeyin. 

•Millî Eğitim Bakanlığımızın, yetişen neslin 
mânevi vasıfları taşıması bakımından çalışma
larının ilerlemekte olduğunu görmekten zevk 
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dıiyuyoruz. Geçen sene mekteplerde okutulma
sı-kabüFedilen dinr'döMer> mevzuu üzerinde 
bir sürü 'münakaşalar- ;îbİdu, - buritrri' lâiklik 'esas
larına aykırı öldüğü iddia edildi. Kendisini 
tanımamakla mubah i olduğum bir profesör, 
Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine dâva açarak 
din derslerinin devlet mekteplerinde ökutulma-
masını temine çalıştı. Gazetelerde okuduğumu
za göre bu dâva reddedilmiştir. 

ıSevgili arkadaşlarım; Şemsettin Sirer arka
daşımızın buradaki konuşmalarını zevkle dinle
dim. Buyurdular ki; bir zamanlar köy enstitü
lerine şüpheli nazarlarla bakılmakta idi. Ha
kikaten öyle idi. Hakikatta Türk Milletinin bu 
müesseseye şüpheli nazarla bakması lâzımdı.' 

Çünkü; bu müessese içine kızıl ideolojiyi 
sokmak istıyenler o derece ileri gittiler ki bu 
binaların projelerini bile orak şeklinde yaptılar. 
Bir misal : 

Arkadaşlarım; Hasahöğlan Köy Enstitüsü
nün müzik sajonunun orak şeklinde yapıldığı 
tesbit edilmiştir. Bu o kadar dikkatle yapılmış
tır ki," orak'm sapını teşkil eden kısmı kızıl ki
remitle, madenî kısmım teşkil ederi tarafı da 
çinko ile örtülmüştür. Ben Millî, Eğitim' Baka
nından rica ediyorum. Burayı tadil etsinler, ta
dili imkânı yoksa bir kibritle yaksınlar.""(Gü
lüşmeler).' Devlet malıdır, yanmasına'taraftar 
değilim. Fakat orada, durmasından daha" iyidir 
yanması. 

(Sevgili arkadaşlarım, yine rica ediyorum. 
Bu projeyi hazırlıyân memur nerededir? Bu 
projeyi tasdik ve'kontrol eden memurlar hak

kında dikkatle ve hassasiyetle durmasını' 'Millî 
Eğitim Bakanından istirham ediyorum.' 

Mâruzâtım bundan ibarettir.' (Önerge var 
sesleri). 

BAŞKAN — Ahmet Başibüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efendim, 

birkaç temennide bulunacağım. 
Ceza ve tevkif evlerine her sene vasati ola

rak 100 biri kişi girip, çıkar ve daimî olarak da 
25 - 30 bin kişi ceza evlerinde bulunur. Ceza 

< intikam' esasına dayanmaz, onların' ıslâhını ve 
cemiyete faydalı insanlar olarak dönmelerini sağ
lamak cemiyetin vazifesidir. Bilhassa suç ve 
suçluluk bahsinde okuyup yazmanın mühim te
sirleri (olduğu ve suç işliyerilerin' ekseriyetle okur 
yazar olmadıkları hepinizin ınalûmııdur. ' Ceza 
Evleri Nizamnamesi, hapisanelerin birer öğret-
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meni olacağını, fye muayyen usullerle, malıkûmla- I 
rm okuyup yakmalarını , temin, ve bilhassa ahlâk 
hahislerinde dersler verileceğimi âmirdir. 

Öğrendiğime göre, halen .1.1 hapisahede mual
limler bu vazifeyi görmektedir. Bunun haricin
deki hapisanelerde muallimler yoktur. 

Millî Eğitim Bakanının bu hususu Adalet 
Bakanı ile birlikte halletmesi temenniye şayan
dır. 

Hapisanelerimizin pek çoklarında ve bilhassa 
başta İmralı olmak üzere iş esası üzerine müesses 
asrı ceza evlerimizde her sanata ait mükemmel 
atelyeler mevcuttur. En güzel elbiseler, kundu
ralar, çamaşır ve yatak takımları, havlular en iyi 
ve ucuz fiyatla buralarda imal edilirler. O de
rece ucuz ve mükemmel imalât mevcuttur ki, bun
lar serbest piyasalarda dahi aranırlar. 

Vekâletin birçok mekteplerinde leylî talebe
ler mevcuttur. Bunların elbise, ayakkabı, çama
şır, havluları hariçten temin edilir ve şüphesiz 
birçok kâr da verilir/ Asri ceza evlerinde olan 
mahkûmlar bu işleri boğaz tokluğuna yapmakta
dırlar. 

Temennimiz şudur ki; Bakanlık Adalet Ba
kanlığı ile temasa geçerek bu ihtiyaçlarını en 
ucuz fiyatla hapisanelerde yaptırsınlar. 

Millî . Eğitim Müdürlerine ve llktedrisat 
müfettişlerine bâzı teknik işler gördürülmek-
tedir. (B,unlara bu işleri yüklemek doğru de
ğildir. Asli vazifelerine halel gelmektedir. Bu I 
işlerin alâkalı Bayındırlık Bakanına devrine te
şebbüs etmeleri, idarenin menfaatinedir. 

Bakanlıkta vazife görenlerden, Ankara okul
larında ders alanlar mevcut mudur? Mevcutsa 
adedleri ne kadardır? 

Liselerde 15, lorta'okul ve müesseselerinde 18 
mecburi ders saati konduğuna göre, Bakanlık 
memurlarının vazife aldıkları okullarda diğer ho
calara ilâvei saat verilerek ihtiyaçlarla karşılana
maz mı? Ve Bakanlıktan ayrılmalarında mahzur 
yok. mudur? Bu noktaların cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

İlköğretim hocalarının kadro işlerinin, bir ân. 
önce Meclise getirilmesi Bu hususların tenvirini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti üzerinde 
takrir verilmiştir. (Reye sesleri) 

Bunu oya koymazdan evvel, Millî Eğitim Ba
kanı söz istiyor. I 
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MÎLLÎ EĞİTİM• BAKACI TEVEİK İLİJIİ 

(Samsun); — Muhterem arkaşlarım sözlerime, 
Maliye Bakanı arkadaşımızın bize verdiği bir 
vazifeyi yerine getirmek üzere başlıyacağım. 
Mevzuu hatırlıyorsunuzdur, bütçemizin umumu 
üzerindeki konuşmalar sırasında bir" Doğu kal
kınması meselesi ortaya atıldı ve Halk Parti
si zamanında Doğunun kalkınmasına ehemmi
yet verildiği halde D. P. nin bu mevzua hiç il
gi göstermediği, tahsisat koymadığı ileri sürül
dü. Maliye Bakanı arkadaşımız lüzumlu ceva
bı vermekle beraber, Bakan arkadaşlarının ken
di bütçeleri görüşülürken icabeden cevapları 
vereceğini bildirdi. Böylece bize tahmil edilen 
bu vazifeyi kısa mâruzâtımla yerine getireceğim. 

Bu mâruzâtımla, kısmen konuşmasından is
tifade ettiğim ve hakikaten çok özlü konuşma
sına müteşekkir bulunduğum Reşat Şemsettin 
beye ve ayni zamanda, mektep yapılmıyor, mek
tep yapımı geri kalıyor, bu iş duruyor, di
ye yerli yersiz neşriyat yapan muhalefet gaze
telerine de bir cevap arzetmiş olacağım. 

Evet, bütçelerimizde Doğu kalkınmasına ay
rılmış bir para yok. Fakat bütün bakanlıklar, 
yani Hükümet, Doğu kalkınmasını bütçesinin 
tümü içinde düşünmüş, hattâ Doğu kalkınma
sı demiyeyim, memleketin birçok bölgelerine 
nazaran ihmal edilmiş, geri kalmış bölgeleri
ni de ,diğer bölgeler seviyesine çıkarmak zih
niyet prensibini kabul etmiş ve hiç ilân etme
den, gürültü patırdı yapmadan faaliyeti ile 
bu yoldaki çalışmalarına devam etmiştir. 

Misal arzedeceğim, kısa kısa : Doğu dedi
ğimiz ve uzun seneler ihmal görmüş bir böl
geden birkaç rakam vereceğim. Ağrı, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Gazianteb, Mardin, 
Siird, Urfa, Van, Muş ceman 11 vilâyettir. 

Arkadaşlar, geçen sene 1951 senesinde ilk 
bütçemizle, vatandaşın alın teri karışmadan, 
doğrudan doğruya Devlet parasiyle yapılan 
mektepler şunlardır : 
,• (Sağdan alın teri karışmadan ne demektir? 

Sesleri) Yani kamçısız, kırbaçsız, göz yaşsız, 
yapılan okullar. Ağrı'da 18 ilkokul yaptık. Za
ten iktidardan koca Ağrı Vilâyetinde 69 ilk
okul teslim almıştık, 18 tane de biz yaptık, 87 
oldu. Bizim yaptığımız okul sayısı, teslim aldı
ğımız okul sayısına nisbetle % 23.tür... Yani 
Osmanlı İmparatorluğunu bıraktık, 27 senelik 
Cumhuriyet idaresi tarafından hem de vatan-
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dağa yaptırılan .mektep sayasının %. 23 ünü bjz 
bir senede yaptık. 

Bingöl'de 14 okul yaptık. 47 tane teslim al
mıştık. Bizim bir, senede yaptığımız mevcudun 
$ 3 2 sidir. , 
i Bitlis'te 15 okul yaptık. 28 okul vardı. 27 

senede yapılmış ve bize devredilen okul sayısı. 
Bizim bir senede yaptığımız okul sayısı, teslim 
aldığımıza nazaran % 53 tür. 

Diyarbakır'da 40 okul yaptık. 75 okul tes
lim almıştık. Nisbeti |% 53 tür. Gazianteb'de 
yaptığımız 18 okuldur, 82 teslim almıştık, nis
pet ',% 22 dir. Hakkâri'de nispet 1% 40, Mardin'
de nispet teslim aldığımıza nazaran ı%, 34 tür. 
Siird 'de nispet f/o 43 dür. 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Kars için rakam 
Verebilir tııisiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Oraya geleceğim. Niçin sorduğu-

' ntızu anladığım için geleceğim. Arkadaşlar, şu
nu sÖyliyeyim İd; yaptığımızla.' övünecek deği
liz. (Soldan bravo sesleri alkışlar) Çünkü yap
tıklarımız yapacaklarımızın yanında çok azdır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Bu kelimeyi de gelişi 
güzel söylemedim. Bu'saydığım 11 vilâyet için
de 4458 koy okulsuzdur. Bizim bu sene yaptı
ğımız 229 okulla birlikte teslim aldığğımız 705 i 
ilâve edersek mevcut okul sayısı 934 tür. Ara
daki fark büyüktür. Biz bir senede 11 vilâyette 
teslim aldığımızın vasati <% 32 si nispetinde yeni 
okul yaptık. Biz bu tempo ile gidersek, 27 se
ne, hem de angarya şeklinde yaptırılan, mek
tebi 3 senede yaptıracağız. Arzettiğim gibi bu
nunla' övünmüyoruz. Çünkü 4438 köy daha 

Okulsuzdur. Ama mukayese edersek, hele, biz 
Doğu'yu kalkındırmak için çalışıyorduk, siz 
durdurdunuz, denirse bize övünme, fakat bizden 
evvelkilere biraz üzülmek düşer. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, adedi böyle saydıktan sonra arkadaş
lar, parayı arzedeyim. Gayet tabiîdir ki, benden 
sonra aziz Bayındırlık Bakanı arkadaşım köy 
sularına, köy yollarına, Devlet yollarına, köp
rülere, yine Saym Sağlık Bakanı arkada
şım hastanelere, dispanserlere, sağlık mü-

/esseselerine verilen paraları anlatacaklar
dır. On bir geri kalmışı vilâyetimizde yap
tığımız, bu okullara sarf ettiğimiz para 4 

/milyon G9; bin 945 liradır. Bunlar kadar değilse 

I bil e. yine Doğu 'nun geri Salmış yilây etlerinden 
Çoruh, Erzurum, .jGümüşane, j Kars, Malatya, 
Muş gibi .vilâyetlere verilen para bir milyon 
98 bin lira, Türkiye'nin gevi kaUruş 19 vi.âveli
ne ödediğimiz paranın yekûnu, beş milyon üç 
yüz bin lirayı buluyor. Bu parayı, bir milyar 
yedi yüz bin liralık bütçeden değil, iki yüz mil
yona yaklaşan Maarif Bütçesinden değil, sekin 
milyon sekiz yüz bin liralık köy okulu tahsisa
tından ayırdık ve bu vilâyetlere verdik. Bu ra
kam, bizim icraatımızda geri kalmış vilâyetleri 
bir an evvel ileriye gitmiş vilâyetler seviyesine 
çıkartmak babında düşüncemizi, zihniyetimizi 
ve mefkuremizi ispata yeter. Arkadaşlarımızdan 
onun için çok rica ederim, bu Doğu kalkınma
sını iki de bir ortaya atmasınlar. Zaten biz Do
ğu'ya verdiğimiz bu önemin milletçe feyzini, 
inşirahını görmüş insanlarız. 

Bu sene Cumhurbaşkanımızla yaptığımız 
seyahatte her gittiğimiz Doğu vilâyetinde ken
dilerine ilk defa yol için, su için, okul için 3-4 
milyon lira verildiğini minnet ve şükranla söy
lediler. Ve biz bu vilâyetlerden mesut ayrıldık. 
Bu mevzular kendileri için tehlikeli mevzular
dır. Onun için bu mevzua girmemelerini muha
lefetteki arkadaşlarımdan rica ederim. 

Şu Kars meselesine gelince : Arkadaşımız 
soruyorlar Kars'a. ne yaptınız t Kars'a ne yaptı* 

L ğımizı arzedeyim, demek istiyorlar ki; Kars si
ze rey vermedi. Hayır arkadaşlar asla böyle.bir 
şey yok.. 

T SIRRI ATALAY (Kars) - ilayır onu de
mek istemedik. Yalnız söyleyin eskiden "ne idi, 
siz ne yaptınız? Birkaç aded söyleyin kâfi., 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) -— Geçen sene 6 okul yaptık/şimdi 
önümüzdeki notlara bakıp size arzedeceğim, 

• eskiden ne idi, şimdi nedir? 
T NURİ OCAKCIOĞLÜ (Malatya) —. Malat-
. ya'yi da lütfen,. 
; MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 

(Devamla) — Malatya'ya, geçen sene. 11 okul 
; yaptık. Senelerce başbakanlar, bakanlar, (Reisi

cumhurlar sesleri) Kendi vilâyetlerinde ihtiyaç 
olsun olmasın mümkün olanı yaptırmışlardır.. 
Biz bilfarz Malatya 'ya 11 okul yaptığımız hal
de Başbakanımızın vilâyetine ya iki veya üç 
okul tahsisatı verdik. (Üç, üç sesleri) Binâen
aleyh, bizimle'bu mevzucla münakaşaya girme-

I menizi halisane tavsiye ederim. 
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Arkadaşlar1, mevzua böylece girdikten- sonra 

İİalk Partisi - sözcüsü,Reşat ŞemsettinSirer ar
kadaşımızın temas ettikleri noktalara, vaktin 
darlığını nazarı dikkate alarak, kısaca işaret 
edeceğim. 

Teknik öğretim gevşetilmemelidir, dediler. 
Tamamen iştirak ediyoruz ve faaliyetimiz tama
men bu noktaya müteveccihtir. Hattâ biz tek
nik tedrisatı aldığımız şekilde idameye taraftar 
değiliz., Çünki aldığımız şekildeki teknik tedri
satın . memleket ihtiyaçlarına cevap vermediğini 
ve mezunlarının maalesef memleketi sanatların
dan, tekniklerinden istifade ettirecekleri yerde 
ekmek parasını kazanmak için devlet dairele
rinde kâtiplik aradıklarım müşahede etmiş bu
lunmaktayız. 

Buna karşılık ziraat aletleri, yol makinaları 
elemansız, mahallî sanatlar; elemansızdır. 

Bizim görüşümüz, bu müesseseleri günden 
güne, bugünden yarma daha verimli hale getir
mek için memleket realitelerini göz önüne al
mak, üzere,'.tedbirlere baş vurmaktır. 
, Bir kere, şunu arzedeyim ; bu mevzuda Ta-

, rim ve Bayındırlık Bakanları arkadaşımızla sıkı 
iştirak halindeyiz. Bir kısım elemanlarımızı Ta-

.. rım Bakanlığına göndererek tarım aletleri üze
rinde bir staj yaptırarak birçok enstitülerimiz
de kurslar açtık. Adana'da tarım, aletleri şubesi 
açtık. Önümüzdeki sene 5 okulda Tarım aletleri 
şubesi açacağız. Bayındırlık Bakanlığı ile teşri-
ki mesai ettik, 10 dan fazla sanat öğretmeni-

, mize 6 ay yol aletleri üzerinde staj yaptırdık. 
Birçok mekteplerimizde bu aletlerin tamiri için 
kurslar ve şubeler açtık ve. açıyoruz. Bu mev
zuda ecnebi .memleketlere birçok arkadaş gön
derdiğimiz gibi,, bilhassa Amerika'dan bu mev
zuda mütahassıslar getirtmek yoluna girdik. 
Buna ilâve olarak, sanat okullarının memleket 
ihtiyacına cevap vermesi için, bilhassa mahallî 
sanatlara intibak için halıcılık, ve kehribarcılık 

;gibi mahallî sanatlara mütaallik şube ye kurs
ları bu mekteplerin bünyesine .soktuk.. 

Bu arada mahallî büyük ihtiyaçlardan olan 
- basit görünür - kerpiç kiremit ve tuğla işine 

, de el koyduk. Bu memleket daha birçok yıllar 
kerpiç kullanacaktır. Kerpiçten iyi şekilde in-

., saat, yapmak ve onu güzel kullanmak bir sa
nattır. Bugün bâzı memleketlerde kerpiç bir 
malzemei inşaiyedir. Biz. bunu,'., küçük:-gorme-

; dik, sanat okullarına da soktuk, önümüzdeki 
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I yıl meinlbketiıi 10 yermdegezici, fereinit, %ûğ-

1 a ve kerpiç kursu açacağız. 
Orman Umum Müdürlüğü ile de temas et

tik; ormanlık mıntakalarda 10 yerde fkpi 
kursları açacağız. Senirkent'te açtığımız kurs 
çok iyi neticeler verdi, bundan cesaret alarak 
arzettiğim gibi yurdun başka yerlerinde de 
yapı kursları açacağız. 

\ • Önümüzdeki sene İzmir 'de, bütün Ege böl
gesinin ihtiyacını cevaplandırmak üzere bir 
Motor Usta mektebi açıyoruz. 

Bütün bu kısaca ifade ettiğim işler, bizim 
teknik öğretimde hangi zihniyetle hareket etti
ğimizi ye ne tempo ile yürüdüğümüzü kısaca 
izah eder, .işaret eder zannederim. Bu arada bir-
şey daha arzedeyim.; biz fakir bir milletiz. 
Bir kaza, burada bir sanat'okulu yanında orta
okul, onun yanında bir başka okul. Bütün bun
ları; binasını, personelini, müdürünü bu mem
leketin kaldırması güçtür, önümüzdeki sene tam 
altı yerde, bir tanesi Fethiye'de olmak üzere, 
Ağn ve saire dâhildir, ortaokulla sanat Okulu
nu, bi..' çatı ve idare altında yürütmek mevzuunu 
tecrübe olarak ele alacağız; (Bravo sesleri). Bu; 
bu memleket için ümit ediyoruz ki, çok yeni ve 
verimli bir hâdise olacaktır. Ticaret liselerıyic 
diğer liselerimizi telif etmek yolunda da buru: 
benzev çalışmalara önümüzdeki senelerde başlı 
yacağız. Beşat Şemsettin Beyefendi teknik öğ
retime konan paraları kifayetsiz buldular. Şu
nu da arzedeyim ki ; devraldığımız İ950 yılı büt
çesinde teknik öğretim için 40 para yoktu. 1951 
yılı sanat okulları için iki milyon, 1952 yılı -için. 
de 2,5 milyon lira koymuş bulunuyoruz. 1951 
den 1952 ye artan bir tempo ile teknik okulları 
karşılîyacak ödenekleri koymuş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; ilkokul mevzuunda, her sene bin 
okul yapılması için propaganda yapıldığından 
bahsettiler. Her sene 10 milyon lira konacağını 
bıina vatandaşa yükletilen mükellefiyetin de ka
tılarak 20 senede ilkokul yapımı dâvasının hal
ledileceğini söylediler. 

Geçen sene bu iş için 8 milyon 800 bin lira 
koyduk. Bu sene de bütçe 8 milyon lira olarak 
huzurunuza gelmiştir. 

Biz bunun büyük ihtiyaç karşısında yeter ol
duğuna kaahi değiliz. Yalnız, Hükümet olarak 
şunu: düşündük: Uzun seneler bu memleket ten, 
bu milletten allnan paralar istihsali artıi'açaK, 

I iktisadi refahı geliştirecek ve kalkmnıayışağ-
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Iıyacak, işlere taİîsis edilmemiş ve sadece taşa, 
duvara, binaya süse Ve gösterişe sarf edilmiş ve 
memleket bünyesi ̂ zayıflamış ve veremez hale 
gelmiş, olduğu içiir,* bilhassa;; iktidarımızın ilk 
yıllarında imkânlarımızı mümkün mertebe mem-
ldketin ve milletin rengine kan, cebine piara ge
tirecek, kalkınmayı temin edecek istihsali çoğal
tacak işlere sarf etmek yolunu tutmuş bulunduk. 
Bunuiı içindir ki, Hükümet, köy yollarına, kü
çük su işine büyük su işine para yatırırken daha 
cömerttir ve bilir ki buraya yapılan cömertçe 
tahsis neticesinde buradan gelecek paralarla ya
rın okul işi ve diğer işlere tahsis etmek imkânını 
belâğan mabelâğ verecektir^ Binaenaleyh biz 
eminiz. Bugün 8 milyon, 10 milyon lira olan köy 
okulları parasını, iktisadi refahımız,* istihsali
miz, hulâsa memleketin büyük ekseriyetini teşkil 
eden köylü vatandaşların refahı, bu tempo ile 
arttıkça 53, 54, 55 yıllarında 15 - 20 milyon lira
ya çıkarmak imkânım mutlaka bulacağız ve ni
metlerin en büyüğü olan okuma, yazma ve öğ
renme nimetine vatandaşı hiç, sıkmadan, zedele
meden kavuşturacağız ve Köy Okulları Yapımı 
Kanununu bu şekilde çıkarmış olmakla da millete 
büyük bir iyilik yapmış olduğumuza kaani bulu
nuyoruz. Ben Reşat Şemsettin Beyden, mükel 
lefiyet usulüne .hasret duymamalarım irca ede
rim. • 
,• • öğretmen yetiştirme mevzuuna gelince : Ka

tiyen öğretmen yetiştirme mevzuunda bir du
raklamamız m evzuubahis değildir. Her sene 2 
bin-civarında ilkokul öğretmeni, mevcut mües-
seseterimizden yetiştireceğiz, önümüzdeki sene, 
yani 1952 yılında 10 öğretmen okuluna 750.ka
dar; talebe alacağız. . • . 

Enstitülerimize de değişmiş şekliyle 1.500 
den fazla talebe alacağız, böylece, her sene 2.000 
Öğretmeni memlekete ve irfan hayatımıza sev-
Ikedeceğiz. Biz öğretmen okullarını iyi bir mü-
rebbi yetiştiren ve üzerinde çok durulması. lâ-
zımgelen müesseseler olarak düşünmekteyiz. 

-Ben geçen sene bâzı enstitüleri ziyaret ettim.-
Bunların bâzılarının mürebbi yetiştirme imkân-
ılarından mahrum müesseseler halinde gördüm. 
'500 ki|i yetiştirecek bir müesseseye 800 kişi al
dınız nlı ne 800 yetişir, ne do 500 yetişir, onun 
için 1 - 2 senö müesseselerin yetiştirebileceği ka
dar çocuk almayı , zaruri, gördük, Bir miktar 
adatmış . gibi- görünüyorsa da netice, itibariyle 
ihtiyaca cevap verecek miktardan daha az öğ-
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öğretmenlerin, terfimden bahsettiler. Şunu 
arzedeyim. ki, birçok imkânsızlıklara rağmen ge
çen sene 4.310 ilkokul öğretmenini terfi ettir
miş bulunuyoruz. öğretmenlerin terfii bahsin
de hakikaten bir sıkıntı mevcuttur. Biz bu si
lkintiyi bertaraf etmek için büyük bir ihtiyaç 
olan Kadro Kanununu yakın zamanda Büyük 
Millet Meclisine sevkedeceğiz. Böylece bu dert, 
inşallah kökünden halledilmiş olacaktır. 

Kitap fiyatlarının fazlalığından., bahsettiler. 
Bu, geçen sene de matbuatta bir hayli münaka
şa konusu oldu. Bunun bir nebze hakikat olan 
tarafı yok değil, vardır. Mevsiminden çok ev
vel bunun için tedbirler almış bulunuyoruz, Bil
hassa arızalar, tek kitap .usulünden çok kitap, 
serbest kitap usulüne geçmiş olmamızın tabii 
bir neticesi olarak karşımıza çıkmıştır. - Fakat 
bunun bir senede, iki senede, üç senede normal 
bir hale geleceğini ümit ediyoruz. Nitekim- ö-
nümüzdeki sene için Ağustos ayından itibaren 
bütün kitapların "listesini neşretmiş buluno,ca-
ğız. Kitap fiyatları, kitapların vaktinden evvel 
muayyen merkezlerde depo edilmesi gibi husus
larda bir yönetmelik yapılmıştır.. Ve tabilcr-
le de bu hususlarda mutabık kalınmıştır. Her 
halde önümüzdeki ders senesine kitap bakımınr 
dan da müsait bir durumda gireceğiz. 

Köy enstitülerine gelince: 
. Köy enstitüleri mevzuları üzerinde , durdu

lar. Bu akşam huzurunuzda bu hususta fazla 
izahat vererek sizleri .yormak istemiyorum. Her 
ne zaman bu mevzua girmek istenirse bütün do-
kümanlariyle emrinize amadeyim. Nasıl kurul
du, nasıl işledi, ne neticeler alındı ve nerede
yiz, ne yapmak istiyoruz; bütün bu mevzular
da saatlerce huzurunuzda arzı malûmat edebi
lirim. Şimdilik bu mevzu üzerinde fazla durmı-
yacağım. Yalnız şunu huzurunuzda ifade ede
yim ki; köy enstitülerini kapatmak, hiçbir za
man bahis mevzuu. olmamıştır. İşe başladığı
mız günden itibaren.bu memleketin ihtiyacı
na cevap verecek tedbirleri almış bulunuyoruz 
ve adım adım ilerliyoruz. 

Köy.Enstitüleri Kanunu yakında huzurunu
za gelecektir. Biz bunları köyün kalkınmasın
da büyük rolleri olan mürebbileri yetiştire
cek öğretmen okulları haline getireceğim ye bil
hassa mazideki bütün hatalardan tamamiyle te-
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'titizlenmiş olarak getireceğiz. Bu arada Ahmet 
Ğürkan arkadaşımızın sorduğu bir suale ki- I 
saca cevap vereyim. Bil'/niüessesenin iç, bünye
sinde birçok ıslahat yaptık" ve birçok hat ala- , 
rm düzeltilmesine gayret ettik, ama bu bina- j 
nin yapılışında şeytanın dahi aklına gelmiyen 
hâdise maalesef mevcuttur ve hakikattir. îşte : 

şu gördüğünüz, Hasanoğlan Köy Enstitüsünün 
ııiupiki salonunun plânıdır: Haddi zatında bu 
plânda bir şey yoktur. Şu şekilde bir plândır. 
Bütün bu plân tatbik edilse mesele yoktur. Fa
kat hakikatte işaret ettiğim şekilde buraya ka
dar tatbik edilmiştir.- Bu taraf "işlenmiştir. Ha
kikaten Gürkan'm dediği gibi şu kısmı kiremit
le örtülmüütür. Bu kısmı da çinko ile örtülmüş
tür, orak vaziyetindedir. Benim yapacağım şey 
bu sene kabul edeceğiniz tahsisatla inşaata de
vam etmek, plânı tamamen tatbik etmek ve bu 
durumu ıslah etmektir. 

Kâzım Arar arkadaşımın sorularına gelince; 
300 milyon liradan bahsettiler. Halbuki 300 mil
yon değil, 1926-1951 yılma kadar sarf edilen 91 
milyon liradır. Bana verilen resmî rakamlar 
bundan ibarettir. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) "— 301 milyon ele- I 
dini, tasrih ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Yine kendilerinin geçen sene 
bahsettikleri 400 bin liralık kalorifer masrafını 
tetkik ettirdim, katiyen kanunsuz bir sarfiyata 
vâsıl olamadım, Kâzım Arar Bey. î 

Teknik öğretmen okulları, meslekî öğretmen 
okulları inşaatı için mevcut kanun, hakikaten 
alım, satım ve inşaat' işlerinde 2490 sayılı Ka
nun hükümlerinden muaf tutar. Fakat biz, : 
geçen seneden beri bu muafiyeti katiyen kul- J 
Tanımadık, diğer müesseseler gibi daima. 2490 ! 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi olarak eksiltme 
alım ve satımları yapmış bulunuyoruz ve böyle j 
devam ediyoruz. 

(Bakan devam etsin sesleri, ieabederse bire 
kadar devam ederiz sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; 
Meclisi Âlice evvelce müttehaz bir karar var
dır, bunun dolmasına da iki dakikalık bir za
man kalmıştır. Mesai; tarzımızın değiştirilmesi 
için de önergeler vardır, bunları okutalım. (Ba
kan sözlerini bitirsin sesleri). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Arkadaşlar, daha fazla rahatsız 
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etmiyeceğim, mâruzâtım bundan ibarettir, lıer 
zaman emrin izdeyim. (Soldan sürekli alkışlar). 

Yüksek, Başkanlığa 
Bütçe heyeti umumiyesinin ay sonuna ka

dar müzakere ve yetiştirilmesi için bu gece saat 
(3) e kadar müzakerelerin devamını arz ve tek
lif -eyleriz., 27.11.1952 

Kayseri . İzmir . . 
Mehmet özdemir Osman Kapanı 

Aydın Aydın • • • ••",• 
Dr. Baki Ökdem Namık, Gedik :: 

Denizli Aydın -
E. Şahin Nail Geveei. ,;.• 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Tetkikin a mecbur olduğumuz on' üçü/katma. 
olmak üzere yirmi üç bütçe vardır. Buna ımıka-* 
bir üç gün gibi çok kısa bir zamanımız kalmış
tır;.' ' • ' ' " ' . • ' '"" / 

Bu itibarla, gece çalışmalarımızın saat 21 
ilo/2 arasında, gündüz ise 9 - 13 ve diğer saat
lerde eskisi gibi çalışmak zarureti karşısında 
bulunduğumuzdan teklifimin oya arzedilmesitıi 
rica ederim. 

Sivas Milletvekili ' 
Şevki Eeevit, .. 

'BAŞKAN — Birinci takrir üçe kadar. İkin
ci takrir 9 dan 13 e, 21 den 2 ye kadardır. En 
aykırısı budur. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 

Efendim, hakikaten saat 3 e kadar konuşulması 
biraz düşündürür ise de, bir dâva. için geldiği
mizi her zaman iddia eden bziler, üçe kadar de
ğil, böyle mühim, bir mevzu etrafında sabaha 
kadar konuşmamız lâzımdır. (Bravo sesleri). 

Sebebi şudur: Millî Eğitim Bakanımız Öyle 
noktalara temas etti ki, bugün bu anda kendi
sine bâzı sualler sormamız, gerek' vicdanımızı 
ve gerekse efkârı umumiyeyi tatmin edecektir. 
Bu sualler yarına kalırsa hiçbir kıymeti kal-
mıyacaktır. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar meselâ, başkan müsamaha gös
termez, sizler müsamaha göstermezseniz, nasıl 
konuşacağız. Meselâ burada Millî Eğitim Baka
nı, Hasanoğlan Köy Enstitüsünden bahseder-
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İten bir işaret verdi, biz de diyeceğiz ki, efen
di ne bekliyorsun, tahsisat istiyorsan verece
ğiz, burasını ıslâh et. 

Binaeialeyh, saat üye kadar değil, şafağa 
kadar konuşacağız. Eğer 14 Mayısta biz ,söz 
vermiş dâva • sahibi insanlarsak, bunu kabul 
ederiz. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, mesai saatinin uzatılmasına 
matuf olan takrirlerin esbabı mucibesini hepi
niz biliyorsunuz, önümüzde hakikaten kısa za
manda başarılması lâzımgelen büyük bir iş var
dır. Fakat bu büyük işi başaracak olan insan
ların insan olarak bir takatleri vardır. Bu ta
katin fevkine çıkmak ve gece üçe kadar çalı
şan bir adamın ertesi sabah! saat onda vazifesi
nin başına gelerek selâmeti fikirle çalışmasını 
beklemek, doğru olmaz. Ama bütçenin tetkiki, 
burada rakamların sadece Divan kâtibi tara
fından okunmasından ibaret kalacaksa, o va-
•kît liiç ses çıkarmıyan bir heyetin burada bu-
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lunması, kâfidir. Onun için müsaade edin bir 
teklifle buraya geliyorum. Biz gece mesaimizi 
uzatmıyalım. Fakat yemek tatillcrihdekiiki 
saati bir saate indirmek suretiyle iki saat ta
sarruf edelim. Yani, sabahleyin 9 da başlıyalım 
birde bitirelim, bir saat yemek tatili yapalım. 

-İkide başlayıp yediye kadar çalışalım. Bu su
retle uyku vaktinden fedakârlık yapmadan is
tenen saati kazanalım.. Böylece kafamızın ve 
vücudumuzun selâmetini temin etmiş ölürüz 
kanaatindeyim. 

iki teklifin de reddedilmesini rica ederim. 
(Alkışlar) • ; ' 

BAŞKAN — Meclisi Âlinin evvelce ittihaz 
buyurduğu karara göre gece mesaisinin saat 24 
te bitmiş olması lâzımdır. O karar mucibince 
müzakereye son vermek' gerekeceğinden bu sa
atten sonra yeni bir karar ittihazına ve müza
kereye devama imkân olmadğındah yarın saat 
10 da toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 24,05 

«qe»a 

4. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Elâzığ Belediye Başkanı Kazım Bayer tara
fından gönderilen ve Kuzey Atlantik Paktına 
alınmamız hususunda gösterilen dirayet ve dü

rüst siyasetten dolayı Belediye Meclisinin: şük
ranlarını bildiren telgraf. 

»»•« 

DÜZELTÎŞLER 

Bu Birle#n Tutanak Deıigitsineibağl'. b a »m ay azılarda aaşğıclaki düzelti'şler yapılacaktır: 

s . ' • ' ' 
Sayısı Sayfa Sütün Satır 

30 

53 
' » 

» 
» "; 

"» '-: 

' -28 
>> • 

» 
• • ' » 

•-. . 3 1 '-

•1 

| 
i. 

1. 
1 

2 
o O 

4 
5 
6 

D. 

Yanlış "Doğru 

•"Ziraat Fakültesi 
Sayı Aylık D. Sayı Aylık 

3 Profesör 4 100 3 Profesör 1 100 
Tıp Fakültesi 

2 ' ' 2 Profesör 
4 Doçent . ' 5 » 
• 5 • » • • •• 

6 » i 6 Doçent 
«Bölüm 741. — Yapı işleri ve esaslı onarmalar» başlığı ile 8 nc'i 
satırdaki Bölüm -761 ibaresi ve 1951 (E) cetveli' kamilen kaldırı
lacak ve 7 nci satırın başına : "'•• 
Bölüm 761. — ibaresi konacaktır. 
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Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

54-

» 

» 
» 
» 
» 
» 

12 

13 

» 
21 
» 
» 
23 

4 

4 

» 
» 
» 
» 
4 

12 

13 

14 
8 
9 
10 
6 

B. 

202 

209 

» 

1 

.M. 

1 

11 
12 

146 040 

94 130 
17 830 

2 665 700 
338 500 
640 001 

95 

İSO440 

96 025 
18 175 

2 702 340 
3S3 100 
70.1 -001 

2 3 212 802 3 355 042 
2 nei sütundaki «Elektrik Fakültesi» kadrosundan sonra aşağıdaki kısım eklen

miştir : 
Jdrojeoloji .Enstitüsü 

Teknisiyeıı 2 350 
Yönetim memuru l1 300 
Hesapçı 1 250 
'Daktilo (yaalbn'cı dil bilir). 2 300 
Arşivci 1 250 
Şoför 3 200 
Odacı 2 85 

12 . 
27 Bölüm 403 ten önce aşağıdaki bölüm gelecektir : 

Bölüm 309. — Taşıt satmalma giderleri 
Aded Cinsi Ilanıgi hizmette •kullanılacağı 

3 -Tip (yedek par- Arazi üzerinde ilmî araştırmalar için. 
çalariyle bera
ber) 

'27 Bölüm 423. — TJnesko te'knik yardımı ile açılan Ünesko teknik yardımı ile açı-
<ve idaresi I. T. Ü. verilen Sismolo- lan ve idaresi İ. T. Ü. verilen 
ji, Hidrojeoloji' enstiMeriniiı her (Sismoloji Enstitüsü her türlü 
türlü giderleri giderleri. 

426 nei bölüm kaldırılmıştır. 
Bölüm -71li. — Yapı ve tesisler Bölüm 711 — Makine, alet ve 

gereçlerin on an mı 

* • • > • **a>m<t 

T. & M. M. Basımevi 
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İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/276) 

T. C. 
Başbakanlık 30. XI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ' 

Sayı: 71-2170/6.3855 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29. XI , 
1951 tarihinde Yüksek. Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikle
rimle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 
• . . ' • " . ' • . . ' Başbakan 

A. Menderes 

GEREKÇE 

İlişikte sunulmakta olan İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe tasarısı 15 801 752 lira olarak 
bağlanmış bulunmakta ve Devletimizin içinde bulunduğu iktisadi ve malî hal ve şartlarını çok 
yakından bilen Üniversite Senatosu bütçe yekûnunu yükseltmek hususunda çok hassas davranmış, 
titizlik göstermiş ve Fakülte Profesörler Kurulunca yapılan tekliflerin birçoklarını mühim mik
tarlarda tenzil etmiştir; fakat hizmetlerin ve maslahatın icabettirdiği zaruri ve kaçınılmaz mas
rafları kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Bütçe tasarısının bölümleri hakkında aşağıda izahat verilmiştir. 

1. -'- Aylıklar (201 nci bölüm) 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 105 000 lira ilâvesi ieabetmcktedir. 

İstanbul Üniversitesi Teşkilât Kanununa nazaran müstakbel inkişaflar göz önünde tutulmak 
suretiyle kadrolar tanzim edilmiş bulunuyordu. Fakültelerin her yıl biraz daha ilerliyen ve genişli-
yen eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için (D cetvelinde bulunan kadrolardan peyderpey 
istifade edilmesi lâzımgelmektedir. İşte bu yıl da bâzı fakültelerin gösterdikleri lüzum mümkün 
mertebe azaltmak ve daraltmak suretiyle (L) cetvelinden bâzı kadrolar çıkarılması derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. 

' 2 . — Hizmetliler ücreti (202 nci bölüm) : 

Bu bölüm için geçen seneye nazaran 130 840 lira fazla konulmuştur. 

Bu artış, bilhassa Tıp Fakültesi kliniklerine ilâve edilen yatakların idaresi-için istihdamı zaruri 
hizmetliler ücretlerinin karşılığıdır. Nitekim kliniklerimize yeni yataklar ilâvesi yolundaki teşeb
büslerimiz, Hükümetçe tasvip edilmiş olması hasebiyle bu istikametteki faaliyetlerimizi gerek 
1951 yılında ve gerekse önümüzdeki yılda geliştirmek azmindeyiz. Tıp tahsili geniş ölçüde klinik 

( S, Sayısı: 53) 



— 3 — 
ve hastane ihtiyacına bağlı bulunduğundan bu sebeple buralara mahsus personelin devamlı 
surette arttırılmasına zaruret vardır. 

3. — Geçici hizmetliler ücreti (203 ncü bölüm) : -

Bu bölüme geçen seneye nazaran 4 400 lira fazla konulmuştur. 

Üniversitenin devam etmekte olan inşaatı ile 5796 sayılı Kanunla inşasına imkân veren kanun 
hükümlerine göre giriştiğimiz işleri yürütmek üzere Teknik Üniversite Profesörüne yaptırılan 
tetkikat neticesinde verilen rapor üzerine inşaat, kadrosunun artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

4. — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar (206 neı bölüm) : 

Kanun gereğince memurlara verilmekte olan çocuk zammının esasını teşkil eden çocuk adedle-
rinde bir tezayüt görülmesi hasebiyle bu bölüme geçen seneye nazaran 9 100 lira ilâve edilmiştir. 

5. — Yabancı dil mükâfatı (207 nci bölüm) : 

İmtihana girmiş olan memurlarımızın tahakkuk eden alacakları için bu bölüme 500 lira zam 
yapılmıştır. ' 

6. — Emekli hizmeti giderleri (209 ncu bölüm.) : 

Kanuni mükellefiyetler dolayısiyle 1952 yılmda ödemeye mecbur olacağımız meblâğ karşılığı 
olarak bu bölümün maddelerine geçen seneye nazaran 59 576 lira ilâve edilmiştir. 

7. — 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı (217 nci bölüm) : -

Kanunla verilmekte olan ek görev tazminatları Gelir Vergisinin tatbiki dolayısiyle bu bölüme 
120 lira ilâve edilmiştir. 

8. — Emekli, dul ve yetim aylığı (221 nci bölüm) : 

Halen bütçemizden emekli aylığı almakta olanların istihkaklarının karşılığını teşkil etmek 
üzere bu bölüme geçen seneye nazaran 1 597 lira ilââve yapılmıştır. Bu meblâğ ilâve edilmediği 
takdirde emekli, dul ve yetimlerin bâzılarının son üç aylıkları ödenemiyecektir. 

9. Konferans için, yurt içinden ve dışından geirtileeeklerin ücret ve yolluklariyle başka gi
derleri (223 ncü bölüm) : 

Murakabenin daha iyi yapılabilmesi için yurt içinden ve dışından getirtileceklere verilecek üc
ret ve yolluklar için bu sene ayrı bir bölüm açılarak alâkalı bölümden bu bölüme 47 620 lira öde
nek konulmuştur. 

. 10. Yolluklar (307 nci bölüm) : 

Bu yıl Sayıştaydan gönderilen murakıbın muta akıp senede tahakkuk edecek yollukları için 2 000 
lira ilâve edilmekle beraber konferans için getirtilecek profesör ve uzmanların yollukları ihdas edi-• 
len 223 ncü bölüme konulmuş olduğundan bu bölüme.konulan ödenek miktarı geçen seneye naza
ran azalmış buldnmaktadır. 

.11. Üniversite akarlar giderlerinin bina ve arazi vergileri tescil harcı ve giderleri (417 nci 
bölüm) : 

Üniversite akarları giderlerinin bina ve arazi vergileri ile istimlâk edileöek gayrimenkullerin 
tapu harcı ve giderleri için yeniden açılmasına lüzum ve zaruret görülen bu bölüme 15 000, lira-
ödenek konulmuştur. " 

(S.:8aywa:ö3:) 
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<"- 12; Hidrobiyoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri (432.'nci>bölüm) :. ".• 

Türkiye sularındaki canlıların tetkiki ve bunların iktisaden kıymetlendirilmesi maksadiyle ku
rulan bu enstitünün verimli bir faaliyeti gösterebilmesi için yeniden açılan bu. bölüme asgari 
5 000 lira konulması zaruri görülmektedir. 

13. Tıp fakültesinin hastanelere ilişimi giderleri (433 ncü bölüm) : 

Geçen'seneye nazaran bu "bölüme 244 620 lira ilâve olunmuştur. Tıp fakültesi tarafındantGü^ 
reba hastanesinde 60, Cerrahpaşada 50, Hasekide 20 olmakı üzere fakülte-hastanelerine, eklenen 
cek 110 yatağın karşılığı ile personel ve müstahdemin iaşesi olarak bütçeye 727 184 lira. ilâvesi 
icabeylediği halde bütçe imkânsızlığı hasebiyle ancak 244 620 lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Cari yıl bützesine konulmuş olan ödeneğin bugünkü yatak ve,yiyerek sarfiyatına tekabül et-:, 
mekte ise de öğretimi ilgilendiren fazla masraf karşılığı temin etmemektedir. Fakülte klinikleri 
hem talebeye her türlü bilgi ve olgunlaşma metotları ve tedavi usulleri göstermek ve hem de,en 
yeni ilâç vp aletleri kullanarak memlekette her türlü tıbbi ilerlemenin başında yürütmek zorun
da olmasına ve birçok yeni araştırma ve çalışma alanları açarak Milletlerarası ilim dünyasın
da hakiki olan varlığı göstermek durumunda ve mecburiyetinde bulunan tıp fakültesi enstitü 
vo kliniklerinin ihtiyacı bir şehir hastanesinin muadil seviyesinin birkaç misline varmaktadır. 

:"'14;-;;Mületlerarası4congrc:jVC:konferanslann.her çeşit giderleriyle iştirak edeceklerin, yolluk; ve 
giderleri (453 ncü bölüm) : 

Bütçe mülâha;zasiyle bu bölümün 20 nci maddesine ilâve yapılmamıştır. Ancak 1952 yılında Üni
versitemizde taplanmaşı mukarrer bulunan Milletlerarası 8 nci Mekanik Kongresi masraflarına kar
şılık olarak bu b ö f e konulması zaruri bulunmaktadır. 

15. * Hükme bağlı borçlar (505 nci bölüm) : 

Üniversite tarafından girişilmiş bulunan inşaata ait sahalardaki istimlâklerden mütevellit hükme 
bağlı borçlarımız yekûnu göz önüne alınarak bu bolüme geçen seneye nazaran 11 000 lira ilâve 
yapılmıştır. - "•• 

16. İstanbul Üniversitesi talebe birliğine yardım (602 nci bölüm): 

Cari yıl bütçesinde bu para kira bedeli olarak gösterilmiş ise de malî murakabenin daha: iyiı 
temini bakımından Marmara lokali kira bedeli karşılığı olarak 1952 yılı Bütçesinde İstanbul Ünk 
versitesi talebe''birliğine yardım adiyle açılan bölüme 2 400 lira konulmuştur. 

17. Âdi bütçemizin 204, 219, 301, 303, 304, 306, 308, 309, 403, 407, 419, 420, 421, 422, 423, 421, 
425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 451, 452, 453, 459, 501, 502 ve 601 nci bölümlerine her hangi bir 
miktar ilâve edilmemiştir. Bilâkis bu bölümlerin bâzı maddelerinden tenziller yapılmış bulun-
maktadır,. r.:.. • 

• • 18.. Yatırımlar i 

Yapı onarımı ve yapı işleri ve esaslı onarımlar (701 ve 741 nci bölümler),:,-..; 

.Bütçe mülâhazasiyle bu bölümlere her hangi bir, ilâve yapılmamıştır. , 

19. 4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak Üniversite yapısı ve tesisatı türlü giderleri (761* nci 
bölüm):,.;..::.,,.,-... , ! ; . : . . , : • 

« t înjyc&ît&fc^ kadar bono ihracına salâhiyet••• veren 4999 sayılı*Kanuna: 
tevfikan bölümün 10 ncu ve 20 nci maddelerine toplam olarak 4 000 000 lira konulmaktadır. Bu 
rajşftm J95Ş teklifinde de aynen muhafaza olunmuştur. 



. Bu bölümün 30 ncu maddesine konulan 650 000 lira ile 5796 sayılı klinik inşaatına imkân veren 
Kanun hükümlerine göre giriştiğimiz işleri yürütebilmek için lüzumlu gördüğümüz meblâğdır. 

:. Kabulünü dileriz. 

20; — B cetveli: 

B cetvelinin 2 nci bölümünün (çeşitli gelirler) maddesi bu yılki tahakkuk ve tahsilat göz önüne 
alınarak ancak (1 000 000) lira tahmin edilmiştir. Bu tahminde 1951 - 1952 ders yılında Üniversiteye 
alınacak öğrencilerin azaltılmış bulunması başlıca saik olmuştur. 

Aynı bölümün 2 nci maddesini teşkil eden (geçen yıldan birikmiş;gelirler) maddesi için; her han
gi, bir, tahmin yapılamamıştır. Bunun sebebi cari bütçede bu maddeye konulan 640 916 liranın sureti 
hesabı üzerinde tereddüt hâsıl olmasından ve bu yılki bütçenin böyle bir devire imkân bırakmıyacağı 
anlaşılmış bulunmasmdandır. Filvaki 1950 yılından 1951 yılma 562 137 lira nakit devretmiş olması
na mukabil aynı yıla bütçe emanetinden 267 799 lira, âdi emanetten 271 047 lira ve emekli kesenek
lerinden 323 920 lira ki ceman 862 766 lira borç devredilmiş ve bu paraların .kısmı âzami. 1951 yılı 
içinde ödenmiş bulunmaktadır. 

Bu hesaba nazaran 1951 den müdevver gelir yerine,muhasebe.kayıtlarında,sabit.olduğu üzere bir 
aktif bakiyesi hesaplanması ieabederdi. Bu itibarla bu gelir,maddesi için 1952 teklifine her hangi,hm 
rakam konulması cihetine, gidilmemiştir. 

Yukarda muhtelif bölümlerdeki artışlar için verilen; izahat bu zamların ne kadar zaruri hiz
metlere' tahsis edilmiş bulunduğunu göstermeye kâfidir. ' 

Senatomuz. inkişaf etmiyen bir üniversitenin vazifelerini, yapmakta: olduğuna kaani bulunduğundan. 
fakültelerce teklif edilen ve eğitim, öğretim ve araştırma... hizmetlerinin, gelişmesinden doğan., masrafa 
ları, asgari.ölçüler içerisinde, kabul eylemek,lüzumunu duymuştur. 

Her memlekette üniversiteler pahalı ve masraflı tesisler halinde" görülüyor. Memleketimiz şimdi
ye kadar üniversitemizin inkişafı için hiçbir fedakârlıktan çekinmemiştir. Geçen yıl bütçesinin ih
zarı ve müzakereleri sırasında Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin1 gösterdiği anlayış* zihniyetine' 
karşı derin bir şükran hissetmekte idi. • . 

1952,yılı bütçe tasarısındaki; artışın, da hesabını vermiş bulunduğumuzdan, tekliflerimizin aynen. 
kabul,buyrulaçağmdan eminiz. 

Bü; vesile ile derin saygılarımızı sunarız: 

(.jS-;SayİBi:u'«3^ 



Rapor 
,- ' • 25 .XII .1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tetkiki tarafıma havale buyurulan İstanbul Üniversitesi Bütçesi üzerinde mahallinde yaptı
ğım inceleme neticelerini aşağıda arzediyorum: 

Bütçe '-gelir ve gider rakamları üzerindeki mütalâalarımı arzdan önce, İstanbul Üniversitesi
nin umumi mahiyetini haiz mühim meselelerinden birkaçını komisyonun ıttılaına ulaştırmakta 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

1. Umumi meseleler : 

a) İstanbul Üniversitesi masraflarının sıklet merkezini Tıp Fakültesi teşkil etmektedir. Ko
misyonun sayın üyelerince de malûm bulunduğu veçhile, bu durumun sebepleri, Tıp Fakültesi 
çalışma sahasının genişliği ve fakülte tarafından masrafları-"ödenen hastnelerdir. Tıp tedrisatında 
hastanenin lüzum ve ehemmiyeti izahtan varestedir. Ancak, bu vesile ile şu ciheti tebarüz ettir
mek isteriz ki, hastane; - fakülte ş münasebetleri memleketimizde, başka memleketlerde olduğun
dan farklıdır. Filhakika, yabancı memleketlerde resmî hastaneler, tıp fakültelerinin salahiyetli 
elemanlarının hizmetlerinden faydalanmak karşılığında/hasta ve vasıtalarını fakültelerin tedris 
işlerine tahsis ederler. Bizde ise, îstnbul Belediyesine veya Evkaf İdaresine ait hastanelerden Tıp 
Fakültesinin bu esasa göre fydalanması şöyle dursun, masraf İrinin büyük bir kısmını kendi büt
çesinden ödediği bu teşekküllerdeki çalışmalar esnasında, mal sahibi durumunda bulunan idre-
lerle ahenkli . bir iş birliği dahi temin edilememektedr. Durum 1951 Bütçe tasarısının görüşül
mesi sırasında komisyonun- ıttılaına etraflı bir şekilde ulaştırılmış bulunduğundan biz bu mev
zu üzerinde fazla ısrar etmiyeceğiz. Bizim.tebarüz ettirmeye çalışacağımız cihet şudur ki, fakülte 
hastane işletme işiyle vzif dendirilmek' suretiyle, aslında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
aittir. Hizmeti uhdesine almış bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, Tıp Fakültesi, eğitim hizmeti ya
nında bir de sağlık hizmeti görmektedir. Binaenaleyh, İstanbul Üniversitesi rakamları mütalâa 
edilirken, arzettiğimiz hizmet tazaufu ciheti daima göz önünde bulundurulmak icabeder. Yurdun 
her tarafından gelen hastaları tedavi eden bu hastanelerimizin tevsi ve tekemmül ettirilmeleri 
umumun arzu ettiği ve Hükümetin ele aldığı bir mevzu teşkil ettiğine göre, Üniversitenin normal 
tedris hizmetleri için sarf ettiği paraların, munzam sağlık hizmetinin ifası için lüzumlu paralara nis
petinin gittikçe küçüleceği meydandadır. Esasen elastikiyeti az olan sağlık masraflarının lüzum 
ve ehemmiyeti İstanbul Üniversitesi Bütçesinde baş vurulan muayyen nispetli tasarruf tedbirleri
ni, bütün ağırlığı ile mütevazı bütçeli diğer fakültelerin sırtına yükler bir durum yaratmaktadır. 
Gerek bu sebep ve gerekse İstanbul Üniversitesinin normal foksiyonunun maliyetini vuzuhla tâyin 
lüzumu, âmme müessesesi olan hastaneleri, Tıp Fakültesi ile münasebetleri kanunla muayyen 
muhtar bir idare altında toplamayı icabettirmektedir, kanaatindeyiz. 

b) İnşası ikmal edilen veya ikmal edilmekte bulunan yeni binalarda tedrisata başlanması, 
bunların eskilerine nazaran çok büyük tutulmuş olmaları dolayısiyle bakım, ısıtma, aydınlatma gi
bi masrafların artmasını intaç etmektedir. Personel masrafları üzerinde âzami tasarrufla hareket 
edilmesi lüzumu bakım işlerinin aksamasına sebep olmamalıdır. Ancak, yabancı memleketlerde 
tatbik edilen ve Teknik Üniversitede tecrübe olunduğunu öğrendiğim temizleme ekipleri teşkili 
usulünün tetkika değer bulunduğuna kaniim. 

(S . ; Sayısı: -53) 
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2. Bütçe rakamlarının tetkik ve tahlili: 

a) Giderler. 

İstanbul Üniversitesinin 1952 yılı Bütçesi masrafları 10 856 752 lirası A/ l ve 4 945 000 lirası 
A/2 cetvelinde yer almış olmak üzere 15 801 752 liradır. İdari bütçenin, masraflar yekûnu. 15 837 
915 liradır. 

Personel "giderleri kısmında aylıklar bölümü cari bütçeye nazaran 105 000 lira fazlalık arzet-
mektedir. Bâzı kadroların (L) cetvelinden çıkarılması neticesi olan bu fark ve (L) cetveli üzerinde 
durularak mevcut mahallerin 1952 yılı için yeniden (L) cetveline ithali muvafık görülmüş, Tıp 
Fakültesine ait bir aded 150 lik ve iki aded 125 . lik profesör kadrosu ile 6 aded 50 lik doçent kad
rosunun bu suretle muameleye tâbi tutulması düşünülmüştür. Buna mukabil aynı fakülte, için 
(L) cetvelinden serbest bırakılması teklif olunan 5 aded 90 lik profesör kadrosu ile 8 aded 80 lik 
doçent kadrosu ihtiyaç icaplarına uygun telâkki olunmuştur. Tasarlanan bu değişiklikler netice
sinde, bu bölümden 27 300 lira indirmek kabil olacaktır. 

Ücretlere ait 202 nci bölümde cari bütçeye nazaran fazlalıklar yeni inşa edilen binaların eskile
rine nazaran daha büyük olmaları sebebiyle bakımları için, daha fazla sayıda personele ihtiyaç" his
sedilmesinden ve hastanelerde yatak sayısının artırılmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Diğer bölümlerdeki değişüdik tekliflerimiz şunlardır : 
Bölüm ödenek Geçirilece- • . , • ; , 

No.su miktarı ği bölüm Sebebi 

204-16 7 000 ' 223-16 Bakiye, mevcut yabancı prefesörler için kâfi gelecek, buna mukabil 
daha fazla muvakkat ders ve konferans temin edilecektir 

204-16 1 450 307-50 Aynı sebep ve mülâhaza ile 
204-14 2 500 
204-17 4 500 201 ta- Mukavelesi imzalanmış bir Amerikalı profesör için. 

sarrafımdan 

Fen ve Edebiyat fakültelerinin yeni binalara yerleşmeleri ve rektörlüğün işgal ettiği binalarda 
yapılması lüzumlu tamir ve tâdiller için döşeme ve demirbaş giderlerine, ihtiyacın bir kısmını bu 
yıl karşılamayı mümkün kılacak zamlar yapılmıştır. 

Yönetim giderleri mevzuunda, birikmiş bulunan su ve elektrik ve telefon borçlarının ehemmi-
'yetini ve borç mevcut iken ödenmesini mümkün kılacak tertiplere baş vurulmamasmda isabet bu
lunmadığını belirtmek isterim. 

309 numaralı bölümün müzakeresinde Tıp Fakültesine ait ve çok eski olduğu ifade olunan ce
naze arabasının yenilenmek suretiyle her yıl artan tamir masraflarına son verileceği mütalâasını 
komisyonun ittilama arzederim. Orman Fakültesi taşıtları için konan 1 500 lira tamir ödeneğinin 
3 000 liraya iblâğı ve farkın 204 ncü bölümlere sağlanan tasarruftan karşılanmasını mümkün ve 
muvafık mütalâa etmekteyim". 

Enstitülere verilecek ödenekler için tatbikatında muhtemel güçlükleri önlemek maksadiyle, R cet
veline «Enstitülerin yol ve temsil giderleri de bu tertipten ödenir» hükmünün ilâvesini teklif ede
rim. 433 numaralı bölümde mühim telâkki ettiğim bir ciheti komisyonun dikkat nazarına arzederim 
Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli olarak konan 529 620 lira, sayısı 110 u bulan ilâve ya
taklarda hesaba katılırsa, kâfi gelmiyecektir. Bu hizmeti karşılamaya kifayet edecek ödeneğin bölüme 
ilâvesi ciheti, yüksek komisyon tarafından ehemmiyetle mütalâa edilmelidir. 

(S. Sayısı: 53) 
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Milletlerarası 8 nci Mekanik Kongresi için (Bölüm-.453-*- Madde 20) 5 000,lira iödenk ilâvesini ve 
bunun da 201 nci bölüm tasarruflarından karşılanmasını muvafık mütalâa etmekteyim. 

b) Gelirler : 

15 801 752 lira-olan;gelir bütçesinin 14 801 752 lirası Hazine yardımlariyle ve 1 000 000 lirası 
üniversitenin çeşitli gelirleriyle temin edilecektir. Geçen yıl tahmin edilen nakit mevcudu itahak-
kuk etmemiş olduğundan 1952 Bütçesine nakit devri derpiş edilmemiştir. 

Rapor ve•:tekliflerimiz,komisyonun tasvibine aıvmhmmak üzere Yüksek Başkanlığa suiiülur. . '... 

<, " Kaportör 
ıGiresun Milletvekili 

föaymttin'JBrkmek 

{(*S. Sayısı: öa,.) 



Bütçe Komisyonu raporu 

ıBüiçe Komisyonu 
EsasMo. 1/276 

Karar No, 18 

10 . I . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçesi hak
kında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
30 . X I . 1951 tarihli ve G/3855 sayılı tezkere
siyle sunulan kanun tasarısı komisyonumuza 
verilmeklo rMillî Eğitim Bakanı Tevf ik İleri, 
İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Maliye Bakan
lığı yetkili temsilcisi hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. ' ' • 

Komisyon adına bu üniversite bütçesini in-
celiyen raportörün raporu okunup Hükümet ve 
rektörden gerekli izahat alındıktan sonra bö
lümlerin incelenmesino geçilmiştir. 

Üniversite Gider Bütçesi, A / l işaretli kıs
mında (528 837) lira bir fazlalıkla (10 856 752) 
lira ve A/2 yatırım kısmında (565 000) lira-
ııoksaniylc (4 945 000) lira olarak tesbit edil
miş olup bu suretle geçen yıla nazaran 
(36 163) lira ııoksaniylc teklif edilmiş bulun
maktadır. 

A / l işaretli cetvelde görülen fazlalığın; Fa
kültelerin her yıl artıp genişlemekte olan eği
tim, öğretim ve araştırma faaliyetleri dolayı-
siylo fakültelerin gösterdikleri lüzumu imkân 
dfıhiliııdo karşılamak maksadiyle (L) cetvelin
de bulunan bâzı kadroların serbest bırakılma
sından ve Tıp Fakültesi hastanelerine ilâve 
olunacak yataklar ile bu yataklara ait perso
nel giderlerinden ve A/2 işaretli yatırım kıs
mındaki noksanlığın ise 1951 yılı Bütçesiyle 
Tıp Fakültesi yapı ve onarım işleri için verilen 
ödenekle işin neticelendirilmiş olduğundan ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Bölüm ve maddelere mevzu ödeneklerin tet
kiki esnasında, hizmetlerin lüzum ve ehemmi
yetine göre bâzılarından tenkis ve bâzılarına 
zam yapılması ıgerekmiş ve bilhassa bugün 
fakülte hastanelerinde mevcut 1495 aded ya
tağın 1610 yatağa iblâğı için mevcut 115 ya
tağın da hastalara açılabilmesi ve buna ait 
masarifin karşılanabilmesini temin için 433 ncü 
bölümün 11 nci maddesine (465 626) liranın 

ilâvesine lüzum görülmüştür. 
intifa hakkı evvelce Darüşşafakaya veril

miş: olan ve Dişçi Okulu binasının altında bu
lunan .dükkânların mezkûr okulun istifadesine 
tahsisi maksadiyle Cemiyeti Tedrisiyei Islâmi-

v ye ile Üniversite Rektörlüğü -arasında tahas-
sül eden mutabakata göre (50 000) lira bir 
yardımın Darüşşafakaya yapılması suretiyle bu 

. hakkın üniversiteye devri uygun görülmüş ve 
bu suretle gereken tahsisat 741 nci bölümün 12 
nci maddesinden tenzil edilerek bütçede açı
lan 603 ncü bölüme konulmuş ve buna ait for
mül de bütçenin (R) cetveline ithal edilmiştir. 

A / l ve A/2 işaretli cetvellerde yapılan de
ğişikliklerle gider bütçesi teklife nazaran 
(466 626) lira fazlasiyle (16 268 378) lira ola
rak komisyonumuzca tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Gelir bütçesi (15 801 752) lira olarak tek
lif edilmiş olup (14 801 752) lirası Hazine yar
dımları ile ve (1 000 000) lirası üniversitenin 
çeşitli gelirleriyle temin edilmiş bulunmaktadır. 

Üniversitenin çeşitli gelirleri karşılığı ola
rak geçen yıl tahmin olunan miktar tahakkuk 
etmemiş olduğundan dolayı hakiki gelir mik
tarının bütçede yer almasını bütçenin samimi
yeti bakımından komisyonumuz yerinde gör
müştür. 

Gider bütçesindeki fazlalığı karşılamak 
maksadiyle gelir bütçesindeki Hazine yardımı 
da aynı miktar artırılmak suretiyle gelir.büt-. 
çesi de (16 268 378) lira olarak komisyonu
muzca tesbit ve kabul olunmuştur. 

Uzun zamandan beri devam ede gelmekte 
olan Fen ve Edebiyat Fakültesi inşaatında 
mevcudiyeti iddia ve kısmen de kabul edilmek
te bulunan bâzı yolsuzlukların alâkalı bakan
lıklarca biran evvel tetkik ve tahkik olunarak 
bir neticeye bağlanmasını ve her hangi bir sui
istimal mevcut ise müsebbipler hakkında icabe-
den tedabirin ittihazını komisyonumuz yerinde 
görmüştür. 
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Tasarının birinci vö ikinci maddeleri yukar
da izah edilen değişikliğe uygun olarak tâdil 
edilmiş ve diğer maddeler bütçenin tatbiki için. 
lüzumlu maddeler olmak itibariyle ayniyle ka
bul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve ekleri bulunan cetvelleri ile bir
likte Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikba§ E. Kalafat 

Sivas 
H. îmre 

Afyon K. 
il . Vezir oğlu 

Bursa 
/ / . Saman 

Bursa ü 
K. Yılmaz 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

İstanbul 
/ / . Umman 

İzmir 
• B. Bilgin 

Kırklareli 
S. Bakay 
Mardin 

11. Erten 
Trabzon 

i Diyarbakır^ 
Y, Azizoğlu 

Giresun 
II. Erkmcn 

İstanbul 
S. Oran 

İzmir 
T. Gürerk 
Kırşehir 

O. Bölükbaşı 
Ordu 

R. Âksoy 

S. F. Kalaycıoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İstanbul 

A. II. Başar 
Kastamonu 

II. Türe 
Konya 

31. Â. Ülgeri 
Sivas 

R, §.. Sirer 
Urfa 

F, Ergin 
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İstanbul Üniversitesi 1952 
HÜKÜMETİN T E K L M 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1952 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (10 856 752) lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 945 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1952 yılı 
giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (15 801 752) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

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

MADDE 4. — istanbul Üniversitesinin 
30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek, tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Ba 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — istanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli Cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 6. — istanbul Üniversitesinin Ku
ruluşu hakkındaki 7 . V I I . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1952 yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölüm ön
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 

( S . Ss 

lı Bütçe Kanunu tasarısı 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞİ 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1952 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı' (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 373 378) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 895 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1952 büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (16 268 378) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDT 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —' Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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borçlar ilgili .oldukları' hizmet bölümlerinden: bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden, ödenir. 

1928 - 1950; Bütçe yıllarına ait olup da Mu-r 
hasebei Umumiye Kanununun, 93 ncü-maddesine-
göre; zaman aşımına uğramamış; ve kargılıkları; 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar^ 1952 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri, veya; 3 -
6 ncı kısmi bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları' tertiplerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

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

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

Başbakan 
Â. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
içişleri Bakanı V. 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri B. V. 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

-, İçişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. vo Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Maliye Bakanı ve Eko. ve 
Ticaret B. V. 
//. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K, Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Gü. 
ve T. B. V. 

- N. özsan 
îşletmeleı1. Bakanı- " 

Hakkı Gedik 

B.JC. 

MADDE 9. — Ayniyle, kabul, edilmiştir;.. 

MADDE., 10,, — Ayniyle kabul, edilmiştir 
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B; M. 

A / l -

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

CETVELİ 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

_ 1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

I - Aylıklar ve ücretler 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

11 
0 

16 

Rektörlük meraurları aylığı 
Tıp Fakültesi » » 
Hukuk » » » 
Edebiyat » » » 
Fen. » » » 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Yabancı diller okulu aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı diller okulu 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Hukuk Fakültesi 
İktisat » 

Bölüm toplamı 

83 100 
1 371 000 

400 000 
581 200 
570 000 
210 000 
263 400 

54 000 
15 000 

3 547 700 

103 500 
792 600 
43 240 
57 100 

157 620 
33 440 
54 300 
2 900 

1 244 700 

50 000 
2 400 

15 600 

68 000 

83 100 
1 440 600 

404 900 
581.200 
595 000 
217 400 
263 400 

59 000 
8 100 

3 652 700 

104 040 
923 380 
43 260 
57 120 

155 880 
32 280 
56 700 
2 880 

1 375 540 

56 800 
0 

15 600 

72 400 

83 100 
1 406 700 

404 900 
581 200 
601 000 
217 400 
263 400 

59 000 
8 100 

3 624 800 

104 040 
923 380 
43 260 
57 120 

155 880 
32 280 
56 700 
2 8H0 

1 375 540 

56 800 
0 

15 600 

72 400 

204 Yabancı profesör ve uzmanlar -r_"? ]%\"- ̂  \~*• ":'i •""" •''''""; ' •'".'" 
ücreti 1; ; 

11 Rektörlük - 10 800 10 800 10 800 
(S. Sayısı: 53) 
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M. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 
30 

Ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
iktisat » 
Orman » 
Yabancı diller okulu 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 
Tıp Fakültesi memurları çocuk 
zammı 
Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Edebiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı 
iktisat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Orman Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

1951 
Y ı h . 
ödeneği 
Lira 

175 000 
41 000 

236 528 
195 120 
81000 
20 500 
37 000 

796 948 

• 

3 000 

19 000 

2 500 

7 000 

3 000 

2 000 

3 500 
7 000 

10 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

166 000 
40 800 . 

217 130 
187 820 
58 550 
16 000 
36 960 

734 060 

3 000 

21 000 

3 600 

8 500 

7 400 

2 500 

5 100 
7 000 
8 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

166 000 
40 800 

214 630 
187 820 
64 100 
20 500 
36 960 

741 610 

3 000 

21 000 

3 600 

8 500 

7 400 

2 500 

5 100 
7 000 
8 000 

11 

12 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

57 000 

15 000 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 262 823 
% 1 ek karşılıkları 47 786 

(S. Sayısı: 53), 

66 100 

15 500 

276 553 
50 282 

66 100 

15 500 

274 689 
49 943 
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M. Ödeneğin çeşidi 

13* Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim giderleri 
15 Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 îktisat » 
17 Orman » 
18 Yabancı diller Okulu 

Bölüm toplamı 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen * » 
16 îktisat » 
17 Orman » 

Bölüm toplamı 

Emekli dul ve yetim aylıkları 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirtileceklerin üc
ret ve yolîuklariyle başka gi
derleri 

14 Edebiyat Fakültesi 
15 Fen v> 
16 îktisat » 

Bölüm toplamı 

îkinci kısun toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı , Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 57 400 57 400 
10 500 13 938 13 844 
47 401 49 913 49 913 

388 510 448 086 445 789 

5 400 
6 550 
2 799 
2 799 
2 799 
2 799 
2 799 
2 300 

28 245 

5 390 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 125 

5 390 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 125 

153 000 
.75 000 
148 000 
124 200 
60 000 
57 500 

617 700 

140 000 
84 000 
148 000 
138 800 
50 000 
55 000 

615 800 

140 000 
84 000 
148 000 
138 800 
50 000 
55 000 

615 800 

20 000 21 597 21 597 

0 23 870 23 870 
0 9 300 9 300 
0 14 450 10 500 

0 47 620 43 670 

6 783 803 7 077 528 7 050 931 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
50 
60 

11 
12 
13 
14 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye giderleri 
Tıp Fakültesi » » 
Hukuk » » » 
Edebiyat » » » 
Fen » » » 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Rektörlük döşeme giderleri 
Tıp Fakültesi döşeme giderleri 
Hukuk » » » 
Edebiyat » » » 
Fen » . " » » 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Rektörlük demirbaş giderleri 
Tıp Fakül tes i» » 
Hukuk » » » 
Edebiyat » » » 
Fen » » '•» 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Rektörlük öteberi giderleri 
Tıp Fakültesi » » 
Hukuk - » • ' . » » 
Edebiyat » » » 
Fen » » » 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Aydınlatma giderleri 
Isıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı -kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıb Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 

(:S. Sayısı 

1951 
Yıl ı 
ödeneği 
Lira 

3 000 
4 260 
1 000 
2 250 
2 000 
1 750 

• 1 250 
8 000 
6 000 
5 000 

31 500 
22 000 
3 000 
5 000 

0 
0 
0 
0 
0 
o : 
0 

59 000 
2 000 
3 000 
2 500 
3 000 

• 2 000 
1.500 

125 500 
200 000 

494 510 

3 500 
5 250 
2.250 
1 500 

•53.) 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
4 000 
1 000 
2 250 
2 000 
1 750 

750 
4 /000 
3-000 
2 500 

10 000 
1 

1500 
500 

4 000 
3 000 
2 500 

10 000 
1 

1,500 
2 100 

59 000 
2 000 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 

•125 500 
200 000 

457 852 

3 500 
5 250 
2 250 
1 500 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

-

3 000 
4 0O0 
1 000 
2 .250 
2 000 
1 750 

750 
4 000 
3 000 
2 500 

10 000 
1 

1 500 
500 

4 000 
3 000 
2 500 

10 000 
1 

1 500 
2 100 

70 000 
2 000 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 

125 500 
200 000 

468 852 

3-500 
5 250 
2 250 
1 500 
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15 
16 
17 

10 
20 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

10 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

40 

Ödeneğin çeşidi . 

Fen Fakültesi 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Rektörlük geçici görev yolluğu 
Tıp Fakültesi geçici görev yol
luğu 
Hukuk Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Edebiyat Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Fen Fakültesi geçici görev yol
luğu 
-
iktisat Fakültesi geçici görev yolluğu 
Orman Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Yabancı memleketler geçici gö
rev yolluğu 

(S . Sayısı. 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 500 
1 500 
1 000 

16 500 

8 000 
35 000 

43 000 

2 100 
3 500 
1 750 
2 800 
2 100 
2 000 
1 750 

16 000 

1 000 
7 000 

2 000 

1 200 

3 000 

5 400 

2 000 

5 000 

3 000 
: 53') 

1952 yi 
Hülmmetçe 

istenen 
Lira 

1 500 
1 500 

500 

16 000 

8 000 
35 000 

43 000 

2 100 
3 500 
2 000 
2 800 
2 100 
1 900 
1 750 

16 150 

1 000 
•9 000 

2 000 

1 200 

3 000 

3 000 
•. 

2 000 

5 000 

3 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 500 
1 500 

500 

16 000 

8 000 
35 000 

43 000 

2 100 
3 500 
2 000 
2 800 
2 100 
1 900 
1 750 

16 150 

1 000 
9 000 

2 000 

1 200 

3 0C0 

3 000 

2 000 

5 000 

3 000 



B; o 

f 

M. ^ödeneğin çeşidi 

50 Yabancı profesör ve uzmanlar 
yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

13 000 

42 600 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 5 950 

31 200 35 150 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi giderleri ve 
yollukları 12 000 10 000 10 000 

309 Taşıt giderleri u < ? l ! ' ! r ! : ! : r . ' " 
21 Tıp Fakültesi taşıtları işletme Jj 

giderleri n 
22 Tıp .Fakültesi taşıtları onarım 

gideri 
71 Orman Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri 
72 Orman Fakültesi taşıtları ona

rım gideri 
90 Satmalınacak taşıtlar karşılığı 

9 000 

1 000 

7 000 

3 000 
0 

7 000 

500 

5 000 

1 500 
0 

7 000 

500 

5 000 

3 000 
10 000 

Bölüm toplamı 20 000 14 000 25 500 

Üçüncü kısım toplamı 644 610 588 202 614 652 

403 
407 
417 

419 
420 

11 
12 
13 
14 

Dördüncü İnsim - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Üniversite akarları giderleri
nin Bina ve Arazi vergileri, ta
pu tescil harcı ve diğer gider
ler 
Mahkeme giderleri 
Araştırma ve inceleme ve öğre
timi ilgilendiren gereçlerle il
gili her çeşit giderler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 

( S. Sayısı 

5 000 
1000 

0 
4 000 

2 000 
291 000 

1 
15 000 

53) 

5 000 
1 000 

15 000 
4 000 

2 000 
291 000 

1 
15 000 

5 000 
1000 

15 000 
5 147 

2 Ö00 
290 000 

1001 
15 000 
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B. 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

M. 

15 
16 
17 

Ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit giderleri 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 
İdare Hukuku Ens t i t ü sünün^ 
her çeşit giderleri 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü- "• 
nün her çeşit giderleri 
İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit giderleri 
İstatistik Enstitüsünün her çe
şit giderleri 
Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 
Maliye Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit giderleri 
İslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 

1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira 

400 000 
2 000 

22 500 

732 501 

8 000 

8 000 

2 500 

2 500 

1 500 

2 500 

6 000 

1 500 

10 000 

20 000 

5 000 

0 

1952 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

400 000 
1 000 

22 500 

731 501 

5 000 

5 000 

2 000 

2 000 

1 500 

2 000 

6 000 

1 500 

10 000 

20 000 

5 000 

5 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

400 000 
1 000 

22 500 

731 501 

. 5 000 

5 000 

2 000 

2 000 

1 500 

2 000 

6 000 

1 500 

10 000 

20 000 

5 000 

5 000 
433 Tıp Fakültesinin hastanelere 

ilişkin giderleri 
11 Hastanelerin öğretimi ilgilen

diren giderleri ile yatak bedeli 1 485 000 1 200 000 1 665 626 
12 Hastanelerde doyurulacak] ar m 

yiyecek bedeli 0 529 620 529 620 

Bölüm toplamı 1 485 000 1 729 620 2 195 246 
= = = = = = = = = = • - . = = = = — . 

(S. Sayısı: 53) 
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M. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

; 

Ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Rektörlük satmalına ve abone 
giderleri .... 
Tıp Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Hukuk Fakültesi satınalma ve. , 
abone giderleri! j 
Edebiyat Fakültesi satmalma 
ve abone giderleri 
Fen Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
iktisat Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
OrmanFakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Rektörlük çeşitli yayın gider
leri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın gi
derleri 
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Edebiyat Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Fen Fakültesi çeşitli yayın gi
derleri 
îktisat Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Orman Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

.İ8 000 

20 000 
*• - • • • • . . ' 

12-500-

•30; 000 

36 000 

8 250 

9 250 

5 000 

55 000 

65 000 

50 000 

45 000 

37000 

20 000 

411 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 000 

20 000 

11 000 
• 

•30-000. 

38 000 

8 250 

9 250 

5.000 

55 000 

'58 000. 

50 000 

35 000 

37000 

20 000 

395 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

" ' . ' ' . ' ı 

18 000 

20000 
"' ; ' 

11 000 

30 000 

38 000 

8 250 

9 250 

5 000 

55 000 

58 500 

50 000 

35 000 

37 000 

20 000 

395 000 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için yabancı 
memleketlere gönderilecekle
rin yolluklariyle her çeşit gi
derleri 

12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 İktisat » 

(S . Sayısı 

20 000 
10 000 
10 000 
30 000 
8 000 

: 53) 

20 000 
10 000 
10 000 
30 000 
8 000 

20 000 
10 000 
10 000 
30 000 
8 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

17 Orman Fakültesi 8 000 - 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 86 000 86 000 86 000 

453 10 Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit giderleriyle 
bunlara katılacakların yolluk * 
ve giderleri ' 40 000 38 000 38 000 

20 Milletlerarası 8 nci mekanik :; • 
kongresinin her çeşit giderleri 0 50 000 50 000 

Bölüm toplamı 40 000 88 000 88 000 

459 Spor giderleri 4 000 2 000 2 000 

Dördüncü kısım toplamı 2836/001 3 122 121 3 588 894 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 2 000 2 000 2 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 .1947 - 1950 yılları borçları 2 000 2 000 2 000 
20 1928 - 1946 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı hışmı - Yardımlar 

601 Muhtaç talebeye yapılacak yar* 
dımlar ve verilecek burslar 

12 Tıp Fakültesi • 10 000 10 000 10 000 
13 Hukuk » 7 000 6 500 6 500 

'14 Edebiyat » 8 000 8 000 8 000 
15 Fen ' » 17 000 17 000 17 000 

2 001 

1 000 

5 001 

2 001 

12 000 

16 001 

2 001 

12 000 

16 001 

( S . Sayısı : 53) 
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Ödeneğin çeşidi 

İktisat Fakültesi 
Orman » 

Bölüm toplamı 

İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım ^ 
Darüşşafakaya yardım 

Altıncı kısım toplamı 

1951 
Y i l ı 
ödeneği 
Lira 

10 000 
2 000 

54 000 

4 500 
0 

58 500 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 
2 000 

50 500 

2 400 
0 

52 900 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 000 
2 000 

50 500 

2 400 
50 000 

102 900 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

6 783 803 
644 610 

2 836 001 
5 001 

58 500 

10 327 915 

7 077 528 
588 202 

3 122 121 
16 001 
52 900 

10 856 752 

7 050 931 
614 652 

3 588 894 
16 001 

102 900 

11 373 378 

(S. Sayısı: 53) 
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A/2 - CETVELİ 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

11 
12 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri e l & 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar ^ ^ 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

33 000 
750 000 

1 000 
5 000 

15 000 
1 000 
5 000 

810 000 

» < • . , < * . - . . ' . • - • -

0 
0 

0 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
50 000 
1 000 
3 000 
5 000 
1 000 
5 000 

70 000 

V * 

25 000 
200 000 

225 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
50 000 
1 000 
3 000 
5 000 
1 000 
5 000 

70 000 

25 000 
150 000 

175 000 

4999 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü giderleri 

10 Bina yapımı 
20 Tesisat 
30 Tıp sitesi yapımı 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

3 920-000 
80 000 

700 000 

4 700 000 

5 510 000 

3 059 667 
94.0 333 
650 000 

4 650 000 

4 945 000 

3 059 667 
940 333 
650 000 

4 650 000 

4 895 000 

( S. Sayısı : 53 ) 
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B;. 

G-elirin çeşidi 

_ 24 ;.— 
CETVELİ 

1951 
Y U v 

talıminleri 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Genel Bütçeden verilecek öde
nek 

1 Yatırımlar dışındaki giderler 
karadığı 7 832 000 

2 Yatırımlar karşılığı 5 510 000 

Bölüm toplamı 13 342 000 

2 Çeşitli gelirler 1855 000 
3 Geçen yıldan birikmiş gelirler 640 916 

GENEL TOPLAM 15 837 916 

G - CETVELİ 
Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Çe§itli gelirler 
.-. • ' M. P . 

9 856 752 
4 945 000 

14 801 752 

1 000 000 
0 

15 801 752 

Ö Z E T l 

10 373 378 
4 895 000 

15 268 378 

1000 000 
0 

16 268 373 

Kanun 18.6.1946 4936 56 b) Özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 

c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlarca alman harçlar ve ücretler; 

d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
enstitü ve kurumlarda yapılacak arşatırnıa 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku
rumlar veya kişilerden alınacak paralar; 

• • . ı • e) Yayın satış gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri; 

g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 

h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler, 

(S, Sayısı :. 53) 
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D - CETVELİ 

Görevin çeşidi 

' " . ' . \ " ; ' • - : • • • ; • • : • 

ItcktÖTÎük 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 

: : • • » 

:;:» 
Yardımcı 
Daktilo 
®$acı 

, • • • • > 

Merkez ^akım ve işletme servisi:. 

Bakım baş teknisiyeni 
Kalorifer ve havalandırma tekni
siyeni 
Elektrik ve «fennî »tesisat teknisiyeni 
Elektrikçi ve tornacı 
Marangoz 
Santralci 

» 
îtfaiye çavuşu 
İtfaiyeci 
Başbahçivan 
Bahçıvan 

ş> ve ateşçi (Mevsime göre) 
» ve ateşçi (Mevsime göre) 

Gece bekçisi 
•» » 
» » 

Kapıcı 
» ve korucu 

Meydancı ve temizleyici 
. 

Tıp Fakültesi 

, j^telye şefi 
jBaktilo (yabancı dil bilir) , 
dakt i lo mütehassıs 

^ a k t i l p 
» 
» 

jBaşodacı 
•» 

Odacı 
» 

Sayı 

1 
1 
2 
5 
3 
5 
3 

18 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
•1 1 
1 

"2-
a 

ı 
1 
a 

- • • : . . } . 

'5 
4 

.1 
3 
2 
6 

Ücret 

230 
225 
210 
150 
125 
125 
100 
75 

300 

350 
275 
150 
150 
175 
175 
150 
115 
250 

90 I 
90 
75 

115 
H f\t\ 

100 
AA 90 

200 
90 
80 

...315 
.315 

•••;m 

175 
;1.50 
130 
115 
100 
90 
75 

Görevin çeşidi 

Dişçi Okulu 

Baş diş teknisiyeni 
Diş teknisiyeni 
Hazırlayıcı , 

» 
Röntgenci 
Başhemşire 
Mekanisyen 
^Kütüphane memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilo' 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Odacı 

Eczacı Okulu 

Mekanisyen 
Ressam 
Kütüphane memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilo 
Odacı 

Say ı l 

1 
1 

• ı 
• . . . 2 ' 

.1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 

10 

1 
1 
1 
6 
1 
9 

Klinik ve enstitü hizmetlileri 

Narkozcu 
Enstitü hazırlayıcısı 
Röntgenci 
Enstitü hazırlayıcısı 

i • » » 

» » 
Klinik hazırlayıcısı 

. » » 
İstatistikçi (Hijyen) 
Ressam - Fotoğrafçı 
Müzeci 
Şoför 
Klinik daktilosu 
Hastabakıcı 

» 
» 

j Enstitü başhademesi 
1 » ' . Hademesi 

4 
3 
4 
6 
8 

12 
12 
10. 
1 

•:Çi 

ı 
1 

19 

M 
50 
45 
17 
17 

Jcret 

,325 
255 
210 
270 

.210 
175 
150 
150 
150 
115 
100 
loo 
130 

90 
90 

210 
150 
175 
150 
150 

90 

300 
315 
300 
.270 
210 
150 
150 
130 
315 
150 
150 
200 
130 
W 
75 
60 

115 
100 

( & Sayısı : 53 ) 



Görevin çeşidi 

Klinik başhademesi 
Enstitü hademesi '• 
Klinik hademesi 

» » 

Çapa Hastanesi 

Klinik idare memuru 
Klinik başeczacısı 
Eczacı 

» Kalfası 
Terzi 
Daktilo 
Santral memuru 
Gassal 
Başaşçı 
Aşçı 

* 
!» Çırağı 

Kaloriferci 
» 

Çamaşırhane memuru 
Kazancı 
Ütücü 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 
Odacı 

* • • ' • • ' . 

Meydancı 

Çapa Hastanesi atelyesi : 

Şef teknisiyen 
Şef yardımcısı 
Teknisiyen makinist 
Tornacı 
Demirci 
Muslukçu 
Elektrikçi V- :: • 
Marangoz 

Klinik özel personeli : ' 

Başhemşire 
- _ » 

Hemşire 
• • ; . • » " " * , . ' . ' 

^!..';'*;,,f'-v f'.f't\ ", 

» 

Sayı 

18 
33 
50 

120 

1 
1 
3 
2 
1 

: 2 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
2 

ı 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
5 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
ı 

- 1 

10 
15 

;,. 7 
';' ' 24 

10 
;^10 ' 

( 
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Ücret 

100 
90 
70 
55 

350 
225 
210 
115 
150 
130 
100 
130 
210 
150 
125 

90 
150 
130 
210 
130 
100 
150 
90 

100 
100 

55 
90 

550 
370 
210 
255 
250 
210 
150 
150 

300 
.210' 
150 
130 
115 

*ıeo -1 
S. Sayı 

Görevin çeşidi 

Diyet hemşiresi 
Masajcı (Fiziyoterapi - Ortopedi) 
Başebe 
E b e ' - . • • ' . . . ' 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo (yabancı dil bilir) 
» » » 

Daktilo 
» • ' • • . - . 

Başodacı 
Gece bakçisi 
Odacı 

» • 
Hademe 

» : 
» 

Sayı 

8-
2 
2 
4 

ı 
1 
1 
3 ; 
1 
1 
2 

' 4 
1 

' - ,5 • 
5 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsü 

Daktilo 
Odacı 

Kriminoloji Enstitüsü 

Arşivci 
Kütüphaneci 
Daktilo 
Odacı 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
» • * 

Marangoz 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bahçıvan 
Fennî teknisiyen 

. > tesisatçı . : ; 
Modelci 
İtfaiyeci 
Odacı 

> 
Gece bekçisi 

Yabancı diller okulu 

.Dakti lo 

s ı : 53) 

ı 
1 

1 
1 
1 

ı 

1 
2 
1 

•'••' ' İ ' ; ; 

1 
1 
1 
1 

'•','}%•'• 

'ÇJi: 

yi-
3 

26 
;'"2 

..;', ,v .'S j 

1 

Ücret 

i;120 
150 
210 
150 

230 
210 

'-175 
150 
115 
115 
100 
90 
90 

. 75 
80 

150 
90 

230 
175 
150 

90 

230 
150 
130 
200 
200 
175 
115 
175 
130 
150 
115 
100 
90 

100 

150 
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Görevin çeşidi 

Odacı 

Fen Fakültesi 

Kalorifer baştcknisiyeni 
Kalkülâtör 
Kartograf 
Botanik uzmanı 
Camcı ustası 
Makinist 
Kaloriferci 
Ressam 
Teknisiyen 

» 
Elektrik makinisti 
Makinist 
Hazırlayıcı 
Makinist 
Daktilo 

> 
Teknisiyen 
Marangoz 
Hazırlayıcı 
Teknisiyen 
Bahçıvan 
Teknisiyen 
Kaloriferci 
Teknisiyen 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
Gece bekçisi 

» » 
Odacı 

» 
Kaloriferci 
Makinist 

Sayı 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
1 

ı 
1 
4 
2 
1 
1 

. 3 
4 

-.•:• -7 -
12 
1 
1 

Ücret 

90 

350 
300 
300 
400 
350 
270 
270 
200 
230 
210 
200 
200 
180 
175 
175 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
130 
115 
115 
115 
100 
100 

90 
90 
75 | 

1 Görevin çeşidi 

Odacı 

İktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
• • » 

Daktilo 
» 

Hademe 
» 

Odacı 
\ ^ ' 

Odacı ve bekçi 

Orman Fakültesi 

F'idanlık ustası 
Ressam 
Hazırlayıcı 

» 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Şoför 

» 
Marangoz 
Makinist 
Bahçıvan 
itfaiyeci 
Santralci 
Odacı .,. , 
Bahçe hademesi 
Odacı 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Kaloriferci 
Teknisiyen 
Odacı • 
Elektrikçi 

Sayı 

34 

1 
1 
2 
2 
5 
5 
3 
5 
2 

1 
1 

• . • • • • > £ . - • • . 

. r 5: 

''r 
$ 
i 
1 
1 

'2 
1 
1 
3 
3 

-..'̂ a,-
1 

h:l:;<-
1 
1 
1 

•:::Mi 

Ücret 

75 

230 
175 
150 
130 
90 
75 

100 
90 
75 

250 
200 
130 
115 
250 
200 
145 
150 
150 
115 
115 
100 
75 

115 
85 
75 

Cİ15 
85 

150 
90 

•470 

E - CETVELÎ 
Bölüm : 203 — Geçici hizmetliler ücreti 

•<L1 — Rektörlük 
16 — İktisat Fakültesi 

Bölüm : 204 — Yabancı Profesörlerle TJsmanlar 
ücreti 

11 — Rektörlük 

12 — Tıp Fakültesi. ^v : 
13 — Hukuk Fakültesi 
14 r~ Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 — İktisat Fakültesi 
17 — Orman Fakültesi 
18 — Yabancı Diller Okulu 

C8. Sayısı": &&) 
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G - CETVELİ 

Kanun No. 

1050 Genel Muhasebe Kanunu 
'•'•' 499!) İstanbul Üniversitesi binalarının ya

pılması hakkında Kanun 

D. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

4 
5 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
4 
5 
ti 
7 

ş 

, 

Görevin çeşidi 

2Yp Fakültesi 

Profesör 
» 

Doçent 
» 
» 
» 
» ..'! 

Asistan 
;» . ; 
»' ' 

Hukuk Fakültesi 

Profesör 
V 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 

• » ' ' . ' . • 

» 

Edebiyat Fakültesi 

Profesör - •• • 
» • • -

> • • ' ' - " • 

» 
Doçent 

» 
» ^ &'z'>.:\M. 

ü 
Sayı 

1 
2 

10 
.. •.. 7 

13 
10 
26 
10. 
20 
4 

. .:*:• 4 

4 
2 
9 

' 7; 

2S 
11 
10 
18 
34 

.- •' ı 
" ' 'T, 
• - 2 

6 
8 

u 8 
" 19 

- CETVELİ 

Aylık 

150 
.125 

80: 
.. 80 

70' 
60 
50 
60 
50i 
40 i 

90! 
801 
80; 

705 

60: 
50i 
601 

• 50 
4o; 
35 

" . . . • 

150 
"125 
" 90 

80 
70 
00 
50 

D. Görevin çeşidi 

7 Asistan 
• 8 . » 

9 , ' ' » ' • 

10 » 
10 » Seminer kütüphanecisi 

. 

Fen Fakültesi 

1 Profesör . 
2 » 
3 • - . ' » . . 

4 » 
5 » 
6 Doçent 
8 » . 
7 Asistan 
8 » 
9 » ' 

îktisat Fakültesi 

4 Profesör 
"••5 : " » 

5 1 B ö ç e n t f . . . . . . .-••••'-.>-;..• 

6' , » '; ' '""'"' " " ' . ' •; 
7 » 
8 » 
7 Asistan1 

8 » 
9 » 

10 » 

Sayı . 

9: 

20; 

9 

r 4 
.,,- ,< •* * 

ı». 

;4-
# • • 

2 
1 

24^ 
8 

10 
14 

7 
7 

-••• 2 f 

, • , . . . . . 3 -

"••'. 8 

15 
7-
6 

.;.,. a 
30 

Aylık 

60 
50 
40 
35 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
50 
60 
50 
4° 

90 
80 

,JM 
... 70 

60 
50 
60 
50 
40. 
35 

(ş, sKyı^'rSq :î 



D. ÖÖr-övin^ çeşidi^ Sayı* A $ ı k 

Orman Fakültesi 

4 Profesör 2 90 
5 >- 2 80-

il);* GÖMVİtl 

6 Doçent' 
7 »•• 

8 ^ 
7 Asistan 
9 »>. 

10 » 

Sayı , Aylık 

3 
7 
8 
4-
9 
8 

70 
60 
50 
60 
40 
35 

R - CE^VEI,* 
^ • I f s . ' 

: ' Bölüm 301 — Büro giderleri 
r * " :" Madde 41, 47 — Öteberi giderleri. 

Her nevi ilân ücretleri, posta paketlerinin taşıtılmasın hamaliye nakliye,, bahçe temizleme 
işleri ve temizlik ve saire ve benzeri giderleri ve tahakkuk etmiş ve edecek su bedelleri bu tertip
ten ödenir. 

Bölüm 301 — Büro giderleri 
Maddeci 5 0 ~ Aydınlatma giderleri 

Elektrikle çalışan asansör- ve &air cihazlar, masraf'ij ısıtmadanKba'şka^petrob bedeli-ampul,, petrol 
lâmbası'.şişesi;, lüks lâmbaları, duy anahtar, piriz ve saire ve; tahakkuk etmiş.» v;1, ed< cek.- elektrik 
cereyan bedelleri- bu tertipten ödenir. 

. * - ' " " Bölüm 301 •—Büro giderlerim 
Madde :> 6 0 — Isıtmafgiderleri ' 

Kalorifer ve sobalarda^ yakılaıv madeni ve:kok; kömiMiHle^ linyit^; oduttvve:fçır:febedellcıyj ha- , 
vagazı, petrol ile ısıtma halinde havagazı, petrol, soba kurma giderleri, soba boruları soba* ve 
teferruatının tamiri, kalorifer işçilerinin iş esnasında giyecekleri tulum bedelleri ve tahakkuk 
etmiş;, edecek havagâisv saı-fiyatı- bedelleri' buÂ tertipten Ödenir." 

Bölümv303- ~~ .Basüi; kâğik ve* deflerler 
î;dfir-e:; W> öğrenci işlerinitt- h W şekline^ alt' lıerc çeşit- dMtarleı?, / m ^ tamim; âf%, kata- . 

lög',- yönetmeli]^ ye: b e n ^ l ö r i ieiıi sarfedilecefelcâtı^ mulcttvyaV Baste. g id^e^y^^ td^fe 'der i t tvo ı ıa ' 
nm, kapak ciltleme ve benzeri bütün giderler. , . . ; . . ; 

Tahakkuk etmiş ye edecek Meffeye* 1 Bask'&• haberleşme ücret ve giderleri ile tblefon kurma 
V& onarımı-lha^t;öl^pt%i^,ö^eıiî& "\ •'•'•' 

Bölüme 3Oa--*~<&ye0eMe& 
lifeinetlileriıii tulum; resmî"7elbiseleriyle;; ayakkabı]-kaptıtç: m t ^ t t ^ a ' aliftfc ve> difeirıaci ilB•<$$&? 

masraflar- bu tertipten- ödenil*. 

Bölüm 403 -— Temsil giderleri ; * --: r " 
Yerli ve yabancı kişiler için yapıl acafc her. çeş.it< zipıfet ,v^ &|jrlama f e r l e r i , B^tılişknBicftk İril**;' 

(•••& jjhiarıtt'ı öâj" 
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çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılacak özel baş vurmalara mektup veya tel ile veri
lecek cevap giderleri, sigara, meşrubat giderleriyle, çeşitli yardımlar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 419 ^ Mahkeme masrafları 
Mahkeme ve icra dairelerine ödenecek her çeşit harç pulu ve keşif ücretleriyle avukatlara verilmek 

üzere yönetim kurulunca takdir edilecek ücret, vekâlet giderleri bu tertipten verilir., 

Bölüm 420 — Öğretimi ilgilendiren gereç giderleriyle inceleme ve araştırma giderleri 
Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alât ve levazımı, ecza kimyevi maddeler ve her türlü gereç

ler, öğretimle ilgili her türlü manteryalin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, 
bakımı ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme giderleri alât ve cihazların taşıma, montaj ve 
onarma giderleri tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya başka şehirlere gönderile
cek öğrencilerin ve bunlarla beraber giden öğretim, üyelerinin yol giderleri ve tatbikat esnasında ya
pılacak masraflarla sterlizasyon cihazları, frigorifik cihaz ve tesisleri, projeksiyon, fotoğraf ve üniver
site kütüpanesi için tesis edilecek mikrof ilim tesisatı ve çeşitli giderleriyle agrandisman, yazı, hesap, 
teksir makineleri, ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, montaj ve onarımı, bağ ve bahçe giderleri, 
fen ve orman tatbikatı ameliyesi giderlöri. Öğretimle ilgili sair benzer levazım, ilmî ve fennî kurumla
rın işletme-ve levazımından doğan sair her, türlü giderler. :,7_ 

Bölüm 421 - 431 — Enstitünün her türlü giderleri 
Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün yol ve temsil giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 433 —- Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 
Belediye ye evkaf idareleriyle Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar daire

sinde hastanelere ödenecek yatak, ücretleriyle personel ve hademe iaşe bedelleri ve öğretimi ilgilendiren 
giderleri bu tertipten ödenir. 

, . ' ' - • • ' - , ' ? • ' - . ' - * . ; .-•:• ; / ' . " . r r , t ' - ' . £ 
' ' - i I • * î ^ , 

Bölüm 451 - Madde 21, 27 ~ Çeşitli yayın giderleri 
Yayınlanacak dergi, kitap, bülten ve sair neşriyatın kâğıt, baskı, teksir, klişe ve benzeri giderleri, 

mevcut eserlerin ciltleme ücretleri,,telif ve..tercüme hakları, diploma, baskı ücretleri bu tertipten, öde
nir. ?_'.':•• .-;•;•;:;'-;..•. :•. •. ,.,• ...'....," ...,,...,- ... ... ... \. ..,'. .f. ,',.... 

Bölüm 452 — 4489 ve 4936 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle baışka her çeşit giderljeri 

Yabancı memleketlerde staj, •bilgi,;görgü ye ihtisaslarını artırmak,ve doktora yapmak üzere gönde-
rileceklerin; o;me.mleketlejdeki..öğrenci..tahsisatı ..ile .maaşları ar&sındaki .farkları, .yollukları ye tetkikıa 
gerektirdiği-;.|feuml,tt^ ve, memleket dışına. •"gitmek .üzere izin veriler). .ogretîni üyelerinin yol- . 
hıkları ve benzeri diğer giderler bu tertipten ödenil. 

Bölüm 453 Ma<W#:> ;;|Q"^^UegeiRE^^^kppgre; vş. konferansların her çeşit , giderleriyle bunlara 
... ...;•...., ,.. katılacaklarınyolluk ve giderleri " ' * 

Madde 20 — Milletlerarası 8 nci Mekanik kongresinin* her çeşit. giderleri, ,**';'• 
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamef masrafİariyİe bu 

maksatla çalıştırılacak mütercim, tercüme^ye, tercümanücretleri, her türlü yayın giderleri (kâğıt 
bodcîterUtolifc^ v.e. resim ücretleri dâhil) Kongre münasebetiyle yapı
lacak davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar 
ve keza kongrenin gerektirdiği diğer tamir, tadil, döşeme ve demirbaş giderleri bu tertipten verilir. 
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Bölüm 601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 

Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kurulunca yapılır. 

Bölüm (503 — Darüşşefakaya yardım 
. "Dişçi mektebi binası altında kâin dükkûnlarddki alâkasının kat'ı mukabilinde bir defaya mahsus 
olmak üzere Darüşşefakaya (Cemiyeti, Tedrisiyei îslâmiyeye) yardım olarak ödenir. 

Bölüm 741 — Yapı iğleri ve esaslı onarmalar 
4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak Üniversite yapısı ve tesisatı türlü giderleri 

Bölüm 761 - Madde 10 — Bina yapımı 
Madde 20 — Tesisat 

Madde 3 0 — Tıp sitesi yapımı 
Bina yapımı, kalorifer, havagazı ve su tesislevi ile fakültelere bağlı dersane kürsü, enstitü. vo 

kurum, lâboratuvar ve atelyelerde yeniden yapılacak her türlü tesisler (Masa, kütüpane, dolap 
dâhil) ile yeniden satınalmaeak makina ve aletler ve bunların esaslı tamirleri bu tertipten ödenir. 

1951 (E) Cetveli 

B. M. Görevin çeşidi Görevin adı 

203 

203 

Çalıştırılacak aylık
lıların 1 . I I I . 1951 
tarihinden 28 . I I . 
1951 tarihine kadar 
kadro 

Uzman 

1 Çalıştırılacak aylık
lıların kadrosu 

inşaat başteknisiyeni 
İnşaat teknisiyeni 

» » 
Tesisat uzmanı 
İnşaat teknisiyeni 

» » 
Sürveyyan 

.Tazıcı 

Sayı 

2 
1 
2 

1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

Hizmetin 
Aylık 
Lira 

300 
250 
225 

625 
500 
500 
500 
400 
400 
300 
250 
250 
150 
200 
150 

süresi 
Ay 

12 
12 
12 

12 
12 
6 
6 
6 
3 
6 
3 

10 
6 
6 
6 

Tutan 
Lira 

7 200 
3 0Û0 
5 400 

15 600 

7 500 
18 000 
3 000 
6 000 
2 400 
1 200 
1 800 

750 
5 000 

900 
2 400 

900 

49 850 

( S. Sayısı : 53.) 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /277) 

T. C. 
Başbakanlık , 30. XI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2171/6.3857 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

istanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
29 . XI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' A. Menderes . 

\ . GENEL GEREKÇE 

1773 yılından beri muhtelif isimler altında faaliyette bulunan müessesemizin 1944 yılında Teknik 
Üniversite adı altında yeniden organize edilmesi ve. ikinci Dünya harbinin meydana çıkardığı tek
nik zaruretler mevcut lâboratuvarların tesvi edilmesini ive bunlara ilâveten birçok yenilerinin ku
rulmasını lüzumlu kılmıştır. 

Ayrıca her sene artan talebe sayısı dolayısiyle gerek dersane ve .gerekse de konferans salonlariyle 
lâboratuvarların her talebeye faydalı olacak şekilde işlemesi lâzımdır. Bu sebeple son 6 sene içinde 
talebe sayısı 4 misline çıkan Teknik Üniversitemizin talebe ile ilgili lâbodatuvar ve dersanelerde, 
atölyelerinde her sene yapmakta olduğumuz gelişmeler için gerekli masraflar her yıl bütçesinde 
muhtelif sebeplerle istenilen -miktarın altındadır. 

Bu yıl istediğimiz ödenek bu sebeple geçen yıllardan kalan eksikliklerin de tamamlanmasını he
def tutmuştur. Gerek öğretim ve araştırma işlerimiz ve gerekse Hükümetimizin Üniversitemize ver
miş olduğu işlerin randımanlı bir şekilde yapılabilmesi için lâzımgelen ödenek ince ince hesap edil
miş ve bugünkü malî durum da göz önünde tutularak ancak lüzumluları istenilmiştir. 

Tamirine 1945 yılında başlanıp 1946 tarihinde üniversitemize natamam bir halde devredilen Taş-
kışla binasının mütebaki işleri ceste ceste verilen ödeneklerle kısmen biriktirilmiş olup binanın bir 
kısmında Mimarlık Fakültesi yerleşmiş bulunmakta idi. Binanın geri kalan kısımlarının esas inşaatı 
tamamlanmış bir vaziyettedir. Ancak dahilî bir tesisat ile sıva ve boyaları yapılmamıştı. Bu yüzden 
evvelce yapılmış olan doğrama kısımları eskimekte ve içeriye giren kar ve yağmur suları dolayı
siyle iç yapı kısmı da harap olmaktadır. Mütebaki kısımlarının ikmali için gerekli (1 500 000) lira
lık ödenek 1951 Bütçesiyle verilmiş olduğundan bu yıl içinde tamamen bitecek olan yeni binaya 
taşınılaeaktır. Bu sebeple yeni bina için lüzumlu tesisler yapılması icap ettiğinden bâzı bölümlerde 
ufak artışlar kaydedilmiştir. 

( S. Sayısı : 54) 



Gelir bütçesi •. gerekçesi 

1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ismi altında büyüyen müessesemiz 1947 yılında kat
ma bütçe ile idare edilmeye başlanmıştır. İ lk katma bütçe kabul edildiği zaman bütün ihtiyaçlar 
nazarı dikkate alınmamış, Hükümetin , tahsis eylediği yardım ödeneği dar tutulmuş ve evvelki 
yıllar bütçesinin basit yardımı esasına dayanılmıştı.., Bu durum, mütaakıp yıllar bütçelerinde ay
nen tatbik edilmiş olmasından aktarmalar, ve elÇ ödenekler alınmasına yol açılmıştır. Katma büt
çe ile idare edilmeye başlandığı 1947. yılından itibaren Teknik Üniversitesi kuruluş kadrolarmda-
ki öğretim elemanlarından bir kısmını her sene fiili kadrosuna alarak genişlemiş ve Hüküme
tin beklediği' inkişafa anuvazi olarak yeni lâböratuvar ve atelyeler, tesis :etmiş bulunması ayar
dım ödeneğinin de , artırılmasını icabettirdiği nalde bu yıllardaki bütçe imkânsızlıkları .artış nis
petini azaltmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca1 kısmen tamir * edilmiş bir halde bulunan Taşkışla binası 1949 
yılında devir alınmış idi. ,. • 

Millî Emlâk ve gerekse istanbul şehrinde büyük bir kıymet ifade edileceği düşünülerek bi
tirilmesi için 1949 yılı Bütçesinde Maliye, Bakanlığınca (2) milyon lira bir ödenek ayrılmış iken 
bâzı zaruretler dolayısiyle sonradan (490 000) liraya indirilmişti. .1949 Bütçesine konulan bu 
ödenekle binanın bir kısım tamiratı ikmal edilerek, bu kısma, Mimarlık Fakültesi yerleşmiş bu
lunmaktadır. Tamiratının ikmali uzun yıllar sürüncemede kalan bu binanın tamamen ikmali için 
1951 Bütçesinde (1 500 000) lira konulmuş olduğundan 1951 yılı sonunda ikmali inşaatı bitiri
lecek olan binaya taşınılmış olacaktır. Yerinde yapılmış olan bu yardımdan dolayı Hükümete 
teşekkürü bir borç biliriz. Bir defa için , verilen bu para çıkınca geriye gelir bütçemizin 1 nci 
bölümünü teşkil eden genel bütçeden- alınan yardım ödeneği (3 980 802) liradır. Geriye kalan 
kısım geçen senenin aynıdır. 

Gelir bütçemizin diğer bölümlerinin üniversitemizin çeşitli kaynaklarından alman hasılat 
teşkil etmektedir ki, bu yekûnu ancak (450 000) lirayı bulmaktadır, inkişaf halinde bulunan 
üniversite -lâboratuvarlarında malzeme noksanlığı, ve bir kısım lâboratuvarlarm teşekkül etme
miş olması bu bölümler için tahmin edilen geliri _ temin etmemektedir. Gelir bütçemizin 2 nci kitap 
satışı bölümünde geçmiş yıllar tahmin edilen ve tahsil edilen, mikdarlarm müfredat itibariyle 
aşağıda gösterilmesini faydalı bulduk.. 

t ahmin Tahsil 
edilen edilen 

4947 yılında 2 500 6 364 '....,-:. 
••:•' 1948 » 5 000 1 774 

V 1949 » 25 000; 27 264 (14 aylık) • :,..,,.-. 
1950 . » 30 000 " 21 882 

7 ,1951 . » 15 000 . 10 397 (,'5 aylık)." . 

Kitap satışından 1951 yılının 5 ayında (10 397) lira tahsilat yapıldığına göre 1952 yılı için 
'(38 000) lira tahmin edilmiştir. . > Y> 

(3) bölümü teşkil eden tecrübe ve tahlil ücretlerinin 'geçmiş yıllar tahmin- ve tahsilatını aşağı
da gösteriyoruz. ••• ''•"•'•- l •''• ••••• ••••'•', • : < : : • • . . . -U. j::",'. 
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1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

yılında 
» 
» 
» 
» 

Tahmin 
edilen 

8 700 
10 000 
50 000 
50 000 
50 000 

Tahsil 
edilen 

17 525 
21 391 
33 925 
50 414 
42 450 

(14 aylık) . 

( 5 aylık) 

1951 yılının 5 ayında yapılan tahsilata göre 1952 yılı için (106 000) lira tahmin edilmiştir. 

(4) Bağışlar bölümünde 1947 de tahsilat vâki olmuştur. 1948 yılında (1) liraya mukabil 
(52 000) lira ve 1949 yılında (20 000) liraya mukabil (2 000) lira ve 1951 de (2 000) lira tahsi
lat vâki olmuş olduğuna göre 19521 yılı içinde (2 000) lira tahmin edilmiştir. 

(5) bölümünü teşkil eden çeşitli gelirlere gelince muhtelif yıllar tahsilatı aşağıda gösterildiği 
üzere ^ * 

1947 yılında 
1948 > 
1949 » 
1950 » 
1951 » 

Tahmin 
edilen 

1 
750 

385 000 
150 000 
150 000 

Tahsil 
edilen 

106 111 
85 839 
143 266 
129 317 
53 980 

(14 aylık) 

(5-aylık) 
Tahsil edilmiş olduğuna göre sene sonuna kadar tahammül eden (150 000) lirayı bulacağı tah

min edilmiştir. 

(6) bölümü teşkil eden geçen yıldan müdevver nakit ödeneği artığı ile gelir fazlasından doğ
ma rakamı teşkil ettiğini ve katma bütçede 1947_ yılında başladığına göre 1948 yılı için, tahmin 
edilen (377 573) lira (574 207) lira olarak devredilmiş bulunmakta idi. 1947 ve 1948 yıllarında bir 
kısım maaşlı vazifelerin boş bulunması dolayısiyle geçmiş yıllar ödenek artığından hâsıl olan gelir 
5256 sayılı Aktarma Kanunu ile Maliye Bakanlığından verilen ödeneğin (550 000) lira indirilme
sinden doğan açığı kapamaktan başka bir fayda temin etmemiştir. 

1949 yılından devreden nakit mevcudu (150 000) lira tahmin edilmiş ve 14 ayda (272 819) li
rayı bulmuştu. 1950 yılında tahmin edilen (81 412) liraya karşı (358 000) lira 1951 yılında tah
min edilen (165 000) liraya karşı (272 442) lira (98) kuruş devreylemiştir. Bu fazlalık ancak üni
versitenin çeşitli gelirlerindeki noksanı karşılamaktan başka bir fayda temin etmiştir. 

1952 yılı gelir fazlası bulunmıyacağma ve ödenek artığının da son haddine varılacağına göre de
vir (150 000) lira tahmin edilmiştir. Bu da aylıklardaki kadro tasarruflarından vâki olacaktır. 

Gider gerekçesi 

Bölüm 201 — 5246 sayılı Teknik Üniversite Kuruluş Kanununa bağlı kadro cetveline dâhil olup 
da muhtelif yıllar Bütçe kanunlarına bağlı (L) cetvellerinden fiilî kadroya alınanlar adedindeki boş
luklar dolayısiyle ödenek artığı gerek kadro üstünde aylık alanlara ve gerekse yeniden terfi ede
ceklere kifayet ettiğinden (L) cetvelinden kadro alınmamış ve bu sebeple ödenek de geçen senenin 
aynı bırakılmıştır. Aylıklar bölümünde bir değişiklik yoktur. 

Bölüm 202 — Ücretliler. Taşkışla binasının ikmali dolayısiyle buraya taşınacak rektörlük ve 
inşaat Fakültesinin artan işleri, yeniden kurulan enstitü ve kurumlar (sivil havacılık, zemin meka-
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niği, sismoloji gibi) hizmetlilerin artırılmasını icabettirmiştir. Pek zaruri ihtiyaç karşılığı olarak 
rektörlükte bir aded kaloriferci, inşaatta (150) liralık 4 laborant ve (85) liralık 4 bekçi, Mimarlık 
Fakültesinde (250) liralık bakım şefi ile (200) liralık mulâjcı ve Makine Fakültesinde muhtelif üc
retli 11 usta ve Elektrik Fakültesinde 6 işçi yeniden kadroya alınmıştır. Bundan mütevellit öde
nekte geçen yıla nabaran (45 300) liralık bir artış yapılmıştır. 

Bölüm 204 — Yabancı profesörler. Geçen yıla nazaran bu bölümde (61 574) liralık bir artış vâ-
kıdır. Artış sebebi İnşaat Fakültesine yeniden getirilecek bir malzeme profesörü için (2 000) lira 
aylık ücretli, Mimarlık Fakültesine yeniden getirilecek (4 ay için) (2 000) lira ücretli üç profe
sörle (350) lira ücretli bir uzman, Makine Fakültesine yeniden getirilecek (1 400) lira ücretli, (tek
noloji ve hava kürsüleri için) iki ve Elektrik Fakültesine yeniden getirilecek (2 000) lira ücretli 
bir prof esör içindir. 

Bölüm 206 — Çocuk zammı, Kanuni sebepler dolayısiyle fiilî duruma göre (26 000) liralık bir 
artış vâkıdır. 

Bölüm 209 — Emekli keseneği, 1952 yılında süresini dolduran bir kişi için (12 000) liralık 
artış vâkıdır. 

Bölüm 219 — Üniversite Tazminatı, fiilî vaziyete göre kanunen verilmesi lâzımgelen (26 600) 
liralık bir artış vâkıdır. 

Bölüm 224 — Üniversiteler Kanununun 55. maddesi gereğince Senato'ca hazırlanan esaslar 
dairesinde yapılan işlerden ilgililere % 50 nispetinde verilen ücret olup işlerin çoğalması nispe
tinde gelirle paralel olarak (47 500) liralık bir artış yapılmıştır. 

Bölüm 301 — Kırtasiye, döşeme ve öteberi giderlerinde yeniden taşınılan Taşkışla binasının 
döşenmesi, ısıtılması, aydınlatılması ve temizlik gibi işler için (103 600) liralık bir artış yapıl
mıştır. 

Bölüm 420 — Lâboratuvar İşletmesi Makine ve Elektrik Fakülteleri lâboratuyarleri için 
(28 000) liralık artış yapılmıştır. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri, Satmalmaeak kitaplarla baskı ve telif hakkı karşılığı geçen yı
la nazaran (14 000) liralık artış vâkıdır. 

Bölüm 911 — Yapı ve onarım ile satmalmaeak makine ve alet, lâboratuvarlar için yeniden sa
tmalmaeak makine ve araçlar ve bunların montaj ve tamirleri için dört fakültenin yatırımlar kıs
mında geçen yıla nazaran (300 000) liralık bir artış ödeneği konulmuştur. 

Geçen yıl Taşkışla İnşaatı için konulmuş olan (1 500 000) liralık ödenek 1952 yılında çıkarıl
mıştır. 1951 yılına nazaran kısımlar toplamında (784 302) liralık bir artış vâkıdır. 

Bölüm 403 — Temsil gideri, 1952 senesinde bir defaya mahsus olmak üzere İstanbul'da Millet
lerarası toplantısı için 5 000 lira eklenmiştir. 
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Rapor 

# 5 ; XII-. 1951 " 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tetkiki tarafıma havale buyurulan İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Katma Bütçe tasa 
rısı üzerinde mahallinde yapılan incelemeler neticesi aşağıda arzedilmiştir : 

1. Umumi meseleler : 

İstanbul Teknik Üniversitesinin, tatbikına büyük ehemmiyet verilen ve gayret sarf olunan Ba
yındırlık işlerimiz için gereken teknik elemanları lüzumlu bilgi ve tecrübe ile teçhiz etmek, 
vazifesinin büyük ehemmiyeti izahtan müstağnidir. Bu vazifenin başarılması için lüzumlu lâbora-
tuvar tesisleri ve ders malzemesi mubayaasının gerektirdiği masrafların müsmir telâkki edile
rek ilerki bütçelerde yer alması temenniye şayan bir keyfiyettir. 

Komisyonumuzun 1951 yılı Bütçe raporunda yer alan Maden Fakültesi açılması meviiu, git
tikçe artan bir ehemmiyetle hal çaresi beklemektedir. Bu hususun en kısa zamanda fiîle çıka
rılmasını ehemmiyetle temenni ederiz. 

Diğer taraftan, gerek mevcut fakültelerin ve gerekse açılması, lüzumlu fakültenin tedrisa
tının, enstitü mesaisiyle takviye edilmesi zaruretine de kaniiz. Esasen girilmiş bulunan, bu yol
da daha seri adımlar atılması şartlarının teminini de temenniye şayan görmekteyiz. 

2. Bütçe rakamlarının.tetkik ve tahlili : ' " - ' ' ' \.•• :• •••'- v '• * *' 

a) Giderler : 

1952 giderleri, bir yıl evvelisine nazaran 705 698 lira noksanı ile, 4 426 802 lira olarak tahmin 
edilmiştir. Taşkışlâ inşaatının ikmal edilmiş bulunması sebebiyle 1951 yılı Bütçesi yatırım kıs

mında mevcut 1 500 000 liranın 1952 tasarısında yer almadığı göz Önünde bulundurulursa, tasarı
nın muhtelif bölümlerinde bir miktar artış mevcut olduğu ilk bakışta anlaşılır. Artışları,: taallûk 
ettikleri bölümler itibariyle tetkik ye mütalâa edeceğiz. : 

, Personel giderleri, yekûnu,; 1951 Bütçesine nazaran 2 000 lira eksiği ile 1 411 900 lira olarak 
teklif edilmiş ise de Mimarlık Fakültesinde profesörü ve doçenti bulunmıyan yapı maliyetleri 
kürsüsüne 150 lira maaşlı bir öğretim görevlisi.tâyin zarureti ve Elektrik .Fakültesinde 125 lira 
maaşlı bir profesör ile 60 lira maaşlı 2 doçente kati lüzum hissedilmesi, bu kadroların L cetvelin
den serbest bırakılmasını muhik kılmaktadır. Buna mukabil, Makine Fakültesinde münhal bulu
nan 90 liralık bir profesör kadrosiyle 50 liralık bir doçent ve 35 liralık bir ,asistan kadrolarına 
yıl içinde ihtiyaç olmıyacağı göz önünde bulundurularak, bu kadroların 1952 yılı Bütçesi L cet
veline ithal edilmeleri mümkün görülmektedir. 

Bu değişiklikler komisyonun tasvibine iktiran ettiği takdirde, aylıklara ait 201 nci bölümün ye
kûnunda 17 400 liralık bir artış hâsıl olacaktır. Bu artışın, tecrübe ve tahlil ücretleri gelirlerinin yıl 
içindeki inkişafı göz önünde bulundurulduğu takdirde, karşılanması kabil olacağı neticesine varmak
tayız. - \ 

Ücretlere ait 202 nci bölümde bir yıl evvelisine nazaran görülen 45 300 liralık artış, Taşkışlâ 
inşaatının ikmal edilmesi ve rektörlük ile iki fakültenin bu binaya yerleşmeleri dolayısiyle yeni
den lüzum hissedilen bâzı kadrolardan ileri geldiği neticesine varılmıştır. Döşeme ve demirbaş gi
derlerindeki 'artışların da aynı sebepten ileri geldiğini işaretle iktifa edeceğiz. 

Daire hizmetleri bölümlerinden 420 numarayı taşıyan bölümde (28 000) liralık bir artış vardır. 
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Bu artış Makine ve Elektrik fakültelerinde tevsi edilmekte bulunan atelyelerin giderleri karşılığı
dır. 

Aynı kısımda 423 ncü bölüme, önümüzdeki malî yıl için Sismoloji Enstitüsü giderleri karşılığı 
olarak 185 000 lira konmuştur. Hükümetin Unesco ile yaptığı bir anlaşmaya dayanan ve idaresi 
Teknik Üniversiteye bırakılan bu enstitünün ilerde daha genişletilmesi lüzumlu görülmektedir. 

Anlaşmalara müstenit olarak işletilmeye açılması gereken Teknik Haberleşme ve Sivil Hava
cılık enstitüleri için tahsisat konulamamıştır. Faydası bedihi olan bu enstitülerin de lüzumlu öde
nekle teçhiz edilmeleri şayanı temennidir. 

Yatırımlar kısmında yapılan tasnif ilmî esaslara uymakla beraber, satmalma ve tesislerin 
bina ve makine olarak ayrılmasına katî bir lüzum görmemekteyiz. Bütçe tatbikatında kolaylık sağ
lamak maks-adiyle, 941 ve 951 nci bölümlerin birleştirilmesini uygun mütalâa etmekteyiz. 

b) Gelirler : 

Tasarıda gösterilen gelir yekûnu 4 426 802 liradır. Bu miktarın 3 980 802 liralık kısmını 
Genel Bütçe yardımı teşkil etmekte ve 446 000 lirası ise kitap satışı, tahlil ve tecrübe ücretleri, 
bağışlar ve çeşitli gelirlerle nakit mevcuduna ait bulunmaktadır. 

.. Tahmine müstenit bulunan bu ikinci kısım gelirlerin, kalem itibariyle tetkikmdan, 1952 yılı 
içinde inkişaf edecekleri kanaati hâsıl edilmiştir. Bilhassa, tevsi edilmekte bulunan atelyele
rin, içinde bulunduğumuz bütçe tatbikatı rakamları muvacehesinde 123 400 liraya 'baliğ olabilece
ğ i kuvvetle mütehammildir. 

. " Komisyonun yüksel tasviplerine sunulur. 

Raportör 
Giresun Milletvekili 
Hayrettin Erkin en 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 10.1.1952 

Esas No. 1/277 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

is tanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Büt
çesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başba
kanlığın 30 . X I . 1951 tarihli ve '6/3857 sayıJı 
tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı komisyonu
muza havale olunmakla Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri, Üniversite Rektörü ve Maliye Ba
kanlığı yetkili ̂ temsilcisi hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Komisyon adına mezkûr üniversite bütçesi
ni tetkik eden raportörün raporu okunduktan 
ve gereken izahat alındıktan sonra bölüm ve 
maddelerin tetkikma geçilmiştir. 

Üniversite gider bütçesi geçen yıla nazaran 
A / l ve A/2 işaretli cetvellerin müşterek yekû
nu itibariyle (695 698) lira bir noksanlık ar-
zetmekte ise de 1951 yılı Bütçesinin yatırım 
kısmında bulunan Taşkışla binasının onarım 
işinin ikmâli maksadiyle konulmuş olan 
(1 500 000) liranın 1952 yılı Bütçesinde yer 
almadığı nazarı itibara alınırsa tasarının muh
telif bölümlerinde geçen yıla nazaran bir artı
şın husule gelmiş olduğu anlaşılır. Bu artışın 
Teknik Üniversitenin günden güne gelişmesinin 
zaruri bir neticesi olarak kabul edilmesi lâzım
dır. Taşkışla binası onarımının ikmali dolayı-
siyle buraya taşınacak rektörlük ve İnşaat Fa
kültesinin artan işlerine inzimamen yeniden 
kurulan ve kurulacak olan Sivil Havacılık, Sis
moloji ve Zemin Mekaniği enstitüleriyle Tek
nik Haberleşme Merkezinin gerektirdiği perso
nel ve lâboratuvar masrafları ve bu enstitüler 
için getirtilecek profesörlerin maaşları ve ko
misyonumuzca da fakülte ve enstitülerin müs
mir bir surette faaliyette bulunmasını teminen 
ilâveten kabul olunan ödenekler ile birlikte 
1952 yılı Gider Bütçesi yatırımlar da dâhil ol

mak üzere (4 612 202) lira olarak kabul edil
miştir. • v 

Gelir Bütçesi; (3 980 802) lirası Hazine. 
yardımı ve (446 000) lirası da üniversitenin 
tahmin olunan çeşitli gelirlerinden sağlanmak 
suretiyle (4 426 802) lira olarak tesbit ve tek
lif edilmiş bulunmaktadır. 

Gider Bütçesi bölümlerinde yapılan değişik
likler dolayısiyle husule gelen (185 400) lira 
fazlalığın (17 400) lirasının üniversitenin gelir 
kaynaklarından biri olan tecrübe ve tahlil üc
retlerinden sağlanacağı anlaşılmış olduğundan 
bu bölüme ilâvesi icabeden meblâğ yekûnuna ge
riye kalan (168 000) liradan (140 000) lirası
nın yatırım karşılığı ve (28 000) lirasının da 
yatırım dışı gider karşılığı olarak Hazineden 
yapılacak yardıma aksettirilmesi suretiyle ge
lir bütçesi de komisyonumuzca (4 612 202) li
ra olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

'Tasarının birinci ve ikinci maddeleri yu
karda arzolunan gider ve gelir değişikliklerine 
göre düzeltilmek suretiyle ve diğer maddeler 
bütçelerde her yıl tekrar edilmesi gereken hü
kümleri ihtiva etmeleri itibariyle hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan İstanbul Tek
nik Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ekleri bulunan cetvelleriyle birlikte Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E .Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Sivas Afyon K. Bursa 

H. îmre A. Vezir oğlu II. Şamarı 
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Bursa 
JK". Yılmaz 

: Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Giresun 
//. Eritmen 

İstanbul 
8. Oran 

Diyarbakır 
"'M. Ekinci 

Giresun 
M. Şener 

îzmir 
B. Bilgin 

Kastamonu Kırklareli 
H. Türe §. Bakay 

Ordu Sivas 
R: Aksoy R. Ş. Sirer 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Malatya 
M. 8. Eti 
Trabzon 

G. R. Eyüboğulu 
Urfa 

F. Ergin 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanun tasarısı 

TİJRLÎFİ 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1952 Bütçe yılı yatırımlar diginda İmlan gider
leri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (3 630 802) lira ve yatırım giderleri iğin, 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (796 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 426 802) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1952 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1Ö52 Bütçe yı
lında da devam olunur. < 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı-
(E) işaretli cetvelcle gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

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

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

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

1928 - İ95Ö yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kâkuhtitiun 93 ncü maddesine göre 

BÜ$§E KOMİSYÖîftfİ^N D E Ö İ p l § I § î 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan ğidör-, 
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (3 676 202) lira ve yatırım giderler; 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (936 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1952 yılı Bütçe giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 612 202) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. '•*— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları büt
çelerinde bulunan 'borçlar, 1952 yılı Bütçesinin 
ilgili, Hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı kışım bö
lümleri ile yatırımı bölümleri artıklarından 
eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1952 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı ve İçişleri 
B. V. 

Millî Sa,vunma Bakanı, 
H. Köymen 

Dışişleri Bakam 

Devlet. Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G-. ve Tekel Bakam 

Ulaştırma Bakam 
8. Kurtbek 

Maliye Bakanı ve Eko
nomi ve Ticaret Baka

nı Vekili 
H. Potatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üsüindağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Güm. ve;T. B. V. 

N. özsan 
İşletmeler Bakam 

Hakla Gedik 

B. K. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9, — Ayniyle kabul edilmiştir. 

:Ç;Ş.^y^.ö|* 
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A/l - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar .*?*•c v 
Rektörlük ^iSif 

înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlar
la bunlara yardımcı personelin 
ücreti 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

. . . . . . . . • . . , , ~ 

i I * i i-

' •} '"" 

75 000 
393 000 
232 800 
475 000 
224 100 
14 000 

1 413 900 

51 960 
22 080 
18 660 
97 140 
26 460 

216 300 

15 000 

60 000 
52 000 

100 826 
39 600 

252 426 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

'.' v • - ' . ' - '. 

; . ' * n >*, V I A : • • ' . ' . . • 

? » Î T ~ V-"•••••' ' 

75 000 
393 000 
232 800 
475 000 
224 100 

12 000 

1 411 900 

54 000 
33 360 
21 300 

118 200 
~ 34 740 

261 600 

0 

71 400 
65 000 

128 400 
49 200 

314 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

. • . 

„ , . - . . - * t •••• . v - - * ' • ' ; j , 

75 000 
393 000 

> 244 800 
460 300 
244 200 
12 000 

1 429 300 

146 040 
33 360 
21 300 

118 200 
34 740 

353 640 

0 

• J 

71 400 
65 000 

128 400 
49 200 

314 000 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Rektörlük memurları çocuk 

^ammı 4 060 
^fia^^Mt'öîî 

4 m 4 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı h . 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 

209 

217 

12 İnşaat Fakültesi memurları co-

13 

14 

15 

20 
30 

11 

12 
13 
14 
15 

cuk zammı 
Mimarlık Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Makina Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Elektrik FaküJtesi memurları 
çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

3 000 

4 200 

5 000 

1 440 
3 000 
4 000 ' 

24 700 

12 000 

3 000 

4 200 

.6 000 

1 600 
3 000 
4 000 

26 300 

12 000 

3 000 

:.• 4 200 

6 000 

1 600 
3 000 
4 000 

26 300 

12 000 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. ö. Emekli Sandığına yapıla
cak ödeme 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% İ ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 

ödemeler 

89 800 
17 000 
12 000 
3 814 

35 000 

Bölüm toplamı 157 614 

4644 sayılı Kanım gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 înşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
0 Konferans, a 

ders ücretleri 

3İ 

terlik, 

Bölün 

inkılâp 

ı toplamı 

rM ) 

5 600 
2 800 
2 800 

.2 800 
-2 800 

3 000 

19 800 

89 000 
17 000 
24 000 
4 500 

37 000 

171 500 

5 400 
2 850 
2 850 
2 850 
2 850 

0 
16 800 

94 130 
17 830 
24 000 
4 500 
37 000 

177 460 

5 400 
2 850 
2 850 
2 820 
2 850 

0 

16 800 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
ödoneği 
Lira 

1952 yılı için 
lİükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lirar 

219 

221 
223 

224 

12 
13 
14 
15 

4936 sayılı Kanun gereğince 
Verilecek üniversite tazminatı 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

3İ 

Bölüm toplamı 

75 000 
38 400 
80 000 
50 000 

243 400 

75 000 
45 000 

100 000 
50 000 

270 000 

75 000 
45 000 

100 000 
50 000 

270 000 

12 
13 
14 
15 

Emekli, dul, yetim aylıkları 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirilecek profesör 
ve uzman ücretleri ve yollukla-
riyle başka giderleri 
4936 sayılı Üniversite Kanunu
nun 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücret' 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

14 000 

200 

20 500 

14 200 

4 500 

4T500 

14 200 

4 500 

10 000 
1 500 
3 000 
6 000 

25 000 
1 500 

15 000 
6 000 

25 000 
1500 

15 000 
6 000 

47 500 

2 393 841 2 550 300 2 665 700 

Üçüncü kısım - Yönetim 
-••.•;:•-.-,.,.-..,,,,:, g i d e r l e r i • 

3 0 1 Büro giderleri 
11 Rektörlük kırtasiye giderleri 

- 12 İnşaat' Fakültesi kırtasiye gi-
-' " derleri-

13 Mimarlık Fakültesi kırtasiye 
giderleri 

14 Makina Fakültesi kırtasiye gi
derleri 

35 Elektrik Fakültesi kırtasiye 
giderleri 

2 000 

1 000 

500 

. 7ÜÖ 

400 
4 000 

2 300 

İ 000 

505 

700 

500 
İ5 000 . , , , 

? 300 

1 000 

600 

700 

500 
5 000 
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M, 

22 

23 

24 

25 

31 
32 

33 

34 

35 

41 
42 

43 

44 

45 

50 
60 

11 
12 
13 
14 
15 

Ödeneğin çeşidi 

İnşaat Fakültesi döşeme gider
leri 
Mimarlık Fakültesi döşeme gi
derleri 
Makina Fakültesi döşeme gi
derleri 
Elektrik Fakültesi döşeme gi
derleri 
Rektörlük. demirbaş giderleri 
İnşaat Fakültesi demirbaş gi
derleri 
Mimarlık Fakültesi demirbaş 
giderleri 
Makina Fakültesi demirbaş 
giderleri 
Elektrik Fakültesi demirbaş 
giderleri 
Rektörlük öteberi giderleri 
İnşaat Fakültesi Öteberi gider
leri 
Mimarlık Fakültesi öteberi gi
derleri 
Makina Fakültesi öteberi gi
derleri 
Elektrik Fakültesi Öteberi gi
derleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bolüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

2 500 

3 000 

2 500 

2 500 
> 0 

0 

0 

0 

0 
20 000 

500 

500 

400 

400 
.'•35 000 
39 500 

115 400 

1 000 
500 
400 
300 
300 

2 500 

1952 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 

3 000 

,4000 

4000 
0 

• • • : 0 

0 

0 

0 
25 000 

500 

500 

500 

500 
76 i 000 
60 000 

219 000 

2 000 
500 ' 
400 
400 
:400 

3 700 

i için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

1000 

1000 

1 000 
10 000 

15 000 

2 000 

3 000 

- 3 000 
25 000 

500 

500 

500 

500 
76 000 
60 000 

i 219 000 

2 000 
500 
400 
400 
400 

3 700 

Posta, telgraf ve telef on ücret 
ve1 giderleri 

11 Rektörlük posta, telgraf ücret
leri 1 000 ,İ10Q0 1 000 

."( S.- Sa^ısı^Sâ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

12 inşaat Fakültesi posta, telgraf 
ücretleri 

13 Mimarlık Fakültesi posta, tel
graf ücretleri 

14 Makina Fakültesi posta, tel
graf ücretleri 

15 Elektrik Fakültesi posta, tel
graf ücretleri 

21 Rektörlük telefon giderleri 
22 înşaat Fakültesi telefon gider

leri 
23 Mimarlık Fakültesi telefon gi

derleri 
24 Makina Fakültesi telefon gi

derleri 
:25 Elektrik Fakültesi telefon gi

derleri 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

400 

200 

500 

100 
5 000 

400 

500 

800 

400 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

400 400 

200 200 

400 400 

200 200 
10 000 10 000 

400 400 

500 500 

800 800 

400 400 

Bölüm toplamı 9 300 14 300 14 300 

306 Giyecekler 2 500 3 500 3 500 
307 Yolluklar ; : " " ' ' " V ^ ' ^ T * 

11 Sürekli görev yolluğu 500 500 500 
21 Rektörlük geçici görev yolluğu 2 500 3 000 3 000 
22 înşaat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 1000 2 000 2 000 
23 Mimarlık Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 600 1000 1 000 
24 Makina Fakültesi geçici görev 

yolluğu 600 1 000 } . 1000 
25 felektrik Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 600 .1.000.'-. . 1 0 0 0 
41 Rektörlük yabancı memleket 

yolluğu 2 000 2 000 . 2 000 
42 înşaat Fakültesi yabancı mem

leket yolluğu ./. ' . ' . , 15 000 15 000 15 000 
43 . Mimarlık Fakültesi yabancı 

memleket yolluğu 12 000 12000 12 000 
44 Makina Fakültesi yabancı 

memleket yolluğu 20 000 20 000 20 000 
45 Elektrik Fakültesi yabancı 

memleket yolluğu "' 11000 .15 000 15 000 
(S.i Sayısı••:. 54) ^ 
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B. M. 

52 

53 

54 

55 

72 

73 

74 

75 

. 

Ödeneğin çeşidi 

înşaat Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzman yolluk ve sair 
giderleri 
Mimarlık Fakültesi yabancı 
profesör ve uzman yolluk ve 
sair giderleri 
Makina Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzman yolluk ve sair 
giderleri 
Elektrik Fakültesi yabancı 
profesör ve uzman yolluk ve 
sair giderleri 
înşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluk ve gi
derleri 
Mimarlık Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yolluk 
ve giderleri 
Makina Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yolluk 
ve giderleri 
Elektrik Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yolluk 
ve giderleri 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 500 

2 000 

3 000 

2 000 

1952 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 500 

2 000 

3 000 

2 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 500 

2 000 

3 000 

2 000 

Bölüm toplamı 88 300 95 000 95 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 

11 Rektörlük 300 3 000 3 000 
0 înşaat Fakültesi 300 0 0 
0 Mimarlık » 300 0 ,... 0 
0 Makina » 300 0 0 
0 Elektrik » 300 0 0 

Bölüm toplamı 1 500 3 000 3 000 

0 Taşıt giderleri 
0 Taşıt işletme giderleri 1 0 0 

' ( Ş. Sayışı : 54) 
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M. ödeneğin çeşidi 

0 Taşıt onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü Jmım - Daire 
hizmetleri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği s l 
Lira 

1 

2 

219 502 

1952 yıl 
Hükümetçe 

• :- istenen 
Lira 

0 

0 

338 500 

L için 
Komisyonca 
kabul cdilfen 

Lira 

0 

0 

338 500 

403 
407 
419 
420 

422 

423 

424 

425 

426 

451 

12 
13 
14 
15 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme masraf giderleri 
Laboratuvar ve atelyeler işlet
me giderleri 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

3 000 
İ 

2 000 

20 000 
10 000 
46 000 
26 000 

Bölüm toplamı 102 000 

11 

t. T. Ü. zemin mekaniği araş
tırma kurumu her türlü gider
leri 
Unesko teknik yardımiyle açı
lan ve idaresi I. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
türlü giderleri 
î. T. Ü. yapı araştırma kuru
munun her türlü giderleri 
Teknik haberleşme merkezi her 
türlü giderleri 
Sivil Havacılık Enstitüsünün 
her türlü giderleri 
Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abone 
giderleri 

0 

9 000 

8 000 
1 

2 000 

20 000 
10 000 
60 000 
40 000 

130 000 

5 000 

9 000 

8 000 
1 

2 000 

20 000 
10 000 
60 000 
40 000 

130 000 

5 000 

0 

0 

0 

0 

185 000 

1Ö 000 

0 

0 

47 000 

10 000 

34 000 

34 000 

9 000 
( S. Sayısı : 54 ) 
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12 

13 

14 

15 

21 

22 

23 

24 

25 

• • - . ' • ' • < : - . . • • " ' • " ' • 
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Ödeneğin çeşidi 

înşaat Fakültesi satmalına ve 
abone giderleri 
Mimarlık Fakültesi satınalma 
ve abone giderleri 
Makina Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Elektrik Fakültesi satınalma 
ve abone giderleri 
Rektörlük çeşitli yayın gider
leri 
înşaat Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Mimarlık Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Makina Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Elektrik Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

18 000 

9 000 

27 000 

13 500 

11 000 

89 000 

23 000 

98 000 

30 000 

327 500 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 000 

9 000 

27 000 

13 500 
? 15 000 

89 000 

23 000 

98 000 

30 000 

331 500 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

18 000 

9 000 

27 000 

13 500 

15 000 

89 000 

23 000 

98 000 

30 000 

331 500 

4498 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her çeşit giderleri 

12 înşaat Fakültesi 
13 Mimarlık 
14 Makina 
15 Elektrik 

iltesi 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

4 000 
4 000 
7 000 
7 500 

22 500 

4 000 
4 000 
7 000 
7 500 

22 500 

4 000 
4 000 
7 000 
7 500 

22 500 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği kurum ve dernek
leri giderleri 

11 Katılma payı 1 000 1 000 1 000 
22 înşaat Fakültesi için kongre 

ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 5 000 5 000 5 000 

23 Mimarlık Fakültesi için kon
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri 2 000 . 2 000 2 000 

(S . Sayısı; 64) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı U 
ödeneği 
Lirac 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

24 Makina Fakültesi için kongre 
ve konferanslara iştirak ede-
ceMerin yolluk ve giderleri 4 000 4 000 4 000 

25 Elektrik Fakültesi için kongre 
ve konferanslara iştirak ede- '*""'" 
çeklerin yolluk ve giderleri 2 000 2 000 2 0C0 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Üniversite armağanı 
Öğrenci teşvik armağanı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 
• s -

14 000 

2 000 
1 000 
3 000 

477 001 

İ 155 

1 000 
1 

1 001 

1 000 

3 156 

14 0Ö0 

2 000 
o 
0 

710 001 

1O0Ö 

1 000 
1 

i ooı 

.1 000 

3 001 

14 000 

2 000 
0 
0 

640 001 

1 000 

1 000 
1 

1 001 

1 000 

3 001 

Altıncı hısıfn - Yardımlar 

Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 

12 inşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 

13 000 
3 000 
9 000 

(•Ö.-Sayısı: 84/) 

10 850 
5 950 
6 450 

10 850 
5 950 
6 450 
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M. ödeneğin çeşidi 

15 Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 2 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Dokuzuncu kısım toplamı 2 

GENEL TOPLAM 5 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
öden,eği istenen kabul edilen 
Lira -Lira Lira 

•4 000 

29 000 

29 000 

5 750 

29 000 

29 000 

5 750 

29 000 

29 000 

" t i 

393 841 
219 502 
477 001 
3 156 
29 000 
000 000 

122 500 

2 550 300 
338 500 
710 001 
3 001 
29 000 
796 000 

4 426 802 

2 665 700 
338 500 
640 001 
3 001 
29 000 

0 
3 676 202 

. ( ; S J Sayını : 'U ) 
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B. 

701 
711 

741 

751 

0 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 

11 
12 
13 
14 
15 

11 
12 
13 
14 
15 

A/2 - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Makina alet ve gereçlerin ona
rımı 
Eektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik. » 

Bölüm toplamı 

I I - Satınalma, yapı ve tesis 
ve sermaye 

Bina yapımı 
Eektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Satmalınacak makina, alet ve 
gereçler 
Eektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Döner sermaye 

Yatırımlar toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

40 000 

1 
5 000 

10 000 
35 000 
10 000 

60 001 

• • -

1 500 000 
1 

5 000 
25 000 
5 000 

1 535 001 

1 
49 996 
16 000 

150 000 
152 000 

364 997 

1 

2 000 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

36 000 

0 
25 000 
10 000 
35 000 
10 000 

80 000 

0 
25 000 
5 000 

25 000 
20 000 

75 000 

0 
159 000 
16 000 

230 000 
200 000 

605 000 

0 

796 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

36 000 

0 
25 000 
10 000 
35 000 
10 000 

80 000 

105 000 
25 000 

5 000 
25 000 
20 000 

180 000 

35 000 
159 000 
16 000 

230 000 
200 000 

640 000 

0 

936 000 
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Gelirin çeşidi 

Genel Bütçeden yardım 
Yatırımlar karşılığı olarak 
Yatırım dışı gider karşılığı ola
rak 

Bölüm toplamı 

Kitap satışı 
Tecrübe ve tahlil ücreti 
Bağışlar 
Çeşitli gelirler 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

GENEL TOPLAM 
1 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 000 000 

2 742 000 

4 742 000 

15 000 
50 000 

500 
15 000 

165 000 

5 122 500 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

796 000 

3 184 802 

3 980 802 

38 000 
106 000 

2 000 
150 000 

150 000 

4 426 802 

Lira 

936 000 

3 212 802 

4 148 802 

38 000 
123 400 

2 000 
150 000 

150 000 

4 612 202 

O - CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve bagka gelirlerin 
dayanakları 

Çegidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun ...... 13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

( S. Sayısı: 54) 



Ğöreviiı çeşidi 

Rektörlük 
Daktilo 

Bakım şefi 
» ustası 
» >> 

Santralci (Eski bina) 
>> (Merkez bina) 

Bahçıvan 
Marangoz 
Elektrikçi 
Tesisatçi 
Kaloriferci 

Bakım Ekip yardımcısı 
Bagodacr 
Odacı 

» 
• » • ' 

» 
Kapıcı 
Geçe bekçisi (Eski bina) 

» » » » 
Bekçi (Merkez bina) 
Hesapçı (Saymanlığa) 
Daktilo » 
Hastabakıcı 
Sıhhat merkezi şefi (D R.) 

B - OETVOEîil 

Sayı Ücret 

Tehnih haberleşme merkezi 

Şef teknisiyen 
Teknisiyen 
Şef yardımcısı 
Daktilo (yabancı dil bilir) 
Arşivci 
Hesapçı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
.1. 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

200 
150 
200 
175 
100 
120 
150 
130 
200 
200 
200 
150 
115 
100 
80 
100 
90 
85 
80 
70 
85 
65 
150 
75 
175 
150 
150 
150 

36 

1 
4. 
1 
1 
1 
1 

'Sivil Havacılık Enstitüsü 

Şef teknisiyen 1 

500 
350 
400 
300 
250 
200 

500 

Görevin çeşidi 

Şef yardımcısı 
Teknisiyen 
Daktilo (yabancı dil bilir) 
Arşivci 
Tekniker 

Sismoloji Enstitüsü 

Şef teknisiyen 
Hesapçı 
Daktilo (yabancı dil bilir) 
Râsıt 
Laborant 
Hademe 

Mimarlık Fakültesi 

Foto Uzmanı 
Daktilo 
Arşivci 
Odacı 

Model ve Maket Uzmanı 

Sayı Ücret 

400 
300 
300 
250 
250 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

500 
200 
300 
300 
200 
80 

Hazırlayıcı 
Daktilo 

» 
Arşivci 
Usta 
» 

înşaat Eahültesi 

Lâboratuvar silicisi 
» 

Odacı 
» 

Laborant 
Bekçi 

» 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
4 
3 
2 
4 
2 

175 
150 
1,20 
150 
215 
170 
90 
85 
85 
85 
150 
85 

23 

1 
2 
1 
2 
3 
1 

325 
170 
150 
90 
85 
325 
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Görevin çeşidi . 

Mulaj cı 

Makine Fakültesi 

Atelye şefi 
Grup Ustası 

Usta 

Modelci 
Marangoz 
Tornacı 
Frezeci 
Dökümcü 
Hazırlayıcı (Laborant) 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 
Daktilo 
Ressam 
Lâboratııvar alet silicisi 

» 
» 

• ' * 

"* 
Odacı 

» 

» » 
» » 
» » 
» » 

Sayı Ücret 

1 200 

11 

Çırak 

1 
1 
4 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
5 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
225 
200 
200 
200 
200 
175 
230 
150 
350 
100 
100 
100 
85 
55 
90 
85 
40 

Görevin çeşidi 

Arşivci 
Türbin ustası 
Tecrübe havuzu ustası 
Motor ustası 
Makinist 
Ateşçi 
Kapıcı 
Geco bekçisi 
Hademe 

Sayı Ücret 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

150 
300 
200 
250 
200 
150 
100 
120 
85 

60 

Elektrik Fakültesi 

Arşivci 
Usta 

» 
» 

Hazırlayıcı 
Alet silici 
Hazırlayıcı 
Alet silici 
Odacı 
Alet silici 

» » 
» » 

Kapıcı 
Geco bekçisi 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
ı 
1 
1 

150 
215 
200 
175 
150 
100 
150 
90 
80 
'85 
85 
75 

100 
120 

23 

B. M. 

204 

E - CETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti 
1 înşaat Fakültesi 
2 Mimarlık Fakültesi 
3 Makine Fakültesi 
4 Elektrik Fakültesi. 

(S . Salısı Î 54) 



D. "G'orevîn "çeşidi" 

İnşaat fakültesi 

A) Öğretim üyeleri 

5 Profesör 
5 Doçent 
6 » 
7 ' » 
8 ; » 

— 26 — 
L - CETVELİ 

Sayı Aylık 

3 80 
1 80 
2 70 
6 60 

13 50 

I). Görevin çeşidi 

Makine Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
3 » 

• 4 ; » 

7 Doçent 
8 » 

Sayı Aylık 

2 125 
2 100 
1 90 
3 60 
3 50 

• 25 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 • » 

io ;;' » 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

•';•".. 3 Profesör 
::7 4 r » 

,- 5 Doçent 
6 1 . » 

• ' • 7 , ' . ; : : ' » • '' 

8 ;'.',..>.. 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

4 
'7 

10 

60 
50 
35 

21 

1 
2 
3 
1 
2 
4 
7 

100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

20 

3 
3 

" - ' ' • : • ' ' : - 2 -

—— ıs-

60 
• 5 Q , \ 
40 -

- -35~ 

. 7 
8 
9 

- io-

Asistan 
» 
» 

- - - ' ^ - . 

26 

•B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
3 :'•' » 

4 » 
5 » 
7 Doçent 
8 : » 

B) öğretim yardımcıları 

11 

22 

60 
50 

1 
1 
2 
2 
2 

14 

125 
100 

90 
. ,80 

60 
50 

4 
6 
7 

14 

60 
50 
40 
35 

31 

• ^ • ^ Ş . 4 ? f 



- 2 7 - ^ 
R - CETVELİ 

Bölüm 301 — Büro giderleri 
Madde 41, 42, 43, 44, 45 — Öteberi giderleri 

Her türlü ilân ücretleri, su giderleri yönetim memurlarının, veznedarın ve Posta hademelerinin şe
hir içi yollukları, posta paketlerinin taşıttırılması, hamaliye, nakliye, bahçe tanzimi işleriyle te
mizlik ve saire benzeri giderleri ile yurt içine ve yurt dışına propaganda veya mübadele maksadiyle 
gönderilecek yayın giderleri. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
öğretim üyeleri ve yardımcıları ile üniversite ve fakülte memurlarının yurt içinde yapacakları 

seyahate ait her türlü giderler, yurdun muhtelif yerlerinden staj yapan üniversite ve fakülteler 
öğrencilerine nezaret edecek üniversite ve fakültelerin mensuplariyle stajın yapıldığı kuruma bağlı 
elemanlardan bu stajlara nezaret edeceklerin her türlü giderleri ve fakülte yönetim kurullarınca tes--
bit edileceklerin her türlü giderleri ve fakülte yönetim kurullarınca tesbit edilecek yevmiyeleri ile 
öğretim üyelerinin incelemeler ve araştırmalar için yabancı memleketlerdeki hakiki yollukları, gün
delikleri ve teknik, idari her türlü harcamalar. r 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Rektörlük ve fakültelerin Millî bayramlar ve merasimler ile davetlerinde vereceği ziyafet ve 

çelenk ve benzeri giderler 

Bölüm 420 — Lâboratuvar ve atelyeler işletme gideri 
Lâboratuvar, atelye, kürsü ve kurum, dersane ve resimhaneler ile buradaki makina, alet ve saire-

nin tamiri, kullanılması veya işletilmesi, yer değiştirilmesi, düzgün veya işler halde tutulması için 
gerekli her türlü masraflar veya kullanma malzemesine ve bakımına ait her türlü giderler, montaj 
masrafları ve işçi gündelikleri de dâhildir. 

Bölüm 422 — t. T. Ü. Zemin mekaniği Araştırma Kurumunun her türlü giderleri 
Yönetmeliğinde yazılı görevlere ait her türlü harcamalar. 

Bölüm 423 — Ünesco teknik yardımı ile açılan ve idaresi İ T . Ü. verilen Sismoloji, Hidro
jeoloji Enstitülerinin her türlü giderleri 

Türk Hükümetiyle Ünesco arasında imzalanan mukavelenin ilgili maddelerinin icabettirdiği har
camalar ile enstitülerin statü ve yönetmeliklerinde yazılı görev ve işlere ait her türlü harcamalar. 

Bölüm 424 — I. T. Ü. Yapı Araştırma Kurumunun her türlü giderleri 
Bölüm 426 — Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kurumunun her türlü giderleri 

Yönetmeliğinde yazılı görevlere ait her türlü harcamalar. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Rektörlük ve fakültelerin neşredecekleri -fiergi, bülten ve broşürleriyle diploma baskısı ve 

yayınlanacak telif ve tercüme kitapların ve makalelerin, kâğıt, kilise, baskı gibi giderleri, telif ve 
tercüme hakları sabmâlmacak kitap • ve abone olunacak dergilerle ciltleme giderleri. 

( S . Sayım.!'-fi£) 
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Bölüm 452 — 4489 sayılı K. gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin .yolluk-

lariyle her çeşit giderleri 
Yabancı memleketlerde staj, bilgi, görgü ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak üzere gön

derilecek asistanların o memleketteki öğrenci talısisatiyle maaşları arasındaki farkları, yollukları 
ve tetkikin gerektirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere izin verilen öğre
tim üyelerinin yollukları ve bunlara benzer diğer giderler. 

Bölüm 453 — Milletlerarası Kurum ve Dernek giderleri 
Memleket dışındaki. kongre ve kurumlara iştirak payı olarak rektörlük veya fakültelerce öde

necek ücretlerle yurt içindeki seksiyonlarına verilecek katılma ücretleri ve' kongrelere gönderi
lecek öğretim üyelerinin yollukları ve diğer giderleri. 

Bölüm 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım ve verilecek burslar 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kurullarınca yapılan yardim. 

Bölüm 711 — Yapı ve tesisler 
Rektörlüğe bağlı konferans salonu, kalorifer, havagazı, su, elektrik gibi müşterek tesislerle 

fakültelere bağlı dershane, kürsü, enstitü ve kurum., lâboratuvar ve atelyelerin, yeniden yapılacak 
her türlü tesis, onarım ve yeniden satmalınaeak alet, makine ve her türlü tedris vasıtaları. 

: {-S. Ö R A > L : ; - Ö 4 ) 
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(1952 yılı Bütçe Kanun tasarısına bağlanacak cetveller) 

istanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince (E) işaretti 
cetvele dâhil olup da Bakanlar Kurulu karariyle çalıştırılanların isimli kadrosu 

Bölüm 203 — Geçici hizmetliler 

Görevin adı Adı ve soyadı 

Fen memuru 
Teknisiyen 
Desinatör 
Puantör 
Öekçi 

Profesör 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

Uzman 
Profesör 

Akif Kutay (Barem içi) 
Suat Arpat 
Lûtfi Kutay 
( Y o k ) . 
Hasan Tuylu 
Idris Ocak 

Bölüm 204 — Yabancı profesörler 

İnşaat Fakültesi 
Olbert 

ITorninger 
Elliot 

Mimarlık Fakültesi 
Bonatz 
Tiedye (2 000 lira, 3,5 ay) 

Bclliııg 

Makine Fakültesi 
"Weyrich 
Duscio 
Talfer (ayrıldı) 
Deheuvels 
\Vemer 
Eliot 
—. (Uçak için) 
— (Teknoloji için) 

Elektrik Fakültesi 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 

r-f 
Ücreti 

300 
600 
250 
200 
125 
125 

Müddeti 
Ay 

10 
10 
10 
5 
10 
10 

Bellatini 
Fouclıe 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 900 
1 900 
1 800 
250 

2 500 
2 400 
1 600 
1 000 
700 

1 800 
1 750 
2 900 
800 
300 
300 

1 450 
1 450 

1 800 
1 600 
500 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
9 
12 
12 
12 
5 
5 

12 
12 
12 

!>•©-« 
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Ankara Üniversitesi 1952 yılı Biatçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1 /270) 

T. G. 
Başbakanlık • ' 30. XI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2169/6 . 3856 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29. X I . 
1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriy-
le birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bölüm 201 —. Aylıklar : . 

Yeni sene ihtiyaçlarına göre öğretim kadrosunun takviyesi maksadiyle Dil ve Tarih Coğraf
ya Fakültesi için üç profesör altı Asistan, Tabiîîlimler enstitülerinin bu sene açılması düşünülen 
botannik, zooloji ve jeoloji sertifika servisleri dolayısiyle Fen Fakültesi için iki profesör, iki 
doçent, beş asistan ve bir kitaplık müdürünün; Hukuk Fakültesi için üç doçent; Tıp Fakültssi 
için üç doçent, beş asistan, iki hemşire; Veteriner Fakültesi için iki profesör ve üç doçent; Ziraat 
Fakültesi için üç profesör, beş doçent ve beş asistan; İlahiyat Fakültesi için de bir doçent ve iki 
asistan kadrolarının «L» ceetvelinden fiilî kadroya alınması zarureti karşısında lüzumlu ilâ
veler yapılmıştır. 

Bölüm 202 — Ücretler : 

Fen Fakültesinin yeni binalarına nakli dolayısiyle teknik ve sıhhi tesisatı koruma, temizleme 
gibi hizmetleri karşılamak, Hukuk Fakültesinin genişliyen kütüphane işlerini daha iyi bir 
şekilde tedvir etmek, Gülhane Hastanesinin ayrılması dolayısiyle boşalan Tıp Fakültesi personel 
kadrosunu kısmen olsun telâfi etmek maksadiyle müfredatı «D» cetvelinde gösterilen kadroların 
ilâvesi zarureti dolayısiyle ceman (65 760) liralık bir ilâve yapılmıştır. 

Bölüm 204 — Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti :, . 

Geçe nseneki kadrolar aynen muhafaza edilmiş, yalnız Tıp Fakültesinde 500 lira aylık ücretli 
ortopedi uzmanının ücretine 250 lira zam yapılmıştır. 

Bölüm 206 — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar : 

Çocuk zammı maddesinde muhtemel inkişaflar göz önünde tutularak (5-100) lira artırılmış, 
diğer maddelerdeki ödeneğin ihtiyaca yeteceği tahmin olunmuştur. 

( S. Sayısı : 55 ) 



Bölüm 207 — 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mü
kâfatı : 

İhtiyaca yeteceği tahmin olunarak (10 000) lira konulmuştur. 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

Aylık ve ücretlerdeki artış da hesaba katılarak kanuni nispetleri dairesinde hesap edilmiştir. 

Bölüm 217 — 464.4 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı : 

Gelir Vergisinin tatbiki dolayısiyle çoğalan olağanüstü zam miktarını karşılamak üzere lü
zumlu ilâveler yapılmıştır. 

Bölüm 219 — 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı : 

Artırılan kadro nispetinde kanuni hadleri dâhilinde lüzumlu zamlar yapılmıştır. 

Bölüm 223 — Yurdun içinde ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve yolluklariyle 
başka giderleri : 

Fen ve İlahiyat Fakültelerinin birer lira olan ödenekleri 500 er liraya çıkarılmış diğer mad
delerdeki ödenekler aynen ipka edilmiştir. 

Bölüm 301 — Büro giderleri : 

Kırtasiye, döşeme ve demirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma giderlerini ihtiva eden bu bö^ 
lümde döşeme ve demirbaş maddeleri ayrılmış, Fen Fakültesinin yeni binalara nakli düşünüle
rek demirbaş maddesine (5 000) aydınlatma maddesine (7 000) ve ısıtma maddesine de (36 500) 
lira bir zam yapılması zaruri görülmüş ve diğer maddeelrdeki ödenekler geçen seneki miktarlar 
olarak ihtiyaca yeteceği tahmin edilmiştir. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler : 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde (1000) liranın tasarrufu sağlanmış, buna mukabil sınıf adedi ar
tan İlahiyat Fakültesinin ihtiyacı için (150) lira bir ilâve yapılmıştır. 

Bölüm 304 — Posta, telgraf ve telefon ücretve giderleri : 

Fen Fakültesinin posta giderlerinde (300) lira tasarruf edilebileceği anlaşılmış buna 
karşılık yeni binada artacağı düşünülen bir telefonun mükâleme ücreti olarak (500) lira ilâve 
edilmiş, diğer maddelerdeki ödenekler geçen seneki gibi muhafaza edilmiştir. 

Bölüm 305 — Kira karşılığı : 

Fen Fakültesi Matematik ve Astronomi Enstitüleri için tutulmuş binanın kira bedeli olarak 
konulan para, fakültenin yeni binalarına taşınacağı göz önünde tutularak kaldırılmıştır. 

Bölüm 306 — Giyecekler : 

Fen.ve Hukuk Fakültesinin artan müstahdemi göz önünde tutularak (2 480) lira zam yapıl
mış buna mukabil Dil ve Tarih Coğrafya ve Siyasal Bilgiler fakültelerinden ise (1 500) lira 
tenzil edilmiştir. 

Bolüm 307. — Yolluklar i 

Sürekli görev, geçici görev, inceleme, yabancı memleketler ve yabancı profesörler yolluğunu 
ihtiva eden bu bölümde yeni sene ihtiyaçlarına göre cüz'i ilâveler yapılmıştır. 

Bölüm 308 — 5498 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri : 
Geçen seneki miktarların ihtiyaca yeteceği tahmin edilmiştir. 

( S. Sayısı: 55 ) 
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r •Bölümî 309 —Taşıt giderleri : 

Rektörlük hizmet arabasının tamiri dolayısiyle onarma maddesine bir miktar zam yapılmış 
diğer maddelerdeki geçen yılın aynı olan 'ödeneklerin- ihtiyacar yeteceği, tahmin edilmiştir 

Bölüm- 420 -— Araştırma, inceleme' ve öğretimi ilgilendiren gereçler'ile ilgili ^ her çeşit giderler: 

İlmî 'araştırma ve' öğretim ^'masraflarının' esasına teşkil eden bu' bölüme maddelerine fakültelerin 
yeni sene ihtiyaçlarına göre lüzumlu ilâveler yapılmış ise de kuruluş halinde bulunan ve henüz 
taazzuv etmemiş bulunan Tıp Fakültesi İâboratuvar, klinik ve enstitü çalışmaları için bu fakülteye 
ait (190 000); lira1 ödeneğin !:ihtiyaca; kâfi gelmiyeceği, bu miktarın (400^000) liraya iblâğ edilmesi 
de temenniye şayan bulunmuştur. 

Bölüm 422 —- Dil ve Tarih - CoğrafyaFakültesi- Arkeoloji ve Doğu Anadolu5 Araştörma istasyon
larının her çeşit giderleri: 

•Bu istasyonların daha verimli bir şekilde çalışabilmelerini temin mâksâdiyle (2 000) lira. bir 
zam yapılmıştır. 

Bölüm 451 — Yayın, giderleri: 

ıSatınalma ve abone giderleriyle yayının çeşitli diğer-giderlerini t ̂ ihtiv^^ 
hayati mevzuunu teşkil ettiğinde şüphe olmıyan bu bölüm maddelerine de ceman (50 000) lira bir 
ilâve yapılmıştır. 

-Bölüm 459 — Spor. giderleri : 

'':'! Geçen yıl tasarruf;• dolâyisiylo İ lira olarak ipltâ edileli: bü bölüihoü'eski"senelerde•'• öldüğü gibi 
iakülte spor "' teşekküllerine ::yârdmı mâksâdiyle (2 400)'t lira-kohülmâsr uygun -görülmüştür. 

Bölüm 501 — Borçlar 

1951 ve 1950 senelerinde lüzumlu evrakı müsbiteleri temin edilememesi yüzünden mahsupsuz 
kalan avansların''ma 

Bölüm 601 — Yardımlar: 

Geçen seneki rakamlar aynen muhafaza edilmiştir, 

'--•—Vehbi Koç öğrenci Yurduna yardım : 

Hibe mukavelesi gereğince bir miktar'yardim' yâpilmast^g^ö>^l{icap'iriüMââsiylÖ teklif edil
miştir. 

•• Bölüm 701 -^ Yapı onarımı: 

Zaruri'onarmalar için ihtiyaca7 yetöceği ̂ iesaplâhmîştir. v \ 

Bölüm 741 — Yapı işleri ve tesisler: * ' 
;İÖ52 i^ihrakâni konulmamış olmakla beraber1 İ9511 do 'Fen' FakültesinĞ^vcîrileü (1^180000)' lira 

bu fakülteye tahsis edilen'' binaların'ikmali !ih§ââ ti için; öliıp: gerekli" tesisatın yapılması için dei da
ha (300 000) liraya ihtiyaç hâsıl olduğu ve bu cihetin 1951 yılı Bütçemizin Büyük Millet Mecli
si Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında da fakülte dekanı tarafından bu şekilde ifade edil
diği, bundan başka Tıp Fakültesinin artan öğrenci sayısı karşısında beliren dershane ihtiyacını 

"karşılamak ü^ere 'bir1 dershane- inşası için !(150 000) lira ve Tıp*! Fâkültesihih^kehdi^binasihdâ'yer
leşmesi ve gelişmesini' sağlamak 'mâksâdiyle dei yarim kalan. mt>rMöjr binâsıhın^^ikmM-için dei(-lj5 
milyon) lira bir ödenek : istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

!(&*SâyMY1)5)i 
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Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ankara Üniversitesine ait 1952 yılı Bütçe tasarısını inceledik. Bu. incelemenin sonucu olarak 
komisyonumuza şu noktaları, arzetmeyi lüzumlu görüyoruz. 

•Ankara Üniversitesi 1951 yılma ait Devlet Bütçesinden (7 869 550) liralık bir yardım almış
tı. Bu ödeneğin (1 308 256) lirası yatırımlar için (6 561 294) lirası da yatırım dışında kalan 
masraflar için verilmişti. 

Bu sene Hükümet Ankara Üniversitesi için (102 001) lirası yatırım (7 460 144) lirası- da ya
tırım'dışı masraflar karşılığı adı altında olmak üzere (756 145)i liralık.bir yardım ödeneği isti
yor. Bu miktar,' geçen sene bu üniversiteye verilmiş: olan meblâğdan (307-405) lira -eksiktir. 
Bunun bütçeyi tevziine çalışan komisyonumuz için ilk bakışta memnunluğu mucip olması gerek
tir. 

-Ancak; bölümlerle maddelerin tahliline; girişilince 1952 ye ait Bütçe tasarısında özlük hakla
rın çok kabarmış olduğu görülür. 

Bütçe Komisyonu olarak bütçelerde özlük haklara ait ödeneklerin kabarma tandansı karşı
sında titiz davranmak vazifemizdir. Ancak hemen arzedelim ki Ankara Üniversitesi kuruluş dev
resinde bulunan bir müessesemizdir. Bu kuruluşun ilk maddi safhasını tamamlıyabilmek için 
yıllardır harcanmakta olan gayretleri daha birkaç yıl aynı tempo ile devam ettirmek zarureti 
vardır. Bütçe tasarısında özlük haklara ait kabarmanın ve diğer bölümlerdeki bâzı artmaların 
neden ileri geldiği gerekçede yazılıdır. Bunları raporda tekrarlamak sudai mucip olur. Yalnız 
Ankara Üniversitesinin komisyonumuzun alâka ve himmetiyle izale olunabilecek bâzı dertleri ve 
esaslı ihtiyaçları vardır ki, bunları burada kaydetmeyi lüzumlu buluruz. Bunların başında 
üniversitedeki tıp tahsilinin klinik, lâboratuvar ve dersane gibi maddi ihtiyaçları gelir. 

Ankara Tıp Fakültesi kurulduğu günden beri tatbikat klinikleri olarak Cebecideki Gülhane 
Hastanesinden ve Ankara Numune Hastanesinden faydalanmakta, bunlardan birincisini Askerî 
Tıp Akademisi ile ikincisini de Sağlık Bakanlığı ile müştereken kullanmaktadır. Gülhane Hasta
nesindeki müşterek idare iyi yürümiyor ve işin selâmeti her gün biraz daha bozuluyor. Amiya
ne bir teşbihle bir subay iki veya daha çok sayıda ere kumanda edebilir. Fakat iki'subay aynı 
ere kumanda edemez. Gülhane Hastanesinde durum böyledir. 

Ankara Tıp Fakültesini kapatamıyaeağımıza ve bu Fakülte için derhal ayrı klinikler meydana 
getirmek mümkün olamıyacağma göre Askerî Tıp Akademisinin yanı başında büyük bir kalabalık 
bir garnizon bulunan bir askerî hastaneye azamî süratle nakletmek bir zarurettir. Komisyonumuzun 
bu hususu Hükümete önemle telkin etmesini rica ederiz. • • 

Ankara Üniversitesinin meselelerinden birisi de Fen Fakültesi binasının ikmalidir. Bu binanın ik
mali için 1951 Bütçesiyle (1 180 000) liralık bir ödenek verilmişti. Bu paranın mevzuunu teşkil 
eden işlere başlanmış fakat bunlar henüz bitirilememiştir. 1952 ortalarından önce de bitirilmesine 
imkân görülmiyor. Böyle olunca bahis konusu olan ödeneğin 1952 sonuna kadar tediye olunacak kıs
mından geriye kalacak miktarın 1952 içerisinde mevzuuna harcanmasını mümkün kılacak bir for
mülün tesbitine lüzum vardır. 

Ziraat Fakültesi tatbikatı için Gazi Orman Çiftliğinin Üniversiteye devri veya Üniversitenin 
buradan rahatça faydalanmasını Bağlıyacak şekiller bulunması da Üniversitemizin halledilecek me-
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sebleri arasındadır. Bundan başka aşağıdaki maddelerde zikrolünan ihtiyaçların da Üniversitemizin 
bütçe tasarısında yer almadığı görülüyor. 

1. Fen Fakültesinin aşağı yukarı (300 000) lira tutacak olan tesisatı, 

2. Gülhane Hastanesinde inşası icap eden ve (150 000) liraya çıkabileceği tahmin olunan der
sime binası, 

3. Tıp Akademisinin Cebeci'deki Hastaneden ayrılması halinde burada eksilecek vasıta ve mal
zemenin yerine ikame edilecek olanların tedarik masrafı (100 000) lira tahmin olunmaktadır. 

4. Ziraat Fakültesinin dam tamir masrafı (.40 000) lira, 

5. Veteriner Fakültesi giderlerinin (15 000) liralık zam ihtiyacı, 

6. Fen Fakültesine gösterilecek bir yabancı profesörün aylığı olarak (18 000) lira. 
Ankara Üniversitesine, 1952 bütçesiyle yapılacak yardımın 1951 bütçesiyle yapılmış olan miktara 

yükseltilmesinin yukarda 9 madde içerisinde sıralanmış olan ihtiyaçların kısmen karşılanmasına 
yardım edeceğini saygılarımızla arzederiz. 

Giresun Milletvekili Sivas Milletvekili 
Hayrettin Eritmen Iîe§at Şemsettin Sirer 

(S. Bayisi Î 66,), 



1 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 10 .1.1952 
Esas No. 1/270 

Karar No. 23 
Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçesi hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 30 . X I . 1951 tarihli ve 6/3356 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı komisyonumuza havale buyurulmakla 
Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve mezkûr üni
versite rektörü ile Maliye Bakanlığının yetkili 
temsilcisi hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Komisyon adına üniversite bütçesini inceli-
yen raportörlerin hazırladığı rapor okunduk
tan ve heyeti umumiyesi üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra bütçenin gider ve gelir bö
lümleri üzerinde durulmuş ve gerekli izahlar 
'alınmıştır. 

Gider bütçesi; A / l işaretli kısmında 
(8 395 563) ve A/2 işaretli yatırım kısmında 
ise (102 001) lira olmak üzere (8 497 564) lira 
olarak hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup 
bu miktar geçen yıla nazaran (497 413) lira bir 
noksanlık arzetmekte ise de, bunun Fen Fakül
tesi inşaatı için 1951 yılı yatırım bütçesine ko
nan (1 180 000) liranın 1952 yatırım bütçesin
de yer almamış olduğundan ileri geldiği ve bu
na mukabil A / l işaretli cetvel bölümlerindeki 
Ödeneklerin artırılmış olduğu görülmüştür. 

Ankara Üniversitesi kuruluş devresinde olan 
bir müessese olması itibariyle hizmetlerin art
ması karşısınoa personel kadrolarının genişle
mesi ve esaslı ihtiyaçlarının karşılanması mak-
sadiyle ödenek artışlarının tabiî olarak karşı
lanması zaruri olduğu gibi Tıp Fakültesi, ku
rulduğu günden beri tatbikat klinikleri olarak 
Cebeci'deki Gülhane ve Ankara Numune Has
tanesinden faydalanmakta bulunduğu ve Gül-
hane Hastanesi ile Tıp Fakültesinin bir arada 
bulunmasından mütevellit mahzurların izalesi 
sebebiyle Askerî Tıp Akademisinin başka bir ma
halle nakli zarureti de hükümetçe ifade olun
duğuna göre Tıp Fakültesine Cebeci'deki Gül
hane Hastanesi tahsis edileceğine ve hastanenin 

gerektirdiği masrafları karşılamak üzere Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bütçesine gereken ödeneğin 
vaz'edilmiş bulunduğu ve fakültenin personel 
masrafları ile klinik, lâboratuvar ve dershav.^ 
gibi maddi ihtiyaçlarının da bütçedeki ödenek
lerinin artırılması suretiyle karşılanabileceği 
anlaşılmış ve bunu teminen ait olduğu bölüm
lerdeki ödenekler imkân nispetinde artırılmıştır, 

Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen, Tıp ve İlâtıi-
yat fakültelerine getirilecek yabancı profesör 
ve okutmanlar için gereken tahsisat 204 neü 
bölümün 12, 13, 15 ve 18 nci maddelerine eklen-
miş ve geçenlerde vukuagelen bir kaza neti: 3-
sinde kullanıl amıyaeak bir vaziyete giren \ 3-
teriner Fakültesine ait ambulansın yerine bir 
yenisini alabilmek maksadiyle 20 bin liralık bir 
tahsisat bütçeye konulmuştur. 

Fen Fakültesi inşaatı için geçen yıl yav
run bütçesine mevzu (1 800 000) liradan henüz 
sarf edilememiş olan (780 000) liralık miktarı, bu 
inşaatın 1952 yılında tamamlanması maksadiyle 
1951 yılından devrolunan nakit olarak bu yıl büt
çesine aktarılmak suretiyle hizmetin ifası sağ
lanmış ve Temmuz ayında bitecek olan bu bi^a 
için gereken ders malzemesinin temini için de 
ayrıca (200 000) liranın ilâvesi uygun görül
müştür. 

Yukarda arzolunan hususlara ilâveten de bö
lümlerde yapılan diğer cüzi değişikliklerle Ü952 
yılı A / l ve A/2 işaretli gider bütçesi (9 844 794) 
lira olarak komisyonumuzca tesbit edilmiştir. 

Gelir bütçesi; yatırımlar dışındaki giderlei' 
için (7 460 144) ve yatırımlar karşılığı olarak 
(102 001) lira ki ceman (7 562 145) lirası Ha 
zine yardımı ile, (235 001) lirası üniversitenin 
temin ettiği çeşitli gelirlerden ve (700 418) li
rası eski yıllardan devrolunan nakitten terek
küp ediyor. Bu suretle Hazine yardımı geçen 
yıla nazaran (307 405) lira bir noksanlık arz^ 
diyor. Yukarda arz ve izah olunan sebepler do-
layısiyle bölümlerde yapılan artırmalar sebe-
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biyle husule gelen farkı Hazine yardımına ;ek-\ 
lenmek suretiyle gelir bütçesi de (9 844 794) 
lira olarak komisyonumuzca1 tesbit ve kabul olun
muştur." 

Tasarının birinci ve ikinci maddesinde gelir 
ve gider cetvellerinde yapılan değişikliklere gö
re düzeltmeler yapılmış ve diğer maddeler?.ibütr. 
çelerde her. yıl tekrar edilmesi tabiî olan ve 
Bütçe Kanununun . yürütülmesi için gerekli 
olan hükümleri, ihtiva etmeleri itibariyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Ankara .Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ekleri olan cetvelleri ile birlikte Kamu
tayın .onayına arzedilmek üzere Yüksek .Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

. W,'Adakan F.Çelihbaş E'Kalafat 

Kâtip Î 
Sivas 

27. îmre 
Elâzığ 

ö. F. S anaç 
Giresun 
M. Şener 
İstanbul 
8.' Oran 

Kırklareli 
§. Bahay,<, 
Mardin: 

R.; Erten 
Sivas 

R. §. Sirer 

Bursa;1 

K. Yılmaz 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Gümüşane 

K. Törülcoğlu 
İzmir 

B. Bilgin 
Kırşehir 

0-..sBölühbaşt 
Ordu i 

Diyarbakır.; 
Y^Azizcğlıı 

Giresun 
H.'Erhhen 

İstanbul 
II. Hiisman 
Kastamonu 

Er Tür e 
Malatya, 
M,. S. Eti 

Siiıobu 
R. AJçsoy 8. Sojmmcuoğhı 

Trabzon ' Trabzon 
G. R. Eyiiboğlu S. F. Kalay cıoğlu 
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Ankara Üniversitesi 1952 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (8 395 563) lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (102 001) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1952 Büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 497 564) lira olarak talimin edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30.VI. 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

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

1928 - .1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 

( S . Saj 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
| BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
iç in/bağl ı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (8 762 793) lira ve yatırım giderleri için
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 082 001) lira ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

, : 55) 
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Hü. 

3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları tertiplerine 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

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

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

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

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğhı 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Maliye Bakanı ve 
Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı Vekili 
E. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

İV. özsan 
İşletmeler Bakanı 

//. Gedik 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 55) 



— 11 — 
A/l - CETVELİ 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk • » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

72 600 

491 100 
340 800 
347 300 
965 700 
364 500 
446 500 
112 200 
341 100 

9 600 

3 491 400 

30 000 

70 740 
80 520 
52 620 

327 240 
119 440 
209 940 

6 480 
43 320 

940 300 

72 600 

540 900 
411 900 
375 600 

1 001 700 
395 700 
502 200 
126 600 
341 100 

9 600 

3 777 900 

30 000 

70 740 
105 120 
69 000 

340 440 
122 980 
215 820 

8 640 
43 320 

1 006 060 

72 600 

540 900 
411 900 
375 600 

1 021 200 
395 700 
502 200 
126 600 
341 100 

. 9 600 

3 797 400 

30 000 

70 740 
105 120 
69 000 

351 240 
122 9S0 
215 820 

8 640 
43 320 

1 016 860 

Yabancı profesör Ve uzmanlar 
ücreti 

12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 

13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 

69 840 
108 000 

1 

69 840 
108 000 

1 

75 810 
126 000 

1 
(S . Sayısı : 55)v 
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B. M. 

217 

Ödeneğin çeşidi 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

15 
16 
17 

' , 18 
19 

208 

10 
20 
30 

Tıp Fakültesi 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

64 200 
1 
1 

29 600 
18 601 

290 244 

64 900 
10 600 
13 000 

88 500 

67 200 
1 
1 

32 400 
18 600 

296 043 

70 000 
10 600 
13 000 

93 600 

91 200 
1 
1 

45 360 
18 600 

357 003 

70 000 
10 600 
13 000 

93 600 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-

10 000 10 000 10 000 

12 
13 
14 
15 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 

244 766 
44 503 
21 000 
10 525 
30 000 

350 794 

5 320 

4 667 
,2 800 i 
2 800 
2 800 
2 800 

263 117 
47 840 
21 000 
13 261 
30 000 

375 218 

5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

264 783 
48 14.4 
21 000 
13 261 
30 000 

377 188 

5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

(S. Sayısı: 55,) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

17 Ziraat Fakültesi 
18 ilahiyat » 
19 S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 

13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
giderleri 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 800 2 842 2 842 
2 800 2 842 2 842 

•2-800 2 842 2 842 

29 587 30 025 30 025 

159 600 
82 800 
67 600 
60 000 
90 000 
108 600 
22 000 
26 600 

617 200 

168 000 
87 600 
85 200 
108 000 
90 000 
127 000 
22 000 
36 000 

723 800 

168 000 
87 600 
85 200 
108 000 
90 000 
127 000 
22 000 
36 000 

723 800 

500 
500 
1 

1 000 
100 

1 000 
500 
1 

2 000 

5 602 

5 823 627 

500 
500 
500 

1 000 
100 

1 000 
500 
500 

2 000 

6 600 

6 319 246 

500 
500 
500 

1 000 
100 

1 000 
500 

. 500 
2 000 

6 600 

6 412 476 

(S. Sayısı: 55) 
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B. M. 

301 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 

28 

29 

31 
32 

33 

.34 

, 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye giderleri 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi kırtasiye giderleri 
Fen Fakültesi kırtasiye gider
leri 
Hukuk Fakültesi kırtasiye gi
derleri 
Tıp Fakültesi kırtasiye gider
leri 
Veteriner Fakültesi kırtasiye 
giderleri 
Ziraat Fakültesi kırtasiye gi
derleri 
ilahiyat Fakültesi kırtasiye 
giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi kır
tasiye giderleri 
Rektörlük döşeme giderleri 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi döşeme giderleri 
Fen Fakültesi döşeme giderleri 
Hukuk Fakültesi döşeme gi
derleri 
Tıp Fakültesi döşeme giderleri 
Veteriner Fakültesi döşeme gi
derleri 
Ziraat Fakültesi döşeme gider
leri 
İlahiyat Fakültesi döşeme gi
derleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi dö
şeme giderleri 
Rektörlük demirbaş giderleri 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi demirbaş giderleri 
Fen Fakültesi demirbaş gider
leri 
Hukuk Fakültesi demirbaş gi
derleri 

| Ş , Sayısı: 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 000 

2 500 

1 000 

2 400 

3 600 

3 000. 

2 000 

900 

3 000 
1 000 

4 000 
10 000 

10 000 
6 000 

3 700 

3 000 

4 000 

10 000 
0 

0 

0 

0 
55) 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

2 500 

İ 000 

2 400 

3 600 

2 000 

2 000 

900 

2 400 
750 

2 500 
10 000 

3 000 
4 000 

2 450 

2 000 

6 000 

4 000 
250 

1 500 

5 000 

2 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 

2 500 

1 000 

2 400 

3 600 

2 000 

2 000 

900 

2 400 
750 

2 500 
10 000 

3 000 
4 000 

2 450 

2 000 

6 000 

4 000 
250 

1 500 

5 000 

2 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

35 

36 

37 

38 

39 

41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

62 

63 
64 
65 
66 

Tıp Fakültesi demirbaş gider
leri 
Veteriner Fakültesi demirbaş 
giderleri 
Ziraat Fakültesi demirbaş gi
derleri 
İlahiyat Fakültesi demirbaş 
giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi de
mirbaş giderleri 
Rektörlük öteberi giderleri 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi öteberi giderleri 
Fen Fakültesi öteberi giderleri 
Hukuk » » » 
Tıp » » » 
Veteriner » » » 
Ziraat » » » 
İlahiyat » » » 
S. Bilgiler» » » 
Bil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi aydınlatma giderleri 
Fen Fakültesi aydınlatma gi
derleri 
Hukuk Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Tıp Fakültesi aydınlatma gi
derleri 
Veteriner Fakültesi aydınlat
ma giderleri 
Ziraat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
İlahiyat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ay
dınlatma giderleri 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi ısıtma giderleri 
Fen Fakültesi ısıtma giderleri 
Hukuk » » » 
Tıp » » » 
Veteriner » » » 

0 

0 

0 

0 

0 
2 000 

10 000 
5 600 
6 000 

11 200 
7 300 
8 000 
1 000 
6 000 

7 500 

3 000 

4 000 

13 000 

10 000 

7 500 

1 

4 000 

24 000 
8 500 

23 000 
12 000 
25 000 

2 000 

1 250 

1 000 

2 000 

2 000 
2 000 

10 000 
7 000 
7 000 

11 200 
7 300 
8 000 
1 000 
6 000 

7 500 

10 000 

6 000 

13 000 

10 000 

7 500 

1 

5 000 

24 000 
45 000 
23 000 
12 000 
25 000 

2 000 

1 250 

1 000 

2 000 

2 000 
2 000 

10 000 
7 000 
7 000 

11 200 
7 300 
8 000 
1 000 
6 000 

7 500 

10 000 

6 000 

13 000 

10 000 
• ' .. • * P , îf O $ İ> 

7 500 

1 

5 000 

24 000 
40 000 
23 000 
12 000 
25 000 

(S. Sayısı: 55) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

67 Ziraat Fakül. ısıtma giderleri 
68 İlahiyat » » » 
69 S. Bilgiler» » » 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 

12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi posta ve telgraf ücretleri 

13 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

14 Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

15 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 Veteriner Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

17 Ziraat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

18 İlahiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi pos
ta ve telgraf ücretleri 

21 Rektörlük telefon giderleri 
22 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi telefon giderleri 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

25 000 25 000 25 000 
1 1 1 

10 900 10 000 10 000 

305 602 352 002 347 002 

1 000 

900 
500 

2 100 
4 300 
1 500 
1 000 
150 

5 000 

14 450 

1 000 

900 
500 

2 100 
4 300 
1 500 
1 000 
300 

2 000 

13 600 

1 000 

900 
500 

2 100 
4 300 
1 500 
1 000 
300 

2 000 

13 600 

500 
800 
800 

1 000 

1 000 

1 300 

1 500 

250 
750 

3 000 

2 500 

500 
800 
500 

1 000 

1 000 

1 300 

1 500 

250 
750 

3 000 

2 500 

500 
800 
500 

1 000 

1 000 

1 300 

1 500 

250 
750 

3 000 

. 2 500 
(S. Sayısı: 55) 



17 — 

M. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi telefon giderleri 
Hukuk » » » 
Tıp » » » 
Veteriner' » » » 
Ziraat » » » 
ilahiyat » » » 
S. Bilgiler» » » 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

1951 
Y i h 
ödeneği 
Lira 

2 000 
2 000 
3.000 
4 500 
6 000 

. 500 
2 000 

33 400 

4 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 
2 000 
3 000 
4 500 
6 000 

500 
2 000 

33 600 

0 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 500 
2 000 
3 000 
4 500 
6 000 

500 
2 000 

33 600 

0 

Giyecekler 
11 Rektörlük 1500 1500 1500 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

tesi 
Fen Fakültesi 
•Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » • 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Rektörlük geçici görev yolluğu 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi geçici görev yolluğu 
Fen Fakültesi geçici görev yol
luğu v 
Hukuk Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Tıp Fakültesi geçici görev yol
luğu-
Veteriner Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Ziraat Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
İlahiyat Falriiltesi geçici görev 
yolluğu 

(S. Sayısı: 

5 000 
3 000 . 
2 520 
5 000 
4 900 
5 000 

600 
3 000 

30 520 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

2 400 

4 000 

2 000 

3 200 

500 
55) 

4 000 
4 000 
4 000 , 
5 000 
4 900 
5 000 

600 
2 500 

31 500 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

2 400 

5 000 

2 000 

3 200 

1 000 

4 000 
4 000 
4 000 
5 000 

^ 900 
5 000 

600 
. 2 500 

31 500 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

2 400 

5 000 

2 000 

3 200 

1 000 
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29 

32 

33 
. 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

> İC!vll 
•• • . Y 

ödeneğin çeşidi 

S. Bilgiler Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesinin yurt içi araştırma ve 
inceleme, öğrenci yolluk ve gi
derleri 
Fen Fakültesinin yurt içi araş
tırma ve inceleme, öğrenci yol
luk ve giderleri 
Hukuk Fakültesinin yurt içi 
araştırma ve inceleme, öğrenci 
yolluk ve giderleri 
Tıp Fakültesinin yurt içi araş
tırma ve inceleme, öğrenci yol
luk ve giderleri 
Veteriner Fakültesinin yurt 
içi araştırma ve inceleme, öğ
renci yolluk ve giderleri 
Ziraat Fakültesinin yurt içi 
araştırma ve inceleme, öğrenci 
yolluk ve giderleri 
İlahiyat Fakültesinin yurt içi 
araştırma ve inceleme, öğren-
*ci yolluk ve giderleri 
S. Bilgiler Fakültesinin yurt 
içi araştırma ve inceleme, öğ
renci yolluk ve giderleri 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi yabancı memleketler yol
luğu 
Fen Fakültesi yabancı memle
ketler yolluğu 
Hukuk Fakültesi yabancı mem 
leketler yolluğu 
Tıp Fakültesi yabancı memle
ketler yolluğu 
Veteriner Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Ziraat Fakültesi yabancı mem
leketler yolluğu 
ilahiyat Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
S. Bilgiler Fakültesi yabancı /• 
memleketler yolluğu • 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

2 400 

5-000 

2 000 

2 500 

1 000 

5 000 

8 000 

1 000 

3 000 

5 000 

4 000 

3 200 

â 000 

7 600 

7 000 

..'"_.. . 1 

7 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 400 

6 000 
t ; 

* • 2 000 
' 

2 500 

2 000 

5 000 : 

8 000 

1 500 

3 000 

• 5 000 

4 000 

3 200; 

3 000 ] 

7 600 

7 000 

2 000 
.." , 

7 000-

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira ••• 

2 400 

6 000 

2 000 

2 500 

2 000 

5 000 

8 000 

1 500 

3 000 
- — - ' • ' - iv 

- 5 000 

4 000 

. 3 200 

r 3 ooo 
7 600 

7 000 

2 000 
•v\ 

7 Ö00 
(S^ Sayısı^ 55): 
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52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

1 
( ' i , 

V 

Ödeneğin çeşidi 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi yabancı profesörler ve uz
manların yolluk ve giderleri 
Fen Fakültesi yabancı profe
sörler ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 
Hukuk Fakültesi yabancı pro
fesörler ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 
Tıp Fakültesi yabancı profe
sörler ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 
Veteriner Fakültesi yabancı 
profesörler ve uzmanların yol
luk ve giderleri 
Ziraat Fakültesi yabancı pro
fesörler ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 
İlahiyat Fakültesi yabancı pro
fesörler ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 
S. Bilgiler Fakültesi yabancı 
profesörler ve uzmanların yol
luk ve giderleri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Bira 

2 000 

3 000 

. 
1 

2 000 

1 

1 

1 

1 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
;.-:vuUira 

2 000 

5 000 

1 

2 000 

1 

1 

1 000 

600 

Komisyonca 
kabul edilen 
.MLira""' 

2 000 

5 000 

1 

2 000 

1 

( 
1 

1 000 

600 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
-Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

93 806 

1 000 

1 000 
500 

1 500 
3 000 
1 000 
'2 000 

500 
1 000 

11 500 

103 403 

• 

1 000 

1 000 
500 

1 500 
3 000 
1 000 
2 000 

500 
1000 

11 500 

103 403 

1 000 

1 000 
500 

1 500 
3 000 
1 000 
2 000 

500 
1 000 

11 500 

(S. Sayısı: 55) 
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1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira ' 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira , . • Lira 

309 Taşıt giderleri 
11 Rektörlük taşıtları işletme gi

derleri . 3 00O 
12 Rektörlük taşıtları onarma gi

derleri 500 
31 Fen Fakültesi taşıtları işletme 

giderleri 4 500 
32 Fen Fakültesi taşıtları onarma 

giderleri 1 000 
51 Tıp Fakültesi taşıtları işletme 

giderleri 2 000 
52 Tıp Fakültesi taşıtları onarma 

giderleri 500 
61 Veteriner Fakültesi taşıtları 

işletme giderleri 5 000 
62 Veteriner Fakültesi taşıtları 

onarma giderleri 2 000 
71 Ziraat Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri „ 6 000 
72 Ziraat Fakültesi taşıtları onar

ma giderleri 2 000 
91 S. Bilgiler Fakültesi taşıtları 

_ _ _ işletme giderleri 3 000 
92" S ^ j ^ ^ O ^ ^ ^ ^ f l ^ , , ^ ^ « j r 

onıı̂ ^̂ ae.rlerx._̂ _:::=_.i_. 75u 
1)3Taşıt satmalma O 

'. : ebn"" 

tok mt 

3.00.0 

2 000 

4 500 

1 000 

2 000 f 

500 

5 000 

2 000 

6 000 

2 000 

2 500 

750 
0 

000 X 

000 X 
008 
008 X 
000.8 
000-1-

00er* 
000107 

Bölüm toplana hehtifâ&ıS&rsiboi' ıBMSCbö 
— ==ı=fcfiMHİIö̂  

000 I ÜçüncüOSftım toplamı 523 528 « ? ö « 5 I 

000 X 000 X 
008 008 
0 0 8 . .X.. . .. r 008 I ' , ndtomuncu kı&tön o Daire 

mzmeklarit 

3 000 

2 000 

4 500 

1 000 

2 000 

500 

5 000 

2 000 

6-000 

2 000 
* 

2 500 

750 
20 000 

-SOS— 
51 250 

1.591 855 
=& 

000 X 
W000.Ş , , t 000 S' Tgjgnî giderler^ 
G^İOvferilecek jfttâttr 

C p l ^ ^ » f f e ^ i d e r M XX " " rmaJcrol 

« sfiı jfrrIT 
« qıT 
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« /'HffiP 
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2 000 

4 000 

SX 
XX 
8X 
Bİ 
TX 
8X 
ö l 

4 000 
500 

2 000 

(3pS.*sas*&.£â5) 



21 — 
1952 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. .M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

• , ' ' " ; ' . • 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

420 

12 

421 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » * • 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma ve 
denemelerinin her çeşit gider
leri 

6 500 
150 000 
15-303 

134 ÖÖÖ 
. 80 000 
186 000 

6 000 
20 000 

597 803 

• 

2 500 

10 000 
180 000 
18 000 

190 000 
90 000 

186 000 
6 000 
7 000 

687 000 

2 500 

10 000 
167 000 
18 000 

440 000 
105 000 
186 000 

'6 000 
12 000 

944 000 

2 500 
422 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi Arkeoloji ve Doğu Anado
lu araştırma istasyonlarının 
her çeşit giderleri 6 000 8 000 10 000 

000,1)8 mOOpilS . „,0QQ.ö£ . . . . . . . . ' i-rahrobca '»Y %£^ mm*m™m* ^ o ooo 
oooos nWW e § 1 1 } £ 1 W P & y uuu , vmWif.\ y uuu 

432 Tıp Fakültesinin hastanelere^. . rttişoî) \z»tti\M$ hmılnll W 
000 öl ilfpin^ğiderleriOOO 01". frohoh'vs mv 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilen^ Miiao<> isojIibMT 'tolbîîO' B (>£ 
000 S8 &Mh f iderler iylÖ^ak bedeli 91 250 hohtâh2Wv. 91 250 

— 4 2 - Hastanelerde doyurulacakların r •• 
00S S68 yfp&e»edelleı$0B öl>8 ıraj5lqo*l8gr^-' 138 955 138 955 

Bölüm t o p l a m j ^ ^ l O ^ f e j j ü p ^ 2 I%# 0 5 

©i9l^MnıgnoDiîJ3d^^ıngr"(^a ~ 
451 Yayın giderleri etyhuütfjîHoY m'mhlsooirıehaö^ 

11 Rektörlük satmalma ve abone mftsbrg *igso ıoxl 
giderleri (ibteU fiyjisöğoOıfrreTı^p SJ ı 0C0 

000 8 12 D9PQr# Tarih CÖfMya Fakül- ^ 
000 £ t^fiQs4bnalma #Qıllone gider- : raoiJibİBU rrol 81 
000 £ i(â§0 £ 000 £ 15 000 « l W ö P M 15 000 



: » — 

M. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

. ' • • ' ' • ' ' ' • . ' ' 

v*' 

Ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi satmalma ve 
abone giderleri 
Hukuk Fakültesi satmalına ve 
abone giderleri 
Tıp Fakültesi satmalma ve abo
ne giderleri 
Veteriner Fakültesi, satmalma 
ve abone giderleri 
Ziraat Fakültesi satmalma ve 
abone giderleri 
ilahiyat Fakültesi satmalma ve 
abone giderleri 
S. Bilgiler Fakültesi satmalma 
ve abone giderleri \ 
Rektörlük çeşitli yayın gider
leri 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi çeşitli yaym giderleri 
Fen Fakültesi çeşitli yayın gi
derleri 
Hukuk Fakültesi çeşitli yaym 
giderleri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın gi
derleri 
Veteriner Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Ziraat Fakültesi çeşitli yaym 
giderleri 
İlahiyat Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
S. Bilgiler Fakültesi çeşitli ya
ym giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
t ılı 
ödeneği 
Lira-

30 000 

. 20 500 

14 000 

5 000 

5 000 

6 000 

20 000 

15 000 

30 000 

21 500 

42 500 

25 000 

25 000 
-

25 000 

10 000 

35 000 

345 500 

195S yi 
Hükümetçe 

istenen 
:.. Lira 

30 000 

25 000 

20 000 

7 000 

5; 000 

10 000 

20 000 
- • 

15 000 

35 000 

30 000 

42 500 

30 000 

30 000 

30 000 

15 000 

35 000 

395 500 

Lı i$iü 
Komisyonca 
kabul edilen 
JALira-a*' 

30000 

S 25 000 

20 000 

7 000 

5 000 

10 000 

20 000 
"" * *,- *' f 

15 000 

35 000 

30 000 

42 500 

30 000 

30 000 

30 000 

15 000 

35 000 

395 500 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her çeşit giderleri 

12 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi 

13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 

3 000 
4 000 
4 000 

( S. Sayışı: 55 ) 

3 000 
4 000 
4 000 

3 000 
4 000 
4 000 



23 — 

•/ 
1,, *' 

B. M. 

15 
16 
17 
18 
19 

l ;1IİY' 
ı j ^ t ' i . - ..;•:•* 

^mr-i 
Ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

4 500 
1 000 
3 000 

1 
5 000 

24 501 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 500 
1 000 
3 000 

1 
5 000 

24 501 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 500 
1 000 
3 000 

1 
5 000 

24 501 

453 Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit giderleriyle 
bunlara katılacakların yolluk 
ve giderleri 

459 Spor giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

17 855 
1 

17 855 
2 400 

17 855 
2 400 

1 239 565 1 383 461 1 642 461 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

505 

10 
20 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1947 - 1950 yılları borçları 
1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

2 000 

2 000 
1 

2 001 

2 000 

6 001 

4 000 

4 000 
1 

4 001 

2 000 

10 001 

4 000 

4 000 
1 

4 001 

2 000 

10 001 

Altıncı "kısım - Yardımlar 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 

11 Üniversite öğrenci bursu 
. 12 DİL ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi! 

30 000 

3 500 

30 000 

3 500 

30 000 

3 500 

(S. Sayısı: 55) 



SA 

M. Ödeneğin çeşidi 

1951 1952 yılı için 
Yı l ı , Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
îlâhiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Vehbi Koç Öğrenci Yurduna 
yardım 

Altıncı lasını toplamı 

5 000 
2 000 
3 000 
1 000 

500 
1000 

50 000 

96 000 

0 

96 000 

5 000 
2 000 

.3 000 
1 000 

500 
1 000 

50 000 

96 000 

10 000 

106 000 

5 000 
2 000 
3 000 
1 000 

500 
1 000 

50 000 

96 000 

10 000 

106 000 

KISIMLAR TOPLAMİ 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 823 627 
523 528 

1 239 565 
6 001 

96 000 

7 688 721 

6 319 24.6 
576 855 

1 383 461 
10 001 

106 000 

8 395 563 

6 412 476 
591 855 

1 642 461 
10 001 

106 000 

8 762 793 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

11 
12 

13 
14 

Yapı onarımı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 

( S. Sayısı 

5 000 

15 000 
1 

41 254 
55) 

10 000 

15 000 x 
1 

10 000 

10 000 

15 000 
1 

10 000 



25 ~~ 

Ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

II - Satmalma, yapı, tesis 
've sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve tesisler 

Yatırımlar toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

5 000 
20 000 
10 000 
2 001 

10 000 

108 256 

1 180 000 

1288256 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
35 000 
10 000 
12 000 
5 000 

102 001 

0 

102 001 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
35 000 
10 000 
12 000 
5 000 

102 001 

980 000 

1 082 001 

•B-- CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Hazine yardımı 
Yatırımlar dışındaki giderler 
için yardım 
Yatırımlar için yardım 

6 561 294 
1 308 256 

1952 yıl: için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

7 460 144 
102 001 

Harçlar 
Çeşitli gelir 
Bağışlar 
Eski yıllardan devreden nakit 

170 000 
60 000 

1 
877 427 

175 000 
60 000 

1 
700 418 

7 047 374 
1 082 001 

Bölüm toplamı 7 889 550 7 562 145 8 129 375 

175 000 
60 000 

1 
1 480 418 

GENEL TOPLAM 8 976 978 8 497 564 9 844 794 

(S . Sayısı: 55) 



- 26 — 
O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z E T 

Kanun 1.3,6,1946 4036 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi. 

Görevin çeşidi 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

Rektörlük 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Kardekş memuru 
Daktilo 

» . . . - ' • 

Fiş memuru 
Başodacı 
Dağıtıcı 
Odacı 
Şoför 

Bil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

1 
1 

r-i 
4 
1 
1 
1 
8 
1 

230 
230 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
200 

Kartograf 
Kitap tasnif memuru 
Desinatör 
Fotoğrafçı 
Fiş memuru 
Kaloriferci 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Not çoğaltma memuru 
Elektrikçi 
Ciltçi 
Ciltçi yardımcısı 
İdare memuru 
Daktilo 
Odacı 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Dosya memuru 
Odacı 

230 
230 
230 
230 
150 
175 
150 
150 
130 
150 
150 
100 
150 
150 
100 
90 

150 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Fen Fakültesi 

Desinatör 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 

Not çoğaltma memuru 
Teknisiyen 

* 
Tahnitçi 
Cam aletleri yapıcısı 
Elektrikçi ve telefoncu 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Hazırlayıcı 

Şoför 
Fotoğrafçı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odncı 
Bekçi 
Lâboratuvar hademesi 

Hukuk Fakültesi 

Not çoğaltma memuru, 
Tasnifçi 
Dosyacı 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 

7 
1 
1 
1 
1 
18 
2 
3 

200 
230 
175 
150 
130 
250 
230 
230 
350 
250 
250 
100 
150 
200 
175 

12 150 
130 
200 
150 
100 
115 
90 
100 
90 

175 
225 
225 
275 
150 
200 

(•Ş. Sayısı: 5^) 



Görevin çeşidi 

— B — 
Sayı Ücret 

Elektrikçi ve telefoncu 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Onarıcı 
Bahçivan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
Bekçi 
Kapıcı 

T\p Fakültesi 

Teknisiyen 

Hazırlayıcı 

Arşivci 
Daktilo 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Otoklav memuru 
Mulajcı 
Masajcı 
Röntgen banyocusu 
Hastabakıcı 

Lâboratuvar hademesi 
Fotoğrafçı 
Telefoncu ve Santral memuru 
Onarıcı 
Şoför 
Bahçivan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Aşçı 
Diyet aşçısı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Terzi yardımcım 
çamaşırcı 
Ütücü 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 
1 
1 

15 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
X 

51 
15 

5 
65 

2 
1 
1 
2 
1 

12 

250 
250 
150 
150 
175 
100 
115 
90 
120 
120 

370 
300 
250 
200 
300 
200 

32- 150 
4 115 

150 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
150 
90 
100 
110 
90 
300 
200 
200 
200 
175 
100 
115 
350 
200 
115 
200 
100 
90 
90 
90 

Görevin çeşidi 

Gardiyan 

Veteriner Fakültesi 

Daktilo 
Dağıtıcı ve takipçi 
Hazırlayıcı 

Şoför 
Şoför yardımcısı 
Kapıcı 
Başodacı 
Lâboratuvar hademesi 
Hayvan bakıcısı 
Odacı 
Tecrübe hayvan yetiştiricisi 
Nalbant 
Gece ve gündüz bekçisi 
Desinatör 
Elektrikçi 
Marangoz ustası 
Demirci 
Seyis 
Usta 

> 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 
Tortipçi 
Matbaa makinisti 
Cilt ustası 
Cilt ustası yardımcısı 
Parisımancı 
Su ve kaloriferci ustası 
Telefon Teknisiyeni 

Ziraat Fakültesi 

Daktilo 
Dağıtıcı ve takipçi 
Hazırlayıcı 

Teknisiyen 

Şoför 
Odacı 

Sayı Ücret 

2 90 

2 
1 
5 
6 
6 
1 
1 
2 
1 

12 
11 

7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 
6 

11 
9 
3 
2 
2 
2 

13 
8 

150 
110 
175 
150 
130 
2110 
150 
100 
115 

90 
İ00 
90 
150 
200 
120 
250 
250 
250 
175 
120 
175 
185 
120 
100 
200 
250 
250 
150 
125 
225 
150 

150 
120 
130 
150 
175 
250 
200 
200 
110 
90 
90 

(S. Sayısı: 55) 



Görevin çeşidi 

Lâboratuvar hademesi 
Eahçıvan 

» ^ . •. . . 
» 
» 

Sürekli tarla amelesi 
s> > » 

Kapıcı 
Gece ve gündüz bekçisi 
Arşivci 
Desinatör 
Grattkçi 
Teksir memuru 
Büyük, küçük baş hayvan tecrübe 
ve bakım ustası 

» > » » 
» » » ' • " ' • > " ' • 

» » » » 
Tarla denemeleri teknisiyeni 
Çiftçibaşı 
Fotoğrafçı 
Cam âletleri yapıcısı 
Elektrik teknisiyeni 
Telefon teknisiyeni 
Su, havagazı teknisiyeni 
Kaloriferci teknisiyeni 
Cilt işleri teknisiyeni 

Sayı 

10 
2 
1 
1 
6 
5 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 28 — 
ücret 

90 
270 
200 
150 
100 
120 
100 
90 
90 

150 
230 
200 
150 

200 
170 
150 
130 
250 
200 
250 
350 
250 
200 
200 
250 
300 1 

, Görevin çeşidi 

Santral ve Telefoncu 
Tekniker 
Marangoz ustası 
Mürettip 
Onarıcı 

îlâhiyat Fakültesi 

Daktilo 
Not çoğaltma memuru 
Odacı 

» 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Not çoğaltma memuru 
Daktilo 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Elektrikçi ve telefoncu 
Kaloriferci 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 

, Ciltçi 
Ciltçi yardımcısı 
Şoför 
Başodacı 
Odacı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 

ÜcreJ 

120 
120 
250 
220 
150 

175 
175 
100 
90 

175 
150 
230 
200 
175 

. 150 
175 
100 
150 
100 
200 
130 
90 

B. M. 

E - CETVELÎ 

Ödeneğin çeşidi I B. M. 

204 Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fakültesi 

15 
16 
17 
18 
19 

ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
îlâhiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

( S. Sayısı: 55 ) 



- m -
L - CETVELÎ 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 > 
3 » 
4 » . . . 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

b) Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 .» 
9 Asistan (Seminer kütüpanecisi) 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » ;... 

b) öğretim yardımcısı 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

8 Profesör 

§ Doçent 

1 
2 
5 
1 
10 
10 
11 

150 
125 
100 
90 
70 
60 
50 

8 
22 
19 
7 

4 
7 
4 
7 
6 

11 

6 
12 
15 

60 
50 
40 
40 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 

2 100 
8 90 
1 80 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

6 Doçent 4 
9 
14 

.70 
60 
50 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

Tıp Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

1 Profesör 
2 » -

4 Profesör 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 :» 

b) öğretim Yardımcıları 

7 
8 

10 
4 
5 
7 

Asistan 
» 
» 

Uzman 

» 

9 Okutman 

4 Başeczacı 
6 Eczacı 
7 » 

10 Başhemşire 
12 Hemşire 

9 Ebe 
10 » 

c) Memurlar 

9 
5 

10 
9 

10 
25 
32 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
8 

20 
1 
1 

60 
50 
40 
35 

2 
2 
9 
9 
6 
6 
15 
20 

150 
125 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
35 
90 
80 
60 
50 
40 

90 
70 
60 
35 
25 
40 
35 

(Ş . Sayısı: 55) 



Görevin çeaidi Şayi Aylık T D. 

Veteriner Fakültesi 

a) öğretim Üyeleri 

4 Profesör 
5 Doçent 
İ' > 
7 > 
8 > 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » \ 
Si Uzman 
6 » 
7 Okutman 

iftraa* Fakültesi 

m) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
"£.. » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 •••» 

8 » 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 

10 
4 
8 
2 
1 
2 
2 

1 
4 
8 
5 
5 
5 

12 
11 

16 
•18 

90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 

150 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 

Görevin çeşidi &ayı Âyİık 

Ö AsisUm 
10 » 
4 Uzman 
5 » 
6 ':>' 
6 Okutman 
7 > 

İlahiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

6 Doçent 
7 » 
8 » 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 Asistan 
9 > 

10 » 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

5 Profesör 
5 Doçent 
6 » 
7 > 
8 » 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 > 
9 > 

10 » 

19 
15 
1 
2 
1 
2 
1 

40 
35 
90 
80 
70 
70 
60 

1 
1 
4 

1 
1 
3 
2 

70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

3 
5 
8 
3 
5 

4 
4 
8 
12 

80 
80 
70 
60 
60 

60 
50 
40 
35 
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Şölüm 223 — Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve yoUuklariyle 
% başka giderleri 
^1 Askerlik dersi konferans ücretleri de bu bölümden ödenir. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
Madde 42-49 — Yabancı memleketler yolİuğu 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince yabancı memleketlere gönde
rilecek öğretim üyelerinin yolluk ve diğer giderleri. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 
Madde 93 — Taşıt satmalma 

Veteriner Fakültesi için bir aded ambulans. , ;^? i[r ) 

Bölüm 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçler ile ilgili her çeşit giderler 
Enstitü ve lâboratuvarların fennî alât ve levazımı, yazı hesap ve teksir makineleri, ecza ve kim

yevi maddeler, ve her türlü gereçler, öğretimle ilgili her türlü, materyelin alımı, yaptırma ve ona
rımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme giderle
ri, alet ve cihazları taşıma, montaj ve onarma giderleri, amele ve işçi gündelikleri, elektrik, ay* 
dmlatma ve havagazı muharrik kuvvet ve su bedelleri, enstitü atelye ve lâboratuvarların işletme
lerinin gerektirdiği her çeşit giderler. 

f̂ "* Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 21-29 — Çeşitli yaym giderleri 

Kâğıt; baskı, ciltleme telif ve tercüme, klişe bedelleri, öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme üc-
, retleri. . 
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Kadrosunun adı 

Profesör 
» 
»• 

Uzman 
Okutman 

Profesör 

Ord. Profesör 
Profesör . . 
Uzman 

Profesör 
» 

Okutman 

1951 yılı geçici hizmetliler kadrosu 

Sayı Aylık üçer ti Hizmet Süresi 

ve'Tarih -Coğrafya Fakültesi 

1 500 12 
1.000 12 

'700 12 
540 - 12 
540 12 

Fen Fakültesi 

1 500; : • 12 

Tıp Fakültesi 

2 000 12 
500 12 
500 12 
350 • • . : 12 

îlâhiyat Fakültesi 

2 000 7 
1 200 ,12 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

350 12 
300 12 

Aylık 
» 
» 
» 
» 

. » 

» 
•> » 

» 
» • ' 

» 
» 

» 
» 

Ankara Üniversitesi 1952 Malî yılı Bütçe tasarısı hakkında rapor 

Ankara Üniversitesinin yürürlükte olan bütçesinin uygulanması sonuçları ile 1952 malî yılı bütçe ta
sarısı 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesi uyarınca incelenmiş ve bu hususta mü

talâalarımız aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

1. Şekil bakımından: 
A) Bütçemizin 301 nci bölümünde (Büro giderleri) başlığı altında toplanmış olan maddelerin 

fakülteler sayılarına göre bir madde içinde tevhit edilmesi ve her fakülteye ait maddenin, kır
tasiye, demirbaş, öteberi aydınlatma ve ısıtma kelimelerini ihtiva edecek şekilde birbirine mütena
zır olarak adlandırılmasının bütçenin şekil bakımından düzenliliğini sağlıyacağı düşünülmüştür. 

B) 206 nci bölümün çocuk zammı, doğum yardımı ve ölüm yardımı '"*<s ilgili maddelerinin de 
tevhit edilerek üç ayrı madde içinde toplanması da şeklî düzenliliği temh* bakımından uygun ola
caktı]*. §£: " ^ 

C) Vehbi Koç öğrenci yurdu sözleşmesinin mahsus maddesine göre mevcudun beşte biri nis
petinde meccani olarak ibate edilecek öğrencilere ait masrafların, yurdun umumi gelirlerinden değil 
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üniversitece karşılanması gerekmektedir. Bu cihetin nazara alınması bu tesisi yapmış olan kimseye 
«Vahibe» tanınmış salâhiyete binaen mukavelenin feshini intaç edebilir. Böyle mahzurlu bir du

rumu önlemek üzere 1952 malî yılı bütçe tasarısına bu hususla ilgili yeni bir bölümün eklenmesi 
uygun olur kanaatindeyim. . 

II. - öz bakımından: 
A) Masraflar. 
1. Kuruluşundan bu yana bütçeleri tetkik olunduğunda, Üniversitemizin masrafları genel ola

rak bir artma temayülü göstermektedir. Bunda üniversitemize katılan yeni Fakültelerin, her fa
külte içinde tekâmüle doğru yönelen gelişmenin gerektirdiği yeni teşkilâtın önemli bir payı var
dır. Üniversitemiz fakültelerinin kitaplık] arının kitap ve ilmî mecmualarla zenginleştirilmesi, ted
risat fonksiyonu yanında üniversitemizin araştırmaya ve neşriyata da gerekli yeri verebilmesi bu 
artmaları meşrulaştıran başlıca sebepler olarak sayılabilir. Bu itibarla bu işlere ayrılan masrafla
rın ilerde daha da artırılması temenniye değer görülmüştür. 

2. Fen fakültesi yeni taşınacağı bina için bu kere yeniden müstahdem istemektedir. Yeni ve 
müstakil bir binaya taşınmak bu ciheti meşrulaştırmaktadır. Yeniden istenilen hizmetliler için 
ödenecek ücretler diğer fakültelerdeki emsalleri gibi tesbit olunmuş ve gerçek ihtiyaçlar göz 
önünde tutularak bütçeye konulmuştur. 

3. Bu yılki bütçe tasarısında görülen artmalardan birisi de öğretimle ilgili çeşitli masraf ka
lemlerinde rastlamaktayız. Bir yandan Fen Fakülte mizin yeni bir binaya taşınacak olması ve bu 
itibarla birçok yeni tesislere ihtiyaç hissetmesi diğer yandan da Tıp Fakültemizin Gülhane Hasta
nesinden ayrılması dolayısiyle yapılması lâzımgclen tesisler bu artmanın başlıca sebebini teşkil et
mektedir. Ziraat ve Veteriner fakültelerinde de benzer tesisler kurulduğundan bir miktar artma 
vardır. Daha ziyade tatbiki ilimlerle uğraşan bu fakültelerde kurulacak çeşitli tesisler kısa zaman
da feyizli neticeler verebilecek ve bundan memleket irfanı büyük faydalar sağlıyacaktır. Üniversi
temizin gelirlerinin de bundan istifade edeceğine muhakkak nazariyle bakılabilir: 

B — Gelirler: 
Üniversitemizin gelir kaynakları henüz gelişmemiştir. Bu bakımdan tavsiyeye değer tedbirler 

şunlardıı1. 
1. Harç tarifelerinin İstanbul Üniversitesindeki hadlerde göz önünde tutularak bir kere daha 

yeni baştan nazara alınması. 
2. Kitap ve sair yayınlar satışlarından elde edilecek gelirlerin, döner sermayemizin bir an önce 

işler hale getirilmek suretiyle artırılması. 
3. Tıp Fakültesinde klinik çalışmalarından, diğer fakültelerde de enstitülerde yapılan tahlil ve 

saireden elde edilecek gelirlerin de ciddî surette takviye edilmesi. 
Bu tedbirler sayesinde üniversitemizin bütçesini bu kaynaklardan elde edilecek gelirlerle ger

çekten beslenir hale getirmek imkânı hâsıl olacaktır. 
Saygılarımla. \ 

Malî Danışman 
Profesör Bedri Gürsoy 

-—upi t»H.. • g j o f c j n I S 
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Yılı 

Beden Terbiyesi G. M. Bütçesi 



l w L Telîvea» G^1 Müdürlüğü 1952 yıl, Bütçe Kanımu tasat.ısı 
Beden T « b * * ,tçe Komisyonu raporu (1/271) ,. 

//i A 
v ^ x "•• S0,.XI 1951' 

Başbakanlık ' v 
Muamelât Genel Müdürlüğü . . ^ 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2172, 6/3852 

Büyük Millet" Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi'hakkında hazrlanan ve Bakanlar fen-

luncalunca 29 . XI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise ™™ l m a s l kararlaştmlan kanun tasarısına ©* 
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla ^ r z e d e n n u , 

4.il/çüldcres: 

GEKEKÇE 

B, '-"'Mî.. •••• ' • ! ! ; ; ' | - ' ^ g ; f . ' . "\'i 

201 10 Memurlar aylığı : 
Bu bölüm ödeneği kadroya göre hesaplanmak suretiyle konulmuştur. Bu hesap aşağıda 
gösterildiği şekildedir, 

Esas kadro 149 400 Lira 
1 ve 2 üst derece farkı 15 600 » 

165 000 1952 yılı için teklif olunan ödenek olup geçen 
yıla nazaran 2 400 lira eksiktir. 

20 Açık aylığı : 
Halen açık aylığı alan memur yoktur. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1 lira ödenek 
konulmuştur. 

202 10 Memurlar ücreti : 
Hesabıaşağıda gösterildiği şekilde kadroya göre hesaplanmak suretiyle ödenek konul
muştur. 

Esas kadro tutarı 135 900 Lira 
1951 (L) cetveli 34 800 » 

101 100 1952 yılı için teklif edilmiş olan ödenektir. 
20 Hizmetliler ücreti : 

Bu tertipteki ödenek miktarı geçen yıl 92 100 lira idi. Beden Terbiyesi Yüksek Ensti
tüsünde çalışan yedi hizmetliye ait kadronun adı geçen müessese ile birlikte Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine aktarılmasından 8 340 lira noksanı ile 83 760 lira ödenek teklif 
edilmiştir: 
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203 Geçici hizmetliler ücreti : . 
. Geçici hizmetliler kadrosunda bir değişiklik olmadığı cihetle geçen yıl olduğu gibi bu 

yıl da 24 900 lira ödenek teklif edilmiştir. ' . . • • - . • • 

204 Yabancı uzman Ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Bu yıl yabancı uzman getirilmiyeceği nazara alınarak bölüm kaldırılmış bulunmaktadır. 

206 10 Çocuk zammı : 
Halen 55 çocuk olduğuna göre (55X10X12=6 600 lira) tutmaktadır. Yıl içinde yeniden 
doğacak çocuklar için de 400 lira konulmuş, bu suretle ödenek miktarı geçen yıla nazaran 
500 lira eksiği ile 7 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

20 Doğum yardımı : 
Geçen yıl ödeneği 2 000 lira idi. Bu yıl 800 lira eksiği ile 1 200 lira teklif edildi. 

30 ölüm yardımı : 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 000 lira konulmuştur. 

40 Yakacak zammı : • , . . ' . -
Yakacak zammı verilmesini icabettirecek bölgelerde memur istihdam edilmiyeceğine göre 
bu maddeye ödenek konulmamıştır^ 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Bu tertibe ödenek konulmamıştır. 

209 11 % 5 Emekli ve ,% 25 giriş kesenekleriyle artış farkları : 
Bu tertip ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanmak suretiyle konulmuştur ve geçen yıl 
19 833 liradan ibaret olan ödenek miktarı bu yıl 591 lira noksanı ile 19 242 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Memurlar aylığı 165 000 •, Lira 
Ücretler 184 860 » 

349 860 X 5,5 = 19 242 lira. 
12' % 1 ek karşılıklar : 

Bu tertip ödeneği kadroya göre hesaplanmış (memurlar aylığı) ve (ücretler) tertipleri 
toplamı bulunan 349 860 liranın % 1 i 3498 lira konmuştur. Bu miktar geçen yıla naza
ran 108 lira eksik bulunmaktadır. ( 

13 Emekli ikramiyesi : ' . , 
Tertibin muhafazası maksadiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 lira ödenek konulmuştur. 

14 Sandık yönetim giderleri karşılığı : ' 
Geçen yıla nazaran 119 lira fazlasiyle 970 lira ödenek konulmuştur. Rakam hesaba müs-
tenettir. 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yıl ödeneği 4 150 lira aynen ko ıulmuştur. 

210 ' Temsil ödeneği : 
Beher aylığı 125 liradan hesap edilerek geçen yılki 1500 lira aynen ipka edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
Bu bölümden bir kişi para almaktadır. Yıllık ödenek, hesap edilerek geçen yıl olduğu gibi 
aynen konulmuştur. 
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10 Kırtasiye : 
Bu tertip için. 200 liralk tahsisat kâfi gelmemekte ve bu yüzden kırtasiye temini hu
susunda güçlük çekilmektedir. Bu itibarla ödenek miktarı bizzarure 500 liraya çıka
rılmıştır. 

20 Döşeme :. 
Bu tertibe 100 lira ödenek konulmuştur. 

30 Demirbaş : 
Bu maddeye de 100 lira ödenek konulmuştur.".. 

40 öteberi giderleri : 
1951 yılı Bütçesinde 300 liralık ödeneji ihtiva eden bu tertibe müteferrik işlerin faz
lalığı yüzünden senenin ilk aylarında ödencksiz kalındığı nazara alınarak 200 lira fazlası 
ile 500 lira olarak teklif ediliştir. 

50 Aydınlatma ; * 
Aydınlatma karşılığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da M. Eğ. Bakanlığınca ödenecektir. 

60 Isıtma : 
Isıtma bedeli de M. Eğ. Bakanlığı Bütçesiden karşılanacaktır. 

Basılı kâğıt ve defterler ; 
Geçen yılki ödenek yıl ortasında bittiği halde bu yıl da aynı miktar ödenek muhafaza 
edilmiştir. » , 

l • " . • • • • • " 

11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Tasarruf mülâhazası ile geçen yıla nazaran 3 000 lira noksanı ile 6 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

21 Telefon giderleri : ' / 
Bn konuda 1951 yılı içinde ittihaz olunan tedbirler sayesinde masraf hayli azalmış 
bulunmaktadır, Bu kibırla geçen yıla nazaran 2 000 lira noksvu ile ve 3 000 liralık 

. ödenekle işin idare edilebileceği anlaşılmıştır. 

Kira bedeli : 
Kira bedeli geçen yıl olduğu gibi bu yıl da M. Eğ. Bakanlığı Bütçesinden karşılana
cağından bölüme ödenek konulmamıştır. 

Giyecekler : •. 
Tasarruf mülâhazası ile geçen yıla nazaran 1-25.0 lira eksiği ile 1 000 lira konulmuştur. 

10 Sürekli görev yolluğu : 
1951 yılı ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
1951 yılı ödeneğinin yıl ortasında bitmek üzere olduğu görülmüş olmasına rağmen aynı 
miktar muhafaza edilmiştir. 

30 Müfettişler yolluğu : 
Bölge hesaplarının teftiş işleri daha ziyade M. Eğ. Bakanlığı kanalı ile yaptırılmakta ol
duğu nazara alınarak bu yıl geçen yıla nazaran 3 000 lira eksiği ile 2 000 lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

40 Yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve memurlar yolluğu : 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı memleketlere müfettiş veya memur gönderilmiye-
çektir. Bu itibarladır ki, maddeye ödenek konulmamıştır. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri : 
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Bu yıl yabancı uzman ve hizmetli istihdam edilmiyeceği nazara alınarak ödenek konulma
mıştır. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçen yıl ödeneği 1 000 lira aynen muhafaza edilmiştir. \ 

309 21 Taşıtlar işletme giderleri : . ' , ' • 
Geçen yıl ödeneği 750 lira bu yıl da aynen konulmuştur. r ' 

22 Taşıtlar onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahri hizmetliler tazminatı : 
Fahri hizmetlilere ödenen tazminat için 5 000 liralık ödeneğin kâfi gelmiyeeeği Ağustos 
1951 sonundaki masraf kaydının 3 167 liraya baliğ olması ile de anlaşılmaktadır. Buna 
rağmen sırf tasarruf kaygusu ile 1952 ödeneği yine 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

413 Temsil giderleri : 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 300 lira ile iktifa olunacaktır. 

418 Faiz ve aciyo ve para taşıma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği 750 lira bu yıl 250 liraya indirilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri : 
1 000 liralık ödenek normal yılların ihtiyaçlarını karşılamaya kâfi idi. Fakat teşkilât 
bünyesinde derinliğine ve genişliğine yapılan teftişler neticesinde mahkemeye inti
kal eden ve raporun tetkikmdan sonra da intikali melhuz bulunan bâzı muamelâtın 
adliye, cephesinden takibini yapacak avukat ücretleri de bu tertipten ödeneceğine gö
re 4 000 lira fazlası ile 5 000 lira ödenek teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler: 
Bu tertipten Genel Müdürlükçe programlara uygun olarak organize edilecek yerli ve 
yabancı bilûmum spor faaliyetleri masrafları karşılanacaktır. Bu' program muvace-
heşindo bölüm ödeneğinin en az bugünkünün bir misli fazla olması zarureti karşı
sında dahi sırf tasarruf endişesi ile geçen yıl Ödeneği olan 246 163 lira aynen ip
ka edilmiştir. 

422 . Spor muayene merkezleri genel giderleri: 
Tesise taallûk eden masrafların dışındaki işletme masraflarının da 
bölüme âzami tasarruf düşüncesi ile geçen yıla nazaran 4 000 lira 
ra ödenek konulmuştur. 

423 Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü Genel Giderleri : 
Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü masrafları bu yıl M. E. Bakanlığı Bütçesinden 
karşılanacağı cihetle Genel Müdürlük bütçesinden çıkarılmıştır. 

424 11 Mevcut gereç ve araçların onarılması ve yenilenmesi : 
Geçen yıl yatırımlar kısmında 901-1 sayısı ile görülen bu madde bu yıl 7 000 lira 
noksan ödenek olan 3 000 lira ödenekle bu kısma alınmıştır. 

12 Satınalmacak spor araç ve gereçleri : , 
Geçen yıl yatırımlar kısmında 901-2 rakamı ile görülen bu madde bu sene aynen bu 
kısma alınmıştır. 

karşılanacağı bu 
eksik ile 1 000 li-
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Satinalma ve abone : 
Geçen yıl bir bölüm halinde olan yayın giderleri bölümü bu yıl iki maddeye ay
rılmış ve satmalma ve abone maddesini teşkil eden bu maddeye 3 000 lira ödenek 
konulmuştur. 
Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri: 
Bu maddeye 7 000 lira-ödenek konulmuştur ki, geçen seneye nazaran bölümün ödene
ği 10 000 lira eksilmiştir. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ve 
başka her çeşit giderleri : 
Bu yıl bu bölüm için ödenek teklif olunmamıştır. 

Danışma kurulu üyeleri giderleri: 
Bu bölüme geçen yılki miktar dâhilinde ödenek konulmuştur. 

Kurs Genel giderleri: / ' 
Bu yıl kurs açılmıyacağı kabul edilerek ödenek konulmamıştır. 

Olimpiyat genel giderleri: \ / ' 
Bu yil Finlânliya'da yapılacak Olimpiyat oyunlarına Danışma Kurulu kararı gereğince 
katışacak futbol, göreş, atletizm ve basketbol ekiplerinden müteşekkil Türk Millî Olim
piyat kafilesinin Finlandiya'ya gidiş geliş yol masrafları ile hazırlık çalışmaları, yetiş
tirme kampları sporcu-ve idareci yevmiyeleri ve müsabakaların her türlü genel giderleri 
-için bu tertibe1 200 000 lira ödenek konulmuştui'. 

Geçen yıl borçları: . • * , 
1951 yılı ödeneği bu yıl da 1 000 lira olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

1946 - 1950 yılları borçları : 
1948, 1949 ye 1950 yılları hesaplarının tamamlanmamış olmasından borç miktarının katî 
olarak tesbiti mümkün olamamış ve buyüzden 4 900 liralık ödenek tahminî olarak ko
nulmuştur. Bu rakamın, hesapların nihai durumu karşısında çok fazlalaştığı zannedil
mektedir. Geçmiş yıllar hesapları bugün bu bölüm rakamının net olarak tâyin ve tesbitine 
imkân bırakmıyacak derecede karışık bulunmaktadır. Henüz mahsubu icra olunmamış 
avanslar dolayısiyle Ödenek durumunun ne olacağı anlaşılamaz. Bu sebeple belki.de ileride 
karşılıksız borç kanunu teklifi yoluna dahi gidilmesine zaruret hâsıl olacaktır. 
1928 r 1945 yılları borçları: 
Bu tertibe ihtiyat kaydı ile 100 lira ödenek konulmuştur. 

Hükme bağlı borçlar : 
Bu bölüm ödeneği geçen yıl 1 lira idi; bu yıl Atletizm Federasyonu Başkanı Naili Mo-
ran'm Danıştay ilâmına bağlı yabancı dil ikramiyesi ödeneceğinden ödenek miktarı 1 500 
liraya çıkarıldı. 

Bina yapımı, saha ve salon tesisi giderleri : 
Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsüne ait olan bu ödeneğin Millî, Eğitim Bakanlığı Bütçe
sine konulması kararlaştırıldığından bütçeden çıkarıldı. 
Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi : 
Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsüne ait olan bu ödeneğin Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sine konulması icabettiğinden bütçeden çıkarılmıştır. . 
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Spor muayene merkezleri, yapı ve kurma işleri : 
Bina yapımı giderleri : 
Bu bölüme ödenek konulmamıştır. 
Mevcut makine ve araçların onarılması vo yenilenmesi : 
Bu maddeye de ödenek konulmamıştır. 
Diğer yapı ve onarma işleri : 
Bu yıl bu bölüme de ödenek konulmamıştır. 
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Rapor 
3 , 1 . 1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Geçen yıl raporumuzda arzolunduğu veçhile bu müessesenin statüsünü değiştirmeye matuf bir 
kanun tasarısı halen Meclis komisyonlarında müzakere olunmaktadır. Bu sebeple Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçe tasarısı bir intikal devresi mahiyeti arzetmektedir. 

1952 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gider bütçesi gerekçede tafsilen izah olunduğu 
veçhile muhtelif bölümlerde (210 317) lira fazla ve bir kısım bölümlerde de (137 747) lira noksan 
olmak üzere ceman (932 339) lira olarak tesbit edilmiştir. 1951 gider bütçesinde (859 769) lira 
tahsisat konulmuştur. Bu suretle geçen yıl bütçesine nazaran (72 570) lira umumi olarak fazlalık 
bulunmaktadır. Personel giderleri kısmında (27 741) lira noksanlık ve 119 lira gibi cüzi miktar da 
fazlalık görülmüştür. Yönetim giderleri de keza (11 752) lira noksan ile (24 252) liradır. 

Dördüncü kısım daire hizmetlerinde (85 752) lira noksanlık bulunmasına rağmen 477 nci madde 
olarak bu yıl bütçesine konulan (200 000) lira olimpiyat masrafları bu kısmın (204 000) lira faz
lalığın esasını teşkil etmektedir. Keza 419 ncu mahkeme giderleri bölümüne geçen yıl el konan ve 
sübuta varan bir kısım suiistimal hâdiselerinin malî neticelerini takip için 4 000 lira fazla tahsisat 
konmuş bulunmaktadır. 

Beşinci kısım borçlara 5499 lira fazlası ile 7 500 lira konmuştur. Yatırımlar kısmında geçen yıl 
konan (12 502) lira tahsisat bu yıl bütçesine konmamıştır. 

Gelir bütçesi, birinci bölümünde geçen yıl yardımına nazaran (105 065) lira fazlasiyle (892 337) 
lira ve ikinci bölümünda spor faaliyetlerinden eldo edilecek gelirler (40 000) lira ki, ceman (932 339) 
liradır. Evvelce de arzettiğimiz gibi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün statüsünü yeniden tes
bit edecek kanunun bir an evvel memleket realite ve menfaatlerine uygun şekilde çıkmasını temenni 
etmekle 1952 yılı bütçe tasarısının kabulünü saygı ile arzeder. 

Elâzığ Milletvekili 
Ömer Faruk Sanaç 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu , 13.11.1952 

Esas No. 1/271 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
bakanlığın 30 . XI . 1951 tarihli ve 6/3852 sa
yılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı komis
yonumuza havale olunmakla Millî Eğitim Ba-
Kanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü ve Beden Terbiyesi Genel Mü
dür vekili hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1952 
yılı Bütçesini komisyonumuz adma inceliyen ra
portörün raporu okunduktan ve Genel Müdür
lüğü ilgilendiren hususlar hakkında üyeler ta
rafından vâki sualler Hükümet tarafından ce
vaplandırıldıktan sonra bütçenin bölüm ve mad
delerinin tetkikma geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı yatırım dışı gi
derleri 1951 Bütçesine nazaran (85 072) fazla
lıkla (932 339) lira olarak Hükümetçe teklif 
vo tesbit edilmiştir. 

Yatırım kısmında ise; 1952 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında, Beden Terbiyesi Yüksek' Ensti
tüsüne ait olan bâzı hizmetlerin gerektirdiği 
ödeneklerin Millî Eğitim Bütçesine konulmuş 
olmasından dolayı ayrıca ödenek teklif edilme
miş bulunuyor. 

Gider bütçesindeki (85 072) lira artışa mu
kabil, bu yıl yapılacak olan Olimpyatlara işti
rakimizi temin maksadiyle gider bütçesinin 477 
nci bölümüne (Olimpyat genel giderleri) olarak 
mevzu bulunan (200 000). liradan bu miktar 
tenzil edilecek olursa 1952 yılı gider bütçesi
nin geçen yıla nazaran (114 928) lira noksan 
olarak teklif edilmiş olduğu ve bu tasarrufun 
da muhtelif bölümlerde yapılan indirmelerden 
husule geldiği anlaşılır. 

Komisyonumuz; 1952 yılı (D) cetvelinden 

çıkarılan (3) kadronun hizmetin aksamaması 
bakımından tekrar cetvele ithali lüzumuna ka-
ani bulunduğu cihetle 202 nci bölümün 20 nci 
(hizmetliler ücreti) maddesine bu kadroların 
maaş karşılığı tutarı olarak (8 340) ve 306 nci 
(giyecekler) bölümüne de (1 000) lira ilâve et
mek suretiyle gider bütçesini (941 679) lira 
olarak tesbit ve kabul etmiştir. 

477 nci (Olimpiyat genel giderleri) bölümü
ne mevzu (200 000) liranın, Millî Olimpiyat Ko-
mitescinin emrine Verilmesi için (R) cetveline 
formül ilâvesi yerinde ve uygun görülmüştür. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı Gelir Bütçesi de; , ' 
genel bütçeden yapılan yardım geçen yıla na
zaran (105 069) lira fazlası ile (892 337), iki • 
gelir bölümünün kapanmaması için konulmuş 
bulunan (2) ve spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelir tahmini olarak (40 000) lira ki ce
man (932 339) lira olarak teklif edilmektedir. 

Komisyonumuz, gider bütçesinin iki bölü
müne eklemiş olduğu (9 340) lirayı Hazineden 
yapılacak yardıma ilâve etmek suretiyle gelir 
bütçesini de (941 679) lira olarak tesbit ve ka
bul etmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri yukarda ar-
zedilen değişikliklere göre yeniden tanzim edi
lerek, 3, 4, 5 nci maddeleri Hükümetin teklifi 
veçhile ve 6 nci maddede tarih ve rakam deği
şikliği yapılmak suretiyle ve diğer maddeler 
keza Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1952 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı, ekleri bulunan cet
veller ile birlikte Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

( S . Sayısı: 104) 



10 
6 Kâtip, 

Sivas 
J7. İmre 
Bursa 

K. Yılmaz 
Eskişehir 

A. Poluoğlu 
istanbul 

77, Ilüsman. 

Bolu 
M. Güçbilmcz 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Giresun. 

// . Erhnen 
istanbul 
S. Oran 

Bolu 
/ . Gülez 
Elâzığ 

ö. F. Sanag 
Giresun . 

M. Şener 
İzmir 

T. Gürerh 

Kırklareli 
Ş. Jlaltay 

Mardin 
Muhalifim 
R. Erten 
Trabzon 

S. F. Kalaycîoğlu 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Urfa 
F. Ergin 

Malatya 
Muhalifim 
M. S. Eti 
Trabzon 

Muhalifim 
C. R. Eyüboğlı 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1952 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (982 339) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine kargılık olan ge
lirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (932 339) lira olarak talimin edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 30.. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kaclro-
Tar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1952 Bütçe Yılında kullanılamaz. 

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

1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da.Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1952 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya 3 ve 4 ncü kısım bölümleri artıkla
rından eski yıllar borçları tertiplerine 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRİŞl 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür7 

lüğü 1952 Bütçe yılı. giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (941 679) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi - Genel Mü
dürlüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (941 679) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün-
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertibinden karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1941 - 1950 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 4 
ncü kısım bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları tertiplerine Maliye' Bakanlığınca akta-
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenir. 

ödeneklerden 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin, formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri B. V. 

Millî Savunma Baaknı 
Hulusi Köy men ' 

Dışişleri Bakanı « 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 
Adalet Baaknı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Baaknı 

Millî Eğitim Bakam 
T ev fih İleri • 

Eko. ve Ticaret Baaknı 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
§. Kurtbek 

Maliye Bakanı ve 
Ekonomi ve Ticaret B. V. 

Hasan Polatkan 
Bayındırlık Bakam 
Kemal Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Baaknı 
Dr. E. II. Üsiündağ 

Tarım Bakam 
Nedim Ökmen 

Çalışma Baaknı ve 
Güm. ve T. B. V. 

İV. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik -

B. K. 

rılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 7. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle fcabul edilmiştir 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

S.' Sayısı: 104) 



— 13 
A - CETVELİ 

B. M. 

203 
0 

206 

0 

Ödeneğin çeşidi 

ikinci kısım - Personel 
giderleri \ 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

10 Memurlar aylığı 
20 Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

202 Ücretler 
10 Memur la r ücret i 
20 Hizmetl i ler ücret i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri I 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 

30 ölüm yardımı 
0 Yakacak zammı 

10 
20 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

167 401 

101 100 
92 100 

Bölüm toplamı 193 200 

21 800 

15 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

167 400 165 000 
1 1 

165 001 

101 100 
83 760 

184 860 

24 900 

0 

165 000 
1 

185 001 

101 100 
92 100 

193 200 

24 900 

0 

7 500 
2 000 
1 000 

1 
10 501 

7 000 
1 200 
1 000 

0 

9 200 

7 000 
1 200 
1 000 

0 

9 200 

0 
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B. M.; , Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetço Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
%5 emekli ve % 25 giriş kese-' 
nekleriyle. artış farkları . 19 £33 
% 1 ek karşılıklar 3,606 
Emekli ikramiyesi 1 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 851 

15 Diğer ödemeler 4 350 

11 

12 
13 
14 

Bölüm toplamı 28 441 

210 Temsil ödeneği 1 500 
221 Emekli, dul ve yetim aylığı 3 552 

ikinci kısım toplamı 444 496 

19 242 
3 498 

970 
4 150 

27 861 

1 500 
"3 552 

416-874 

19 242 
3 498 

1 
970 

4 150 

27 861 

1 500 
3 552 

425 214 

301 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
21 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

* Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

200 

1 
300 

1 
1 

503 

800 

9 000 
5 000 

500 
S ıoo 
} 100 

500 
1 
1 

1 202 

800 

6 000 
3 000 

500 
100 
100 
500 

1 
1 

1 202 

800 

6 000 
3 000 

Bölüm toplamı 14 000 9 000 9 000 
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B. 

ö 
306 
307 

M. 

10 
20 
30 
0 

0 

• 

ödeneğin çeşidi 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek müfettiş ve memurlar 
yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
* Yılı 

ödeneği 
Lira 

• 1 
2 250 

1 000 
2 000 
5 000 

. i. 

2 500 

10 501 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
1 000 

1 000 
2 000 
2 000 

O 

0 

5 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 
2 000 

1 000 
2 000 
2 00.0 

0 

0 

5 000 

308 

309 

311 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

21 Taşıtlar işletme giderleri 
22 Taşıtlar onarma giderleri 

1 000 

750 
500 

1 000 

750 
500 

1 000 

750 
' 500 

Bölüm toplamı 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 250 

5 000 

35 305 

1 250 

5 000 

24 252 ' 

1 250 

5 000 

25 252 

403 
418 

419 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
Mahkeme giderleri 

300 

750 
1 000 

300 

250 
5 000 

300 

250 
5 000 
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B. 

421 

422 

o 

424 

451 

M, 

11 

12 

10 
20 

~ ~ İ 6 ~ 

Ödeneğin çeşidi 

Spor faaliyetlerinin gerektirdi
ği giderler 
Spor muayene merkezleri genel 
giderleri 
Beden Terbiyesi Yüksek Ens
titüsü genel giderleri 
Spor gereçleri 
Mevcut gereç ve araçların ona
rılması ve yenilenmesi 
Satmalmacak spor araç ve ge
reçleri 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda giderleri 

19öl 19Ö2 yılı için 
Yılı Hükümetçe' Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

246 163 

5 000 

Öl 250 

10 000-

15 000 

25 000 

20 000 

246 163 

1 000 

0 

3 000 

15 000 

18 000 

f 3 000 

7 000 

246 163 

1 000 

0 

3 000 

•15 000 

18 000 

3 000 
« 

7 000 

Bölüm toplamı 

0 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

0 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 

460 Danışma kurulu üyeleri gider
leri 

0 Kurs genel giderleri 
477 Olimpiyad genel giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

20 000 10 000 

i 0 

0 

10 000 

o 

o 

3 000 
3 000 

0 

365 465 • 

3 000 
0 

200 000 

483 713 

3 00Q 
Q 

200 000 

483 713 

501 

Beşinci hısım ~ Borçlar 

G-eçen yıl borçları 1 000 
( S. Sayısı: 104 j 
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B. M. 

502 
10 
20 

505 

Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçlan 
1946 -' 1950 yılları borçları 
1941 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 000 

1 000 

• 1 

2 001 

1952 yılı için 
Ilükümctçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira : Lira 

T 4 900 4 900 
l 100 100 

5 000 5 000 

1 500 1 500 
1 

7 500 7 500 

KISIMLAR TOPLAMİ 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

Toplam 

444 496 
35 305 

365 465 
2 001 

847 267 

416 874 
24 252 

483 713 
7 500 

932 339 

425 214 
25 252 

483 713 
7 500 

941 679 

Yatırımlar 

0 

0 

I - Yapı ve imar işleri 
Beden Terbiyesi Yüksek Ens
titüsü yapı ve kurma işleri 
Bina yapımı, salıa ve salon te
sisi giderleri 
Mevcut araçların onarılması ve 
yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

7 000 

4 000 

11 000 

* O 

- 4'-XK: 

0 

0 

o 
0 

Spor muayene merkezleri yapı 
ve kurma işleri 

0 Bina yapımı giderleri 
(S. Sayısı : 104) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

0 Diğer yapı ve onarma işleri 

Yatırımlar toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 

2 

1 500 

12 502 

859 769 

0 

0 

0 

0 

932 339 

9 
0 

0 

0 

941 679 

B. 

1 

2 

3 
4 

M. 

1 

0 

B-.-- CETVELİ 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Bütçeden yardım 
Yatırımlar dışında kalan gider
ler için 787 268 
Yatırımlar için 37 502 

Bölüm toplamı 824 770 

Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelirler 34 997 
Teberrular 1 
Çeşitli gelirler 1 

GENEL TOPLAM 859 769 

1952 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

892 337 
0 

892 337 

40 000 
1 
1 

932 339 

ı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

901 677 
0 

901 677 

40 000 
1 
X 

941 679 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 16 . VII. 1938 3530 Beden Terbiyesi Kanunu 

Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret Görevin çeşidi 

1 
1 
1 
3 
1 
1 

r-i 

1 
1 

175 
150 
130 
115 
100 
100 
75 

100 
90 

Motosikletçi 
Laborant 
Kaloriferci ve duşçü 
Başhademe 
Hademe 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 

i 
2 
i 
1 
5 
2 
9 
3 
6 

10 

150 
115 
230 
90 
75 

270 
230 
175 
15Ö 
130 

B. 

E - CETVELÎ 

Ödeneğin çeşidi. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

L - CETVELÎ 

>. 

6 
8 
6 

Görevin çeşidi 

<• . Ücretli memurlar 

Başkan muavini 
Sekreter 
Mimar 

Sayı 

1 
1 
1 

Aylık 

400 
300 
400 

D. 

7 
8 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Mimar muavini 
Fen memuru (Ressam) 
Mütercim 

» 
Doktor 

Sayı Aylık 

î 350 
İ 300 

ı m 
1 300 
2 250 

( S." "Sayısı: 104) 
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E - CETVELİ 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 421.— Sporfaaliyetlerinin gerektirdiği giderler 
"Memleket içinde ve dışında her nevi Beden Terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu 

ve idarecilerin (Memur olup da bu maksatla görevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, 
taşıma, haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği 
halinde bando ve benzeri müzik giderleri ve yabancı memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız 
sporcuların giydirilme, teçhizat, tören ve spor kıyafetleri giderleri, Beden Terbiyesi ve spor temas 
vo hareketlerinin gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunla
rın muhafaza kablarmın yaptırma, satmalma, taşıma, tanzim, onarma, değiştirme giderleri, Millî 
bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların, bu törenlere katılmalarının gerek
tirdiği giderler, afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor. hareket ve çalışmalarını belirten tüzük 
vo yönetmelik, program, hedef, cüzdan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin fotoğraf, si
nema; veyaffotoğraf filmi ve plâk tedariki, hoparlör vo teferruatının satmalma ve işletme gider
leri/spor temas ve hareketlerine katılacak sporcu,ve idarecilere yiyecek ve yatacak karşılığı ola
rak 4047 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüp
lerine para ve malzeme yardımları, uluslararası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle 
işinden .ayrılanların, bu münasebetle kaybettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak taz
minat ödemeleri, (resmî vesika alınması mümküıi olmıyan; hallerde ödenecek tazminat miktarı Ge
nel Müdürlükçe takdir olunur.) 

Tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye,ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzerine veri
lecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğur
lama, ziyafet giderleri ve spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad, saha 
veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma 
ile buralarda kira karşlığmda yapılacak tesis, ıslahat, onarma giderleri, Olimpyatlara, Balkan 
oyunlarına, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katlacaklarm hazırlık çalışmaları veya mem
leket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerinin hazırlıkları veya federasyonlarca başka 
türlü- faaliyetleri için açılacak kamp ye kursların genel giderleri veya bu kamp veya kurslara 
çağırılacak sporcu ve idrecilere 4047 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündelik-
leriyle yol paraları, federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve Millî Olimpiyat 
Komitesi masrafları, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihmandar, gi-
şeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle günlük başka gerekli giderleri, beden 
terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantıya ve her çeşit 
spor hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icrası zaruri bulunan 
yol paraları ile gündelikleri veya bunların çağırıldıkları yerlere giriş ücretleri, federasyonlar işi 
ile ilgili.olarak beden terbiyesi ve spor faaliyeti bakımından tetkik, kontrol, teftiş veya başka 
maksatlarla seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, beynelmilel spor kurumlarına öde
necek kesenek, spor kazalarına karşı, sporcuların sigorta ücretleri, okullar spor yurtlarının Genel 
Müdürlük programlarına karşılıklı olarak yapacakları beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayı
siyle yükârdaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleri. : , 

n-•*•'•'A%'- Bölüm 422 — Spor muayene merkezlen genel giderleri 
Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu bölümden ödenir. 

(S. Sayısı • 304 )" -
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Bölüm 424 — Spor gereçleri 

Madde 12 — Satmalınacak spor araç ve gereçleri 
Beden terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor gereçleri ile bunlara ait 

muhafaza kanlarının yaptırma, satmalma ve taşıma masrafları. • 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
; - Madde 10 — Satınalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri • -- ; 

Kitap, defter, hroşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satınalma, abone' 
karşılıkları ve baskı, yayını, klişe, resim, yazr ve makale, tercüme, taşıma, dağıtma, incelCme 
vo bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri, -spora ve spor işlerinin tesislerine ilişkin 
eski ve yeni 'eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze' yapma giderleri, be
den terbiyesi, hareketi ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit 
yayım, konferans giderleri veya bunların genel Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, millî ve 
milletlerarası spor kurumlarına yapılacak tebrik giderleri, beden terbiyesi ve sporu ilgilendire
cek şekilde yazılmış her hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Genel Müdürlükçe .belirtile
ceklere verilecek karşılıklar, kitap, broşür ve benzerlerine 'konmak, münferit veya albüm halinde 
dağıtmak veya saklanmak üzere satmalınacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket ve ben
zerlerinin gider ve karşılıkları. Beden terbiyesi ve spor filimlerj ve fotoğraflar için atelye kurma 
ve işletmesi, federasyonlarca hazırlattırılmış veya vsatınalmmış filimlerin propaganda bakımın
dan teşhir giderleri. 

Bölüm' 477 — Olimpiyat genel giderleri # - , 
Millî Olimpiyat Komitesi emrine verilir. 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik müstahdemler 

B. Ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

Kadronun adı 

Güreş çalıştırıcısı 

Antrepometri arşivcisi 
inşaat Teknik tesisatçısı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
Lira 

'400 
350 

* 300 
325 
375 
825 

Hizmet 
süresi 

••;--. « a y * • 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 
Lira 

•A 800 
4 200 
3 600 
3 900 
4 500 
3 900 

24 900 

•(S.;:SayîsıV;104);; 
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T. a. 

Ba§bakqnlık Muamelât; 
Genel Müdürlüğü 

Kanunlar Müdürlüğü 
Karar sayısı : 3/12722 

Karar öuroti 

Ücretleri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesinin (E) cetveline giren (203) ncii 
(geçici hizmetliler ücreti) bölümüne konulan ödenekten verilmek üzere, adı geçen Genel Müdürlük 
emrinde çalıştırılanlara ait ilişik cetvel de yazılı kadroların 1 . I I I . 1951 tarihinden geçerli olmak 
üzere onanması; Millî Eğitim Bakanlığının 51 - 59/106 - 1226 sayılı ve 6 .111.1951 tarihli yazısı ve 
Maliye Bakanlığının 112229/2 - 3320 sayılı ve 22 . I I I . 1951 tarihli mütalâası üzerine, 5732 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine göre; Bakanlar Kurulunca 26. I I I . 1951 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

Başbakan 
A. Menderes 

Millî Savunma Bakanı 
// . Koyman 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. TL Üstündağ 

Devlet Bakanı Başbakan 
Yardımcısı 
Si-Ağaoğlit 

içişleri Bakanı 
H. Özyörük 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

G. ve Tekel Bakanı 
Ut Şalim Burçak 

Devlet Bakanı 
Refik $. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Eto 

Tarım Bakanı 
Ni ökmett 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

îtişik cetvelde yazılı kadroların müstenit olduğu 
Kanun : 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
//. Polatkan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

Tarihi Numarası 

30. V. 1951 4047 

İlişik cetveldeki kadroların icmali : 
Derece Aylık aslı 

1 
• 2 
3 
4 

•;; 5- -

6 
7 
8 
9 
10 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

Adedi 
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D. 

2 
4 
9 

5 
7 

12 

5 
7 
9 

10 

11 

5 
7 
8 

10 
11 
11 

- 23 — 
Dprece , v Ücret Tutarı 

11 30 
12 25 
13 20 
14 . 15 

4 550 
5 475 
6 400 
7 350 
8 300 
9 250 

Görevin çegidi 

Genel Müdür 
• Genel Müdür Muavini 
Genel Müdürlük şalem şefi 

Teftiş Heyeti 

Başmüfettiş 
Müfettiş 
Kâtip 

Aylık * 
aslı 

125 
90 
40 

80 
60 
25 

Muhasebe Müdürlüğü 

Muhasebe Müdürü 
Muhasebe Müdür muavini 
Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz 
(Mutemetlik de yapar) 
Mümeyyiz 

80 
60 
40 
35 

30 

Talim ve Terbiye ve Tesisler Dairesi 

Başkan 
Şube Müdürü 
Şube müdür muavini 
Malzeme kısmı mümeyyizji 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 

80 
60 
50 
35 
30 
30 

Adedi 

6 
4 
2 

.'-#?.• 

1 
5 
7 

' 7 
8 
3; 

31 

Ücret 
tutarı 
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Aylık Ücret 
D. Görevin çegidi aslı tutarı Adedi 

4 Mimar 
6 Mimar 
7 Mimar muavini (Mühendis topograü 

olabilir) 
8 Fen memuru (Ressam) , 300 

Neşriyat ve propaganda şubesi 

550 
400 
350 

1 
1 
1 

6 
8 

10 
11 
7 
8 

12 

6 
8 
» 'T 

11 
13 
12 
13 

7 
10 
10 
12 

Müdür 
»• muavini 

Mümeyyiz 
..: » 

Mütercim 
», 

.Müze ve kütüphane memuru 

Muamelât ve zat işlen, levazım ve 

Müdür 
» muavini 

Muamelât şefi 
Levazım ve ayniyat şefi 

? Muamelât memuru 
Evrak memuru 
Arşiv memuru . • ... , 

Sicil ve lisans şubesi 

Müdür 
Sicil mümeyyizi 
Lisans mümeyyizi 
Memur "• .•" . , • ; , 

D. Görevin adı 

5 Başkan , 
6 » muavini 
7 Mütehassıs 
8 Sekreter 

8ağhk dairesi - . 
ö Doktor 

İ 9 » 

70 
50 
85 
30 

25 

350 
300 

arşiv şubesi 

70 
50 
,40 
40 
t30 . 

.. '20 . 
",25-'.' 

20 

60 
35 
35 
25 

Aded 

• ' 5 . 

. , (ı-5 
' " . 5. 

5 

1 
3 

Ücret 

475 
400 
350 
300' ' 

400 
250 -

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 

1 
,1 
1 
1 

.—*—-ccs59>-<9*<4 
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