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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Dahiliye Vekâleti, 
Emniyet Umum Müdürlüğü bütçelerinin 202 

nei fasıllarından maada diğer fasülariyle, 
Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesi ka

bul edildi. 
inikada ara verildi. 

İkinci Celse 
Maliye Vekâleti bütçesinin encümene verilen 

202, 428, 652, 653 ve 772 nci fasıllarından maada 
diğer fasılları kabul olundu ve yeniden iki fasıl 
açılması hakkındaki iki takrir, dikkate alınarak 
Bütçe Encümenine verildi. 

Teklif 
1. — İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar'm Tür

kiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat 
ye hizmetler hakkında kanun teklifi (2/111) 
(Hariciye, Dahiliye, Adliye ve Çalışma encü
menlerine) 

1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar 
ilâvesi ve 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlç, cetvellerde değişiklik yapılması 

Devlet borçları 1955 bütçesi kabul olundu. 
Maarif Vekâleti, 
Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçe

lerinin heyeti umumiyeleri üzerindeki görüş
meler tamamlanarak fasıllara geçilmesi kabul 
olundu. 

24 . II . 1955' Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 

T. İleri ö. Mart 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
/. Gülez 

Tezkere 
2. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1952 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (3/172) (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

+ 

hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/125) (1) 

(1) 76 ya ek matbua zaptın sonundaa\r, 

2. — jIAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

BİRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 10,10 

BEİS -r- Reisvekili Esat Budakoğlu 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Kırklareli mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
RElS — Celseyi açıyorum. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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t : 48 24.2.1955 C : 1 
REİS — Gündemle ilgili bir takrir var, oku

nacak. 

Yüksek Reisliğe 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 

Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hak
kındaki kanun lâyihasının 1955 yılı Muvazenei 
Umumiye kanun lâyihasiyle alâkası bakımından 
ruznameye alınarak müstacelen görüşülmesini 
encümen namına arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
îzzet Akçal 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi hususu 
da talep edilmektedir. Müstaceliyetle görüşülme
sini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
arif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif 
Vekâleti kısmının 6331 sayılı Kanunla değiştiri
len (Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul 
ve kurumlar) başlığı altındaki (lise, ortaokullar 
öğretmen ve memurları) na ait kadrolara ilişik 
(1) sayılı eetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiş
tir. 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

8 îç hizmetliler şefi 
9 İdare memurları 

11 » » 

6 
6 

12 

50 
40 
30 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelle birlikte reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin (Lise ve 

Ortaokullar İdarecileri) başlığı altındaki kadro
lara ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin unvanı 

Müdür 
Müdür yardımcısı 

» » 

Aded Ücret 

6 170 
6 100 

12 80 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

A — Maarif Vekâleti bütçesi 

REİS — Dünkü celsede Maarif Vekâleti büt
çesinin fasıllarına geçilmesi karar altına alındı
ğı için fasılların müzakeresine geçiyoruz efen
dim. 

F. 

101 

201 

202 

Lira 

Vekil tahsisatı 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 230 944 945 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 15 720 825 

REİS — Bu fasla ait bir takrir vardır oku
nacaktır. 

625 



1 : 48 24.2 
Yüksek Reisliğe 

Köy okullarının eğitim ve öğretim işleriyle 
görevli bulunan eğitmenler halen 41, 50, 60 
lira üzerinden ücret almaktadırlar. Bu eğit
menlerin ücretlerine onar lira ilâve edilmesi 
için Maarif Vekâleti Bütçesinin 202 nci faslı
nın 30 ncu maddesine 266 640 lira ilâve edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Rize Van 
V. Varol A. Morgil M. Görentaş 
Van Van Trabzon 

H. Kartal H. Durmaz î. Şener 
Trabzon Gûmüşane Tunceli 

M. Goloğlu E. Ocaklı B. T. Okaygün 
Trabzon Ankara Ağrı 

M. Harunoğlu Â. Benderlioğlu II. öztürk 
Balıkesir ' Muş Seyhan 

M. S. Esen G. Emre M. Akçalı 
Tokad Tokad Muş 

M. Şahin S. Gülüt Ş. Çağlıyaıı 
Gûmüşane Tokad Niğde 

H. Zarbun O. Hacıbaloğlu O. Kavurmacıoğlıı 
Samsun Samsun Samsun 

R. O. Gümüşoğlu H. Tekay F. Tüzel 
Gûmüşane Uşak Sivas 
E. Ocaklı Y. Aysal M. Turan 
Trabzon Konya Konya 

S. Orberk M. Keskin H. R. Atademir 
Sivas Konya ' Bitlis 

H. Yüksel R. Gökmenoğlu N. Barut 
Kütahya Çorum Kayseri 

S. S. Nasuhoğlu C. Köstekçi ö . Mart 
Çoruh Diyarbakır Diyarbakır 

Z. Ural H. Turgut M. H. Ünal 
Bolu Malatya Tunceli 

R. Akşemsettinoğlu N. Yetkin A. Bora 
Kars Kars Sinob 

R. Yalçın K. Güven H. Tan 
Kars Kars Erzurum 

H. Erdoğan î. Us H. Numanoğlu 
Malatya Ankara Çoruh 

M: Z. Tulunay ö. Bilen M. Bumin 

REÎS — Takrir hakkında söz istıyen var 
mı?. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) —. Efendim, 
devletin muhtelif hizmetlerinde çalışan müstah
demlere asgari 75 lira verilmesi kabul edilmiş
ken köylerde öğretmenlerin vazifesini deruhde 
etmiş olan eğitmenlerin 40 lira gibi az bir üc-

1955 C : İ 
retle çalıştıkları görülmektedir. Bunların maaş
larına 10 lira zam yapılması hususunu yüksek 
takdirlerinize arz ederiz. 

REÎS — Takririn nazarı itibara alınmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 202 nci faslı 
encümene veriyoruz. 

P, Lira 

939 375 203 Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri . 1 243 208 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 7 113 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

* miyenler... Kabul edilmiştir. 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı

lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 50 000 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 10 643 330 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

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

211 Türk ve îslâm ansiklopedile-
riyle klâsik eserlerin ve ter
cümelerin hazırlanması işle-

* rinde çalıştırılacak memurla-" 
ra ve mesai saati dışında çalış
tırılacak Riyaseti Cumhur 
Flârmonik Orkestrası üyeleri
ne verilecek fazla mesai üc
retleri 34 500 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir, 

— 626 — 



F. 

217 Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler ' 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

309 Taşıt masrafları 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 5805 sayılı Kanun gereğince 
anıtlar yüksek kurulu üyeleri
ne verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

t : 48 24.2.1955 
Lira F. 

0 : 1 

9 386 290 

57 500 

74 000 

90 000 

I4ra 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 3 000 000 

REÎS — Bu faslı ilgilendiren bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Memlekette mevcut tarihî anıtlardan fazla 

harap veya yıkılmaya yüz tutmuş olanların sür
atle ıslah edilip kurtarıla bilmeleri maksadiyle 
Maarif Vekilliğince tanzim edilen 1955 yılı anıt 
tamiri programının icabı gibi tatbik edilebil
mesi için, Bütçe Encümenince de karşılığı bulun
mak kaydiyle kabul edilip bilâhara kaldırılan 
500 000 liralık tahsisatın 415 nci faslın 10 ncu 
maddesine ilâvesi hususu Yüksek Meclisinizin 
tasviplerine arz olunur. 

380 000 

382 274 

14 725 

3 340 450 

161 500 

85 310 

119 765 

5 000 

• 
20 000 

îzmir 
P. Arat 

Kastamonu 
N. Nabel 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Gazianteb 
S. Kuranel 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Gazianteb 
A. Ocak 
îzmir 

A. Güngören 
îzmir 

î. Sipahioğlu 
Antalya 

K. Akmanlar 
Çoruh 

Z. Oral 
Amasya 
K. Eren 

Hatay 
M. Kuseyrioğlu 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

îçel 
H. Sinanoğlu 

îçel 
Y. Çukuroğlu 

Amasya 
M. Zeren 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Erzurum 
A. Eryurt 
Aydın 
N. Geveci 
Erzurum 

'B. Dülger 
Amasya 

H. Koray 
Aydın 

N. îyriboz 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Aydın 

C. Ülkü 
Hatay 

Ş. Mursaloğlu 
Erzurum 

H. Ş. înce 
Çoruh 

M. Bumin 
Çanakkale 
S. Sezgin 
Antalya 
B. Onat 

Rize 
M. F. Mete 

Antalya 
E. Karan 
îzmir 

M. A. Sebük 

21. I I . 1955 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Niğde 

H. Ülkü 
Ankara 

Â. Temuçin 
Kocaeli 

N. Akın 
Bursa 

M. Erdener 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
Giresun 

H. Bozbağ 
îzmir 

R. Onursal 
Giresun 

T. înanç 
îzmir 

M. Balaban 
Elâzığ 

M. Ş. Yazman 
îzmir 

A. Aker 
Seyhan 

E. Batumlu 
Afyon K. 

K. özçoban 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Afyon K. 
A. Demirer 
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1 : 4 8 24.2 
İçel Ankara 

R. Çetin Â. Benderlioğlu 
İçel Çanakkale 

H. Sinanoğlu N. Togay 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
evvelâ şurasını arz edeyim : Takrirde şöyle bir 
ifade var. Bütçe Encümenince kabul edilmiş, 
sonra reddedilmiş deniyor. Böyle bir vaziyet yok. 
Gerçi önce kabul edilmiş, bilâhara reddedilmiş 
olabilirdi, Yüksek huzurunuzca ilâve teklifi ya
pılabilirdi. Fakat böyle bir husus yoktur. 

Takrire gelince : Müzelerimiz, âbidelerimiz 
için Bütçe Encümeniniz niçin böyle bir ilâve 
yapmadı? Şu vaziyeti müşahede ettik; 1950 de 
müzeler ve âbideler için 486 bin lira para kon
muşken, 1951 de 500 bin lira, 1952 de 640 bin 
lira, 1953 te 1 250 000 lira ve 1954 te yine 1 250 000 
lira konmuş olmasına rağmen 1955 bütçesinde 
hükümet bu tertibe 3 milyon lira tahsisat koy
muştur, aşağı yukarı bir mislinden fazla. Bunun 
dışında Maliye bütçesinde ayrıca 1 milyon lira
ya yakın âbide ve eski eserlerimizin tamiri için 
tahsisat konmuş ve Yüksek Heyetiniz de bunu 
tasvibetmiş bulunuyor. Mevlâna Celâleddin - i Ru
mi, Fâtih Külliyesi gibi birtakım eserlerimizin 
restorasyonu için takriben 1 milyon liraya yakın 
para konmuş bulunuyor. Millî mefahirimizden 
olan âbide ve camilerimizin Vakıflar İdaresince 
yapılacak tamiri için 1950 yılı bütçesine 627 bin 
lira konmuştu. Bu, seneden seneye artırılmak 
suretiyle 1954 te 1 157 000 liraya, 1955 te de 
2 500 000 liraya çıkarılmıştır. Aşağı yukarı 1950 
senesindeki 1 milyon liraya mukabil bugün 6 - 7 
milyon liraya yakın para tahsis edilmiş bulun
maktadır, Yüksek Heyetinize de arz edilmiştir. 
Bu para kâfi midir? Elbette ki, hepimiz biliyo
ruz ki, eski eserlerimizin tamiri değil böyle 6 - 7 
milyona, belki yüz milyonlara mütevakkıftır. 
Bu tenkidlerin restorasyon mahiyetinde oldu
ğunu, teknik elemanların bu işlerde çalışması 
icabettiğini nazarı dikkate almak icabeder. Bu 
vaziyet karşısında buraya ayrıca bir tahsisat 
konmamıştır. Takririn kabul veya ademikabıılü 
Heyetinize aittir. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalay) — Muh-

, terem arkadaşlar, her biri milyarlar sarfiyle ye
rine konamıyacak kıymetli âbidelerimizin heyeti 

.1966 Ö : 1 
I umumiyesinin restorasyon, imar ve ihyası için 

en az 300 milyon liraya ihtiyaç vardır. Bugün 
için bunu ele almaya imkân yoktur. Fakat De
mokrat Parti iktidarının tuttuğu feyizli yol, In-

} şallah kıymetli Başvekilimizin buyurduğu gibi, 
iki sene sonra, üç sene sonra-bizi beş milyarlık 
bir bütçeye eriştirirse. o zaman her sene beşer 
milyon, onar milyon, koyarak bilhassa bu eserle
rin heyeti umumiyesinin restorasyonu işini ele 
alır, bir milletin hayatı için uzun müddet sayıl-
mıyacak olan yirmi, yirmi beş sene gibi kısa bir 
zamanda ikmal ederiz. 

Fakat bugünkü vaziyet bu değildir. Bu eser
lerin içinde öyleleri vardır ki, eğer hemen mü
dahale edilmezse, heyeti umumiyeyi ele alıp işe 
başlayıncaya kadar yarısı bile elimizde kalmıya-
caktır. Bunlardan her hangi birisi milyarla ye
rine konamıyacak kıymetlerdir. Binaenaleyh is
tenen beş yüz bin lira, arkadaşlarımızın takdir-
leriyle istedikleri beş yüz bin lira, âtiyen yapıl
ması lâzımgelen ve yapılmadığı takdirde küçü
cük bir sarsıntı ve haricî tesir ile yıkılıvermesini 
önlemek için teklif edilen bir paradır. Buna 
muvazi olarak arkadaşlarım, mühim bir mesele 
daha vardır; dünyada Bizans eserlerine kıymet 
veren ve etrafında toplanıp işliyen, çalışan in
sanlar vardır. Bizansçılar her iki senede bir, bir 
yerde toplanıp kongre akdederler. îki sene ev
vel Yunanistan'da Aynaroz'da toplanan kon
grenin, heyeti umumiyesi, 1955 te İstanbul'da 
toplanmaya karar vermiştir, önümüzdeki 1955 
Eylülü içinde İstanbul'da Avrupa'dan, Ameri
ka'dan, Avustralya'dan elhasıl dünyanın her 

j tarafından 1 500 - 1 600 delegenin iştirak ede
ceği bir heyet gelecek ve İstanbul'da Bizanto-

I loji Kongresini yapacaklar, burada Bizans 
I eserlerini tetkik edecekler. Düşünülecek olursa 
i dünyada mevcut eserlerin hepsine muadil olan 

Ayasofya İstanbul'dadır ve bunun yanında bir
çok Bizans eserleri vardır. Hükümet bunu dik
kate alarak Bizans eserlerini gözden geçirmek 

I için bir komisyon topladı. 8 - 1 0 gün evvel bu 
I komisyon gitti, bu Bizans eserlerini tetkik etti. 
I Arkadaşlar, bu Bizans eserleri, maalesef dışar

dan gelen yabancılara değil, kendi halkımıza 
dahi göstermekten hicabedeceğimiz bir vazi
yettedir, bir defa Ayasofya'nm içerisi köstebek 
yuvası gibi delik deşik edilmiştir. Kubbelerin 
kurşunları uçmuş, yağmur yağdığı zaman içe-

I risi şakır şakır akmaktadır. Mozayıklarm al-
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tın varakları düşmüştür. Bir meraklı, 

24.2 
mer

merlerin altına nasıl bir harç konmuş diye 
mermerleri çıkarmış ve o vaziyette durmakta
dır. Ayasofya'nm yanı mezbele halindedir. 
Sent îren Kilisesinin kubbelerinin üstünden çı
kan ağaçların kökleri içeriye sarkmakladır. 
Biz bu vaziyet dâhilinde dünya efkârı umumi
yesinin karşısına nasıl çıkabiliriz? Bırakın 
dünya efkârı umumiyesinin karşısına, Bizans 
eserleri bugünkü haliyle bizim için dahi yüz 
ağartıcı mahiyette değildir. Onun için üç mil
yarlık bütçe için 500 bin lira büyük bir şey de
ğildir. Bu 500 bin lira, arz ettiğim gibi, yalnız 
Bizans eserleri için değil, Konya'da, Sivas'ta, 
Amasya'da, izmir'de, yurdumuzun her yerinde 
müdahalesi lâzımgelen eserleri büsbütün değil
se de kurtarmaya yarıyabilecek ve hükümetin 
taahhüt ve takabbül ettiği Bizantoloji Kongre
sine, bu Bizans eserlerine biraz çekidüzen ver
dikten sonra, başlamamızı temin edecektir. Bu 
tarihî eserleri dünyaya mahcup olmıyacağımız 
bir hale getirdikten sonra bu kongre yapılsın. 
Karar ve takdir Yüksek Heyetindir. Bu olma
dığı takdirde hükümetimize, müracaatla iki se
neden evvel Bizantoloji Kongresini kabul et-
miyelim, daha muvafık olur. Rey ve karar 
Yüksek Meclisindir. 

RElS — Hikmet Bayur. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın ar
kadaşlar, arkadaşımız söylenecekleri söyledi. 
Bu eserler, Türk'ün medeniyetçilik vasfmr te
barüz ettirenlerdir. Bunları korumak bizim bor
cumuzdur. Askerlik vasfımızı herkes tanır. 
Fakat medeniyetçilik vasfımız hâlâ mevzuu 
münakaşadır. Bu itibarla bunları korumak ve 
cihana tanıtmak lâzımdır. Böyle 500 000 lira 
ile değil, her sene hükümet daha yüksek tahsi
sat ayırarak şunları, şunları yapacağım, diye 
gelmelidir. Üç milyar liralık bir bütçe içinde 
500 000 lira hiçbir şey değildir. Kabul etmenizi 
rica ederim. 

REÎS 
ruz. 

(Takrir tekrar okundu). 

Müsaadenizle takriri tekrar okuyo-

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Na
zarı mütalâaya alınmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Nazarı mütalâaya alınması kabul 
edilmiştir. Bu faslı komisyona iade ediyoruz. 

İ956 
P. 

417 

Ö : 1 
tim 

Yüksek okullar umumi mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Lise, ortaokul ve imam - ha
tip okulları umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 

1 507 355 

1 405 000 

REİS 

7 505 182 

Bu fasıl hakkında bir takrir var: 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâletinin yüksek okullarda halen 

okumakta olan öğrencilere verilen giyim eşyası 
paraları ile yiyeceklerini karşılıyacak ödenekle
rin az olup bunlara 170 000 liranın daha ilâve
sini arz ve teklif eyleriz. 419/10 fasıl ve maddem 

Çanakkale 
N. Togay 

. Bolu 
L. Ulutürk 

Burdur 
H. Çimen 

Maraş 
M. Karaküçük 

Bolu 
S. Baysal 
Kayseri 

H. Kurmel 
Yozgad 

'D. Akbel 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Kastamonu 
B. Aiktaş 

Seyhan 
L. Sezgin 
Trabzon 

P. Sanaç 
Trabzon 

S. Karayavuz 
Tokad 

Y. Ulusoy 
Sivas 

E. Erdinç 

Maraş 
A. Kadoğlu 

Bolu 
A. Hatı 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Trabzon 
E. Nutku 
Kütahya 

A. 1. Gürsoy 
Kayseri 

1. Kirazoğlu 
Trabzon 

S. Orberk 
Trabzon 

H. Ağanoğlu 
Gumüşane 
S. ö. San 

Çoruh 
M. Bumin 

Antalya 
A. Konuk 

Kocaeli 
S. Yalım 
Denizli 

O. Ongan 

Tokad 
A. Güfkan , 
Kastamonu 
N. Batur 
Samsun 
A. Eker 
Kocaeli 

K. Meriç 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoğlu 
Çorum 

A. R. Kılıçkale 
Amasya 
M. Zeren 

Edirne 
K. Yaşınkılıç 

Erzincan 
V. Varol 
Seyhan 

N. 1. Tolon 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Konya 

S. S. Burçak 
Denizli 

R. Tavaslıo$& 
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Edirne 

A. C. Köprülü 
Muğla 

Y. Başer 
Samsun 

S. Çonoğlu 
Samsun 

H. Tekay 

Çankırı 
C. Boynuk 

Mardin 
H. Satana 

A. 

Denizli 
1. Hadımlıoğlu 

Kırklareli 
M. A. Ceylân 

Samsun 
H. Üzer 
Balıkesir 
Kalıpsızoğlu 

REÎS — Takririn nazarı mütalâaya alınıp 
alınmaması keyfiyetini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Nazarı mütalâaya 
alınmış ve fasıl encümene iade edilmiştir. 

F. Lira 

420 tlköğretmen okulları umumi 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar 14 033 373 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Kütüpaneler masrafları 623 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masraflrı 320 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Riyaseticumhur Filârmonik 
Orkestrası umumi masrafları 40 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 60 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 465 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 228 250 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, dün Grup adına Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesi hakkında görüş ve fikirlerimizi arz 
ettikten sonra, muhterem Millî Eğitim Bakanı
nın hakikaten bizleri memnun eden ve bilhassa 
sonlarına doğru heyecan veren konuşmasını 

1955 C : 1 
dinledik. Bunun sonunda biz de duygularımızı 
tekrar arz etmek fırsatını aradığımız zamanda 
maalesef Riyaset Divanını işgal eden dünkü 
muhterem reisimiz, bir zühul eseri olacak ki, 
bizlere söz vermek lûtfunda bulunmadılar. Bu
nun üzüntüsü içinde ancak bu maddenin hima
yesine sığınarak arz etmek imkânını bulabil
mekteyiz. (Fena maddeyi seçmişsiniz sesi.) 

Kör, sağır, dilsiz çocukların himayesi mev
zuu : 

Bu maddeye temas ederken aynı zamanda 
çocukların himayesi üzerinde de bir kaç kelime 
söylemekliğime müsaade buyurmanızı rica ede
ceğim. 

İlköğretim mecburiyeti karşısında biz yakın 
zamana kadar sadece sağlam çocukları himaye 
etmek durumunda olduğumuzu zannetmiştik. 
Gönül ferahlığı vermiştir k i ; kör, sağır, dilsiz 
gibi gayet himayeye muhtaç çocuklar da barı
nacak bir yuva bulmuşlardır. 

Arkadaşlar; cemiyetin yükselmesinde hizme
ti olabilecek olan ve yetiştirilmesi, himaye edil
mesi mecburiyeti olan ve yekûnları bir milyo
na yakın bir durumda olan bu çocuklardan an
cak 400 kadarını himaye ettiğimizi düşünürsek 
bu işin başlangıcında bulunduğumuzu anlamış 
oluruz. Gazi Terbiye Enstitüsü civarında bir 
Körler mektebimiz vardır. Arkadaşlarımdan bil
hassa rica ederim, bu kıymetli müesseseyi gör
sünler. Geçenlerde bu müessesenin açılış yılı 
tes'it edilirken gördüklerimiz gözlerimizi ya
şarttı. Avrupadaki emsallerini aratmıyacak mü
kemmeliyette olduğunu görmek bize cidden 
gurur verdi. Orada bilhassa şunu öğrenmek 
mümkün oluyor: İki gözünden mahrum bir ço
cuğun neler yapacağını ve gönül istediği za
man ona neler yaptıracağınızın şahidi bulunu
yoruz. İnsana bu iman ve inancı veriyor. O zaman 
anlıyoruz ki, körler bunu yaparsa sağlamlar bun
dan birkaç mislini yapmak kuvvet ve kudretini gös
terebilecektir. Millî Eğitim Vekâletinin, Adalet ve 
sıhhat vekaletleriyle koordinasyon halinde de 
bu işlerle yakından ilgilenmesi çok şayanı te
mennidir. 

Arkadaşlar, bizden çok ileri olduğunu her 
zaman itiraf eden avrupa memleketleri de, ye
niden yeniye kendi nesillerini ve kendi istik
ballerini takviye için çocuktan işe başlamışlar
dır. 1946 dan sonra Almanlardan öğrenebildik
lerini itiraf eden Fransa 'da, nereye giderseniz gi-
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diniz, her kapının, hattâ Adliye Vekâleti kapısının 
üstünde, «Her şey çocuk için» kaydına rastlı-
yacaksınız. Zira çocuk istikbaldir, arkadaşlar. 

Biz çocuk himayesi deyince sadece onları 
alıp bir yere koyup ve imkânlar nispetinde on
ları yedirip içirtmeği düşünüyoruz. Halbuki iş 
bu kadarcık değildir arkadaşlar. Bugün orta
okul lise ve buna benzer mekteplerimizde dahi 
gördüğümüz çocuk kalabalığı (bu kelimeyi kul
lanmakta beni mazur görün) ancak kitaplar 
arasında hapsedilmek durumundadır. Halbuki 
bunlar arasında esaslı bir tarama yapmak, 
psikiyatri, ruh hastalığına müptelâ olanları ayı
rıp tedavisi cihetine gitmek çocuk mevzuunda 
halledilmesi lâzım gelen mühim dâvalardandır. 

Eğer vaktinizi almış olmazsam, ufak bir mi
sal arz edeyim, bakınız son çocuk terbiyesi me
todu nasıl tatbik edilmektedir : 

Almanya'da ve 1946 dan sonra bunu öğren
diklerini söyliyen Fransa'da halen bir çoeuk 
vergisi alınmakta ve. bu vergi bekâr ve 
evlilerden de alınmaktadır. Bu alman vergi
lerin boşa gitmemesi için de kadın müfettişler 
tarafından yapılan arama ile bir çocuğa veri
len paranın mahalline serf edilip edilmediğini, 
nerelere verildiği kontrol edilmektedir. 

Meselâ ailenin çocuğunun nerede yatırıldığı, 
bu çocuğun sıhhi durumunun ne olduğu daima 
kontrol edilmektedir. Bunun neticesinde mah
zurlu görülen veya kendisine verilen parayı ye
rine sarf etmiyen aile, çocuk mahkemesi tara
fından mesul tutulmaktadır. Sokakta görülen, 
aile içinde sağır, kör, kalb hastası çocuk bir ter
biye ve sağlık müessesesine gönderilmektedir. 

Dünkü konuşmamızda programdan bahset
miştik. Millî Eğitim Vekiliyle bütün maddelerde. 
mutabakat halinde olduğumuzu memnuniyetle 
görmekteyiz. Fakat sadece program mevzuunda 
aramızda bir anlaşmazlık vardır. Biz program
dan bahsederken bu noktayı mevzuubahis etmiş 
ve işlerimizin daha iyi yürütülmesini izhar sa
dedinde böyle konuşmuştuk. Yoksa Millî Eğitim 
Vekâletinin çalışmadığı, bugünkü durumiyle 
kifayetsiz olduğu kanaatinde olmadığımızı da bir
çok defalar memnuniyet ve şükranlarımızı da 
arz ederek ifade etmiştik. Bir öğretmen olarak, 
bu işle yakînen uğraşan bir arkadaşınız olarak 
ve bir insan olarak Millî Eğitim Vekâletinin 
yükünün ne dereöe ağır olduğunu ve işlerinde 
ne kadar feragatle çalıştığını raporumuzda arz 

etmiş ve işlerindeki başarıları memnuniyetle mü
şahede ettiğimizi ifade etmiştik. Yalnız bu ça
lışmaları kâfi görmemeliyiz. Birçok arkadaşla
rımızın temas ettiği, başlanan işlerin bir an 
evvel yürütülmesi işinin, en kısa bir zamanda 
semere vermesi için bu işler Millî Eğitim Ba
kanlığınca caddî bir programa bağlanmış mı
dır? Ne kadar bakıma muhtaç çocuk bulundu
ğunu tesbit etmiş midir? Bunların ne kadar se
ne içinde himaye edilebileceğini gösterebilecek
ler midir? Nerede, ne zaman, hangi türlü mü
esseseler açılacağını şimdiden bize müjdeliye-
bilirler mi? Ne kadar ilkokula ihtiyacımız varsa 
bu miktar ilkokulu şu kadar zamanda, şu şu 
yerde açmak suretiyle eserlerini bize gösterebi
lecekler midir? Arzımız bu idi. Bunu söylerken 
fena bir niyetimizin olmadığını kabul edeceği
nizi zannederim. 

REİS — Vaktiniz tamam. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Grup adına 

konuşuyorum. 
REÎS — öyle bir şey söylememiştiniz. (Grup 

adına sesleri). 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Programdan 

kasdımız bunlardı arkadaşlar. İlköğretim mev
zuunda geçen sene 15 milyon liraya mukabil bu 
sene 20 milyon lira konulmasını memnuniyetle 
karşıladığımızı söylemiştik arkadaşlar. Böyle 
söylediğimiz halde Vekil Bey hoş görmediler. 
Takdirle karşılamamız memnuniyetimizi ifade 
eder. 

Dâvanın azameti karşısında 20 milyon lira 
dahi kâfi değildir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun mecbur ettiği ilk tahsil, ilk öğretim 
mevzuunun yılda 5 milyon lira artmakla karşı-
lanamıyacağmı elbette takdir buyurursunuz. 
120 milyon liraya yakın bir artış kaydeden 
Millî Eğitim Vekâleti bütçesinde, hepimizin en 
çok dertli olduğumuz mevzua daha fazla para 
tahsis edilmesini gönül arzu etmektedir. Lüt
fedin; hepiniz seçim mıntakasma gitiğiniz za
man maarif mevzuunda karşılaştığınız şikâ
yetler şunlardır : Mektebimiz haraptır; tami
re muhtaçtır; bunun onarılması veya yenisinin 
yapılması lâzımdır mevzularıdır. 

Bir muhterem arkadaşımız dediler ki köylü 
mektep binası yapımına iştiraki de arzu etmek
tedir. 

REİS — Size 426 ncı fasıl üzerinde söz ver-
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dim. Siz heyeti umumiyesi üzerinde söz söylü
yorsunuz. Bu şekilde sözünüzü kesmek mec
buriyetinde kalacağım. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — İlköğretim 
meselesini içine aldığı için temas ediyorum. 

RElS— Her fasıl Millî Eğitimin bütçesi 
içindedir. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Sayın Başkan 
takdir buyururlar ki dün muhalefet sözcülerine 
söz ve imkân verilmemiştir. 

# Benim Millî Eğitim mevzuunda öğretmenler 
kadar hassas olan Sayın Millî Eğitim Vekilin
den ümit ve temennim, bütün mevzularda oldu
ğu gibi, İ3U korunmaya muhtaç sağır ve dilsiz 
çocuklara da şefkat göstermeleri, bunlara taal
lûk eden müesseseleri bir an evvel açmaya gay
ret göcterecekleri merkezindedir: 

Bu müesseselerde çalışacak personelin yetiş
tirilmesi de mühim bir meseledir, iş, sadece bu 
çocukları yalnız okutup yazdırmak işi değildir. 
Bu okullarda vazife alacak öğretmenlerin ne 
kadar sanata sahip olması lâzımgeleceğini tak
dir buyurursunuz. 

Sonra yüksek okullarda okuyan fakir öğ
rencilerin iaşesi ve bunlara yardım yapılması 
konusu da çok mühimdir. 

REÎS — Fethi Bey; bahis buyurduğunuz 
konuya ait fasıl henüz gelmedi.. 

Müzakere olunan fasıl sağır ve dilsiz okulla
rına yardım masraflarıdır. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — O halde hu
zurunuzu fazla işgal etmiyeyim. 

REÎS — 426 ncı faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

427 

428 

450 

Lira 

Korunmaya muhtaç çacuklar 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamp masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencileer veri
lecek burslar 

1 450 000 

20 000 

521 135 
REÎS — Burhanettin Onat buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, eskiden üniversitenin bâ-

1965 Ch İ 
zı kısımları yatılı idi. Talebelerin bir kısmı 
leyli olarak mektebe devam eder, bir kısmı ni-
hari olurdu. Bu usul kaldırıldı. Şimdi talebeye 
burs verilmektedir. Memleket gençlerine yük
sek tahsil imkânları temin edebilmek gayesi ile 
ele alman burs usulü ihtiyaca cevap verecek 
mahiyette değildir. 

Arkadaşlar, daha ziyade merkezde bulunen 
veyahut vilâyetlerden gelen ve işini yapmasını 
bilen talebe bundan istifade etmektedir. En 
uzak vilâyetlerimizde vazife gören memur ço
cukları, asker çocukları, bilhassa köylü çocuk
ları yüksek tahsil imkânını bulamamaktadır
lar. Bütçeye bir para konmuştur, bu para yük
sek tahsil gençliğinin bursuna karşılık olacak
tır. Bunu daha sağlam, daha esaslı bir usule 
bağlamak mümkün değil midir acaba? Ameri
ka'da bizde sefir olarak bulunan ve kendisini 
çok sevdiren Mac Gee bir müessesenin başında
dır. Bankalar yardım etmişler bir fon koymuş
lardır. Amerika'nın en uzak köşelerinden dahi 
müracaat eden ve yüksek tahsil yapmak isti-
yen genç bu müesseseye müracaat ediyor, taah
hütname veriyor ve diyor ki : Sen bana yüksek 
tahsil yaptır ben çalışmaya başladığım zaman 
elde ettiğim kazançtan bana tahsil için harca
nan parayı peyderpey öderim diyor. Bu gencin 
ahlâkı, seciyesi ve durumu tetkik ediliyor, hat
tâ mürcaat etmiyenler arasından dahi eşittiği 
istidatlı gençleri alıyor, bu müesseseye kayde
diyor, yüksek tahsil yaptırıyor. Binlerce ve 
binlerce genç parasiyle okumaya muktedir de
ğildirler. Burs almak iktidarını haiz olmıyanlar 
bu sayede yüksek tahsil imkânını buluyorlar. 
Bizim için de böyle bir şey tesis etmek güç ol
masa gerektir. Onun için bilhassa hükümetten 
temennim, gelecek seneye kadar bu mevzu üze
rinde işlesin. Bunu Maarif bütçesine koyacağı 
bir fonla mı, yoksa bâzı bankalarla anlaşarak 
mı bir yüksek tahsil öğretim bankası kurmak 
suretiyle mi, bunun malî idari imkânları tetkik 
edip böyle bir müesseseyi kurmak, yalnız mer
kezde bulunanlara değil, en uzak köylere kadar 
gençlerimizin yükseköğretimin nuruna, mem
leketi de daha çok yüksek tahsil görmüş genç
lerin varlığına kavuşturmanın yerinde bir ha
reket olacağı kanaatindeyim. 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) —.Lise tahsilinin 

bitirilmesi anı bir gencin artık hayata atılma ça-

m — 
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ğının eşiğinde bulunduğu andır. Buna kendi is
tidadı yolunda imkânlar vermek elbette vazife
mizdir. Fakat üniversite (ve şüphesiz tamamen 
masrafsız olan üniversite) bugün iktisadi şart
larımız içinde her gencin okumak imkânını bu
lacağı bir yer değildir. Tasavvur buyurunuz; 
üniversitelerimiz yurdun sathına dağılmış değil
dir, Ankara'da bulunan üniversiteye Van'dan, 
Hakkâri'den çocuk gelecek ve burada okuyacak
tır. Her ne bahasına olursa olsun burada oku
maya gayret eden fakir öğrenci iki tehlike kar-
şısmdadır : Ya sıhhatini kaybedecek yahut da 
çok fena şartlar altında derslerini ihmal edip is
tikbalini kaybedecektir. Gıdasından kesip kitap 
alacak, üniversite harcını ödiyecek ve bir lâm
ba ışığı bulunmıyan gayrisıhhi yerlerde gecele
ri muhakkak sıhhati bozulacaktır. Bu suretle 
kendisinden ilerde her hangi bir fayda sağlan
maya imkân da kalmıyacaktır. • Millî Eğitime 
bütçeden ayrılan kısmı şüphesiz takdirle karşı
larım. Eğer daha birçok yerlerden kısmak im
kânı varsa ( ki bu mümkündür diyemiyorum, 
çünkü millî eğitim bahsinde hangi sahaya el 
atarsak atalım, bir vücudun en hassas yerine 
dokunmaya benzer.) şayet bir imkân bulunur
sa buraya biraz daha fazla.tahsis edilmesi cid
den şayanı şükran bir vaziyet olur. 

Bu gençler İstanbul Üniversitesinde 50 kişi
lik Kızılay Aşhanesinde sıra beklemekte ve bu 
hususta yüzlerce müracaat dosyada durmakta
dır. Benim de muttali olduğum ve mümkün 
mertebe bu yardımın sağlanması imkânını sağ
lamak için Kızılay Başkanlığına ricada bulundu
ğum mevzudur. Kızılay Başkanlığı; «şimdiye 
kadar 50 çocuğa böyle bir yardımda bulunuyor-
dıikr bu sene bunu da yapamıyacağız.» cevabını 
verdi. 

Biz birkaç arkadaş, bu mevzu Bütçe Encü
meninde konuşulduğu zaman bir takrir verdik. 
Fakat sözcünün bu konu için kâfi miktarda pa
ra konduğunu beyen etmesi üzerine maalesef 
netice alamadık. 

Muhtere markadaşlar, bu mevzu çok hassas 
bir mevzudur. Gençlik devri, devletin genç çağ
larında daima kendisiyle alâkadar olduğunu, 
yardım elini daima üzerinde tuttuğunu bilmesi 
ve bunu hissetmesi devridir. Bilhassa gençlik ve 
tahsil devresini zaruret içinde geçiren arkadaş
larımız varsa bunun ehemmiyetini çok iyi tak-
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dir ederler. Zaruretlerin bilhassa gençlik üzerim
deki tesirlerini her halde takdir buyurursunuz. 

REİS — Söz Maarif Vekilinindir. 
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Çok muhterem arkadaşlarım, esasen bu 
maddenin görüşülmesine başlandığı sırdada ben
deniz söz alıp huzurunuza çıkacaktım. Fakit 
arkadaşlarım bana tekaddümettiler, 

Bir defa şunu sarahatle arz edeyim, Türk 
gençliği ve öğrencilerine yapmak istediğimiz 
yardım, ne onlar üzerinde bir minnet ve ne de 
minnet teşkil etmek gayesine matuf değildir, sa
dece hizmettir. (Alkımlar.) 

Bu itibarla yaptığımız tetkikte yüksek okul
lar öğrencilerine verilmekte olan 125 liralık bur
sun kâfi olmadığı, bunun 150 liraya çıkarılma
sında isabet bulunduğu neticesine varmış bulun
maktayız. Bu itibarla muhterem Bütçe Encüme
ninden ricamız, bu maddenin tekrar tetkik edil
mek üzere alınmasını ve karşılığı bulunduğu tak
dirde bursların 150 liraya çıkarılması suretiyle, 
neticenin Heyeti Celileye arzıdır. (Alkışlar.) 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HADİ HÜSMAN 

(İstanbul) — Faslı encümen istiyor efendim. 
REİS — Encümen bu faslı geri alıyor efen

dim. . .. 

F. 

451 

452 

Lira 

453 

455 

458 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

461 140 

130 000 

585 000 

390 000 

25 200 

633 
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476 

477 
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Lira 

501 

502 

504 

601 

602 

605 

608 

609 

611 

Kurs masrafları 1 635 700 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 33 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 190 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 700 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı mas
raflar 817 200 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 100 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 60 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin maaşları için 
özel okullara yardım 541 400 
REÎS — Kabul edenler... Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumları ile 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Tiyatrosuna yardım 3 450 000 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
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MÜHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım; bünyesinde Devlet Tiyatrosuna ait bir fas
lı ihtiva etmiş olan Maarif Vekâleti bütçesinin 
tenkidi yapılırken daha evvel Adalet bütçesinde 
yapılmış ferahlatıcı konuşma tarzı burada da 
olur mu diye takibetmiştîk. 

Filhakika Adalet bütçesindeki sözlerinden 
sonra kendisini tebrik etmek fırsatını bulamadı
ğımız sayın Vekili tebrik fırsatını bu anda bu
labilmekteyiz. Sayın Adalet Bakanı inkılâpçı bîr 
dille konuştular, ferahlık verdi şüphesiz, burada 
da böyle bir konuşma olmamış olmasından cidden 
üzüldük. Maarif Vekilimiz de gerekli bir konuş
ma yapabilirdi. Bu hususu burada rica etmîş ol
mamızın sebebi şudur : Devlet Tiyatrosu sanat
kârların ve idarecileri bir müddet evveline göre 
kendi kudretlerini, memlekete yaptıkları hizmet
lerle tanıtabilmişlerdir. Bu bakımdan şayanı teb
riktirler. Çünkü bir müddet evvel Mecliste geç
miş olan bir hâdiseyi hatırlıyarak ve o esnada 
müdahale yapılarak Devlet Tiyatrosundan evvel 
çok şeylerimiz var denmişti. Fakat bugün gör
düklerimi teşekkürle ifade etmek isterim. 

Devlet Tiyatrosuna Hükümetin üç misline 
yakın bîr yardımda bulunmasını şükranla karşı
larız. Ancak sayın Bakanın tiyatromuzu ve ope
ramızı memleketin birçok vilâyetlerinde gezilere 
çıkacağı hakkındaki sözleri, memleket kültürüne 
hizmet bakımından kabul etmekle beraber, bu
nun için de mevcut kadronun aded bakımından 
kifayetsiz olduğunu ifade ve tahsisatı daha faz
la artırıp bu îşte onları sadece memur statüsüne 
tâbi insanlar gibi telâkki etmiyerek mesleklerini 
cazip bir hale getirmenin çarelerini aramalarını 
rica ediyorum. 

Devlet Tiyatrosunun bâzı defa disiplin namı 
altında ve sanatkâr için gerekli olmıyan bir müsa
mahasızlığa tâbi tutulması yolundaki bâzı neşriya
tı uygun bulmuyoruz. Sanatkârın disiplin namı 
altında, çok sıkı tazyiklere mâruz kalmamış ol
masını tercih etmek gerektiğine kaani bulunuyo
rum. Bir dakika daha dinlemenizi rica ederek 
bir müddet evvel memnuniyetimi mucip olan bir 
hâdiseyi nakletmeme müsaadenizi istirham ede
ceğim. 

Viyana'da Kavaliera Rustikana operasını 
seyrediyordum, bu işlerle biraz meşgul olmuş bir 
arkadaşınızım, yanımda bu mevzuu benden daha 
çok bilen pek salahiyetli bir arkadaşımda vardı. 
Temsil bittikten sonra konuşurken bizim Devlet 
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Tiyatromuz bundan hiç de eksik olmadan bunu 
temsil edecek durumdadır, buraya getirin aynı 
başarı ile bunu alkışlatabilirîz, dediler. Buradaki 
muvaffakiyet de oradakinden bir milim eksik de
ğildi. Şayanı tebriktir. 

Toskanm, Palyaçonun ve Aidanın aynı mu
vaffakiyetle, temsil edildiğini seyredip tebrik 
edeceğimiz günler uzak değildir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
REÎS — 611 ncî faslı kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. 

F. 

612 

Lira 

UNESCO Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 121 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6.13 5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak 
çeşitli v kültür hizmetlerinde 
kullanılacak olanlarla halk 
dersanelerinin ve okuma oda
larının her türlü masraflarını 
karşılamak maksadiyle vilâ
yet ve kazalara yardım 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük kapı
lar 1 910 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Lise ve ortaokulların dersa-
ne, yatakhane, mutfak ve has
tanelere ilişkin her türlü mal
zemelerin döşeme, demirbaş 
ve ders aletlerinin onarımı 50 000 
REÎS •— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satmalma masraf
ları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayın yardımı 15 000 000 

REİS — Buyurunuz eefndim. 
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HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar; maarif bütçesinin umumi mü
zakeresi üzerinde söz söylemek fırsatını bula
madığım için müteessir olmuştum. Fakat gerek 
bu mevzu ile alâkalı arkadaşların, gerekse bu 
mevzuyla ihtisasları dışında olarak ilgili arka
daşlarımın bütün maarif meselelerini çok iyi 
bir kavrayışla ele almaları bu üzüntümü gider
miştir,, bunun için müteşekkirim. 

Muhterem arkadaşlarım; dokuzuncu Devre 
Büyük Millet Meclisinin maarif meselelerimiz 
ve dâvalarımız üzerindeki semahatlerini bu 
Meclisin dışında olduğum bir zamanda muallim 
iken büyük bir zevk ve şevkle dinlemiştim. O 
zamanki şükranlarımı sırası gelmişken şimdi 
ifade etmek isterim. 

Onuncu Devre Büyük Millet Meclisinin de 
gerek Bütçe Komisyonunda ve gerekse burada 
gösterdiği yakın alâkanın şahidi bulunuyoruz. 
Bunun için de şükranlarımı ifade etmekten 
zevk duyarım. 

Köy okulları inşaatı ile ilgili 742 nci madde 
hakkında söz almış bulunuyorum. Bu hususta 
Maarif Vekâletinden rica edeceğim üç nokta 
var : 

Birincisi : Köy okulları arsalarının teminin
de çok karışık usuller mevcuttur. Hattâ bâzı 
köylerde okul arsaları temin edilmeden bu me
sele taahhüde bağlanmakta ve bilâhara, köylü 
ile Maarif İdaresi ve mütaahhitler arasında 
birçok anlaşmazlık olmaktadır. 

Bunlar, belki, benim seçim mmtakamda mü
şahede ettiğim işlerdir, fakat bu hale başka 
yerlerde de tesadüf olunabilir. Bunun bir me
sele olarak ele alınmasını ve vilâyetler teşki
lâtına gereken direktiflerin v.erilmesini rica edi
yorum. 

İkincisi; inşaat işi bir ihtisas işidir. Şayanı 
şükrandır ki, gün geçtikçe daha iyi okul bi-
ları yapılmaktadır. Bu işlerin yürütülmesi için 
teknik elemanlar vazifelendirilmiştir. Fakat 
teknik elemanlarla maarif idaresinin başında 
bulhınanlar ve maarif müdürleri arasında bâzı 
anlaşmazlıklar olmaktadır. Meselâ teşkilâtın 
elinde bulunan bâzı jip ve kamyonlardan tek
nik elemanlar istifade ettrilmemekte ve âdeta; 
onlardan kıskanılmaktadır. Maarif Vekilimi
zin ve maarif erkânımızın bunu bilmesini rica 
ederim. Belki bu azdır. Fakat bir vilâyette 
de, iki vilâyette de olsa önemle üzerinde durul» 
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ması lâzımdır. Teknik elemanların istedikleri 
zaman vasıtaya derhal sahip olmaları şarttır. 

Bundan başka bu inşaatın lüzumu halinde, 
merkezden kontrol edilmesi lâzımdır. Maarif 
Vekâleti her hangi bir vilâyette teknik eleman
ların fevkinde bu meslekte daha çok yetişmiş 
mühendisleri harekete geçirebilmelidir. Bunun 
için merkezde bir büronun mevcudiyeti şarttır. 
Belki vardır; bilmiyorum, fakat yoksa muhak
kak temini lâzımdır. 

Üçüncü bir nokta: 5210 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine göre köy okullarının lüzumlu 
masrafları ve ders malzemeleri köylüye bıra
kılmıştır. Bu, î lk öğretim Kanununda derpiş 
edilmiştir. Fakat, kabul edilmiş ollan 20 mil
yon liranın içinden bâzı köylerin, bilhassa fa
kir mmtakalardaki köylerin mekteplerinin ona
rımı ve bu ders malzemelerinin temini bakımın
dan böyle bir yardım yapılabilir. Bâzı vilâyet
lerde bu iş yapılmaktadır. Fakat kanun ve 
mevzuat müsait olmadığı için ancak mesuliyeti 
deruhde eden kimseler bunu yapmaktadırlar. 
Eğer, mümkünse Maarif Vekilinin bu hususun 
yaptırılmasını bir emirle temin buyurmasını ri
ca ederim. 

RElS — Sabri özcan San. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar, sözlerime başlarken, köy 
okulları inşaatı için bütçe teklifinde gösterilen 
15 milyon liraya beş milyon lira eklemek sure
tiyle 20 milyon liraya çıkaran Bütçe Encüme
ninin muhterem azalarına teker teker ve tek
rar teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat iktidar, 
bütün iktidarı boyunca hiçbir şey yapmasa, 
ama hiçbir şey yapmamış olsa, yalnız köylüyü 
mektep yapma yükünden kurtardığı için Türk 
idare tarihinde mümtaz bir mevki alacaktır. 
(Soldan: Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım; tâbirimi mazur görünüz, af
fınıza sığınarak söylüyorum; Türk köylüsünü 
angarya katırları gibi çalıştırıyorlardı. Bugün 
o yük üzerinden atılmıştır. Halen mevcut 40 
bin köyümüzün ancak 20 bininde mektep var
dır. Hailen okuma çağında olan üç milyon öğ
renciden ancak yarısı okulla kavuşmuştur. Bu
nun için yirmi milyon, 30 milyon, hattâ 50 mil
yon da versek azdır. Bütçe imkânı bizi bu çer
çeve içinde tutunmıya mecbur etmiştir... 
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MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Türk köy

lüsü ağır iş görür, fakat katır değildir, biraz 
evvel söylediğiniz sözü geri alınız... 

SABRÎ ÖZCAN SAN (Devamla) — Köylü* 
efendimizdi. Asırlarca aldık, asker dedik al
dık, vergi dedik aldık, salma dedik alık, müte
madiyen aldık. Köylerimizi hudutlara boşalt
tık, gurbetlere boşalttık. Bugün artık köylü 
efendimiz değildir, arkadaşlar. Köylü her hak
ta sadece müsavi vatandaşımızdır. Binaenaleyh 
köylüye yol deyip vereceğiz, mektep deyip ve
receğiz, tohum deyip, toprak deyip vereceğiz, 
tabiî köylü medeni memleketlerin refah seviye
sinin hiç olmasa asgarisine ulaşsın. 

Muhterem arkadaşlar; ben imza toplıyama-
dım, bunun formalitesini de pek bilmem, im
kân varsa, bu 20 milyona ne şekilde 3 - 5 milyon 
daha ilâve edilecekse, bunu lütuf buyurun ilâve 
edelim. Köylerimiz bir an evvel mektebe kavuş
sunlar ve bu dâva da bir an evvel hallolunsun. 
Bu yurdun yer altı ve yer üstü hazineleri bil-
gibi kafa ve maharetli ellerin iş birliği ile fet
hedilecektir. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas 
etmekliğime müsaadelerinizi rica ederim. Dün 
şehir mekteplerini devlet yaptırır, köy mektep
leri ise köylünün kendisine yaptırılırdı. Bugün 
buna benzer bir cihet daha var. Şehir mektep
lerinin bütün masraflarını hükümet ödediği hal
de köy okullarının masrafları yine köylü tara
fından karşılanmaktadır. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. 
FETHÎ ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım* muhterem meslekdaşım, Sabri özcan 
son görüşlerinde eski veya yeni diye bir tefrik 
yaptılar 

Bir mebus — Fena mı yaptılar?, 
F E T H İ ÜNLÜ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar; bâzı meseleler var ki, onları siyasi 
olarak mütalâa etmiye imkân yoktur. Dünkü 
konuşmamda da temas etiğim gibi; Millî Eğitim, 
filân parti veya falan parti zaviyesinde mütalâa 
edilmesine tahammülü olmıyan bir mevzudur. 
Maarifi buı bakımdan bir bütün olarak mütalâa 
etmekliğimiz lâzımdır. Bu, bir milletin müşte
rek malıdır. 

BASRİ AKTAN (Kastamonu) — Sizin gö
rüşünüz başka, bizimki başka, öyle şey olur mu 
hiç... 
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REİS — Yalnız köy eğitimi mevzuunda gö- I 

rüşünüz, Fethi Bey. 
FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Rica ederim, 

arz ettiğim gibi görüş farkı olmaz maarif işinde. 
Bunu hiçbir siyasi şekilde mütalâa etmeye im
kân yoktur. 

Köy okullarına yardım faslına gelince; bir 
zamanlar belki köylüye biraz fazla yük tahmil 
edilmiş olabilir. 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Gebe 
kadınlara sırtlarında taş taşıttırılmıştır. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Millet memnun 
olup olmadığını reyiyle izhar etmiş ve iktidara 
bir başkasını getirmiştir. Bu başka bir dâvadır. 

Muhterem arkadaşlarım; rica şudur; hiç
bir zaman ve hiçbir parti tarafından Millî Eği
tim meseleleri siyasi bir mesele gibi ele alınıp 
mütalâa edilemez. Bu her hangi bir partinin işi 
olamaz. Bu bütüniyle milletin malıdır. (Gürül
tüler) («Her partinin bir maarif politikası olur» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; köy mekteplerine bu
gün de ihtiyaç vardır ve şiddetlidir. Evvelce bu 
yolda bir hata yapılmış olabilir. Yalnız arkada
şımızın gebe kadın misaline cevap vermek isti
yorum. 

Bir köylü vatandaş, arkadaşımın çok haklı 
olarak buyurduğu gebe kadın misali karşısında 
dediği şeye temas edeceğim. Şunu da arz ede
yim, köylü böyle dedi diye, aynı şey tekrar edil
sin demek istemiyorum, bu Türk milletinin kül 
türe olan aşkı ve susamış olmasının neticesidir. 
Köylü şöyle demiştir: «Gebe kadın çalışmıştır, 
şu mektebi yapmıştır ama o ne murattır ki, o ne 
aziz annedir ki, kendi eliyle toprağını, taşını 
çektiği mektepte şimdi kendi çocuğu okuyor.. 
(Soldan şiddetli gürültüler) Arkadaşlar, müsa
ade buyurun, bunlar tekrar edilsin demek iste
miyorum, milletin yükü milletin bütçesinedir. 
Esasen, o yükü millet çekiyor. Arkadaşım haklı, 
ona haksız demiyorum, hakikaten geçen dev
rede milletin omuzuna yükletilen yükün dozu 
fazla olmuştur. (Salmayı unutma sesleri) Hak
lısınız arkadaşlar, ben de sizinle beraberim, 
itiraz etmiyorum. (Alkışlar, hakikati söyle ses
leri.) Yalnız siz dinlemek istemiyorsunuz. De
mek istediğim nokta şudur: 

Millî eğitim müessesesinin siyasi bakımdan 
mütalâa edilmesine tahammülü yoktur. Bunu 
millî efkâr karşısında duymamız icabeden bir 
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hassasiyetle konuşalım, arzım bundan ibarettir 
arkadaşlarım. (Soldan alkışlar). 

REÎS — Halit Ağaoğlu. 
HALÎT AĞAOĞLU (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım; köy okulları ve köydeki öğret*-
menlere ait evlerin yapılması için gelen bu fas?l 
dolayısiyle ben de ilkokul ve ilkokulun köydeki 
değerleri üzerinde küçük, bir konuşma yapmak 
istiyorum. 

Maarif teşkilâtı bir terbiye teşkilâtıdır; bjı 
memleketin çocuğundan gencine kadar müstak
bel Türkiyeyi meydana getirecek bireylerifı 
yetiştirilmesini hedef tutan bir terbiye teşkilâ
tıdır. 

Bu terbiye teşkilâtının,, köye intikali bakı
mından, köydeki rolü bakımından üzerinde du-
ması gerekmektedir. 

RElS — Sadece okullara yardım maddesi 
üzerinde konuşsun. Her fasıl üzerinde umumi 
konuşma yapılacak olursa bütçenin çıkmasına 
imkân kalmaz. Yalnız yardım maddesi üzerinde 
konuşsun. 

HALlT AĞAOĞLU (Devamla) — Harcana
cak paranın hangi istikamette harcandığını be
lirtmek isterim. 

Evvelâ, köy nedir? Terbiye bakımından kö
ye harcanacak para için köyün cemiyet içeri
sindeki değerini, yapısını ve karakterini bilme
miz lâzımdır. Ona göre |erbiye müessesesinin 
hedefini tâyin etmek lâzîmgelir. Bizim köyleri
miz, içimizi üzen, evsiz, yolsuz ve geçim şart
ları düşük olan köylerdir. 

Arkadaşlar, köyde bir evi gördüğünüz zaman 
teessür duyarsınız. Fakat bunun içine girmek lâ
zımdır. Onun içine girildiği zaman, Türk mille
tini, millî folklorumuzu orada bulmaktayız. 

RElS — Halit Bey, birinci ihtarı yapıyorum, 
sözünüze bu şekilde devam eder, sadet dâhiline 
girmezseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde ka
lacağım. 

HALÎT AĞANOĞLU (Devamla) — Peki, bu 
bahsi başka zamana bırakıyorum. Kısaca maksa
dımı izah edeyim. 

Bir, çocuklarımız millî heyecanla, tarihî men
kıbelerle beşli bulunacaklardır. . 

îki, köydeki çocuklarİmızm zihniyeti müspet 
olarak gelişecektir. 

Üç, köydeki çocuğumuzun evdeki hayatını, sağ
lık ve konfor şartlarına göre ayarlanacak bir tarz
da yetiştirilmesi lâzımgelecektir. 
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REÎS — Halit Bey, mevzu dışında konuşmak

ta devam ediyorsunuz. Bu vaziyette Heyeti Umu-
miyeden karar almak mecburiyetindeyim. Sade
ce bu fasıl üzerinde, paranın azlığı, çokluğu üze
rinde konuşunuz. 

HALÎT AĞANOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim; köyün bir an evvel kalkınması için 
konan para azdır. Binaenaleyh bu paranın artı
rılması lazımgelir. Köyün kuvvetlenmesi Türk 
milletinin kuvvetlenmesi demektir. Köy Türki
ye'nin temelidir. 

Maruzatım bu kadardır. 
REÎS — Komisyon. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÖMER FA

RUK SANAÇ (Elâzığ) — 742 nci faslın haki
katen memleketin millî bünyesinde, kültürel 
bünyesinde büyük ehemmiyeti olan ilköğretim 
dâvasiyle alâkası birinci plândadır. 

REÎS — Komisyon adına konuşuyorsunuz. 
Lütfen madde içersinde konuşunuz. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Bu 
maddede mevzuubahis tahsisatın taallûk ettiği 
5210 sayılı Kanun Demokrat Parti iktidarının 
ilköğretim dâvasına bihakkin el atışının kıymet
li bir delilidir. Dört yıllık bütçe içinde her yıl 
köy okulu inşaatına hükümetin ayırdığı milyon
lar, bizzat muhterem Halk Partisi Sözcüsü arka
daşımız Fethi Ülkü'nün temas ettiği meseleye 
bendeniz tekrar dönmeden arz ederim ki ; bu 
alâkanın ve hakikaten bu dâvayı bizzat ele al
manın bir ifadesidir. 

Arkadaşlar, şunu ifade etmeden geçemiyece-
ğim; eğer muhterem Reisimiz lütuf ve müsaade 
buyururlarsa. 

Mesele; ilkokul inşaatı bakımından dâva ile 
birinci plânda alâkalıdır. Elbette ilköğretimin fi
ilen bir an evvel tahakkuku için öğretmen ve bi
na ihtiyacı birinci derecededir. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 87 nci maddesi ilk tahsili mecbu
ri meccani kılmıştır. Fakat arkadaşlar, fiilî va
ziyet şudur : 

Bugün, 3 milyon civarında, ilk tahsil çağın
da çocuğumuz vardır. Bu çocukların ilkokula 
devam ettirilmesi kanunen mecburidir. Kanun 
bu çocukları okula gönMermiyen velilerin ceza
landırılmasını âmirdir. Fakat bugün Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun bu hükmü ancak % 50 
nispetinde tahakkuk safhasındadır, ilk tahsil ça
ğında bulunan 3 milyon çocuğumuzdan ancak 
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ı 1 800 000 kadarının filhal ilkokula devam imkâ

nını bulabildikleri bir hakikattir. Anayasanın 
bu âmir hükmünün hükümet tarafından ancak 
muayyen imkânlar çerçevesinde yani % 55 civa
rında tahakkukunun sağlandığı aşikârdır. Mem
nuniyetle ifade etmek lazımgelir ki, jandarma 
dipçiği ile yaptırılıp bilâhara yıkılan köy mek
tepleri mevzuunda, bilhassa Fethi Ülkü arkada
şımın gayet güzel ifade buyurduğu veçhile, mil
letin vermiş olduğu mahkûmiyet kararından son
ra, D. P. köylünün ve milletin arzusuna uyarak 
mektebi bizzat yapmak kararını vermiştir. 

İlköğretim kanunu hazırlıkları ile, bu mevzu 
bütün şümulü ile ve memnuniyet verici bir şe
kilde ele alınmıştır. 19 bin küsur köyümüzde... 

REÎS — Umumi müzakerelere intikal edi
yorsunuz, beyefendi. Sadece fasıl üzerinde ve 
yardım mevzuunda konuşmanız lâzımdır. 

Komisyonun müzakerelerde bize yardım et
mesini rica ederiz. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Tah
sisat bakımından arz ediyorum. 

Müsaade buyururlarsa komisyonumuz dört yıl
dan beri üç beş milyon civarında bu dâvaya 
muayyen miktarlar ayırmak suretiyle hükü
metten gelen teklifleri daima artırmıştır. Ko
misyonumuzun, dört yıl, içinde bu dâvanın 
ehemmiyetini takdir ederek ilâve ettiği miktar 
12 milyon civarındadır. Maarif Vekâletinin 12 
senede bütün köylerimizi ilkokula kavuşturmak 
yolunda her yıl 40 milyon lira tahsisat talebini 
havi bir program vardır. Bu program inşallah 
Meclise gelecek ve sayın vekilimizin ifade bu
yurduğu ilk tedrisat kanunu ile tahakkuk ede
cektir ve Türk köylüsü de hükümet tarafından 
yapılan mekteplere kavuşmuş olacaktır. Tah
sisatı komisyonumuz bir lâzımeyi ve zarureti 
müdrik bulunarak ancak karşılık imkânları 
muvacehesinde 5 milyon lira olarak artırmış 
bulunmaktadır. 

Hulâsa, arkadaşlarımızın artırma yolunda
ki temennileri bizim de samimî arzumuzdur. 
Ancak komisyonumuz karşılık ve muvazene 
bakımından buna imkân bulamadı. Yakında 
gelecek ilköğretim kanunu bu dâvayı tamamiy-
le halledecek mahiyettedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar) elimizdeki 

— 638 — 



î : 48 24. 
bütçe lâyihasında bu fasıldaki tahsisat 15 mil
yon lira. Hükümetin teklifinde de 15 milyon 
lira. Yani encümenin kabul ettiği de 15 mil
yon lira, geçen seneki tahsisat da 15 milyon 
lira. 

REİS — Efendim; orada bir tabı hatası var. 
20 milyon olacaktır. Esasen biz bu faslı düzel
terek okuduk. 

A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, 20 milyon olsa da bu tahsisat bu büyük 

-dâva için şüphesiz azdır. Nitekim Encümen 
Raportörü arkadaşlarımız 25 milyon liraya çı
karılmasını teklif etmişlerdi. Bunu teşekkürle 
karşılarım. Bu, kendilerinin basiretini gösterir. 
Bütçe Encümeninde ancak beş milyon lira artı
rılması imkânını bulmuşlardır. Bunu da teşek
kürle karşılarım. Hükümetimiz de her sene bir 
miktar artırılmasını teklif ediyor. İnşallah gele
cek sene bu faslı 50, hattâ 100 milyon lira ola
rak görürüz. 

Muhterem arkadaşlar, köy mektepleri mev
zuu, Konya mebusları olarak köylerimizi gez
diğimiz zaman bize en çok ıstırap Veren mev-
zulardandır. Elimde resmî listeler var, vilâyet
ten aldığım bâzı resmî rakamları okuyacağım. 
O zaman hayret edeceksiniz. 

Konya köy nüfusu itibariyle Türkiye'de baş
ta gelir, 900 bin nüfusu vardır. Bugün köyler
de 700 bin nüfus yaşamaktadır. Konya bu ba
kımdan ancak Ankara ile kıyas edilebilir. An-
kra'daki köy nüfusu Konya'nın yarısı kadar
dır. Buna mukabil Konya köyleri büyüktür, 
kalabalıktır. Elimizdeki listede ne görüyoruz.. 

Konya'nın köy sayısı 900 kadardır. Bunlar 
arasında 352 köyde hiç mektep yoktur. Nüfus
ları 800 e kadar çıkmaktadır. Başka vilâyetler
de bu nüfusun yarısı kadar nüfusu olan köyler
de mektep yapıldığı halde Konya'da yapılama
mıştır. Bundan başka 100 küsur köyde mektep
ler tamamiyle haraptır. Yeniden yapılmaları 
icabetmektedir. Bu yüz küsur köyle diğer mek-
tepsiz 352 köyün mecmuu 460 tır arkadaşlar. 
Yekûnu 460 tır, yarıdan fazladır. Bu yekûna 
nüfusu 150 den az olan köyler dâhil değildir. 
Hattâ birçok yerlerde de yaylak halinde kalmış 
200 köy vardır. Bunların nüfusu 100, 200 ve 
250 arasındadır. Bunlar için şimdilik mektep 
düşünüyoruz. Yekûna bunlar dâhil değildir. 
asıl düşündüğümüz yerler hiç mektebi olmıyan 
352 köyle, mektepleri harap olan 100 kadar köy-
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dür. Bu 100 küsur köyden bâzılarının nüfuslarını 
okuyacağım, bunların bir kısmı birçok kaza mer
kezlerinden daha büyüktür. 

Cihanbeyli'de Kuşça 1 071, Ermenek'te Gar-
gana 2 124, Bozkır'da Akkise 2 861, Çat 1 853 
nüfusludur. Bunlarda mektep vardır, fakat yı
kılmaya mahkûmdur. (Hiç mektebi olmıyanları 
var sesleri). Sabır buyurun efendim, yanlış an
lamayın, nüfusu iki bini geçen köylerden bah
sediyorum. Maarif müdürlüğünden, vilâyetten 
aldığımız listede (tamamen haraptır yıkılma 
tehlikesi vardır, içinde oturulması caiz değil
dir) kaydı bulunanlardan bahsediyorum. Yoksa 
352 köy ve 200 yaylak vardır ki bunların hiç
birisinde mektep yoktur. Bunların nüfusları da 
800 den başlamaktadır. 

Arkadaşlar, hulâsa olarak vaziyet şöyledir: 
Konya'da mektepsiz köy sayısı, nispet itiba
riyle % 50 nin üstündedir. , 

SABRÎ DlLEK (Trabzon) — Türkçe bilmi-
yen köyleriniz var mı? 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De
vamla) — Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ve 
Yunak kazaları nüfus ve arazi itibariyle birçok 
vilâyetlerden büyüktür. Bu kazalarımız tama
miyle Şark vilâyetlerinin aynı vasfı haizdir ve 
mektepsizdir. Binaenaleyh Maarif Vekâletinin 
şimdiye kadar, dört seneden beri, yapmış oldu
ğu tevziatta Konya 'ya hakikaten ehemmiyetiyle 
mütenasip olmıyan bir miktar verilmiştir. Bu 
hususta nazarı dikkatlerini celbetmek istiyo
rum. Hiç olmazsa gelecek senelerde bu dâvayı 
hal için bir çare bulsunlar. Zira 2 800 nüfuslu 
köyler dahi mektepsiz demektir. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu, 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar, ben vekile kısaca bir istir
hamda bulunacağım. Teşkilâtı Esasiyenin 82 n-
ci maddesi: «İlk tahsil mecburidir, tahsil devlet 
mekteplerinde meecanen yapılır.» dediği halde 
30 seneden beri kanunun bu âmir hükmüne 
riayet edilmemiştir. Yalnız şehirlerde, büyük 
vilâletlerde birçok liseler ve üniversiteler açıl
mış, fakat böylece doğru hiç gidilmemiştir. Biz
den evvelki partinin, (ki ben de o partinin 
içinden geldim, gayet iyi bilirim) takibetmiş 
olduğu politikayı burada söylersem yine 
Halk Partili arkadaşlarım darılır, derseniz söy
lemem. Köy mektepleri hakkında ben Hasan 
Âli ile zamanında mücadele ettim. 
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REÎS — Riee ederim, heyeti umumiyesi bit

miş, fasıllara geçilmiştir. Fasıl içinde kalınız, 
Sinan Bey... 

SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, köy mekteplerine 20 milyon veril
mektedir. Bu çok azdır. Buna rağmen Maarif 
Vekiline teşekkür ederim. Gerçi denize dökü
len bir testi su gibidir ama, bunun arkası ge
lecektir. Ben bundan emin olarak Demokrat 
Parti iktidarına teşekkür etmeyi de kendim 
için bir borç bilirim. Yalnız Maarif Vekilinden 
rica ediyorum, bundan sonra bazan sene içinde 
yeni tahsisatlar almak imkânı hâsıl olur, o za
man bunları başka tarafa kaydırmasınlar, köy 
mekteplerine ve köy hocalarına tahsis etsin
ler. Maruzatım bu kadardır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÖMER FA
RUK SANAÇ (Elâzığ) — Efendim, Muhterem 
Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın temas ettiği bir 
hususu tavzih etmek isterim. 

Bütçe Encümeniniz bu fasla mevzu tahsisa
tın tevzii hususunda bir prensip kararı almış-. 
tır. Bu karara göre tahsisat okur - yazar nispe
tine göre tevzi edilir. Nitekim 1954 yılında ve
rilen 15 milyonluk tahsisatın tevziine ait cet
velden misal olarak arz edeyim, Konya'ya okur 
- yazar durumu, nispeti nazarı dikkata alınarak 
326 000 ,lira Verilmiş iken İstanbul'a 120 bin 
lira verilmiştir, Siird'in okur - yazar nispeti 13 
tür veya daha aşağıdır, buraya 350 bin lira ve
rilmiştir. 

Bu hususu tavzihan arz ederim. 
RElS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar; köy mekteplerine yardım yapılıp 
yapılmaması meselesi görülüyor ki, esasen mü
nakaşa kabul etmez durumdadır. Köy mektep
lerine ne kadar fazla yardım yapsak o kadar 
iyi bir hareket olur. 

Bendeniz bölgecilikten bahsetmek istemem, 
ancak cümlenizin malûmu olan bir keyfiyettir 
ki Kocaeli ve Sakarya mevki ve coğrafi duru
mu itibariyle, münevveri ve nüfusu itibariyle 
birinci derecede telâkki edilir ve Balıkesir vi
lâyetine muadildir. Sakarya dâhil olmak üze
re koy ve kasaba, kaza ve vilâyet merkezleri 
dâhil, öğretmenlerinin yekûnu 700 - 800 arasın
dadır. Halbuki Balıkesir'de çok daha fazladır. 

Arkadaşlarım; eski iktidar zamanında hükü-
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mete Maliye Vekili ve Başvekil Yardımcısı ver
miş olan Kocaeli ve Sakarya vilâyetlerinden, ba
husus Kandıra kazasında, Diyarbakır vilâye
tinin her hangi bir kazasından daha az ilkokul 
ve ilkokul öğretmeni vardır. Bu da eski iktida
rın bu mevzudaki adaletini ifade etmektedir. 
Kocaeli vilâyetindeki mekteplerin nispeti % 
50 nin altındadır. Binaenaleyh mevcut tahsisa
tı azdır. Buna ilâve edilmesi lâzımgelir. Bende
niz bunu arz ve rica ediyorum. Ancak Sayın 
Maarif Vekili ve Divan beni mazur görsünler, 
dün konuşamamıştım. Köy mekteplerinde ağaç 
ve orman sevgisi namı altında not verilmesi 
şeklinde bir dersin okutulmasını ve köylüleri
mizde ağaç ve orman sevgisinin kökleşmesinin 
sağlanmasını arz ve rica etmekteyim. 

REÎS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKlLl CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar; köy okul
larına yapılması gereken 20 milyonluk yardım 
üzerinde açılan müzakerede gerek muhalefet
te bulunan arkadaşların, gerek muhterem De
mokrat Partili mebus arkadaşların serd buyur
dukları mütalâalar üzerinde şöyle kısaca bir 
gezinti yapıp bunlara memzucen arzı cevapta 
bulunmak suretiyle hem işi tatlıya bağlamak 
ve hem de huzurunuzda ilk tedrisata mütaal-
lik bulunan hususları açıklamayı muvafık bul
dum. 

Bu memleketin cehaletten çektiği, bu mem
leketin nura ve irfana olan ihtiyacı, bu mem
leketin okula olan hasreti bütün milletçe ve 
dünyaca malûmdur. 

Dünün idaresini tenkid edecek değilim, işte 
o hasret ve iştiyakladır ki, dünün idaresi kâh 
hükümet yardımı ile, kâh köylüyü tazyikle bu
nu tahakkuk ettirmek, veyahut işaret buyur
dukları gibi Aziz Türk anasına karnındaki ço
cuğu ile okula kum ve taş taşıtmak suretiyle 
bu hasretini gidermenin yolunu bulmaya çalı
şıyordu. Bugünkü ile dün arasındaki fark ise, 
bugünkü idarenin tutumu ne zorlama ile okul 
yapmak ne de Türk anasını karnındaki çocu-
ğiyle mektep hizmetine sevk etmek değil, zorla
mayı kaldırmak, okul yapmayı çocuk okutmayı 
Devlet vazifesi sayarak bu şuuru yurtta yerleş
tirmektir. Fark burada. 'Saniyen dünün yapılan 
okulu yıkılıyordu, bugünkü yıkılmıyor, bu ikin
ci fark. 3 ncüsüne gelince, dünkü okulda öğret
men yoktu, bugün var. Hâsılı artık memlekette 
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okul mevzuunda hayırla yâdedilecek bir hizmet 
şuuru başlamıştır. Köy okullarına bu yardımın 
az olduğunu, aksini iddia etmeye imkân yok, ne 
kadar artırılırsa yerindedir. Bilhassa biz öyle bir 
Meclisle karşı karşıyayız ki onun cömertliğine, 
mürüvvetine, anlayışına payan yoktur. 

öyle bir Meclis huzurundayız ki, bulunca da
ğıtıyor, bulamayınca yaratıyor yine dağıtıyor, 
hiçbir şey esirgemeden millete her şey veriyor. 
('Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; böyle bir Meclisten ne istenmez, 
bulunca bu Meclis neyi vermez? 20 milyon da 
verir, 30 milyon da verir, yalnız, huzurunuzda 
arz edeyim; mesele 20 milyon lira ile halledilecek 
bir mevzu değildir. Bunun içindir ki Hükümeti
niz ilk tedrisat dâvasını programlı olarak hallet
mek üzere bîr İlk Tedrisat, ilk öğretim Kanunu 
hazırlanmış ve bu kanunu bütçe müzakerelerin
den sonra huzurunuza getirmeye amade bir va
ziyete getirmiştir. 

Arkadaşlar, bunun portesi 20 milyon lira fi
lân değildir, bunun portesi 100 milyon liraya ya
kındır. (Bravo sesleri) 

Bu memleket ve bu Meclis mevcutsa mevcut
tan, değilse onun bir çaresini bulup portesi 100 
milyona varmış bulunan bir miktarı bulmak su
retiyle ilk tedrisat dâvasını hallederek hizmetle
rinin arasında bir şaheser yaratacaktır. 

Şimdilik bu 20 milyon lira ile iktifa edilme
sini arz ve istirham ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Kenan Çığman 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlarım, geçen sene 200 milyon lira olan 
Maarif Bütçesinin bu sene 321 milyona çıkması, 
yani üçte bir nispetinde fazlalaşması karşısında 
242 nci maddedeki 15 milyonun 15 milyon ola 
rak kalması şayanı teessürdür. Bütçe Komisyo
nunun buna beş milyon lira ilâve etmek suretiy
le hiç. olmazsa bu nispette bir artış sağlaması şa
yanı şükrandır, teşekkür ederiz. 

Gerçi bu işteki ihtiyacımız, memleketin ar
zusu, böyle yirmi milyonla karşılanamaz. Sayın 
Bakan da izah ettiler; milyonlar bu ihtiyacı ko
lay kolay karşılamıyacaktır. 

Benim tebarüz ettirmek istediğim şey, köy 
mekteplerinin Devlet Bütçesinden ayrılan para
larla yapılmasına başlanmasının köylünün mek
tep düşüncesinde büyük bir inkılâp yaratmış ol
masıdır, 

. 1955 O : 1 
Halk.Partisi;.. Onlar da bir sistem tutturup 

köylüye yaptırıyorlardı. Fakat kerhen yapılan 
bu mekteplere çocuklar da kerhen gidiyorlardı. 
Köylüler bizim mektebimiz vardır, yaptırmayın 
diyorlardı. Bugün bütün köylüler köyümüze 
mektep isteriz diye feryadediyorlar. Hiçbir fark 
olmasa dahi, iki parti arasındaki zihniyet farkı
nın doğurduğu bu netice de büyük bir eserdir. 
Bu, memlekette bir hamle yaratacaktır. Memle
ketin istikbali için de bir müjdedir. 

Muhterem arkadaşlar; dün yapılan mektep
lerin hiçbirisi bugün ayakta duracak halde de
ğildir. Birçoğu hemen hemen harap olmuş, bir
çokları da büyük tamirlerle kullanılabilir hale 
gelmiştir. Bugün yapılanlar mükemmeldir, mem
leketin ihtiyaçlarına esaslı bir şekilde cevap ver
mektedir. Bu bakımdan arkadaşların bu hususta 
münakaşalar açmamalrmı, aradaki farkı göz 
önünde tutmalarını rica ediyorum. 

REÎS — Bu fasıl hakkında yedi arkadaşımız 
konuşmuştur. Daha dört arkadaşımız da söz al
mışlardır. Fakat bir de kifayet takriri mevcut- * 
tur. Müsaadenizle bu takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
J3u fasılda kâfi derecede tenevvür edildi. 

Müzakerenin kâfi olduğunu, reye konmasını arz 
ve teklif ederiz. 24. 2.1955 

Çoruh 
Mecit Bumin 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 

Takrir kabul edilmiştir. 
Faslı reye koyuyorum. 742 nci faslı kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

743 Vilâyet ve kaza merkezlerin
de halk tarafından yaptırılan 
okul binaları için müteşebbis 
derneklere yardım 3 233 386 

REİS — Halil Turgut, buyurun. 
HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar, kaza ortaokul binalarının der
nekler yolu ile yapılmasını mahzurlu görüyo
rum. Birçok 'yerlerde faydalı neticeler vermiş
tir. Fakat ben bunu bâzı küçük kazalarda, hat
tâ derneğini kurmamış vaziyette olan yerlerde 
Maarif Vekâletinin binayı bizzat yaptırmasını 
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rica ediyorum. Bu gibi kazalar Şark mmtaka-
smda, Orta - .Anadolu'da mevcuttur. Bu usulü 
değiştirerek devlet eli ile bu işin yürütülmesi
ni teklif ve rica ediyorum. 

RBÎS — Faslı oylarına arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

751 

761 

772 

773 

Lise ve ortaokullar için satm-
alınacak her çeşit dersane, 
yatakane, mutfak ve hastane, 
malzemeleri döşeme, demir
baş, ders aletleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Yeni tesisler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yetiştirme yurtları ile korun
maya muhtaç çocuklar döner 
sermayesi 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 350 000 

7 760 000 

4 000 000 

50 000 

Maarif bütçesinin 
tamamlanmıştır. 

Maarif Vekili. 

müzakeresi bu şekilde 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Çok aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
Maarif bütçesi üzerinde izhar buyurulan alâ
kaya ve kabulüne mütaallik olan yüksek yar
dımlarınıza mükerreren şükranlarımı arz eder
ken bu şükranların birincisi bu bütçenin kabu
lüne matuf, ikincisi de Mecliste müzakereleri 
geçmek suretiyle dört olması lâzımgelirken altı 
lisenin açılmasına mütaallik olan tasarıdır. Bu 
tasarıya ait kadroların kabulü suretiyle gös
terdiğiniz alâkaya teşekkür eder, her iki teşeb
büsün memleket için hayırlı olmasını ayrıca di
lerim. (Alkışlar). ' • 

3. — Ankara Üniversitesi 1955 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/127) 

1955 0 : 1 
REÎS — Ankara Üniversitesi bütçesine ge

çiyoruz. 
Birinci maddeyi okuyoruz : 

Ankara Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1955 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(17 454 567) lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 270 001) lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Arkadaşlar, bu bütçeler açık oyu
nuza arz edileceğinden salonu terk etmemenizi 
rica ederim. 

Fasılları okuyoruz : 

F. 

201 

202 

204 

206 

207 

209 

217 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS r— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

6 283 625 

2 333 625 

861 201 

107 000 

10 000 

600 356 

30 025 

642 
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F. 

219 

223 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

419 

420 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret ve harcırahlariyle 
başka masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren malzemeler ile 
ilgili her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

906 200. 

17 000 

493 053 

16 200 

132 190 

58 600 

217 801 

10 500 

49 500 

7 500 

500 

4 000 

F. 

421 

Lira 

1 491 000 

422 

423 

424 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak. araştırma ve 
incelemelerinin her çeşit mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi arkeloji, Doğu ve orta 
ve Batı Anadolu araştırma is
tasyonlarının her çeşit masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
REÎS '— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nebraska ve Newyork Üniver
siteleriyle yapılan anlaşmala
rın gerektirdiği her çeşit mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Krimineloji Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
idari ilimler Enstitüsü her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış münasebetler her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

15 000 

25 000 

10 000 

2 220 240 

555 000 

6 000 

12 500 

17 500 

25 000 

10 000 
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438 

451 

452 
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453 

459 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

604 

Türk İslâm Sanatları Enstitü
sü her çeşit masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit masrafları 
ile bunlara katılacakların har
cırah ve masrafları 
REİS - Kaimi edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
(ı-eçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burs
lar 
RElS — Kabul edenler... E t -
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversiteler arası Birliğe ka
tılma payı 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vehbi Koç öğrenci Yurduna 

10 000 

653 500 

57 150 

70 000 

10 000 

4 000 

4 001 

5 000 

98 300 

5 000 

1 500 

Lira 

yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

10 000 

701 ya-

741 

445 001 

2 825 000 

Yapı onarımı ve küçük 
pılar 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve tesisler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

NECDET INCEKARA (izmir) — Ankara'
da Ziraat Fakültesinde bir deneme ve tecrübe 
istasyonu yoktur. Talebe, tatbikatı, memleket 
sahasına yayılmış tecrübe ve deneme istasyon
larında yapmaktadır. Bu hal ise talebe bakı
mından olduğu kadar fakülte bakımından 
da birçok güçlükleri oHaya koymakta
dır. Hükümet bu ihtiyacı karşılamak üzere 
Ankara'da bir çiftlik satmalmayı düşünmüş ve 
bu Bütçe Encümeni konuşmalarında mevzuu-
bahis edilmişti. Fakat şimdi faslını bendeniz 
göremedim. Acaba bu tahsisat hangi fasla kon
muştur ve hükümet bu çiftliği almak husu
sunda ne düşünmektedir; bunun açıklanmasını 
istirham ediyorum. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, bu çiftliğin 
satınalmması hükümetçe mukarrerdir. 

Ancak bunu bütçe müzakerelrinin sonunda 
gelecek senelere sâri satmalına taahhütlerini 
mutazammm getireceğimiz bir kanunla satm-
alacağız. Bu çiftlik muhakkak satmalmacaktır. 

REÎS — 741 nci faslı kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olunmuştur. 

(Madde 1 tekrar okundu) 

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

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1955 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(20 724 568) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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B - CETVELİ 

F. Lira 

1 Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 19 514 567 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar, kayıt, imtihan ve 
diploma harçları 200 000 
REtS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidatlar 70 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen ge
lir, (nakil) 940 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Ankara Üniversitesince 1955 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1955 bütçe yılında 
da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30 . 
VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 neu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1953 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkla
rın ödenmesine 1955 bütçe yılında da devam 
olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır» 

REÎS — Maddeyi cetveliyle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1956 0 : 1 
MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kum

lusu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1955 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1955 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakıyele-
lerinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. -— Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 

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

Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçe kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesini açık reyinize 
arz ediyorum. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1955 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/134). 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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istanbul Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanunu F . 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1955 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları-
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (18 096 222) lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (6 335 000) lira tahsisat verilmiştir. 

P. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
RElS — 202 nci fasıl için, 
prensip kararı olması itiba
riyle Bütçe Komisyonuna ve
riyoruz. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesörler ve uzman
lar ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. . 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 367 700 

2 686 525 

185 800 

1 105 760 

69 100 

20 000 

611 075 

28 130 

751 600 

Lira 

221 

223 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

Emekli dul ve yetim maaşları 23 144 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirtileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 63 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 969 800 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 21 200 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 78 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 39 060 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 101 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi masrafları ve 
harcırahları ' - 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 14 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 

Temsil masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite binalarının Bina ve 
Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariyle 
bina, levazım, eşya ve sair 
menkullerin sigorta bedelleri 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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O 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
ilgili her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
idare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
istatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

25 000 

1 195 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

10 000 

12 000 

13 000 

10 000 

20 000 

20 000 

Lira 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

451 

452 

îslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
işletme iktisadi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeriler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Coğrafya Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiyat Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tatbiki Fizik Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma istasyonu masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Pisikiyatri Enstitüsünün 
masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem^ 
leketlere* gönderileceklerin har-
eırahlariyle başka her çeşit 

6 500 

5 000 

4 000 

15 000 

3 317 527 

5 000 

5 000 

5 000 

15 000 

5 000 

744 000 
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453 

459 

501 

502 

505 

601 

602 

603 
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masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
REÎS •— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

24.2 
Lira 

134 000 

95 000 

10 000 

2 000 

8 501 

5 000 

77 500 

6 800 

100 000 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 205 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 1 030 000 

REÎS — Ali Rıza Kılıçkale. 
ALÎ RIZA KILIÇKALE (Çoruh) — Muhte

rem arkadaşlar, bir talihsizlik eseri olacak, Di
vanın bu yıl Maarif bütçesinin Ankara ve istanbul 
üniversiteleri bütçeleriyle birlikte ve tümü üze
rinde toptan görüşme kararı alması yüzünden 
tümü üzerinde konuşmak fırsatını bulamadık. 

Yalnız 1955 yılı İstanbul Üniversitesinin Tıp 

1956 (S : İ 
Fakültesi bütçesini tetkik ettiğimiz zaman, 
muhtelif okulların tahsisatları ayrı bütçede geç
mediğinden kapalı kutu mahiyetindeki Tıp Fa
kültesi bütçesinde Tıp Fakültesine bağlı Diş 
Tababeti Okulu için ne kadar tahsisat konuldu
ğunu öğrenememiş bulunmaktayız. 

Diş tabeti Okuluna memleketimizin büyük 
ihtiyacı dolayısiyle ve mevcut teşkilâtı ile mem
leketimize daha fazla hizmet edeceğini düşün
mek mümkün değildir. Zamanın darlığı çok 
hususların görüşülmesini mümkün kılmamak
tadır. Bu sebepten konuşulamamıştır. 

1951 yılında Diş Tababeti Okulu, Eczacı 
Okulu yapımı için ayrılmış olan bir tahsisat ve
silesiyle, Diş Tababet Okulu hakkında gerek Maa
rif Bakanlığımızın ve gerekse istanbul Üniversite
lerinin neler düşündüğünü ve ne gibi hazırlıklar 
yaptığını öğrenmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Hepiniz takdir edersiniz ki, diş 
tababeti, koruyucu tababetin en önemli kısım
larından biridir. 

REÎS — Sadece yapı işleri ve esaslı onarım 
maddeleri üzerindeyiz. 

ALÎ RIZA KILIÇKALE (Devamla) — Mek
tebin kifayetsizliği göz önüne alınarak 1951 yı
lında eczacı ve diş tabipleri okullarının ayrıl
ması ve hali hazır binanın inşaatında tadilât 
yapılarak daha geniş bir kadro temini Hükü
metçe düşünülmüş ve bunun için 500 bin lira
lık tahsisat ayrılmıştı*. Bu tahsisatın ne kadarı 
Eczacı Okulu ve ne miktarının Diş Tababeti 
Okulu bütçesinde olduğunu görmeye imkân 
yoktur. Yalnız 741 nci faslın 12 nci maddesinde 
ve kanunun gerekçesinde Eczacı Okulunun in
şaatı için 500 bin liralık bir tahsisat ayrıldığını 
gördüm. Şu halde okulun durumu memleket ih
tiyaçlarına cevap vermediğine göre gerek Maa
rif Vekâletince, gerekse üniversitece okul için 
ayrılmış olan 1951 yılındaki tahsisat kâfi gel
miş midir? Gelmemişse bu yılki bütçeye niçin 
bir miktar tahsisat konmamıştır? Sözümü bu 
noktada kısa keserek Sayın Maarif Vekilimiz
den ve İstanbul Üniversitesi Rektöründen bâzı 
şeyler temenni edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, medeni memleketler
de 4 - 5 bin nüfusa bir diş tabibi düştüğü halde 
bizde 15 - 16 bin nüfusa bir diş tabibi isabet 
etmektedir. Şu hal gösteriyor ki bu tababete 
memleketimizde çok büyük önem verilmesi ica-
beder. Bugünkü okulumuz senede 40 - 50 tale-
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be mezun verdiğine göre, normal kıstaslarla 
2 500 - 3 000 diş tabibine ihtiyaç olduğu ve bu 
ihtiyacın uzun bir zamanda temin edilebileceği 
aişkârdır. Binaenaleyh bu durum göz önüne alı
narak bâzı hususları sayın bakandan öğrenmek 
istiyorum. 

Bu; birçok Garp memleketlerinde olduğu gi
bi diş tababeti okulumuzun fakülte veya ensti
tü olarak müstakil hale getirilmesi için hükü
metçe bir teşebbüs mevcut mudur? 

iki, memleket nüfusuna nispetle daha 2 500 -
3 000 diş tabibine ihtiyacımız aşikâr bulundu
ğuna ve mevcut okul bu ihtiyaca cevap vere-
miyeceğine göre Ankara Üniversitesinde bir diş 
tababeti okulu veya enstitüsü veya fakültesi aç
mak için bir teşebbüs mevcut mudur? 

Üç, Balkan Devletlerinde ve onların üniver
sitelerinde diş tabbaeti okulu olmadığı için za
man zaman Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan 
memleketimize talebe gelmektedir. Halen mek
tebimizin sekiz sömestrinde 397 talebe bulun
maktadır. Bunun 130 u Yunanlı talebedir. Hali 
hazır okulumuz memleket ihtiyacına tam cevap 
veremediği halde hariçten üniversitelerimize 
gelenleri memnuniyetle karşılamakla beraber 
bugünkü okulumuzun talebe yetiştirme siası-
nm kifayetsizliği karşısında acaba 1955 de diş 
tabebeti okulu için ayrılmış bir tahsisat mev
cut mudur? Ve okulu tevsi için bir teşebbüs 
varandır? Mâruzâtım bu kadardır. 

EEÎS — Selim Ragıp Emeç. 
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz meslekten değilim, 
fakat memleketin sıhhat durumunda büyük 
mevki işgal eden diş hekimliğinde eskiye nis
petle çok gerilemekte olunduğunu işaret etmek 
için söz almış bulunuyorum. Bütün dünyada bu 
nevi müesseselerin idari bakımdan istiklâl sahi
bi bulunmalarına mukabil bizde maalesef diş 
tababeti mektebinin tıp fakültesinin koltuğuna 
sıkıştırılmasından ileri gelmektedir. Arıza bu
radadır. Binaenaleyh bunu buradan kurtarmak 
icabeder. 

Meselâ bakınız bundan tam 22 sene evvel 
dişçi mektebinde, 50 kız talebesi ve 157 erkek 
talebesi varken o vakit 51 mezun vermişti. Ge
çen sene 267 Türk, 130 yabancı talebe varken 
ve mecmuu 397 talebe ederken gene 51 mezun 
vermiştir. Bu da gösteriyor ki, 22 sene evvel 
yüksek mekteplerin üniversiteye bağlanması 

1955 Ö : İ 
vaziyetinde; bunların senatoda bir temsilci vâ-
sıtasiyle idare edilmesi... 

REÎS — Selim Ragıp Bey, mevzu sadece ya
tırımlara ait fasıl hakkındadır. 

SELİM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Evet 
efendim, netice olarak bu müesseseyi Tıp Fa
kültesinin bünyesinden ayrümasl ve istenen bir 
seviyeye ulaşması için yapılması gereken ıslâ
hatın bir an evvel ele alınması gerektir. Me
sele budur. Eğer bu halde kalacak olursa 22 se
ne evvel 51 mezun veren bu mektep 22 sene son
ra belki de 15 mezun verecektir. Binaenaleyh 
Sayın Bakanın dikkatini çekmek isterim? 

REÎS — 74.1 nci faslı reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. Lira 

742 4999 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü masrafları 5 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 nci fasıl Bütçe Encümenine iade edilmiş 
olması itibariyle diğer maddelerin müzakere
sini komisyondan gelecek neticeye birakıyoruz. 

Ankara Üniversitesi Bütçesi açık oya arz 
edilmiş idi. Oylarını kullanmıyanlarınm oyla
rını kullanmalarını rica ederiz. 

5. —. İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yt~ 
U Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/135) 

istanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı bütçe 
kanunu 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (9 836 149) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (6 180 001) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

F. 

201 Maaşlar 
REÎS -

A / l - CETVELİ 

Kabul edenler... Et-

Lira 

3 474 593 
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202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

221 

223 

224 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesörler ve uzm'in-
larla bunlara yardımcı perso
nelin ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli dul ve yetim maaşları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirilecek profe
sörler ve uzmanların ücretleri 
ve harcırahlariyle başka her 
türlü masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler..; Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücret 
REİS — Kabul edenler... Et-

1 958 250 

225 000 

605 000 

38 850 

10 000 

375 474 

42 236 

517 600 

16 826 

79 500 

100 500 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

403 

407 

420 

421. 

422 

423 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları , 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi Zemin meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
inşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

Lira 

489 000 

11 200 

29 900 

13 215 

272 500 

6 000 

7 000 

3 001 

410 000 

7 000 

2 000 

2 000 
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425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği Ekonomi Araştır
ma Kurumu her çeşit masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
UNESCO teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi î. T. Ü. ye 
verilen Sismoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
t. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Teknik haberleşme her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Malzeme ve îmal Usulleri 
Enstitüsü her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Gemi Endüstrisi Enstitü-
tüsü her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel Stajyer öğrenci 
mübadelesi Türkiye merkezi 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Cigre Türkiye merkezi her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Elektroteknik Kurumu her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

000 

45 000 

40 000 

34 000 

102 000 

18 000 

18 000 

18 000 

10 000 

2 000 

5 000 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
451 Yayın masrafları 611 500 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları 95 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 36 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar umum masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 1 
REÎS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 69 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Teknik Üniversite Talebe Bir
liklerine yardım 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 235 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makine, alât ve malzemeler 
onarımı 195 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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500 000 731 Arsa bedeli 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Bina yapımı 1 870 000 
BEtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarlarmın tesis ve 
inşası 1 380 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makine, alât ve 
malzemeler 2 000 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

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

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1955 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (16 016 150) lira olarak tahmin edil-' 
mistir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

1 Umumi bütçeden yapılan yar
dımlar 15 478 907 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 97 243 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli A'aridat 430 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 2 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen va
ridat (Nakit) 8 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BEÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1955 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1955 
bütçe yılında da devam olunur. 

BEÎS — Üçüncü maddeyi cetvelle beraber 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 1953 
bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli 
kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayı-
siyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları üc
retleri azalmış olanlara aradaki farkların öden
mesine 1955 bütçe yılında da devam olunur. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekille
ri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı, (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

BEİS — Bu maddeyi cetveliyle beraber reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluşu hakkında 7 . V I I . 1948 tarihli ve 5246 
sayılı 28.1.1953 tarihli ve 6033 sayılı kanun
lara, bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1955 
bütçe yılında kullanılamaz. 

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

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

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

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslindaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei.Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1955 yı
lı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile, yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

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

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiş ve istanbul Teknik Üniversi
tesinin heyeti umumiyesi açık oya arz edilmiş
tir. > 

6. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1955 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/128) 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı masrafları için, bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 122 001) lira tahsisat verilmiştir. 

F . 

201 

A / l - CETVELÎ 

Maaşlar 
REÎS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

205 876 
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F. 
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202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

221 

301 

303 

304 

^06 

307 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

247 500 

56 60O 

32 590 

7 500 

m 

'J!9 

41 783 

1 500 

4 100 

4 901 

2 000 

500 

2 000 

20 000 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 1 250 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı • 18 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 300 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma 
* masrafları 500 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 350 000 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâletine bağlı Beden Terbiyesi 

Umum Müdürlüğü bütçesine 200 000 lira ilâve 
edilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Çanakkale 
N. Tokay 

Maraş 
A. Kadıoğlu 

Bolu 
L. Oğultürk 

Maraş 
M. Karaküçük 

Kütahya 
A. î. Gürsoy 

Kayseri 
H. Kurmel 

Amasya 
M. Zeren 
Trabzon 

E. Nutku 

Samsun 
A. Eker 
Tokad 

A. Gürkân 
Bolu 

S. Baysal 
Kastamonu 

N. Ş. Nabel 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoğlu 
Çorum 

A. R. Kıhçkale 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğln 
Edirne 

İÇ. Yaşınkılıç 

Burdur 
H. Çimen 

Bolu 
(Okunamadı) 

Kocaeli 
K. Meriç 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Yozgad 

D. Akbel 
Kayseri 

î. Kirazoğlu 
Trabzon 

L S. Orberk 
Erzincan 
V.^Varol 
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Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 

S. Karayavuz 
Kocaeli 
S. Yalım 

Sivas 
E. Erdinç 

Denizli 
O. Ongan 

Samsun 
S. Çonoğlu 
Kastamonu 

B. Aktaş 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Trabzon 
P. Sanaç 
Antalya 
A. Konuk 
Denizli 

R. Tavaslıoğlu 
Kırklareli 

M. Â. Ceylân 
Samsun 

H. Üzer 
Antalya 

A. Tekelioğlu 

Seyhan 
N. î. Tolon 

Tokad 
Y. Ulusoy 

Konya 
S. S. Burçak 

Denizli 
î. Hadımlıoğlu 

Mardin 
H. Satana 

Samsun 
H. Tekay 
Balıkesir 

A. Kalıpsızoğlu 

MUİIÎT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arka
daşlarım, Maarif Vekâleti bütçesinin 120 mil
yon lira artmasına karşılık «Şu üvey evlât be
den terbiyesi» teşkilâtının bundan nasibedar 
olmayışını üzüntü ile görmüşsünüzdür. Fiilî ça-

Klışmalar için verilen paranın yekûnu, raporda 
da belirtildiği üzere, hattâ daha yüksektir. Ne
dense Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hiz
metlerinde bir duraklama vardır. Bunu üzüntü 
ile karşılıyordum. Son günlerde devlet alâka
sının ve Bakanlık hareketlerinin daha faal bir 
duruma girdiğini memnuniyetle öğrendim, se
vincimi ifade etmek isterim. Daha ileri işaretler 
görürsek bunları da sevinçle karşılıyacağız. Sa
dece bugünkü bütçe ile yetiniliyor diye telâkki 
etseydik bir tek üzüntü kelimesinden başka bir 
kelimeyi burada tekrar etmek istemiyecektim. 
Fakat arz ettiğim hareket ve intizar devri do-
layısiyle şu bütçe bu kadar gelebilmiştir. Umu
lur ki, önümüzdeki aylar zarfında yeni hare
ketler için sayın Vekil geniş imkânlar hazırlı-
yacak, ve geniş tahsisatla geleceklerdir. Bu ba
kımdan ümidimizi kesmiş değiliz. 

Arkadaşlarımızın 200 bin liralık ilâve tek
lifini kabul etmenizi ben de rica ediyorum." 
Sayın Vekilimizin getireceği daha büyük mik-
tarlık tekliflerini de alkışlayacağımızı ümidediyo-
ruz. 

Diğer maddede olmakla beraber spor ve mu
ayene merkezleri umumi masrafları hakkındaki 
beyanatı da aynı esaslardadır. Tekrar, huzuru
nuza çıkmamak için kısaca arz ettim. Bütçe 
imkânlarının daha fazlasına müsaade etmedi
ğini Sayın Bakan söylemiyeceklerdir. Birçok 

I hususlarda kopardıkları (Tâbirimi mazur gö-
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rün) gibi, bunu da elde edeceklerdir. Eğer 
Bütçe Encümeninde veya Maliye Vekâleti nez-
dinde bir zorlukla karşılaşırsa eski sporcu Sa
yın Başbakanımızdan yardım isterlerse gerek 
Bütçe Encümeninin, gerekse Saym Polatkan'ın 
semahat kesesini açtırabilirler. Beden terbiyesi 
ve spor faaliyetlerine bir veriniz, orduya t on 
vermiş olacaksınız. Bunu böyle kabul etmenizi 
rica ederim. 

REİS — İstanbul Teknik Üniversitesi büt
çesi hakkında reyini kullanmamış arkadaşlar 
varsa kullanmalarını rica ederim. 

Ankara Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihasına (275) arkadaş rey vermiş, lâyiha 
(275) oyla kabul edilmiştir. 

Müfit Erkuyumcu 

MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, bu spor faaliyetlerinin gerek
tirdiği masraflar Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün esaslı masraflarıdır. Beden terbiye
si işleri bunlarla tanzim edilir. 1954 senesinde 
544 478 lira ödenek verilmişken bu masraflar 
için 200 bin lira tenzilâtla 350 bin lira teklif 
edilmesi hayretimi mucip oldu. Bu masrafları 
daraltmak değil, çoğaltmak lâzımdır. Beden 
terbiyesinin harici temaslarda yüzümüzü gül
düren bir spor faaliyeti olan güreş faaliyetleri
nin masrafları bu masraflardan ödenmektedir. 
Bugün itiraf etmek lâzımdır ki memlektte gü
reş sporu eskiye nazaran geri bir vaziyettedir. 
Evvelce Londra olimpiyatlarında serbest güreş 
şampiyonasında 7 sıklette birinciliği Helsinki'
de yine altı siklette şampiyonluğu alarak altı 
defa istiklâl marşımızı çaldırmış ve yine altı 
defa bayrağımızı direğe . çektirmiş olan arslan 
güreşçilerimizdir. 

REİS — Oylama muamelesi bitmiştir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Bu 
muvaffakiyeti temin eden güreşçilerimiz, maa
lesef son olimpiyatlarda ve serbest güreş şam
piyonasında aynı dereceleri elde edememişler
dir. Nihayet bir iki şampiyonluk elde etmişler
dir ki, bu da bizim için hiç mesabesindedir. 
Halbuki güreş bize ta ecdadımızdan kalma asîl 
bir spordur. Anadolu güreş cevherleriyle dolu
dur. Bunları toplamak, kamplarda çalıştırmak 
ve organize etmek lâzımdır. İndirilen 350 bin 
liralık tahsisatla bu işlerin iyi yürütülebilece-

. 19oo O : i 
ğini ben tahmin etmiyorum. Gazetelerde yakın
da İsveç'le millî bir müsabakamız olacağını 
okuduk. Bunun için kampa çağrılan güreşçile
rimizden birkaçı kampı terketmisler. Buna da 
sebep kendilerine 2 lira yevmiye verilmesi imiş. 
Bu para ile kendisi mi gıda alsın yoksa çoluk 
çocuğunu mu beslesin? Bu kadar az bir para ile 
bir güreşçinin maişetini temin edemiyeceğini 
Yüksek Heyetiniz elbette takdir eder. Güreşçi
lere az yevmiye verilmesi tahsisatın azlığından 
ileri gelmektedir. Bu bakımdan güreş sporuna 
bilhassa ehemmiyet vermemiz lâzımdır. Güreş
çileri toplayıp muntazaman ve devamlı olarak 
kamplarda çalıştırmak, ve güreş mektepleri aç
mak bu sporumuzun inkişafı için Beden Terbi
yesi bütçesine lüzumlu tahsisatı koymak muva
fık olur. 

Bu işe çok ehemmiyet vermemiz lâzımdır. 
Saym Vekilden rica ediyorum, önümüzdeki se
ne bu işi lütfen ele alsınlar, gerekli masrafları 
bütçelerine koysunlar, Meclisin lâyik olduğu 
hassasiyeti göstererek bu masrafları karşılıya-
cak tahsisatı fazlasiyle vereceğine kaani bulu
nuyorum.-

Son olarak şunu arz edeceğim. Bâzı arkadaş
lar elli imzalı bir takrirle bütçeye 200 000 lira 
gibi cüzi bir ilâve yapılmasını teklif etmişler, 
hiç olmazsa bunu kabul edelim ve tahsisatı es
ki miktara iblâğ edelim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Çanakkale Mebusu Nuri Togay ve arkadaş

larının takriri tekrar okundu.) 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar işa
ret etsinler... Almıyanlar... Takrir nazarı dik
kate alınmış ve 421 nci fasılla Bütçe Komisyo
nuna havale edilmiştir. 

F. * Lira 

422 Spor ve muayene merkezi 
umumi masrafları 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Spor malzemeleri 42 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 9 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
Barselon'da yapılacak ikinci 
Akdeniz Olimpiyatlarına işti
rak masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma kurulu azaları umu
mi masrafları 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

52 000 

5 000 

1 000 

Lira 

1 100 502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu bütçenin 421 nci faslı Komisyo
na iade edilmiş olması itibariyle, müzakerenin ik
malini encümenden gelecek mazbataya talik edi
yoruz. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı Bütçe 
Kanununa (277) rey verilmiştir. Ret ve çekimser 
yoktur, muamele tamamdır. Bu kanun lâyihası 
(277) reyle kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

« • » 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açıjma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER: Attilâ Konuk (Antalya), Nazlı Tlabar (İstanbul) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(îslanbul mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 

4 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Millî Müdafaa Vekiline vekalet etmekte 
olan Devlet Vekili ve B§vekil Yardımcısı 
Fatin Rüştü Zorlu ile Hariciye Vekili Prof. Fwd 
Köprülü birlikte resmî vzife ile Irak'a ya
pacağı seyaht dolayısiyle Başvekil Adnnn Men
deres'in dönüşüne kdar, Başvekâlete Adliye Ve
kili Osman Şevki Çiçekdağ'm, Millî Müdafaa Ve
kili Ethem Menderes'e Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'ın, Hariciye Vekili Prof. Fuad Köprü-
lü'ye, İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun ve
killik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Millî Müdafaa Vekiline vekâlet etmekte olan 

Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüş
tü Zorlu ve Hariciye Vekili Prof. Füad Köprülü 
ile birlikte resmî vazife ile, Irak'a yapacağı se
yahat dolayısiyle Başvekil Adnan Menderes'in 
dönüşüne kadar, Başvekâlete Adliye Vekili Os
man Şevki Çiçekdağ'm, Millî Müdafaa Vekili 
Ethem Menderes'e Maliye Vekili Hasan Polat-
kan'm, Hariciye Vekili Prof. Fuad Köprülü'ye, 
İşletmeler Vekili Sam êt Ağaoğlu'nun vekillik 
etmelerinin Başvekilin teklifi üzerine muvafık 
görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur Vekili 
R. Koraltan 

REİS — Ittılaınıza arzolunmuştur. 
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B — Nafıa Vekâleti bütçesi 

7. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 
yılı Bütçe knunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mzbatası (1/130) (1) 

8. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe kanunu lâyihsı ve Bütçe Encümeni maz-, 
btası (1/136) (2) 

REİS — Nafıa Vekâleti bütçesinin Devlet 
Su İşleri ve Karayolları Umum müdürlükleri 
bütçeleri ile birlikte müzakeresine başlıyoruz 
efendim. 

Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, 1955 Nafıa Vekâleti bütçesine top
tan göz atıldığı zaman yurt kalkınmasının se
vindirici manzarasını kolayca müşahede etmek 
mümkün olur. Memleketin uzun yıllardan beri 
ihmal edilen yol, su, elektrik, liman gibi ana dâ
valarının halli için iktidarımızın ilk senelerin
den. itibaren daima mütezayit bir tempo ile na
fıa işlerimize ayırdığı para gözden geçirilecek 
olursa yeni bir vatan sathı yaratma mevzuun
da sarf edilen gayretler esaslı bir şekilde teba
rüz etmiş olur. Bu sene yatırımlarla beraber, 
600 milyon lirayı mütecaviz bulunan nafıa büt
çesi, iktidarımızın geçmiş yıllara nazaran en bü
yük rakamı olmak vasfını arz etmektedir. 

Millî ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, 
millî imkânları ve millî geliri bu büyük rakam
lar halinde harekete geçiren hükümetimize te
şekkür etmeyi bir vazife sayarım. Bu millî ser
vetin Nafıa Vekâleti bünyesi içinde sureti sarfı, 
istimal ve istihlâki mevzuunda temenniye şayan 
görülen hususları da burada sıralamayı o nis
pette faydalı bulmaktayım, 

Derhal kemali samimiyetle şu hususu tebarüz 
ettireyim ki, sarf edilen paralarla elde edilen 
neticeler birbiriyle mütenasip değildir. Yerine 
göre randımanın % 20-50 arasında düşüklük
ler kaydettiğini söylemek tahmin ederim ki, bü
yük bir insafsızlık olmaz. 

İktidarımızın ilk yıllarında büyük, küçük 
birtakım yeni mevzuları eline alan Nafıa Vekâ
letinin teşkilâtlanma hususunda biraz zamana ih
tiyacı olduğunu kabul ediyor ve bu zamanlara 

(1) 160 sayılı matbua zabtın sonunddır. 
(2) 166 sayılı mtbua zabtın sonundadır. 
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ait israf ve ihmalleri mazur görüyorduk. Bü
tün vaitlere rağmen aradan geçen 4 seneyi mü
tecaviz bir zaman geçtiği halde esaslı tedbirlere 
başvurulmadığını ve bunlara mütedair teşkilât 
kanununun henüz çıkarılmamış olduğunu tees
sürle görmekteyiz. 1955 bütçesinde 114 milyon
luk kendi yatırımlarının yanında muhtelif vekâ
letlere ait 59 milyon liralık munzam bir külfeti 
de yüklendiğini görmekteyiz. Bu şekilde inşaat
lar vekâletin bünyesinde toplandığı halde hâlâ 
vekâletlerin heyeti fenniyeleri kendi bünyeleri 
içinde kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif vesilelerle 
gerek kıymetli meslektaşım Zeytinoğlu ve ge
rekse o zaman Gümrük ve İnhisarlar Vekili bu
lunan Sıtkı Yırcalı, bilhassa bu nevi heyeti fen-
niyelerin Nafıa Vekâletinde toplanacağını ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. Aradan iki, üç sene geç
tiği halde maalesef bu sözleri yerine gelmemiş 
ve bu heyeti fenniyeler Nafıa Vekâletinde top
lanamamıştır. Bu yüzden fen elemanı sıkıntısı 
eçkilmekte ve meselâ İnhisarlar Heyeti Fenniye-
si İstanbul'da oturmakta, ama öbür tarafta Hak
kâri'de, Şark vilâyetlerinde yapılan ceza evleri, 
hükümet konakları vesair devlet inşaatları kont
rolsüz bir vaziyette beklemektedir. (Bravo ses
leri.) 

Muhterem arkadaşlarını, bu arada nafıa mü
dürlerinin durumuna da bir göz atmak isterim. 

Aşağı yukarı, nafıa müdürlüklerine bu sene 
kendi bütçesiyle, ve muhtelif vekâletlerin yatı
rımları, hususi idarelerin bütçeleriyle ceman 
200 milyon liraya yakın bir külfet yüklenmek
tedir. ö te taraftan Karayollarının bütçesi 300 
milyon lira raddesindedir. Bütçeler arasındaki 
nispet üçte iki raddesinde olduğu halde kadro
lar arasındaki nispet çok farklıdır. Karayolları
nın kadrosiyle Nafıanın kadrosu beşte bir gibi 
nispetler arz etmektedir. Bu sene tahsisat imkân
sızlığı ve kadrosuzluk yüzünden hemen hemen 
nafıa müdürlüklerinin elleri kolları bağlı bir 
vaziyette bekledikleri bir vakıadır. Bunları söy
lemekten kastım; aynı vekâletin iki esaslı teş
kilâtından birisi Karayolları, bir diğeri Köy ve İl 
Yolları İdaresidir. Bu nafıa teşkilâtları tamamen 
üvey evlât vaziyetindedirler. Yine aynı teşkilât 
üzerinde köy yolları, köy içme suları meselesini 
lâyik olduğu mertebeye yükselterek tahsisatla
rın heba olmasını, israf olmasını yetkisiz eller
den kurtarmak lâzımdır. 
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REÎS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
HÎMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Bir daki

kam kaldığına göre kısaca arz edeyim : Bu iğ
lerin tamamen tanzim ve tedviri için teknik ele
man mevzuunun da ciddiyetle ele alınması lâ
zımdır. Bugün teknik elemanlar çeşitli yevmi
ye ve ücret sistemlerine bağlı oldukları için ta-. 
mamen gayriadilâne bir surette vekâlletlerarası 
bir teknik eleman kapışması ve yarışması baş
lamıştır. Bunu önlemek için teknik baremin 
derhal getirilmesi ve vekâletler için bir kon
tenjan tesbiti ile teknik elemanların memleket
te koordine edilmesi zarureti vardır. Aksi hal
de milyonlar kontrolsüz ve beceriksiz ellerde 
heba olup gitmekte devam edecektir. Bu ara
da kendi mütevazi kadrosu içinde çalışmakta 
olan liman inşaatı dairesi ve demiryolları inşa
at dairesine, ananelerine uygun şekilde az per
sonel ile çok iş başarmış olduklarından dolayı 
teşekkür ederim. 

Bu arada, büyük barajlar, Mmanlar inşaatın
da çalışan Su îşleri Dairesine tempolarını biraz 
süratlendirmek kaydiyle, başladıkları işlerde 
muvaffakiyetler dilerim. 

Memleketin teknik kalkınmasını sağlıyan 
meslektaşlarıma da işlerinde muvaffakiyetler 
dileyerek, kendilerini bu kürsüden selâmlarım. 

REÎS — Vaktiniz tamam efendim. 
Halil Yeniaras. (Yok sesleri). 
Kemal Güven. (Yok sesleri). 
Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlar; iktidar olarak yurdun 
kalkınmasına, bu arada imar ve ihya işlerine 
verdiğimiz ehemmiyet bu maksatla bütçemize 
koyduğumuz paralar hepimizin ve milletimizin 
malûmudur. 

Yurdun kalkınmasını, büyük bir hassasiyet
le tedvir eden hükümete ve ıbu işlleri sonsuz 
bir gayretle yenmesini ve yapmasını bilen Na
fıa Vekâleti mensuplarına, ne şekilde çalıştık
larını yakînen gören bir arkadaşınız olarak, te
şekkürlerimi arz ederim. 

Arkadaşlarım; ben, nafıa bütçesinin rakam
larının azlığı veya çokluğu üzerinde duracak 
değilim. Ben, Nafıa Vekâletinin bugün içinde 
bulunduğu durumu tatbik ettiği kanun, nizam, 
şartname ve mukaveleleri ve mevcut fen adam
larının kullanış şekillerini bir fen adamı sıfa-
tiyle izaha çalışacağım. 

1955 O : 2 
Bugün Türkiye'de altı bin kadar yüksek 

mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar 
mevcuttur. Ayrıca üç bin kadar da fen memu
ru vardır. Maarif Vekâletince tesbit edilen 
rakamlara göre bu memleketin bugünkü on beş 
bin kadar yüksek mühendis, yüksek mühendis 
ve mimarla ve mimar. Otuz bin kadar da fen 
memuruna* ihtiyaç vardır. Şu halde işlerimizi 
kırk beş bin arkadaşla görmemiz lâzım iken beş 
bin arkadaşla görmekteyiz. Tatbikatta da bu 
beş bin elemanın israf edildiğine şahit olmak
tayız. Yani mevcut beş bin elemanla, beş bin 
elemanın yapması icabeden işleri yapamıyoruz. 
Bunllar şu veya bu vekâletin veya umum mü
dürlüğün kadrolarında serpinti halinde kulla
nılmaktadır. Bu heyeti fenniye]erin hemen hep
sinin yaptıkları işler aynıdır. Meselâ elektrik işi
ni ele alacak olursak Etibank Umum Müdürlüğü, 
Elektrik Etüd idaresi, iller Bankası, Nafıa Ve
kâletinin şu işleri enerji şubesi ve nihayet Nafıa 
Vekâletinin şirket ve müesseseler kısmı beşi elek
trik işi yapmaktadırlar. Bunların elinde ayrı ayrı 
fen adamı, ayrı ayrı eleman ve makineler ve teç
hizatı bulunmaktadır. Bunların birleşmesi lâzım
dır. Himmet ölçmen arkadaşımızın dediği gibi, 
dört seneden beri Vekâletten ve Hükümetten bu 
dağınık vaziyette bulunan fen adamlarının top
lanmasını rica ederiz, biz söyler biz dinleriz. 
Teknik elemanların yevmiye ve ücretleri de, üze
rinde de ısrarla durulmaya değer bir hal almış
tır. Bugün 1950 senesinde Nafıa, Vekâletinin yap
tığı iş takriben 200 milyon lira civarında iken 
bugün kadrosunda artış olmamasına rağmen 
yaptığı iş 750 - 800 milyon lira civarındadır. 
Mevcut fen adamlarının 1472 si Nafıa Vekâletin
de çalışmakta, 795 i de diğer daire ve müessese
lerde bulunmaktadır. Şu halde biz yurdun imar 
işlerini 2267 arkadaşla görmekteyiz. Bunlardan 
800 ü maaşlı, 1467 si de yevmiyeli ve ücretlidir. 
Bu kadar az olan bu elemanları diğer daireler 
ve müesseseler, işlerini yürütmek için, bir pazar
lık metaı haline getirmişlerdir. Bunlar bu fen 
adamlarına 70, 80, 100 lira yevmiye vermekte
dirler. Fen adamları da nerede fazla yevmiye 
bulursa oraya gitmekte ve bu suretle Vekâlet Ve
kâlet, Umum Müdürlük Umum Müdürlük dolan
maktadırlar. Bunun neticesi olarak fen adamları 
arasında bir huzursuzluk başlamıştır. Çok para 
alanlar az alanlar 'tarafından kıskanılmakta ve 
bundan da bir huzursuzluk doğmaktadır. Ayrıca 
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fen adamlarının böyle Vekâlet Vekâlet dolaşma
ları kalifiye dediğimiz, tecrübeli fen adamı yetiş
mesine mâni olmaktadır. 

Şu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek isterim 
kî, eğer Nafıa Vekâleti ve Vekil arkadaşımız bu 
derde bir çare bulmazsa 5 - 6 sene sonra Nafıa 
Vekâletinde iş görecek tecrübeli fen adamı kal-
mıyacak veyahut iş göremez hale gelecek, bilhas
sa mesul mevkilere Umum Müdürlük ve şube mü
dürlüklerine tecrübeli eleman bulunamıyacaktır. 
Bu ehemmiyetli işi daha fazla uzatmadan bu işin 
başında bulunan ve her zaman bu huzursuzluğu 
yakından hisseden Sayın Vekil arkadaşımız, 
teknik bir baremle mi veya yapılan işler için 
muayyen bir prim vererek mi; buna bir çare bul
masını ve teşkilât tasarının bir an evvel Yük
sek Meclise getirmesini rica ederim. 

Arkadaşlar; Nafıa Vekâletinin bünyesine ge
lince; Vekâlet muayyen umum müdürlüklerden 
veya reisliklerden müteşekkildir. Bugün görüyo
ruz ki, Nafıa Vekâleti bünyesinde bulunan, bu 
heyeti fenniyeler arasında bir koordinasyon ya
ni, müşterek bir çalışma sistemi mevcut değildir. 
Her Umum Müdürlük kendi elde ettiği imkân 
nispetinde iş görmektedir, öyleki birine bakıya-
yoruz bu çok imkân sağlamış, büyük işler içe
risinde çalışmakta ve iş görmektedir. Diğer bir 
reisliğe bakıyoruz, imkânsızlık ve elemansızlık 
içinde çırpınmaktadır. Bu halin devamı işin ak
samasına, hattâ bu işin yanlış ve kötü yapılma
sına müessir olmaktadır. Bu sebeple gene vekil 
arkadaşımdan rica ediyorum, (ki her sene te
menni ederiz), Vekâlet bünyesi içinde bulunan 
umûm müdürlük ve reislikler arasında müşte
rek bir çalışma sistemi kurması lâzımdır. Bu
gün mevzuat buna müsait^ > değildir. Bu mâni 
mevzuatın ortadan kaldırılması memleketin 
yüksek menfaati icabıdır. 

Arkadaşlar, Nafıa Vekâletinin tatbik ettiği 
teknik kanun ve şartnameler ve mukaveleler 
de birbirine uymamaktadır. Birisinin ihtiva et
tiği hüküm diğer birinin ihtiva ettiğ hükme 
tabaııtabana zıttır. 

Nafıa Vekâletine bağlı bir umum müdürlük 
veya reisliğin şartnamesinde şöyle bir hüküm 
vardır; mütaahhit işi vaktinde bitirmezse her 
geçen gün için şu kadar ceza verecektir. Şayet 
mütaahhit zamanından evvel işini bitirirse bu 
işi vekâlet kabul edip etmemekte muhayyerdir. 
Şayet vaktinden evvel kabul etse bile bu iş için 
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derpiş olunan bedel mukavelede yazılı tarihin
den önce ödenmez, denmekte, 

Diğer bir umum müdürlüğünün şartname
sinde ise aynı mevzu için, «işin zamanından ev
vel bitirilmiş olması halinde mütaahhide prim 
verilir» denmektedir. 

Görüyorsunuz ki, birisi prim veriyor, işin 
süratle ikmalini teşvik ediyor. Diğer birisi işin 
zamanından evvel bitirilmiş olmasından dolayı 
hem teslim almam diyor, hem de istihkakını ver
mem diyor. 

Birbirine tamamen zıt iki hüküm, hattâ ay
nı vekâletin bünyesinde birleşmiştir. Bir vekâ
lette böyle bir şey olmaması lâzımdır. 

İstimlâk kanununa gelince; Nafıa Vekâleti
nin bünyesine dâhil bir umum müdürlükte is
timlâk işleri 1295 sayılı Kararnameye göre ya
pılır, aynı vekâletin başka bir umum müdür
lüğünde istimlâk işinde arazi kıymeti esas tu
tulur. Aynı yerde istimlâk yapan Nafıa Vekâ
letinin bir şubesinin arazi kıymeti üzerinden 
diğer bir şubesinin değer pahası üzerinden is
timlâk yapması haklı olarak vatandaşlar ara
sında bir huzursuzluk yaratmaktadır. 

Şayanı şükrandır ki, Nafıa Vekâleti yeni bir 
istimlâk kanunu hazırlamış ve Büyük Meclise 
sevk etmiştir. Bu bakımdan kendilerine teşek
kür ederiz. 

Arkadaşlar; Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu da böyledir. 21 sene evvel çıkan Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu o zamanki şart
lara belki uygun idi. Fakat bugün yapılan bü
yük hamle karşısında Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile işlerimizi yürütmeye imkân 
yoktur. Arkadaşlar bu kanun ile bir taraftan 

i bina satarız, diğer taraftan da gıda maddeleri 
alırız. 

Gıda maddeleri alan ve inşaat işlerini satan 
kanuni müeyyideler aynı kanun bünyesinde jrer 
almış bulunmaktadır. Bu hal bugünkü zihniye
timize uygun değildir. Yeni bir kanunun ted
vinini Nafıa Vekilinden bilhassa istirham eyle
rim. 

REİS — Vaktiniz tamamdır efendim. 
Mecit Bumin, buyurun. 
MECİT MÜMİN (Çoruh) — Muhterem ar-

kadalar; 
1950 yılından bu yana iyi başarılı çalışan 

Nafıa Vekâletinin bütün teşkilâtına tefekkür 
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ederim. Karayolları Genel Müdürlüğü tahsisatı 
bölge müdürlerinin faaliyetiyle sarf edilmek
tedir. Bu bölgeler sayısı malûmunuz veçhile 11 e 
çıkarıldı. Bu 11 bölgede malzeme bir birinden 
çok farklı gözükmektedir. Birinde her çeşit 
malzeme mevcuttur. Diğerinde az çeşitli malze
me ve bunlar da yeter miktarda değildir. Arı
zalı araziye malik olan bölge müdürlüklerinde 
şüphesiz kompresör ve buna benzer malzeme
nin fazla olması diğerlerinin de yeter miktarda 
olması icabeder. Daha doğrusu bu malzemenin 
dağıtımında bölge müdürlüklerinin ihtiyacı göz 
önüne alınarak bir kere daha ayarlanması ye
rinde olur. Bölge müdürlerinden bâzıları sade
ce geçit aşması icabeden yerlerde sitandart tip 
yoluna başladıkları müşahede edilmektedir Bir 
kere geçit verildikten sonra trafiği fazla oldu
ğu takdirde standart tipe gidilmelidir. Trafiği 
çok olan yolların varyantrınm düzeltilmesi ve 
sitandar yola gidilmesi, trafiği daha fazla olup-
da sitandart tipte olan yolların da asfaltlanması 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Karayollarına müşkilât gösteren bir mev
zu da arazi istimlâk işidir. Bir taraftan tapulu 
mülke fazla bedel istemeleri diğer taraftan da 
tapusuz bahçelere ve ihya edilmiş mülklere bu
günkü mevzuatla para verememektedir. Bu hu
sustaki İstimlâk Kanununun bir an evvel çıka
rılması yerinde olacaktır. Genel olarak normal 
çalışmakta bulunan Karayolları ile bütün il 
ve köylerimizi yola kavuşturmağa imkân olamı-
yacağı düşüncesiyle il ve köy yolları yardım 
bürosu kurulmuştur. Bu müessesenin muvaffa
kiyeti birçok vilâyetlerimizde fevkalâdedir. 
Bu bakımdan bu müessesenin dar eleman ve 
malzemesi ile muvaffak oluşundan dolayı te
şekkürü bir borç bilirim. Birçok vilâyetlerimiz
de il ve köy yolları çok daha ucuza mal olmak
tadır. Bunun sebebi valilerin iyi idaresine da
yanmaktadır. Valiler vilâyet hudutlarmdaki 
kaza, nahiye ve köy hudutları yollarının en 
ihtiyaçlısım programa almalariyle muvaffak 
olmaktadırlar. Çünkü yola ihtiyacı olan kaza, 
nahiye ve köy grupları halkının istimlâk işle
rinde ucuz ve hattâ teberru etme gibi kolaylık
lar göstermeleri, diğer taraftan çalışan amele
lerin ucuz ve kanuni mesaisinin dışına çıkarak 
uzun saatler çalışmaları ile il ve köy yolları 
karayollarına nazaran daha pratik ve ucuza 
mal olmaktadır. Ve bu suretle senesi içerisinde 
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, bitirilmiş yollar sayısı çoğalmaktadır. Yollarını 

tamamlıyarak köylerimizi yola kavuşturmak 
için bu miktar paraların yerine daha geniş im
kânlar temini maksadiyle il ve köy yolları fas
lına geçen seneki tahsisattan daha çok para 
koyarak gelmesi beklenirken maalesef olma
mıştır. 

REİS — Efendim, söz sırası Hasan Oral ar-
kadaşımızmdı, kendileri bir tezkere ile yerle
rini Süleyman Kuranel'e veriyorlar. Bu itibarla 
Süleyman Kuranel'i davet ediyorum. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Efendim, sırasını bana veren arkadaşımıza te
şekkür eder, sizlerden de özür ^dilerim. Az bir 
kısım kalmıştı, bunları da sabırla dinlemenizi 
rica ederim. 

Arkadaşlar, yine üzerinde hassasiyetle du
rulması lâzımgelen bir mevzu da nafıa müdür
lükleridir. Düne kadar bu müdürlükler kendi
lerine verilen işleri bihakkın tedvir ederlerdi 
ve bulundukları vilâyetlerde bir otorite idiler. 
Fakat bugün için nafıa müdürlükleri dünden 

^ farklı hale gelmiş, varlığı ile yokluğu bir ol
muştur. Bugün nafıa müdürlüklerine, ihtisası
nın ve iktidarının üstünde olarak, köy yolları, 
il yolları, köy içme suları, binalar ve diğer ve
kâletlerin yapı işleri de tahmil edilmiştir. 
* Size bir misal arz edeceğim, bir hastane ta

savvur edelim, bu hastanede bütün ihtisas 
branşları mevcut olsa ve bu ihtisas şubelerinin 
idaresini bir sağlık memuruna tevdi etseniz. 
Buna tıbben nasıl imkân yoksa, iktidarı mu
ayyen bir sahaya inhisar eder bir fen memuru
na da koskoca bir vilâyetin muhtelif işlerini 
vermek hakikaten Çatalıdır. Ben yine vekâlet
ten rica ediyorum, nafıa müdürlüklerini; ihya 
ve gerekli elemanla takviye ederek birer oto
rite haline getirsinler, bugünkü durumdan 
kurtarsınlar. Az elemanla eksik de olsa birçok 
işler yapmışlardır. Yine de bu arkadaşlara arzı 
teşekkür etmek lâzımdır, ihtisasları haricinde 
olmasına rağmen muvaffak olmuşlardır. 

Arkadaşlar 66 vilâyetin belki ellisinin nafıa 
müdürü birer fen memurudur. Bütün arkadaş
larımız bundan bizardır. 

Arkadaşlar, nafıa müdürlüklerine tedvir 
ettirilen il yolları, köy yolları, köy içme suları 

I mevzuu vardır. Bugün köy içme suları ve yol
ları hakikaten memleket için takdire değer bir 
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teşebbüstür. Köylümüz bundan çok memnun 
kalmıştır. Ama bir fen adamı olarak, köy içme 
sularında takibedilen sistemi doğru bulmuyo
rum. Nafıa Vekâletinin su işleri, yol işleri, şu
beleri vardır. Bütün bunlara rağmen Nafıa 
Vekâleti bu işte yalnız para tevziini üzerine 
almış, ancak para tevzi ediyor. Köy yolları ve 
içme suları işi doğru mu yopılıyor, yanlış mı 
yapılıyor! Bununla hiç alâkası yoktur. Hal
buki gerek köy içme suları, gerekse köy yol
ları bir ihtisas işidir. Bilhassa güzergâh tâyini, 
isalenin yapılması çok mühimdir. Güzergâh iyi 
tâyin edilmezse su ters akar. Bu bakımdan ben, 
kendi noktainazarım olarak köy içme suyu ile 
köy yollarını yapma ve bakımının Nafıa Vekâle
ti bünyesinde bulunan elemanlar tarafından ya
pılmasına taraftarım. Birinin Su İşleri Mü
dürlüğüne, diğerinin de Karayolları Umum Mü
dürlüğüne devrinin çok iyi neticeler vereceğine 
kaniim. 

Arkadaşlar; Bunların yanında üzerinde has-. 
sasiyetle durulması lâzımgelen mesken dâvası 
vardır. Bugün büyük şehirlerimizin etrafını, 
birtakım zaruretler dolayısiyle gecekondular is
tilâ etmiştir. Son dört, beş yıl içinde memle
kette husulegelen iktisadî, zirai kalkınma neti
cesi, gayet haklı olarak köylerden şehirlere doğ
ru bir göç başlamıştır. Her gelen vatandaş bu
lunduğu şehrin civarında uygun bulunduğu yer
lere ev yapmağa başlamıştır. Bugüne kadar 
plânsız ve programsız devam eden bu gecekondu 
dâvasının ele alınması ve vatandaşların birer 
mesken sahibi olmasının kolaylaştırılması, ve 
bununda bir plân ve programa bağlanması lâ
zımdır. Bu işi başlangıcında ele almaz, tedbir
li davranmazsak beş, on sene sonra önüne ge
çilmez bir hal alır. Vekâletten bu mesele üze
rinde hassasiyetle durulmasını rica ederim. 

Arkadaşlar, mühim mevzulardan biri de mü-
taahhitlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki bütün in
şaatlarımızın yapısını mütaahhitler yaparlar. Mev
cut tek taraflı mukavele ve şartnameler ve mev
zuat mütaahhitlik müessesesinin idamesine mey
dan vermemektedir. Yabancı memleketlerde 
elli senelik, yüz senelik mütaahhitlik müessese
leri bulunduğu halde bizde bir mütaahhitlik 
müessesesinin ömrü 5 - 10 senedir. Eğer mü-
taahhit kötü niyet sahibi ise beş on kuruş vu
rur gider. Yok iyi niyetli bir insan ise mahiv-
olur. Vekil arkadaşımızdan rica ediyorum, bi- [ 
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zim zihniyetimize uymayan bu hususları kale 
alarak iyi mütaahhitleri himaye, suiniyet sa
hiplerini tasfiye ederek bir mütaahhitlik sicili 
tutsun. 

Arkadaşlar, yarım kalan inşaatlarımız var
dır. Şu veya bu elemansızlık veya dövizsizlik 
yüzünden âtıl vaziyette beklemektedirler. Na
tamam olan binaların bir an evvel ikmâlini rica 
ediyorum. Bunlar için döviz mi temin edilecek, 
eksik kalan yerin keşfimi yapılacak, ne ise bu
nun hallini bekliyorum. Bu meyanda vasıfları, 
fennî şartları iyi olmıyan binalar vardır. Bun
ları da ehliyetli bir heyet marifetiyle tetkik et
tirsinler, müsebbipleri varsa bunlar hakkında 
kanuni müeyyideyi tatbik etsinler. 

Arkadaşlar son olarak birazda su mevzuuna 
temas etmek İstiyorum. Büyük ovalara ve geniş 
imkânlara sahip olan yurdumuzda yeraltı ve 
yerüstü sularını daha esaslı bir plâna ve prog
rama bağlamak lâzımdır. Bu konu da yıllar
dan beri Konya ovasında çalışılmakta ve birçok 
artiziyenler açılmış bulunmaktadır. Son zaman
larda, birkaç ay evvel de Urfa'ya gidildi ve ora
da da artiziyenler açıldı. Mezopotamya deni
len sahanın başlangıcını teşkil eden bu sahada 
saniyede 100 litre su veren artiziyen kuyuları 
elde edildi. Ümidin fevkinde olan bu işi tak
tirle karşılarım. Bu misali vererek enerji ve 
sulama bakımlarından su işleri mevzuunu bir 
defa daha ele alarak yeni bir program yapılma
sını ve o program ve plân dahilinde çalışılma
sını rica ediyorum. 

Maksat ve gayemiz vekâletimize ve vekâlette 
çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmaktır. Ken
dilerine memleket hizmetlerinde daima başarı
lar diler ve hepinize teşekkür ederim. 

REİS — Hasan Hayati Ülkün (Yok sesleri) 
Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar; iktidarımızın iş başına geldiği günden 
beri yüzünü güldüren vekâletlerden birisi de 
Nafıa Vekâletidir. Vekilinden en ufak persone
line kadar Nafıa Vekâleti mensuplarına şükran
larımı huzurunuzda arz etmeyi bir vazife telâk
ki ederim. Bu arada bâzı temennilerimi de arz 
edeceğim. 

Arkadaşlar muhtelif mevzulara temas ettiler, 
ben yalnız dokunulmamış olan kısımlar üzerinde 
durmak istiyorum. 
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Türkiye bildiğiniz gibi, muhtelif iktisadi böl

gelere ayrılmış vaziyetedir, iktisadi bakımdan 
vilâyetlerimiz arasında büyük farklar mevcuttur. 
Karayolları tarafından yapılmış olan ufak ve
ya büyük çapta yeni yollar vasıtasiyle bu ikti
sadi bölgeler arasında irtibatlar temin edilmiş 
ve neticede vilâyetlerin iktisaden inkişafı sağ
lanmıştır. Bugün Türkiye Batısından Doğusuna 
Güneyinden Kuzeyine kadar hemen hemen vi
lâyetlerimizin ekserisi Karayolları vasıtasiyle 
birbirine bağlanmış bulunmaktadır. Kanaatim
ce iş bu hale geldikten sonra il ve karayollarını 
yeniden tetkik ve mütalâa etmek zaruretinde-
yiz. 

Bu düşünce ile tetkik olunursa yeniden ele 
alınması icabeden hayati ehemmiyeti haiz yolla
rın artık ele alınmasının icabettiği anlaşılır. 
Bâzı kazalarımız vardır ki, vilâyetle irtibatı 
yoktur, bir vilâyet vardır yolu henüz yapılma
mıştır. 

Nafıa Vekâleti bunları nazarı dikkate ala
rak bilhassa yolsuz olan il ve ilçelerin yollarını 
bir an önce yapmalıdır. Arkadaşlarımız tarafın
dan yapılmış olan, köy yollarına 20 milyon zam 
yapılması hakkındaki teklifin kabulü halinde 
bu çeşit hayati ehemmiyeti haiz olan yollara 
sarf edilmesini bilhassa rica ederim. 

Bilhassa bu devirde bir vilâyete gidileme-
mesi, bir kazaya motorlu vasıtanın işliyememe-
si hepimizi üzüntü içinde bırakmaktadır. 

Bölgemizde Denizli'nin iki kazası vardır ki, 
yazın bir, iki ayı müstesna, diğer zamanlarda 
yolsuzluktan gidip gelmek mümkün olamamak
tadır. Diğer Şark vilâyetlerimizde de bu çeşit 
kazaların mevcudiyeti nazarı itibara alınırsa, 
bunun ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılmış ola
caktır. Vekil Beyden ricamız en kısa zamanda 
yalnız kaza ve vilâyet bırakmamasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşım Bayın
dırlık Vekâletinin muhtelif teşkilâtı arasında 
koordinasyon olmadığından bahsetti. Geçen se
ne arz etmiş olmaklığıma rağmen bu sene de 
Yüksek Huzurunuzda tekrar etmek istiyorum. 

Karayollarının, Devlet su işlerinin ve nafıa 
müdürlüklerinin aynı vilâyet dâhilinde muhte
lif tamirhaneleri mevcuttur. Meselâ bir yerde 
karayolları bir tamirhane açıyor, Devlet su iş
leri açıyor, üçüncü olarak da Nafıa Müdürlüğü 
tamirhane açıyor ve bunlar için ayrı ayrı tah
sisat konuyor. Ayrı ayrı para sarfına müte-
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vakkıf olduğu için bu işler tamam yapılamıyor. 
Ufak ufak tamirhaneler tesis etmektense her 
işi görecek mükemmel bir tek tamir atelyesi 
kurmak her halde daha yerinde olur. 

Bayındırlık Vekâleti, vekâlet olarak bunla
rın hepsine ayrı ayrı sarf edilen parayı bir 
yerde toplayıp mükemmel bir tamirhane vücu
da getirse o zaman daha mükemmel iş görülür. 
icabederse nafıa müdürlüklerinden devlet su 
işleri ve karayollarından muayyen bir bedel 
almak suretiyle tamir işlerini bir elden idare 
etmek yerinde olur kanaatindeyim. Sayın Ve
kilimizin mevzua bir kere atfmazar etmelerini 
istirham ediyorum. 

Üç seneden beri memleketimizde Hidroelek
trik santralinden enerji istihsali ve hidroelek
trik santraline civar köylerin de bundan isti
fadeleri mevzuubahis edilmektedir. Üç yıl önce 
60 - 70 imzalı takrirle Yüksek Heyetinizin hu
zuruna bu arzu getirildiği zaman Saym Vekil 
tarafından bu mevzuun bir kongre akdedilmek 
suretiyle ele alınacağı ifade edilmiş ve böyle 
bir kongre de yapılmıştır. O günden bu yana 
henüz bir faaliyet tesbit edilememiştir. Bu hu
susu Sayın Vekil arkadaşımızın huzurunuzda 
açıklamanızı rica ediyorum. 

Sonra, bu enerji işinin muhtelif müesseseler 
tarafından ele alınması ve hepsinin ayrı ayrı 
idare edilmesi Elektrik Etüd idaresi ile iller 
Bankasına varıncaya kadar muhtelif şekilde 
gerek termik ve gerekse Hidro - Elektrik te
sislerinin bir elden idaresi hususunda vaktiyle 
mevzuubahis edilmiş bulunan Enerji Kurumu 
veya Enerji Bankası kurulması mevzuu acaba 
ne haldedir? Bunu ele almak zamanı gelmiştir 
kanaatindeyim. Bu hususta izahat verirlerse 
memnun olacağımı arz etmek isterim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

REİS — Müddet tamam, efendim. 
Mehmet Hazer, Grup adına mı, yoksa şahsı

nız adına mı konuşacaksınız?. 
MEHMET HAZER (Kars) — Şahsım adı

na. 
RE IS — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; Nafıa Vekâletinin ve Karayolları
nın bütçesinin müzakeresi münasebetiyle ben
deniz de birisi umumi,' birisi de mahallî olmak 
üzere iki mâruzâtta bulunacağım. 
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Evvelâ; bugün tatbik edilmekte olan, Kara

yollarında hâkim olan sistem, malûmuâliniz ol
duğu üzere, stablize yol sistemidir. Bu yolların 
yapılması çok kolay, fakat bakımı ve masrafı 
çok olan ve hele kendi haline terkedilmeye hiç 
gelmiyen bir sistemdir. Kolay geçit verir, fakat 
daimî bakım ister. Gerek bu bakımdan ve gerek
se şimdiye kadar karayollarına tahsis edilen 
malzeme ve para bakımından yapılan yollar kı
sa bir müddet bakımsız kaldığı takdirde harap 
olmakta ve ömürlü bir durum arz etmemektedir. 

Bu yollara tahsis edilmiş olan malzeme bir
kaç sene içinde randımandan büyük bir kısmını 
kaybetmiştir. Bilhassa bakım masrafları sekiz 
milyondan yetmiş beş milyona kadar çıkmakta
dır. Bu gidişle gelecek yıllar bakım masrafları 
daha da artacaktır. Şu halde bu yol sisteminin 
büyük bakıma ihtiyaç hissettiren bir sistem ol
duğumu kabul etmek lâzımdır. Bununla beraber 
başka bir sistem tavsiye etmeye ne salâhiyetim, 
ne de meslekim müsait değildir. Yalnız acaba 
mahallî icaplara ve iklim şartlarına göre başka 
bir sistem tatbik edilemez mi?. Bu bir. Bir de 
şimdiye kadar gerek nakit, gerekse malzeme ola
rak verilen iki milyara yakın bir kıymetle stan
darda uygun acaba kaç kilometre yol yapılmış
tır?. Tahmin edildiğine göre 3 bin "kilometre rad-
desindedir. Halbuki yalnız bu mevzuda 23 bin 
kilometrelik yol yapılması icabetmektedir. 

Bir de karayolları yapılırken güzergâhta 
arazi istimlâkleri yapılmaktadır. Bazan da gü
zergâh üzerindeki bâzı binalar, dükkânlar yı
kılmaktadır. Akhisar kazasının Kapaklı köyün
de, yol geçmesi yüzünden evler istimlâk edilir
ken-^ iyi de para verilmesine rağmen, açılan 
hendeklerin doldurulmaması yüzünden civar
daki evler, dükkânlar yol seviyesinden aşağı
da kaldıklarından zarar görmüşlerdir. Hendek
ler doldurulmadığı için bir taraftan öbür tarafa 
geçmek imkânsız bir hale gelmiştir. Bu durum 
Karayolları Umum Müdürlüğüne ve İzmir Böl
gesi Müdürlüğüne intikal etmiştir. Hakikaten 
sarf edilen paranın yanında, ihmal edilen bu 
küçük hizmetler; yapılar? öbür hizmetleri de 
unutturacak bir hal almıştır. Bunun tashihini 
bilhassa rica ediyorum. Bundan başka köy ve 
il yolları için tahsis edilen paralarla yapılacak 
yolların etüdleri yapılmadığı için, fen elemanı 
bulunmadığı ve biraz da meclisi umumilerin ve 
daimî encümen âzalarının kendi maksatlarına 
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göre harcanmasına müessir oldukları için bu 
tahsisat da maalesef beklenen randımanı ver
memektedir. Arz ettiğim gibi, gerek başlangı
cında, gerek devamında kontrolsüzlük ve mü
tehassıs eelman yokluğundan bu sarf edilen pa
ralarla iyi bir randıman alınamamıştır. Bu yıl
da da 54 milyon lira gibi mühim bir miktar pa
ra tahsis edilmektedir. Bu sistem dâhilinde bu 
para harcanırsa gelecek sene ve daha sonraki 
senelere bir şey kalmaz... 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Kay
makamlık yaptın, bunları bilmelisin.. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bu tahsi
satın müspet ve müsmir olabilmesi için fennî 
etüdleri Nafıa Vekâletinin mütehassıs eleman
ları tarafından tanzimi lâzımdır. Yoksa bu yol
lara para verilmesin, tahsisat verilmesin, deme
dim. Arkadaş yanlış anladılar. Bu yollar lü
zumludur, faydalıdır, hattâ müstaceldir. Ama 
bugünkü şekliyle faydalı değildir. 

Sonra seçim bölgem olan Kars'ın bâzı ihti
yaçlarını da belirtmek ve arz etmek istiyorum : 

Sözlü sorular münasebetiyle karayollarına 
taallûk eden kısmı arz etmiş idim,, tekrar et-
miyeceğim. Yalnız henüz yapılmamış ve bu 
jmalî yıl içinde yapılmasını rica ettiğim, Hora
san - Sarıkamış arasındaki demiryolu o mm-
takanm hakikaten katı bir ihtiyacıdır. Kara
yolu kışın kapanmaktadır ve karayollarında iş-
liyen vasıtalar o soğuk mmtakalarda ihtiyaca 
cevap vermemektedir. İklimin ve tabiatın icabı 
olarak demiryoluna katî bir ihtiyaç vardır. Bu
nun süratle ikmalini istirham ediyorum. 

Bir ciheti daha arz etmek istiyorum. Nafıa 
Vekâletinin, Karayollarının ve sair.Nafıa Ve
kâleti şubelerinin mütehassıs elemana, teknik 
elemana olan ihtiyacı malûmdur. Bu mev
zua birçok arkadaşlar temas ettiler. Na
fıa Vekâleti tarafından ihtisas yapması için 
ecnebi memleketlere gönderilen birçok ele
manın yurda avdetten sonra Nafıa Vekâ
leti kadrolarında kalmamakta, dışarda ve 
daha tatmin edici sahalarda çalıştıkları bugün 
bir hakikattir. Bunun sebebi Nafıa Vekâleti 
kadro ücretlerinin az olmasıdır. Onun için dı
şarıya tahsil için gönderileceklerin meslekine 
bağlı kimseler arasından intihabı lâzımdır. • 

Son olarak Kars'ın mühim bir derdi olan 
Sarıkamış - Horasan hattının bir an evvel ik-
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inal edileceğinin Sayın Vekil tarafından müj-
delenmesini rica ederim. 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu, buyurun. 
NURÎ OCAKCIO&LU (Malatya) —Muhte

rem arkadaşlar, benden evvel konuşan Süley
man Kuranel, Baha Akşit, Mehmet Hazer aynı 
hususlara temas ettiler. Aynı yolda yürüyoruz, 
aynı suyu içiyoruz, aynı ışığın altındayız, tek
rar etmiyeceğim. Yazıhan, Akçadağ sulama iş
leri, barajlar hakkında sözlü sorularımız dola-
yısiyle Bayındırlık Vekilinin Bütçe Encüme
ninde verdikleri izahattan memnun olduk. 
Hattâ şu kısma da yazılı cevap vermesini, işe 
büyük bir ehemmiyet verdiğine bir delil olmak 
üzere kabul ediyoruz. 

Bizim kazadan birçok sadrazamlar ve paşa
lar yetişmiş (Hangi kaza sesleri) hattâ biri su 
getirecekmiş, hocalardan biri : Helâl paran 
varsa getirt, demiş. Bunun üzerine paşa kız
mış, başka bir kazaya yaptırmış. 

Cumhuriyet devrinde iki vekil geldi, biri
sinin ömrü vefa etmedi. Biz Bayındırlık Ba
kanından rica ediyoruz, diğer yerleri gezip 
gördüğü gibi bu kazanın da vaziyetini yakın
dan tetkik etmesi için o kazaya uğramasını ri
ca ediyoruz. Nasıl ki köylü vatandaşlarımız 
«Bütün köyleri gezersiniz de bizim köye uğra
mazsınız» diyorlar, biz de Bayındırlık Vekilin
den bizim kazayı da görmelerini rica ediyoruz. 
Üç ırmak akıyor, şelâleleri vardır, tabiatın bu 
güzelliği karşısında o zaman çok acıyacaklar-
dır. Baha Akşit arkadaşımız kazalarının yolu 
olmadığından bahsettiler, bizim kazaya gitse
ler de görseler, ağlarlar. Onun için ben rica edi
yorum, muhakkak görsünler. (Hangi kaza ses
leri) Darende. Mâruzâtım bundan ibarettir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

REÎS — Şevki Erker. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Hükümetin bütçe gerekçe ve nutkundaki 

mukayeseli rakamlarla önümüze serilen nafıa 
işleri; hükümetin başta gelen muvaffakiyetle-
rindendir. 

Şimdiden alınmaya başlıyan parlar netice
ler Atatürk idealindeki ileri ve müreffeh Tür
kiye'nin, yakın bir gelecekte tahakkuk edece
ğinin canlı işaretleridir. 

Hamleler mucizevidir, ve her hamle bir ev-
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velkinden daha kuvvetli ve daha esaslıdır. Böy
lece vatan sathını hummalı bir şantiye haline 
getirenlere ve bu şantiyede çalışan fikir ve be
den işçilerine ne mutlu... 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçenin heyeti umumiyesi görüşülürken bu 

kürsüden muhalefetin sesini de dinledik ve an
ladık ki olanca kuvvetimizle sarıldığımız; yol, 
köprü, baraj, liman, elektrik tesisi, sulama, ku
rutma, taşkından korunma ve köy içme suyu 
gibi nafıa işlerinden her hangi birisinin yersiz 
ve zamansız olduğuna dair en ufak bir işaret 
veya telmih yoktur. Böyle olduğu halde dilleri
ne doladıkları bir programsızlık nakaratı var
dır... Ben bunun üzerinde duracağım. 

Filhakika, böyle muazzam iktisadi hamlele
rin; şümulü, ahenkli, uzun vadeli ve rijid bir 
programa bağlanması ve bu programın sada
katle tatbik edilmesi çok temenniye şayandır. 
Böyle bir program; memleketin menfaat ve 
şartlarına en uygun şekilde hazırlanmış olmalı 
ve her çeşit nüfuz ve tesirden azade kalmalı
dır ki : Hem icra organları huzur içinde, ras
yonel ve randımanlı çalışma imkânını bulsun
lar, hem de kurulacak tesislerden ve yapılacak 
işlerden faydalanacak bölgelerin halkı ve onun 
mümessilleri; haklarını ve sıralarını bilsinler 
de hak arama ve sıra kapma vaziyetinde kalma
sınlar... 

Muhterem arkadaşlar; ideal olan böyle bir 
programın hazırlanabilmesi için; memleketin, 
topyekûn, bütün imkân ve şartlarını tam ve 
doğru olarak bilmesi lâzımdır; gerekli istatis
tik bilgilerin doğru; teknik donelerin eksiksiz 
olarak derlenmiş olması lâzımdır. Aksi takdir
de; eksik ve yanlış malûmata dayanan bir 
program; hem aksar, hem de bu yanlış ve nok
sanlar meydana çıktıkça sık sık değişmelere ve 
dolayısiyle haklı itiraz ve şikâyetlere hedef 
olur ve tatbik kabiliyetini kaybeder. O hale 
düşmemek için de akla iki yol gelir : 

Birisi; böyle bir programın gerektirdiği dö
kümleri derlemeye koyulmak ve bu iş tamamla
nıncaya kadar tatbikata girişmemek. Bu tak
dirde en isabetli ve hiç kusursuz bir iş yapma 
nazari düşüncesine feda edilemiyecek hayati 
ehemmiyette menfaatler kaybolur. Milletin ve 
iş organlarının sabır ve tahammülü tükenir, 
hamle gücü zayıflar. • , 
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İkinci ve en doğru yol; bir taraftan mevcut 

malûmatın en az hatalı görülenlerine dayanan 
kısa vadeli bir program yapıp derhal fatbikme 
girişmek, bir taraftan da etüd ve projeleri ta
mamlamaktır. 

îşte muhterem arkadaşlar; bu umumi müta
lâalardan sonra sözlerimi memleketimizin reali
telerine getiriyorum: Program bakımından en 
çok söz götüren su işlerini - ki yakından tanı
rım - misal olarak alıyorum. 

1950 den önce su işlerinin umumi manzarası 
şöyledir: Vatanın birçok yerlerinde irili ufaklı 
ve her çeşit işler senelerdenberi çok ağır bir 
tempo ile sürüp gelmiştir. Bütçelerden ayrılan 
tahsisat bu işlerin mümkün olan müddetler içe
risinde bitirilmelerine imkân vermemişti. Tah-
sisatsızlık bahanesiyle ihaleler birer bütün halin
de yapılamamış parçalar halinde sıraya konul
muştur. Hattâ o kadar ki bir parça bile 1 nci 
2 nci ve 3 ncü kısımlar olarak mütaakıp ihale 
mevzuları yapılmıştır. Tahsisat darlığına rağ
men yeni yeni işlere de başlanmış ve böylece 
yaygın ve dağınık bir halde bir oyalama ve sav
saklama siyaseti yürütülmüştür. Mahdut tahsi
satın imkân derecesine göre siklet merkezi yapı
lamamıştır. Hulâsa plân ve program yerini si
yasi ve keyfî arzu ve emirlere bırakmıştır. Bir 
türlü bitmiyen bu işlere yatırılan paralar, nema 
vermeden, seneler boyunca gömülü kalmış, ha
zan da suya akıp gitmiştir. Bu yarım işlerin 
tamir ve bakım masrafları da kanbur üstüne 
kanbur olmuştur.- Bu ibret verici manzarayı göz
lerimizin önünde tecessüm ettirmek için birkaç 
misal arzedeyim.. Çukurova henüz taşkınlardan 
kurtarılamadığı için sulama tesislerinden istifa
de edilemiyor, Eskişehir ovasının sulama şebe
kesine başlanamadığı için bu maksatla yapılmış 
olan Porsuk barajı bu faydayı vermiyor, inşaatı 
biten Menemen sulama şebekesi, suyu temin ede
cek olan tesisleri bekliyor. Sürgü suyu bir ya
taktan öbür yatağa çevrilmiştir, fakat Arkaç 
ovasının sulama tesisleri yapılıncaya kadar bo
şuna akacaktır. Silifke regülâtörü de sulama ka
nallarını beklemektedir. 

Sürüncemede kalan bütün bu işlerin başında
ki teknik personel yarı işsiz bir haldedir, ihale 
ve muhabere dosyaları kabarmış, fen heyetlerini 
kırtasi bir girdaba sokmuştur. Etüd, proje ve 
havza amenajmanlarma vakit ve imkân buluna
mamıştır. Memleketin su mevzuları tetkik seya-
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hatlerindaki sathi görüşlerin alelacele yazıİmı§ 
rapor ve notlarından ibarettir.... îşte, 1950 sene
sindeki plân ve program dökümleri de bunlar
dır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi 1950 den sonra
ki su işlerine de bir göz atalım: 

Yeni iktidar işe başlarken, memleketin bu 
mevzu ile alâkalı ilim ve fen adamlarını «Büyük 
Su Kongresi» nde topladı. Bu kongrenin fikir 
muhassalasma göre teşkilâtlandı. Vekâletler 
arası bir komite kurarak mevcut malûmatla 
mümkün olan programı yaptı. Bir taraftan kısa 
vadeli olan bu programı tatbika girişirken bir 
taraftan da yeni etüdlere, Havza amenajmanla
rma, yeraltı su araştırmalarına koyuldu. Tatbik 
sisteminde en büyük ıslahı da yaptı. İşleri birer 
bütün olarak ele. aldı. Buna tipik bir misal ola
rak Seyhan barajını gösterebilirim. Bu barajın 
inşaatı tamamlandığı zaman taşkından koruma 
sedleri, sulama tesisleri ve hidro-elektrik santral 
ve tesisleri de bitmiş olarak bir bütün halinde 
hizmete açılmış olacak ve bütün maksatlar bir
den tahakkuk etmiş olacaktır. îşte, muhterem 
arkadaşlar, umumi ifadelerle tenkid edilmek is
tenen programsızlık budur: Diğer Nafıa işleri
nin ise daha mükemmel programları vardır. 
Bence tutulan yol mümkünlerin iyisidir. 

Bununla beraber; mazinin miras bıraktığı 
bâzı metot ve sistem bozuklukları, kanaatimce 
devam etmektedir. Bunların da sırası geldikçe 
imkân nispetinde düzeltilmesini temenni ediyo
rum. Bu bozukluklar, iş hızını kesmekte ve ne
ticelerin kemiyet ve keyfiyeti bakımından ran
dımanlarını düşürmektedir. 

İleride fırsat ve vesile buldukça bunları bi
rer birer yüksek huzurunuza getireceğim. 

REÎS — Sadettin Yalım 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, Nafıa bütçemizin müzakeresi sı
rasında yüksek huzurunuzda konuşmanın büyük 
heyecanı ve sevinci içindeyim. 

Arkadaşlar; bu heyecan bana çok haklı bir 
istek olarak yarım milyon vatandaşı sinesinde 
toplıyan Kocaeli ve Sakarya vilâyetleri halkı
nın verdiği vazifenin ifasıdır. Arzumuz (Mar
mara denizinin incisi olan İzmit'te bir liman 
daha inşasıdır.) Sırasiyle çok mucip ve esaslı 
sebeplere dayanan malûmattan anlaşılacağı 
üzere liman İzmit körfezinde inşa ediDecek, fa-
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kat Orta - Anadolu ve Türkiye'nin istifadesi
ne yarıyacak veya Sayın Başvekilimizin vasıf
landırdıkları şekilde İstanbul'a yardımcı bir li
man olacaktır. 

Karamürsel sahillerinden, karşıdan Darıca 
sahillerine kadar tabiatın bütün güzelliklerine 
ve imkânlarına malik İzmit körfezinin her iki 
sahili iktidarımızın büyük himmetiyle Çatalağ-
zı elektrik enerjisiyle ihya edilmiş ve edilmek
tedir. Körfezimizin liman yapılmıya elverişli 
tabiî ve iktisadi imkânlara malik olduğu, sene
lerdir Kocaelili ve İzmitli annelerin beşikteki 
çocuklarına ninnilerinde defaatle yavrularına 
tekrarladıkları ve kulaklarına soktukları bir 
husustur. Türkiye'mizin, Demokrat Partimizin 
iktidarında yükselen her türlü başarıları meya-
nında liman inşa işleri de en ileri gitmiş, kısa 
bir zaman içerisinde iriM ufaklı bâzı limanları, 
barınakları, iskeleleri bitirilmiş, bir kısmının 
da inşaatları hâlâ devam etmektedir. Yakın
da İzmir limanı da Sayın Başvekilimiz Adnan 
Menderes tarafından, uğurlu eliyle atılmış bu
lunmaktadır. Asırlarca ve yıllarca ihmal edil-

. miş bu muazzam inşaatlar hepimizin bir Türk 
çocuğu olarak göğüslerimizi kabartıyor. 27 se
ne iktidarda kalanlar maalesef her sahada ol
duğu gibi bu sahada da geri kalmış hiçbir ha
reket yapmamıştır. 

Sayın Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu; ikti
darımızın ve hükümetimizin yapıcı eli, sizi 
nafıa işlerinde hayırla yâdedecek birçok hiz
metlerin başarılmasında vazifelendirdi. Muh
telif vesilelerle Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımız ve Hükümet erkânımızın Gölcük 
ve İzmit'e seyahatlerinde vatandaşlar tarafın
dan kendilerine arz edilen bu husus için çok ha
yırlı müjdeler almış bulunuyoruz. Biliyoruz, 
limanımız mutlak yapılacaktır, arzumuz bir 
an evvel yapılmasıdır. İzmit ve İzmitlileri siz 
de çok sever ye yakından tanırsınız. Muhale
fet milletvekili olarak 1950 den evvel bize sene
lerce ilham verdiniz, kuvvet verdiniz. Fakat 
bu liman mevzuunda yanılmıyorsam ya zatıâli-
niz veya vekâletinize bağlı Limanlar Müdürlü
ğü yardımı ve hareketi bizden esirgiyor gibi 
geliyor. Zira senelerce bu husustaki teşebbüs
ler fiilî esaslı bir neticeye varamamış, nitekim 
bu seneki bütçede de bütün ümitlerimiz boşa 
çıkmış bulunuyor. Birçok vesile ile limanlar 
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mevzuundaki konuşmalarınızda bu hususta açık 
bir beyana raslamadım. 

Muhterem arkadaşlar ve Sayın Vekil, bu 
liman yukarda da arz ettiğim gibi İzmit'in de
ğil, hali hazır basit imkânlarımıza dahi munta
zam karayolları ile demiryolları ile irtibatı nok
tasından, Eskişehir'in, Kayseri'nin, Ankara'
nın, irili, ufaklı bütün Orta-Anadolu'nun işii-
yen tabiî ithal ve ihraç yoludur. 

Tabiî imkânlar o kadar müsaittir ki, diğer 
birçok Mman inşaa edilen merkezlerimizde ol
duğu gibi hiç istimlâke lüzum yoktur. Geniş 
büyük bir arazi tamamen belediyenindir. İste
nildiği kadar antrepolar, istasyonlar, tesisler 
rahat, rahat inşa edilecek vaziyettedir. Munta
zam karayolları ile ve demoryolu ile gelen mal
lar vapurlara yükletilip ihraeedilebilecek ve 
Türk ve ecnebi bandıralı vapurlarla gelen it
hal malları da derhal saniye kaybetmeden tren 
veya kamyonlara yüklenecek vaziyettedir. 

Diğer limanlarımızda olduğu gibi tabiî im
kânlar da bizi zorlamıyor. Milyonlar harca
mak suretiyle., dalgakıran yapmaya dahi lüzum 
yoktur. Körfezimiz her zaman tabiî Mman ha
lindedir. Körfezin nihayetinde emme ve dol
durma suretiyle etüd ve projelerine göre yapı
lacak bu limanımız Türkiye'de iktisadi bir li
man olacaktır. Zira bugün dahi Konya, Eski
şehir, Ankara hinterlandını içine alan bütün 
Orta - Anodolu malları İstanbul'dan deniz yolu 
daha ucuz olduğu için motörlerle veya vapur
larla İzmit'e gelir ve buradan trene yüklenir. 
Bu suretle Haydarpaşa'dan yapılacak sevkiyat 
yerine İzmit'ten sevkiyat yapmak suretiyle kara 
ve deniz yolları arasında tonunda 15, 20 lira 
deniz yolunda tüccarlarımızın ve halkımızın is
tifadesi vardır. Bu mühim iktisadi faktör bu 
suretle İstanbul'a yardımı noktasından İzmit 
limanının inşasını zaruri kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; resmî istatistiklerden 
rakamlar vermek suretiyle üzerinde durduğumuz 
bir mevzuu belirtmek isterim. Bugün bir liman 
tesisi olmadığı halde 3 senelik bir istatistiğe gö
re üç sene zarfında 4 874 Türk bandıralı vapur 
ve motorla 1 481 825 gros ton ve ecnebi bandı
ralı 623 vapurla Avrupa ve Amerika'dan ve dün
yanın muhtelif memleketlerinden 2 635 484 gros 
ton ithal malı gelmiştir. Bu miktarlar gösteri
yor ki, bugün için hiçbir liman tesisi olmadığı 
halde bu netice elde edilirse muntazam tesisle-
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riyle bir limana kavuşturulduğu takdirde bu 
miktarların çok yükseleceği muhakkaktır. 

Yalnız izmit, Kocaeli, Sakarya değil bütün 
Türkiye'miz kül halinde bu iktisadi limandan 
faydalanacaktır. Ve yatırımları en kısa zaman
da telâfi edecektir. Vaktin darlığı dolayısiyle 
daha fazla teferruata girmeyi zait gördüğüm bu 
hususta muhterem Büyük Millet Meclisi âzaları
nın ve hükümetin de bizimle beraber olduğu 
kanaatindeyim. 

iktidarımızın başarılı hamlesiyle ele alınacak 
liman işimiz bu yıl mutlak surette bir esasa bağ
lanarak etüd ve projeleri yapılmalı ve inşaata 
geçilmelidir. Yalnız iktisadi değil, aynı zaman
da askerî bakımdan da büyük faydalar bağlıya
cak izmit Körfezi, teknik bilgi bakımlarından 
da en büyük liman evsafını haizdir. Bu husus
taki müspet ve hepimizi sevindirecek cevabını 
Muhterem Vekilden duymak arzusu ile sözleri
me nihayet verirken muhterem Büyük Millet 
Meclisi arkadaşlarımı muhabbetle selâmlarım. 

RElS — Şerafettin Ayhan. 
ŞERAFETTlN AYHAN (Sinob) — («Grup 

adına mı» sesleri.) Kendi adıma. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Nafıa Vekiline, 

seçim bölgem olan Sinob merkezi ile kazaların
da vekâletiyle ilgili mevzular hakkında eksik ve 
infazı pek yavaş olan hususları yüksek huzuru
nuzda arz edeceğim. 

Yollar hakkında : 
Samsun - Gerze ve Sinob sahil yolunun bir 

an evvel iki vesaitin rahatça geçebileceği bir şekil
de ikmalini rica etmekteyiz. Bu yolun devamı 
olan Ayancık - Türkeli yolu üç sene evvel baş
lamış olduğu halde henüz üç kilometre yapılmış 
olduğu bir hakikattir. Bu yolun ciddiyetle ele 
alınarak tamamlanması ve onu takiben Türkeli'-
nden Paşahpazarı'na uğrıyarak Çatalzeytin -
Kastamonu yoluna en kısa bir zamanda birleş
tirilmesi bir zaruret halini almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu saydığım yolla
rın natamam olması halkımızın cidden üzüntü 
kaynağıdır. Şöyle ki : Apandisitten doktora ye-
tişemeyip hayata veda eden vatandaşlarımız ol
duğu gibi istihsalini kasabaya götürüp satamı-
yarak çürüten köylülerimizin sayısı da pek çok
tur. 

Ayrıca (Gerze - Durağan) ve (Ayancık -
Taşköprü) yollarına daha fazla gayret ve ilgi 
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gösterilmesini bilhassa sayın Bakandan rica edi
yoruz, 

Yollar hakkında son olarak da Sinob'un mo
dern ve Avrupai şekilde yeni kurulmakta olan 
plânlı Karapınar köyünün ve buna benzer 
Lala ve Bektaşi gibi köylerin devlet yoluna 
irtibatı için halkımızın hiçbir fedakârlığı esir
gemediklerini görmek cidden bir zevktir. Bü
tün o civarın köylüleri hiçbir davete lüzum 
göstermeksizin kazması ve küreğiyle koşa koşa 
bu bahsettiğim kendi yollarında çalışmaya il
tihak etmektedirler. Yalnız vilâyet nafıasının 
beş on gün için kamyon ve grayder makinele
rini bu yola yardıma göndermelerini ve bunu 
geçen seneki gibi ihmal etmemelerinin teminini 
istirham ediyorum. 

Köprüler hakkında : 150 metre uzunluğun
da ahşap olduğu için her an tamirde bulunan 
ve hattâ şimdi dahi tamir edilmekte olan Si
nob - Ankara yolu üzerindeki tarihî Kabalı ve 
Karaeaören köprülerinin betonarme olarak in
şası bugün için bir zarurettir. Gerek ormanla
rımızın bu gibi işlere mütemadi şekilde harcan
maması ve gerekse tamirden dolayı her an 
seyrüseferin inkıtaa uğramaması bu zaruretin 
mucip sebeplerindendir. 

iskeleler mevzuunda ise; Ayancık, Gerze is
kelelerinin ve barınaklarının bir an evvel ele 
alınması ve Sinob iskelesinin biraz daha uza
tılması ricalarımız arasındadır. 

1955 yılı Nafıa Bütçesinin hayırlı ve ve
rimli olmasını temenni etmekle sözlerime son 
veriyorum. 

RElS — Rükneddin Nasuhioğlu. (Yok ses
leri), Müfit Erkuyumcu, (Yok sesleri), Esat 
Tuncel. 

ESAT TUNCEL (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, nafıa mevzuunda benden evvel ko
nuşan arkadaşlar icabeden sözleri söylediler. 
Ben de nafıa mensupları içinden geldiğim için 
tatbikatta gördüğüm bâzı aksaklıkları arz ede
rek bunun üzerinde durulması istirhamında bu
lunacağım. 

1950 senesinden itibaren başladığımız köy 
içme suları mevzuu : 

Bu mevzuda tatbikatta muhtelif eins boru
lar kullanılmakta olduğunu hepiniz biliyorsu
nuz. Yalnız yerli malzemeden istifade için çi
mento boru kullanılmasnı yerinde bulurum. 
Tatbikatta muvaffak oldu. Demir boru bir dö-
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viz meselesidir. Memleketin dövizi gittiği gibi 
demir boruların yeraltında ne kadar zaman 
dayanacağı tecrübe ile sabit olmuş değildir. 
Yapılan tesislerin müddeti hakkında bir fikri
miz yoktur. Arz etmek isterim ki, çimento bo
ruları imal edecek ustayı her yerde bulabiliriz, 
çimento temini mümkün bulunuyor. Demir 
boru ile suyu getirtilmiş köylerin sellerden za
rar gören kısımlarını yenilemek için elde ye
dek boru bulunması icabetmektedir. Elimizde 
boru yok ki, verelim... Halbuki dikkat ve itina 
ile yapılan büz borular işimizi mükemmelen 
görmektedir. Kalıbı, çimentosu olunca köylüler 
bizatihi borularını yapmaktadır. Bir yıkıntı ol
duğu zaman köyde mevcut büz kalıbından fay
dalanmak mümkün olduğundan derhal bir iki 
torba çimento sarfı ile bu iş yapılır ve bu aksak
lık hemen giderilmiş olur. Sayın Nafıa Vekili ar
kadaşımızın icabeden tedbiri almasını rica edi
yorum. Çimentodan icabeden yerlerde büz boru 
yapacak olurlarsa müspet netice alacaklarını tah
min ediyorum. 

Memleketimiz baştan aşağı zelzele bölgesidir. 
Bugün Türkiye'de 40 bine yakın köyümüz var
dır. Maalesef hiçbir köyde fennî yapılmış evler 
yoktur. Ufak bir sarsıntı bu evlerin yıkılmasına 
ve yüzlerce vatandaşın ebediyete kavuşmasına 
sebep oluyor. Bunun için köy evlerinin bir an 
evvel yapılması için tatbika geçilmesini rica ede
ceğim. Her yerde iptidai malzeme, taş, çakıl bol
dur. Bilhassa Şark vilâyetlerimizde inşaata el
verişli taş ocakları mevcuttur. Bu taşlardan is
tifade ederek tonuz usulü ile bu vatandaşlar ev
lerini yapacak olurlarsa iyi netice alacaklarını 
ümidediyorum. Bu sayede çatı inşaatından da 
tasarruf etmiş oluruz. Sayın Nafıa Vekili mü
tehassıs elemanlar vasıtasiyle kagir çimento 
harçlı tonuz yapının etüdünü yaptırırlarsa mem
leketimiz için çok faydalı olur. Bugün 40 bin kö
yümüz vardır. Bunların evlerini yapmaya kalkış-
sak ve 40 bin köyün her birinde 100 ev olduğunu 
farz etsek dört milyon ev eder. Her ev için 10 
metreküb kereste sarf edileceği hesabedilirse 
40 milyon metreküb keresteye ihtiyaç olduğunu 
görürüz. Bunun için de Türkiye'nin bütün or
manları bu işe kâfi gelmez. Bu itibarla tonuz in
şaat sistemi yolunu tutarsak bu külfetlerden kur
tulmuş olacağız ve aynı zamanda köylerimizin 
süratle ihyasını da sağlamış bulunacağız. Bu
nun için 15 - 20 bin lira sarfiyle bir demir ka-
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lıp yaptırılacak olursa bununla 100 - 200 evli 
bir köyü kısa zamanda baştan başa yapmak 
mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; memlekette mühendis 
şeyyaliyeti vardır. Bunun önüne geçmek zamanı 
gelmiştir. En kıymetli bir zümre olan bu mü
hendislik meslekinin miknatisi tesirlerden kurta
rarak sabit bir hale getirilmesi lâzım ve zaruri
dir kanaatindeyim. 

Tatbik edilen Artırma ve Eksiltme Kanunu
nun birçok noksanları olduğunu görmekteyiz. Bu 
kanun tasarısının elde bulunduğunu ve Meclise 
gelmek üzere olduğunu işitiyoruz. Şayet gecike-
cekse, kanunun mühim bâzı maddelerini süratle 
değiştirmek ve bilhassa ihaleye ait maddelerini 
değiştirmek zarureti vardır. Meselâ kanunun 7 
nci maddesi ilânlara aittir. Keşif bedeli 15 000 
lira olan işlerin, birisi Hükümet merkezinde, bi
risi de İstanbul'da ilân edilmek mecburiyeti var
dır. Ufak bir iş için tahminen 1 000 lira ilân pa
rası verilmektedir. Bu had yüz bine çıkarılırsa 
tasavvur buyurun ne kadar ilân parası tasarruf 
edilecektir? Onun için bu ve buna benzer hüküm
lerin bir an evvel geliştirilmesinde hem Hazine 
menfaati olacak, hem de işler çabuk görülecektir. 
Meselâ 10 000 liraya kadar olan işler emaneten 
yapılıyordu, 1943 te bu miktar 30 000 liraya çı
karılmıştır. Bugün ise bu para da eskisine naza
ran iş yapmaktan uzaktır. Onun için emanet ve 
diğer ihale işlerinin bu hadleri değişirse tatbi
kat daha kolaylaştırılmış. olur ve vilâyetlerin 
yapıla<;aak işleri de çabuk görülecektir. 

Sözlerime son verirken gündüzünü gecesine 
katan bütün Nafıa mensubinine en küçüğünden 
en büyüğüne kadar bu kürsüden şükranlarımı 
sunar, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

ALÎ FERRUH YÜCEL (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, Nafıa Vekâleti bütçelerini üç 
kısım halinde mütalâa edecek olursak yekûnu 
643 milyon lirayı tecavüz eden bu vekâlet büt
çemizin Millî Müdafaa bütçesinden sonra en 
büyük rakamı ihtiva eden bir bütçe olduğu ne
ticesine varmış oluruz. Milyonları ihtiva eden 
ve eserleri her gün, her ay senesi içinde mey
dana çıkan işleri kısa bir zaman içinde müta
lâa etmenin güçlüğünü bilmekle beraber, esasa 
taallûk eden birkaç mühim noktaya işaret et
meden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Vekâlet bütçesinde 
çok mütenevvi inşaat ve hizmetler arasında 
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santral inşası diye 794 ncü fasla bir tahsisat 
vaz'edilişidir. Halbuki geçende inşaat safhala
rını gözden geçirmek üzere Etibankın davetlisi 
olarak gittiğimiz Sarıyar Barajı için Nafıa Ve
kâleti kendi hizmetlerinin ifasına karşılık ol
mak üzere 12 milyon lirayı bir protokolle kabul
lendiği halde 9 milyonunu vermiş 2 seneden 
beri bakiye 3 milyon lira için bu seneki büt
çede dahi bir tahsisat vaz'etmemişken yeni, 
hidro - elektrik santral tesisine ayrı bir tahsi
sat vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu vesile ile şunu 
da kaydedeyim ki Sarıyar Barajına İstanbul 32 
milyon lira ile katılmış bulunmasına rağmen 
şimdiye kadar hiçbir tediyede bulunulmuş de
ğildir. 

Bunlar hakkında Muhterem Vekil Beyefen
diden izahat rica edeceğim. 

Bundan başka ikinci bir noktaya saplanmış 
bulunuyorum: Şehir ve kasaba elektrik santral
lerinin İller Bankası, Nafıa Vekâleti ve Etibank 
gibi üç bütçe tarafından yapılmakta olduğunu 
görmekteyiz. Eğer bu hal, bütçe tekniği icaba-
tmdan değilse hepsini bir yerde toplamak müm
kün değil midir? 

Yine bütçenin bir yerinde, Karadeniz sahil
lerindeki bir şehrimize 1 milyon lira sarf edil
mek suretiyle bir hidro - elektrik santralinin 
ihale edilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Karayolları bütçesi yollar ve köprüler fas
lına 120 milyon küsur lira, makine ve saire için 
34 milyon lira, yine makine mubayaası için 36 
milyon lira ki, ceman 190 milyon lira tahsisat 
vaz'edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. Yal
nız bunlar nelerdir, bu meblâğ mukabili hangi 
köprüler ve hangi yollar yeniden yapılacaktır? 
İzahat lütfederlerse bizleri ve umumi efkârı 
tenvir buyurmuş olurlar. 

Karayollarının faaliyeti ve organizasyonu
nun örnek olarak aldığımız memleketler sevi
yesinde olduğunu görmüş bulunmanın büyük 
bahtiyarlığı içindeyim. 

Bölge müdürlüğü, proje ve şantiyeleri ya-
kînen görmüş ve faaliyetlerine şahit olmuş bir 
arkadaşınız sıfatiyle çalışmalarını iftihara şa
yan buldum. 

Yalnız unutmamak lâzımdır ki, biz yeni 
sitandart tip yollarımıza lüzumu olan yerlerde 
başladığımız takdirde bu muazzam ve mekanik 
vasıta ve organizasyonların mahalline masruf 
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faaliyetlerinden bihakkın gurur duymak müm
kün olur. 

Orta-Anadolu'da, Cenup vilâyetlerimizde 
mevcut yollara muvazi olarak, zaruri bir ihti
yaçtan ziyade sitandart yol yapmak arzusu ile 
başlanmış ve milyonlar sarf edilmekte bulunan 
yolları bir israf mahsulü olarak esefle müşa
hede etmiş bulunmaktayım. Bunların arasın
da İslâhiye ve Anteb yoluna, bütün karayol
ları vasıtaları tahsis edilmiştir. 5 milyon li
raya yakın bir ihale bedeli ile yapılmakta olan 
bu yol, bence bugünkü ihtiyaçlardan ziyade 
belki beş, on sene sonraki ihtiyaca tekabül ede
cek bir mahiyet taşımaktadır. Bu arada Orta-
Anadolu'da, Eskişehir ile Ankara arasındaki 
yolun dahi bunun gibi yeni tip sitandart yola 
çeviriDmek suretiyle yapılmakta olması, bugü
nün ihtiyacından ziyade üç, beş sene sonraki 
içtiyaçlar için mesai sarf edildiğini ifade eder. 
Bu sene Karayollarının davetlisi olarak Cenup, 
Şark ve Şimal-Anadolu'da yaptığımız seyahat
lerde gördüklerimiz, hakikaten göğüslerimizi 
kabartacak mahiyettedir. Burada muhtelif ha
tip arkadaşların ifade buyurdukları gibi mem
lekette ikinci bir vatan sathı meydana gelmiş
tir. Oraları görmek ve oralardan geçmek sure
tiyle bu inşaatı ve bu büyük hamleleri gören
ler bu sözlerin hakiki birer mahiyet taşıdığını 
bir anda görmüş olurlar. Yapılan köprüler, 
yollar ve hattâ karayollarında şimdiye kadar 
işitilmemiş olan karayolu tünelleri, meselâ, Koç-
boynuzu dedikleri varyantlar bizim mühendis-
Lerimiz tarafından, Nafıa Vekâletinde çalı
şan mühendislerimiz tarafından yapılmakta 
olan büyük eserlerdir. Bunları takdir etme
mek mümkün değildir. 

Yalnız, deminden beri işaret ettiğim gibi, 
yapılmakta olan yolların bir tasnife tâbi tutul
ması lâzım geldiği kanaatindeyim. Biraz son
ra Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edi
lecek olan bu bütçenin ihtiva ettiği muazzam 
yekûn tutan nafıa tahsisatlariyle nelerin yapıl
ması lâzım geldiğini bilmek bizim için faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Hemen zikretmeliyim ki, yollar arasında 
Cenup yollarımızın mutlak surette ilk plânda 
ele alınması lâzımdır. Bu Cenup yollarımız, 
Antalya'dan itibaren Cenup mmtakasmı Mer
sin'e bağlıyan ve açılmış olan bir güzergâhın 
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pek cüzi paralarla genişletilmesini ihtiva eden 
yollardır. 

Biz burada yalnız seçim bölgemizi ilgilendi- i 
ren hususları görüşmüyoruz. Memleketin ana 
ihtiyacı olan ve ön pllâna alınması lâzımgelen 
hususları bitaraf bir görüşle mütalâa ve bun
ların nafıaca yapılmasını teklif ediyoruz. Haki- | 
katen dünyanın belki en güzel manzaralarını ih- I 
tiva eden ve en eski medeniyetleri taşıyan Cenup 
sahillerimizin asar ve âbideleri göstermek üzere 
bütün dünyadan vapur dolusu insanları ancak 
bu yol yapıldığı takdirde taşımak mümkün 
olur. O bakımdan zannederim beşinci bölgenin 
karıştığı bu sa»hanm pek cüzi bir bedelle yapı
lacağını bu seyahatimiz esnasında duymuş ve 
görmüş bulunuyorum. Vekilden, açılmış olan 
ve yarısına yakın kısntınm genişletildiğini bil
diğimiz bu yolun mutlak surette bu sene ya
pılmasının, plâna alınmasını memleket namına j 
bilhassa rica ediyorum. 

Bu arada, trafiği bütün Türkiye'de 24 saat 
zarfında 700 ü mütecaviz bulunmak suretiyle pn 
plânda olan Bursa - Yalova yolunun, yalnız Bur
sa için değil bütün Orta - Anadolu ve -Eğe mın-
takasımn bir güzergâhı olması ve günün 24 saa
tinde birçok vatandaşların hayatlarına mal ol
ması bakımlarından bu yolun mutlak surette ve 
her işe takdimen; bu sene ele alınmasını bilhas
sa rica edeceğim. (Alkışlar, muvafık sesleri) 

REİS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar; evvelâ memleketin toyekûn kalkınma
sında büyük hisseleri bulunan bütün Nafıa 
mensuplarına en derin şükran ve takdir hisleri-

. mi sunmayı en zevkli bir vazife bilirim. Bunu 
böylece belirttikten sonra bir iki temennide bu
lunacağım : Köy yollarının, nahiye yollarının 
ve bilhassa il yollarının yapılmasında makinenin 
ehemmiyeti hepimizce malûmdur. Ancak son bir 
iki sene içinde döviz darlığı yüzünden makine te
mini hususunda çok büyük müşkülâta mâruz ka
lınmaktadır. Bu meyanda vilâyetimizin iki sene 
evvel almaya teşebbüs ettiği bir anglodözeri dö
viz bulup da bugüne kadar almaya muvaffak 
olamadık, birkaç tane makine eksiğimiz vardır. 
Evvelce Nafıa Vekâleti vilâyetlere yol yapmak 
için para yerine makine verirdi. Bugün bu usu
lü bırakmıştır, her vilâyete para gönderiyor. Vi
lâyetler de kendi imkânları dairesinde makine al
mak için çalışıyorlarsa da bu işin zorluğu mey- I 
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dandadır. Bunu böyle yapmaktansa anglodözer, 
buldozer gibi makineleri vekâletin temin etmesi, 
(çünkü onun döviz temin etmesi vilâyetlerden 
dah,a^ kolaydır.) vilâyetlere vermesi yoliyle hem 
sitandart makine temin edilmiş olacak hem de vi
lâyetlerin ihtiyacı giderilecektir. Bu hususu bil
hassa Sayın Vekilin nazarı dikkatine arz ederim. 

Muhterem arkadaglar, barajların ehemmiyeti 
hepinizce malûmdur. Bu arada memleketimizin 
muhtelif yerlerinde mühim barajlara başlanıl
mıştır. Bu meyanda Yeşilırmak ile bunun bir ko
lu olan Çekerek üzerinde de iki baraj yapılması 
kararlaştırılmış idi. Bunun birisi Almus, diğeri 
Çekerek üzerinde Kazankaya, Barajıdır. Bunla
rın etüdlerinin yapıldığı radyo ile de halkımıza 
tebşir edilmişti. Yeşilırmak'm fezeyanlariyle çift
çimize ne gibi zararlar verdiği malûmdur. Bunu 
bilen Vekilimiz de buna mâni olacak tedbirlere 
tevessül edileceğini bildirmişti. Fakat maalesef 
iki senedir tek bir netice temin edilemedi. Bir 
ay sonra yine feyezan mevsimi başlıyor. Seçmen
lerimize karşı çok müşkül bir vaziyette kalıyo
ruz. Vekâletin içinde bulunduğu müşkül şartla
rı takdir ederiz. Fakat hiç olmazsa büyük fab
rika bentlerini bir an evvel istimlâk etmek su
retiyle önümüzdeki feyezandan evvel bunu temin 
buyururlarsa kendilerine karşı minnettar kalı
rız. 

il ve köy yolları mevzuunda bir noktaya te
mas edeceğim. Vilâyetler, köy ve nahiye yolla
rını yapmak için bir program tanzim ediyorlar. 
Fakat bu programlara sadık kalınmıyor, Bunlar 
sık sık değiştiriliyor ve başlanan yollar yarıda 
kalıyor. Programlar vekâlete gönderildiğine gö
re vekâlet bunları sıkı takibe tâbi tutarsa prog
ramların değişmeksizin tatbiki mümkün olur, 
Bunu da bilhassa Sayın Vekilin nazarı dikkati
ne arz ederim. 

REÎS — Rıza Yalçın. 
RIZA YALÇIN (Kars) — Muhterem arka

daşlar; Nafıa Vekâleti bütçesinin müzakeresin
den istifade ederek, huzurunuzu fazla i<şgal edip 
sabrınızı tüketmeden kısa bâzı mâruzâtta bulu
nacağım. 

Yolun bir memleketin iktisadi ve içtimai ha
yatında oynadığı rol ve ehemmiyete işarete da
hi lüzum yoktur. Köy yollarına ayrılan yardım 
tahsisatının en ücra mmtakalara kadar verimli 
bir şekilde dağıtılmasının bilinmesi ehemmiyetli 
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bir mevzu teşkil eder. Köy yollarına yapılan 
yardımın program ve keşiflere dayanarak bilhas
sa mahrumiyet mmtakası bölgelerde süratle ya
pılması ieabeder. Bu suretle Kars vilâyetinin 760 
köy yolunun ehemmiyetle ele alınması lâzım ve 
zaruridir. 

Yine memnuniyetle belirtmek isterim ki, 
Kars - Erzurum, Kars - İğdır, Kars - Ardahan 
yolları iyi durumda ve bakımlı olmakla beraber, 
Kars - Arpaçay - Çıldır, ve Göle - Ardahan, Ar
dahan - Posof, Horasan - Kağızman, Ardahan -
Oltu yolları fenadır ve geçilmez haldedir. İğ
dır - Doğubeyazit yolu esaslı tamire muhtaçtır. 
İğdır - Başköy yolu iki yıldır ikmal edilememiş 
ve bu yol 50 kilometre olduğu halde bazan ve 
bilhassa yağmurlu havalarda bu 50 km. lik me
safe motorlu vesaitle 7 - 8 saatte zor kat'edil-
mektedir. 

Bu arada Kars'a bağlı, İğdır - Tuzluca - Ka
ğızman ve mülhakatını Araş vadisini takiben 
Horasan demiryoluna bağlıyacak olan bir kısmı 
(Yani Erzurum vilâyeti içinde kalan kısmı) dev
let yolları arasına alınmış ise de, diğer kısmı vi
lâyet yolu halinde ağır bir şekilde idare edil
mektedir. Vilâyet bu gidişle ve kifayetsiz bir 
malzeme ve tahsisatla bu mühim işi uzun zaman 
halledemiyeeektir. 

Çok mühim ve iktisadi bakımdan da arz etti
ğim mmtakalara büyük faydası dokunacak bu 
yolun da devlet yolları arasına alınarak bir an 
evvel ikmaline önem verilmesini, 

Arz ettiğim yolların yapılması bu mmtaka-
nm hayati meselesini, iktisadi kaderini taşıdığı 
cihetle ehemmiyetle kaydederek muhterem Ve
kilden bu zaruri ihtiyaçlarımıza daha fazla alâ
ka göstermelerini temenni ve rica ediyorum. 

2. Çok mühim dâva olan demiryoluna baş
lanması muvacehesinde şükranlarımızı ve mem
nuniyetimizi ifade ederken, inşaatın süratlendi-
rilmesini istemeyi de ilâveten arz ve rica ederim. 

3. Sağlık merkezi ve diğer devlet inşaatla
rının ehemmiyetle ve itina ile. kontrolünü ve mü
him inşaatlarda müddetin az konmasını ve inşa
atların taahhüt müddetinde bitirilmesinin temi
nini hatırlatmayı vazife sayarım. 

4. Kars hava alanının yapılmasını istemek, 
yurdun en uzak beldesi olarak Kars'ın evlevi-
yetle istemesinin hakkı olduğunu belirtmeli
yim. 

5. içme su mevzuu da; üzerinde ehemmi-
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| yetle durulacak bir mevzudur. Bilhassa Şark'm 

Mısır'ı olan ve geniş istihsal bölgesi olan İğdır 
köyleri buna muhtaçtır. Halkın sıhhati ve ha
yatı ile alâkalı olan bu hususun da göz önünde 
tutularak kısa bir zamanda halledileceğini 
ümidederim. Bugün İğdırlı vatandaşlarımız 
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının o yakı
cı güneşi altında bulanık ve sıcak su içmekte
dirler. 

6. Arkadaşlar, İğdır - Serdarâbâd barajı
nın bu yıl kısa bir zamanda ihaleye çıkarıla
cağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu dâvayı da kısa bir zamanda halledecekle
rine ve memleketin bir bucağını daha feyiz ve 
berekete kavuşturacaklarına olan imanımı bu
rada tebarüz ettirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verir
ken, aziz ve güzel yurdumuz, asil milletimiz 
için 1955 yılı bütçesinin hayırlı, uğurlu, fay
dalı ve başarılı olmasını da yürekten temenni 
ederim. (Alkışlar). 

VEHBİ DAYIBAŞ (Sinob) — Muhterem 
arkadaşlar, benim konuşmam ne tenkid ve ne 
de şikâyet olacaktır. Bâzı mahallî temenni ve 
ricalarda bulunmak üzere söz aldım. 

Muhterem arkadaşlar, Sinob Allah'ın bah
şettiği bütün güzellikleri cami olmakla beraber 
ancak tabiî bir limana maliktir. 

istanbul boğazından çıkan veyahut Hopa'
dan dönen vapurlar havanın fena şartlarından 
korunmak için hep bu limana sığınırlar. Buna 
rağmen, bu vasıflarla mütenasip bir iskeleye 
malik değildir. Bundan başka Sinob'un batısın
da bir kaza merkezi olan Ayancık kasabası da 
muhtaç olduğu kifayetli bir iskeleden mahrum 
durumdadır. En hafif rüzgârlı havalarda Ayan
cık'tan vapura binmek çok güç ve tehlikeli şart
lar altında mümkün olabilmektedir. Bu sebep
le mevcut iskelenin ıslahı bir zaruret halin
dedir. 

Karadeniz'in incisi diye anılan Gerze dahi 
aynı durumdadır. Bu cihetleri nazarı dikkate 
alan Sayın Nafıa Vekili bu iskelelerin etüdle-
rini yaptırmış ise de halen işe başlanmamıştır. 

Bu iskelelerin bu seneki programa alınarak 
bir an evvel yaptırılmasını temenni ve rica edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; Boyabat kazasının 
I ortasından bir çay geçmektedir. Yağmurların 
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yağması ile ehemmiyetli miktarda sular gelir. 
îki tarafında bulunan bağ ve bahçeleri ve alâ
ka ile meydana getirilmiş meyvelikleri bir.an
da mahveder gider. Bu çayın iki taraflarının 
tanzimi bu seneki programa alınmış olduğunu 
duymaktayız. Bu husus hakkında sayın Bayın
dırlık Vekiline huzurunuzda şükranlarımı arz 
ederim. 

Kastamonu'nun İlgaz dağı eteklerinden çı
karak eskiden Boyabat'ın nahiyesi iken bu ke
re kaza olan Turhan hududundan Kızdırmağa 
karışan Gök ırmak vardır. Bu ırmağın iki ta
rafları.mezru arazidir. Hattâ çeltik mahsulü de 
buralara ekilir, suların çoğalmasiyle bazan bir 
tarafını bazan öbür tarafını tahribeder ve ekil
miş olan mahsulleri de mahveder gider. Bugün 
iki tarafındaki arazinin yarısını değilse bile 
beşte iki nispetinde arazi gayrimezru bir hal
de durmaktadır. Sayın Vekilin ilk imkânda bu 
hususu da ele alacaklarından emin bulunmak
tayım. 

Şark vilâyetlerimizi Garba bağlıyan Kızılır
mak üzerinde bir köprünün inşasına başlanmış 
bulunmaktadır; bu köprü işletmeye açıldığında 
Erzurum ve Sivas'tan hareket eden motorlu 
vasıtalar İstanbul ve Ankara'ya gitmek için 
ehemmiyetli miktar yol tasarruf edecekleri gi
bi benzin ve* mazottan da tasarruf edeceklerdir. 
Bu köprünün ne vakit açılacağını lütfederler
se memnun olacağımı arz eder, 1955 yılı büt
çesinin Türk milletine hayırlı olmasını temen
ni ederim. (Alkışlar) 

BEÎS — Etem Erdinç... 
Efendim daha 12 arkadaşımızın sözü vardır. 

Fakat kifayet takriri de gelmiştir. Arkadaşı
mız konuştuktan sonra vekile söz vereceğim, 
bir mebus arkadaşta konuştuktan sonra kifayeti 
reyinize arz edeceğim. 

ETEM ERDlNÇ (Sivas) — Arkadaşlarım, 
benden evvel konuşan hatipler umumi dertlere 
temas ettiler. Benim maruzatım kısa olacaktır. 

Evvelâ memleketin imarında, yol, liman ya
pılması işlerinde Nafıa Vekâletinin gösterdiği 
gayret ve başarıya ve bu başarıda emeği ge
çen yüksek mühendis, mimar ve muhtelif me
mur ve elemanlara şükranlarımı sunmayı bir 
borç bilirim. 

Saniyen arkadaşlarım, milyonlarca lira sar-
fiyle memleketin muhtelif yerlerinde birçok 
bina ve sair tesisler yapılmaktadır. Fakat bun-
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larm çoğu bakımsız kalmaktadır. Bir yerde bir 
binanın çatısı çökmüş, diğerinin de sıvası dökül
müş, saçağı sarkmakta, kremidi kırık damı ak
maktadır. Bir mektebin camları kırıktır. Bir 
bakım yapılmıyor. Devlet Demiryollarında bir 
bakını teşkilâtı vardır. Bu müessese binaları 
bir sıraya koyarak bakımlarını yapar. Nafıa 
Vekâletinde de böyle bir bakım teşkilâtı ku
rulmasını ve her vilâyetteki binalar bu teşkilât 
vasıtasiyle ve sıraya konularak, muntazam bir 
şekilde bakımlarının teminini zaruri görmekte
yim. 

Arkadaşlarım, yurdumuzda imar işleri bü
yük hamlelerle devam etmektedir, evvelce çi
mento fabrikalarımızın istihsal ettiği 400 000 
ton çimentoyu nereye sarf edeceğiz diye araş
tırırken, şimdi ithal edilenlerle beraber 3 milyon 

ton çimento kâfi gelmemektedir, işletme, Ticaret ve 
İktisat Vekâleti ile Nafıa Vekâleti arasında koor
dinasyon bulunmadığı için zamanında ve kâfi 
miktarda demir temin edilememektedir. Bilhas
sa 1954 senesinde büyük bir demir sıkıntısı çe
kildiği malûmunuzdur. Benim bilhassa ricam, 
bu demir meselesinin halledilmesidir. înşaal-
lah bu sene bu sıkıntıyı çekmeyiz. 

Arkadaşlarım, intihap dairem olan Sivas, 
sahası itibariyle büyük vilâyetlerimizden birisi
dir. Fakat köy ve il yolları için Sivas'a yapılan 
yardım, vilâyetin büyüklüğü ile mütenasip de
ğildir. Nafıa Vekilinden bilhassa bunun, bu yar
dımın artırılmasını rica edeceğim. 

Sivas, bilhassa kışın uzun sürdüğü bir yer
dir. Bâzı kazalarımızda yol yoktur. Kazaları
mız kışın mahsur kalmaktadır. Bilhassa İm
ranlı, Koyulhisar ve Gürün kazalarına kışın 
üç. beş ay gidilememektedir. Bu yolların bir an 
evvel yaptırılmasını bilhassa rica edeceğim. 

Sivas'ın zirai durumu : 
Sivas'ın zirai durumu da mühimdir. Toprak

larının verimsiz olması dolayısi ile ancak bire 
üç, bire beş mahsul alınabilmektedir. 

Sivas'ın su işleri de ele alınmamıştır. Bunun 
esaslı surette ele alınmasını bilhassa istirham 
eyliyeceğim. 

Sivas'ta yeraltı sularından da büyük istifa
deler sağlanabilir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

! "REİS — Nafıa Vekili. 
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NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 

(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Nafıa Vekâleti Bütçesinin konuşulması sırasın
da hükümetinizin bu sahadaki geniş çalışma
ları hakkında gerek takdirkâr, gerekse muhte
lif suretlerdeki tenkid ve ikazlara teşekkür et
meyi borç bilirim. Bu tenkidlerinizin, bilhassa 
takdirkâr kısımlarını Nafıa Vekâletinde çalı
şan, işçisinden, umum müdürüne kadar bütün 
mesai arkadaşlarıma intikal ettirmeme müsa
adelerinizi istirham ederim. Elbette ki, ikazla
rınız ve irşatlarınız dairesinde 1955 yılı bütçe
mizi en iyi ve sizlere lâyık bir şekilde sarf et
meye çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. 

Arkadaşlarımın, vekâletimizin geniş çalış
maları içerisinde hemen her sahasına taallûk 
eden konuşmalarını derleyip toplayıp onlara 
umumi bir cevap arz etmek çok müşküldür. Bil
hassa bunların arasında bâzı mahallî dilek ve 
temenniler de bulunursa. Evet bendeniz müm
kün olduğu kadar konuşmaların umumi mahi
yette olanlarını sıralamak suretiyle arzı cevap 
edeceğim ve onu takiben de münferit temenni
leri mümkün olduğu nispette cevaplandırmaya 
çalışacağım. 

Müşterek temas edilen mevzulardan, bilhas
sa teknik eleman meselesi ön plânda gelmek
tedir. 

Bu, bir hakikattir, bugünkü iş sahamıza, iş 
hacımlarımıza nispetle kullanmakta bulundu
ğumuz eleman adedi hakikaten çok noksandır. 
Fakat bu noksanlığı muhtelif şekillerde gider
mek ve telâfi etmek yolunda olduğumuzu, siz
leri müsterih kılmak için arz etmek isterim. 
Dün Millî Eğitim Vekili, uzun vadeli bir iş de 
olsa, teknik eleman yetiştirmek mevzuunda, 
orta, yüksek ve teknik üniversitede alman ve 
alınmakta olan tedbirler hakkında sizlere ge
niş malûmat arz etti. Onun için bendeniz bu
nun tekrarından sarfınazar edeceğim/Yalnız 
bugün çalıştırmakta bulunduğumuz teknik ele
manın aynı statüye ve muayyen şartlara tâbi 
tutulmamış olması şeklinde ki şikâyetinize ben
deniz de katılıyorum. Teknik elemanlardan lâ-
yıkı veçrile randıman alabilmek için elbette ki 
onların aynı müsavi şartlar ve aynı statü için
de bulunması lâzımdır. Bu lüzuma inanarak da 
bütün teknik elemanların bir merkezde toplan
ması ve bir merkezden dağıtılması, işlerin bu 
şekilde topyekûn bir surette ele alınması ne-
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ticesinde de muhtaç olduğumuz teknik elemanın 
faaliyet sahasını genişletmek, yani randımanı 
arttırmak şeklindeki bir yolu tutmak mecburiye
tinde olduğumuzu kabul ediyoruz. Fakat tak
dir edersiniz ki sadece bir kanaat ve düşünce 
meselesi değildir, bir kanun meselesidir. Ha
zırlamakta olduğumuz teşkilât kanuniyle bunu 
bilhassa nazarı dikkate almaktayız. Şartname, 
fiat tahlili vesaire gibi ihale esaslarının değişik 
olması hususundaki şikâyet de doğrudur ve ye
rindedir. Halen Nafıa Vekâletinde daireler ara
sında bir komisyona bu vazifeyi tevdi etmiş bu
lunuyoruz. Gerek şartname değişiklikleri ve 
gerekse, fiat tahavvülleri ve diğer ihale esas
larının hepsi derli toplu bir şekilde tanzim et
mek üzere bu komisyon çalışmaktadır. 

îmar mevzuları üzerinde, gene bâzı arka
daşlarım haklı olarak konuştular ve; gerek şehir 
plânları ve parselasyonlar ve gerekse tip prajeler 
ve diğer imar mevzularmdaki bâzı aksaklıkları 
ortaya koydular. Hemen sizlere arz edeyim ki 
önümüzdeki günlerde, bir imar kongresi topla
mak için gerekli ihzari çalışmalarını yapmış bu
lunuyoruz. Büyük şehirlerin belediyelerinden 
gelen temsilcilerle İmar Kongresinin iptidai ça
lışmaları temin edilmiş ve bu kongrede konuşu
lacak mevzuların gündemi de tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Hakikaten memleketimizin bugün
kü inkişafı karşısında bilhassa mevzuat bakımın
dan olan noksanlığı gidermek için ve bugünkü 
teknik karşısında ihtiyaçları karşılamak ve ikti
darın imar zihniyetine nygun yeni mevzuatı mey
dana getirmek hususunda İmar Kongresi vazif e-
lendirilecektir. İmar Kongresinde bilhassa köy 
evlerine temas edeceğiz, gündemimizin bir mad
desini de bu teşkil etmektedir. 

Karayolları ile il yollarının birleştirilmesi 
mevzuundaki mütalâa ve noktai nazarlara da ar
zı cevap etmek isterim. Bizim de fikir olarak, 
kanaat olarak il yollarının, bugünkü karayolları 
teşkilâtı vasıtasiyle yapılması mevzuunda bera
ber olduğumuzu arz etmek isterim. Fakat il yol
larının topyekûn bir halele bütüıi memlekete şâ
mil olarak heyeti umumiyesi ile ve bir anda Dev
let Karayolları şebekesine ithali ve bugünkü ku
ruluş içerisinde başarılması hakikaten imkânsız
dır. O kadar imkânsızdır ki il yollarının yapımı
nı ve bakımını vilâyetlerden alıp da daha iyi bir 
iş yapalım ve bu külfeti vilâyetlerin üzerinden 
alalım, onları kurtaralım derken bu defa Devlet 
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. Karayollarının bugünkü sistemli, muntazam ve 
güzel çalışmasını aksatmak gibi bir hâdise ile 
karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü il yollarının 
Devlet Karayolları Teşkilâtına devri basit bir 
mesele değildir. Bu, nihayet nazari olarak, ilk 
hamlede kolay görünen meseleyi hakikaten iyi 
incelemek, tetkik etmek mecburiyeti vardır. 
Çünkü her şeyden evvel Devlet Karayollarının 
gerek eleman, gerek atelye ve atelye tezgâhları 
bakımından, gerekse makine parkları bakımın
dan il yollraını, ilâve edeceğimiz yollarımızda 
tevlidedeceği külfetle mukayese etmek mecbu
riyeti vardır. 

Halbuki bugün Devlet Karayolları, bâzı Dev
let yollarımızın bakımını dahi makineli bakım 
altında bulunduramamaktadır. Çünkü elindeki 
makine parkları buna kifayetsizdir. Bununla be
raber bir taraftan Devlet Karayolları makine 
parkının takviyesini sağlamak, diğer taraftan da 
il yollarından yapımı ikmal edilmiş olanlarının 
bakımını Devlet Karayolları çerçevesine ithal 
etmek suretiyle, sizlerin izhar buyurduğunuz bu 
arzuyu yerine getirmeye çalışacamığızı arz et
mek isterim. 

Bütçe Encümeninde de mevzuubahsedildi: 
Devlet Karayollarının bölge müdürlüklerine 
mevcut atelyelerden Vekâlete ait veyahut Su iş
lerine ait diğer makinelerinin bakımını ve tami
rini sağlamak suretiyle heyeti umumiyesini bir 
atelye içerisinde düşünmek mümkün olmaz mı? 
ilk nazarda hakikaten bu akla yakın gelmekte. 
ve böyle, bir yola niçin gidilmediği sualim de 
hatıra getirmektedir. Fakat bugün gerek Su İş
leri Umum Müdürlüğünün, gerek vilâyetlerin ve. 
gefkse Devlet Karayollarının kullanmakta ol
dukları makine adetleri sayılamıyacak nispette 
büyük ve değişik tiplerde bulunmaktadır. Biz bu 
makine, tiplerinin değişikliği karşısında Kara
yolları Teşkilâtımızın bölgelerinde bâzı tasnifler 
yapmak mecburiyetini hissettik, öyle ki 11 böl
gemizin her birisine aynı tip, ve. vasıfta makine
leri göndermek suretiyle atölyelerimizi, o maki
nelerin tiplerine göre kurmak ve bu. atelyelerde 
çalışan ustaları bu makinelerde mütehassıs ele
man olarak yetiştirmek suretiyle âzami randı
man almaya çalışmaktayız. Bu tipte kurulmuş 
olan atelyeler diğer teşkilâtın başka markalı ma
kinelerinin sevk ve tamiri çok güç olacaktır. 
Netice itibariyle biz bir malî yardımı da sağlıya-
mıyacağız. 
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Çünkü bu takdirde bugünkü mevcut atelye

lerde birtakım yeni inkılâplar, yeni tadiller yap
mak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu ise yeni bir 
atelye kurmaktan da farksızdır. Şimdi bütün 
makine tamirini bir atelyede toplamak bizim tek
nik durumumuza göre imkânsız görülmektedir. 

Gerek köy yollarının, gerekse il yollarının ve 
hattâ köy içme sularının proje ve etüd bakımın
dan noksanlığı üzerinde, durulduğunu zannedi
yorum. Bu mevzua temas eden arkadaşlarım ol
du. Bilhassa il yolları yapımı mekanizmasının 
ne şekilde işlediği bilinmemektedir, dediler. Biz, 
il ve köy yolları tahsisatının büyük mikyasta ar
tırılması karşısında tedbirler aldık. Devlet Ka
rayolları Umum Müdürlüğünün 11 vilâyetteki 
bölge: müdürlüklerinde birer il yolları bürosu 
kurmak suretiyle nafıa müdürlerinin iktidarla
rı dışında olan etüd ve projeleri bölge müdür
lüklerinde, ki il yolları bürolarına tevdi ettik. 
Yani vilâyetler her hangi bir il yolunu emaneten 
veyahut da ihaleten yapmak istediği zaman men
sup olduğu bölge müdürlüğündeki bu il yolu bü
rosundan proje ve istikşaf yapılmasını istemekte 
ve bu yolu ihaleten veya emaneten yaptığı veya 
yaptırdığı takdirde de oradaki mühendis arka
daşlar tarafından bu projenin tatbik ve kontrolü 
sağlanmaktadır. 

Vilâyetlere yapılan yardım yalnız nafıa mü
dürlüklerinin, arkadaşımın ifade ettikleri gibi, 
kısır teşkilâtının ellerine bırakılmamakta, bölge 
müdürlükleri vasıtasiyle de kendilerine teknik 
yardımlar yapılmaktadır. 

ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Nazari. 
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 

(Devamla) — Hayır, nazari değildir; yalnız 
kâfi gelmemektedir. Çünkü arz ettiğim gibi bü
tün Türkiye'de 11 bölge vardır, 66 vilâyetimiz 
olduğuna göre her bölgeye 6 - 7 vilâyet düşmek
tedir. Her vilâyetin, takdir buyurursunuz ki; çe
şitli il ve köy yollarında çalışılması işinin, ge
rek proje ve gerek kontrol bakımından bölge 
müdürlüklerine tevdii elbette ki, küçük bir iş de
ğildir. Bunları sıraya koymak zaruretinden do
layı belki bâzı gecikmeler olabilir, yoksa nazari 
değildir. Tamamen talimat ve emir de bu yolda 
verilmektedir, tatbikat da daima bu şekilde ce
reyan etmektedir. 

Yine umumi mütalâalar meyanında; köy elek
trifikasyonu mevzuuna temas; edilmiş oldu. Köy 
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elektrifikasyon mevzuu, Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım Teşkilâtından celbedilen müte
hassıslar vasıtasiyleetüdleri ikmal edilmiş ve 
umumi olarak köylerimizin elektriklenmesi işi 
bir esasa bağlanmıştır. Bu itibarla köyle
rin elektrîklendirilmesi işi, ya ele almış bu
lunduğumuz hali inşada bulunanlar, yahut 
bundan sonra ele alınacak bölge hidro - elektrik 
santrallerinin umumi projesi dâhilinde nazarı 
itibara alınacaktır. Teyâhüt da bunlardan isti
fade kabil olmadığı takdirde münferit santral
ler halinde nazarı itibara alınacaktır. Münferit 
santral deyince yani köylerin münferiden elek
triklenme mevzuu denilince karşımıza ilk çıkan 
mesele döviz meselesidir. Binaenaleyh bu dövi
zi dışarıya vermekten ise, mademki umumi bir 
plân ve program dâhilinde köy elektrifikasyon 
işini mebdeinden müntehasma kadar ele alıp 
başarmak yolundayız, şu halde münferit elek
triklendirme mevzuunda lâzımgelen alet ve mo
torun yapılması için memleketimizde bir maki
ne fabrikasının kurulması ve bu şekilde münfe
rit santraller programının tahakkuku cihetine gi
dilmesi daha doğru olacaktır, düşüncesindeyiz. 
îlalen bunun üzerinde çalışmaktayız. 

Köy suları mevzuunda da, isale vasıtaları
nın, demir boru, beton boru ve saire şeklindeki 
mütalâalara arzı cevabetmek isterim. 

Köy sularımız, çok âcil ihtiyaçları karşıla
mak için, o bölgelerin boru bakımından olan 
ihtiyaçlarının, küçük, büyük sanayi bölgele
riyle münasebeti noktasından bâzı yerlerde be
ton boru, bâzı yerlerde ithal malı demir boru, 
bâzı yerlerde kendi imalâtımız borular, hattâ 
bâzı yerlerde toprak boralar kullanmak sure
tiyle sıkıntıyı mümkün olduğu kadar kısa za
manda gidermeye çalışmaktayız. 

Bütçe Komisyonunda arz ettiğim gibi bu me
sele ömürlü bir mesele olarak nazarı itibara 
alınmak icabeder. Yani köylerimizde başlamış 
bulunan isale işinin devamlı bir iş olduğunu 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Esasen tekâ
mül de bunu icabettirir. Köylerimiz, bugün 
köye gelen bir suyun, yapılan bir çeşmenin 
karşısında haklı olarak sevinç duymaktadır. 
Ama birkaç .seme geçtikten sonra çeşme adedi
nin artırılması ve hattâ evlerine kadar suyun 
getirilmesini 'haklı olarak talebedecektir. Bi
naenaleyh, bu ileri ihtiyacı da düşünerek, 1955 

i.ım a.i 
yılı bütçesi içinde mevcut bulunan 20 milyon 
liranın bir kısmiyle, esasen Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğünün kanuni salâhiyeti dola-
yısiyle, bir müteşebbisle anlaşarak, memleket 
dâhilinde bir boru fabrikası kurulması derpiş 
edilmiş ve 1955 yılında da bu tesisin tahakkuk 
ettirilmesini karar altına almış bulunuyoruz. 
(Alkışlar). Bilhassa eternit boru için (ki, me-
vaddı iptidaiyesi memleketimizde mevcuttur, 
ayrıca imali basittir ve diğer boru nevilerine 
nazaran daha ömürlüdür ve çok daha ucuza 
maledilmektedir) bu nevi bir boru fabrikasının 
kurulması hususunda 1955 yılında netice ala
cağımızı sizlere arz ederim. (Bravo sesleri) 

Yeraltı sularına da temas edildi. Bu me
seleyi, memleketimizin en bakir meselelerinden 
biri olarak kabul etmek mecburiyeti vardır. 

Bakir demikten kastım şudur: 
Yeraltı sularının henüz memleketimizde 

elemanı yoktur. Yani ilim sahalarımıza naza
ran bu noktada hakikaten geri bulunduğumu
zu kabul etmek mecburiyeti vardır. Binaen
aleyh, bu durumda, bu bakir mevzuda iyi neti
celer istihsal edebilmek için bir hazırlık lüzu
munu hissettik ve bundan evvelki bütçe müza
kerelerinde de arz ettiğimiz gibi, Teknik Üni
versitede jeolojik, hidrolojik enstitülerin ku
rulması ve diğer yabancı teknik yardımlarının, 
etüd yardımlarının sağlanmmsı tahakkuk etti
rildi. Lehül'hamd bugün yeraltı suyu mevzuu 
etüd ve proje bakımından hazır vaziyete gelmiş 
bulundu. Nitekim yaptığımız bir ihale ile yer
altı suyu bakımından en zengin olan bölgeleri
mizde araştırma faaliyetlerimize devam etmek
teyiz. Urfa vilâyetinden, beher kuyuda, saniye
de yüz litre, yani bir dere suyu teşkil edecek 
miktarda suyun bulunduğuna dair bir telgraf 
almış bulunuyorum. Diğer jeolojik ve hidro -
jeolojik raporları müsait olan bölgelerde de 
tetkikler yapılmaktadır ve bu durumda verim
li olan bölgelerimizde geniş mikyasta yeraltı 
suyu faaliyetine girişmek kararındayız. Hâlen 
elimizde gerek yerli, gerekse yabancı firmaların 
teklifelrı vardır. Bu teklifler takriben bütün 
memlekete şâmil 3 bin kuyu üzerindedir. Bu 3 
bin kuyuluk yeraltı suyu işi için takriben 150 
milyon liranın sarfı icabetmektedir. 500 kuyu
dan başlamak suretiyle 2 - 3 safhada veya he
yeti umumiyesini bir mütaahhit firmaya ver
mek kabil olduğu takdirde, beş sene içinde yer-
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altı sularından da topraklarımızı istifade ettir
mek mümkün olacaktır. (Bravo, sesleri) 

Temenniler arasında yine kıyılarımızın ha
kikaten muhtaç olduğu iskele ve liman inşaatı 
yer işgal etmektedir. Fakat takdir buyurursu
nuz ki bugünkü liman, iskele ve barınak inşaa
tımız çepeçevre, dört deniz kıyımızda hummalı 
bir şekilde ve geniş mikyasta devam etmekte
dir. Biliyorsunuz Karadeniz'de büyük bir 
Samsun limanı inşa edilmektedir. İstan
bul'da Haydarpaşa ve Salıpazarı rıh
tım ve antrepolarının inşâatına devam edil
mektedir. ö te yanda Alsancak inşaatı başla
mıştır. Aşağıda Mersin büyük liman inşaatı 
devam etmektedir. İskenderun'da da aynı şekil
de mekanik tahmil ve tahliye ve diğer her türlü 
teçhiz ve tesislerin yapılmasına süratle devam 
edilmektedir. 

Bu arada-tabiî bir liman olan İzmit lima
nının da inşası muhterem Kocaeli mebusları ar
kadaşlarım tarafından ısrarla istenmektedir. 
Biz halen Hopa'dan başlıyarak İskenderun'a 
kadar devanı eden ve bütün kıyılarımızda is
kele, barınak ve liman halinde birçok şantiye
ler halinde inşası devam eden birinci safha li
man, iskele ve barınaklar inşası manzumesi dı
şında geri kalan iskele, liman ve barınakların 
heyeti umumiy esini de ikinci safha bir inşaat 
olarak ele almak kararındayız. Bunun için ne 
kadar liman, iskele ve barınağa ihtiyacımız var
sa heyeti umumiyesini etüd ettirmek üzere raü-
taahhitlerle hali temastayız. Hattâ bunun için 
bâzı teklifler daha evvelce istenildi, mutabaka
ta varılamadı, fakat bu mevzuun üzerindeyiz. 
Etüd ve projeleri tamamlandıktan sonra diğer 
ikinci safha liman, iskele ve barınakların inşa
sına geçeceğiz. 

Şunu bilhassa bu vesileyle arz etmek iste
rim ki ; memleketin hakikaten muhtaç olduğu 
limanların, iskele ve barınakların heyeti umu-
miyesinin birden inşaatını ele almak tatbika-, 
ta sevk etmek rantabl değildir. Çünkü her li
man inşaatının 1/3 nispetinde maliyetinde ma
kine kuruluşu vardır. Her liman inşaasmda bil
hassa büyük döviz masraflarına ihtiyaç ve lü
zum gösteren bir makine parkının kurulması 
hiç de menfaate uygun değildir. 

Biliyorsunuz ki, yapılacak işleri sıraya ko
yuyoruz ve muayyen plân ve ihtiyaç listeleri
nin priyoritesi şeklinde sıra ile ele almak lü-
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zumunu duyuyoruz ve bir taraftan elimizdeki 
inşaatı ikmal ederek oradaki makinaları boşalt
mak suretiyle onlardan istifade edeceğiz, diğer 
taraftan yeni yeni etüd ve projelerini yapıp da 
başladığımız işlerde bu makineleri kullanaca
ğız. Baraj inşaatında da yine aynı sistem üze
rinde yürüyoruz. Sizlere bugün arz ve tebşir 
edebilirim ki, Seyhan barajının % 80 i tamam
lanmış, geri kalanı da bu sene sonunda veya 
1956 yılı başında tamamlanacaktır ve açılışı ya
pılacaktır. O zaman burada çalışan makinelerin 
bir kısmı diğer barajlara : Hirfanlı, Gediz, Ak-
çay gibi barajlara götürülmek ve aynı makine
ler muhtelif yerlerde çalıştırılmak suretiyle in
şaat maliyetinin düşürülmesi sağlanmış olacak
tır. Bu suretle döviz sıkıntısı ile de kısmen kar
şılaşmış olacağız. 

Zannediyorum muhterem arkadaşlarımın su
allerinde ve konuşmalarında temas ettikleri 
umumi mevzulara temas etmiş bulunuyorum. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Yalnız bi-
t zim mevzua temas etmediniz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — İz
mit limanı için de zannediyorum ki, söyledim. 
Limanlarımızın inşaatında prensibimizi, politi
kamızı arz ettim. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Bizi tat-
I min etmedi. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Bu
gün Türkiyenin üç çevresinde ve dört kıyısında 
devam etmekte olan işlerden büyük limanları, 
yaptığımız iskele ve barınakları saymak ve 
söylemek suretiyle sizi yormak istemiyerek bu 
inşaatın azametini gözlerinizin önüne serdim. 
Kasdım bu idi Sadettin bey kardeşim. 

I İzmit limanı bugün, için rantabl değildir. 
| Döviz bakımından değildir; döviz nereden bu

lacaksınız, elemanı nasıl bulacaksınız; nihayet 
şu meselesidir bu meselesidir. 

| Buradaki konuşmalarımızda gördük ki, en 
çok şikâyet haklı olarak eleman babında oldu. 
Elimize aldığımız her hangi bir mevzuu heder 
etmeden neticelendirmek ve onu en iyi şekilde 
tamamlamak mecburiyetindeyiz. Bütün bu in
şaatı ikmal etmek için eleman ve döviz sıkın
tısı çekerken, ancak mevcut program dâhilin
de yürütmek imkânını bulurken yeni bir iş için 
derhal vaidde bulunmak istemedim. Verdiği

siniz vaidin tahakkuk etmemesi ihtimalini düşü-
I ııerek'bu şekilde konuşmayı arzu etmedim. 
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Enerji mevzuunda yine müşterek bir muta- I 

lât olarak arz edeyim; hakikaten bugün yapıl
makta bulunan küçük su işleri, barajlar, hidro -
elektrik santralleri muhtelif umum müdürlük
ler veyahut da vekâletler vasıtasiyle olmakta
dır. Bunların heyeti umumiyesinin bir elde top
lanmasını biz de doğru bulmaktayız. Bu işlerin 
hepsini bir kurumda toplamayı istihdaf eden 
kanun tasarısı hakkında vekâletlerin mütalâası 
alınmıştır. Yakında büyük Meclise sevk ede
ceğiz. 

Arkadaşlarımın enerji ve hidro - elektrik 
santralleri konuşması münasebetiyle şunu arz 
etmek isterim ki, Yeşilırmak havzasının hakika
ten büyük bir ihtiyaç olan Almüs Barajı, yahut 
etüdleri neticesinde diğer bir baraj vasıtasiyle 
feyezan âfetinden kurtarılması mevzuu elimiz
dedir. Amenajman grupumuz tarafından etüd
leri ve son tetkikleri yapılmaktadır. Etüd ve 
proje bakımından noksanlıkları tamamlanır ta
mamlanmaz, Yeşilırmağm faydalı bir hale geti
rilmesi mevzuu ile bu işin de ihalesi yapılacak
tır. Münferit sualler arasında hakikaten tetkik 
ettikten sonra cevap vermek mecburiyeti hâsıl 
olan hususlar vardır. Müsaade buyurursanız ar
kadaşlarıma ayrıca yazılı olarak cevap arz ede
rim. Umumi Nafıa Vekâletimizin bugünkü 
çalışmaları hakkında yapılan konuşmalar, zan- j 
nediyorum umumi olarak, cevaplandırılmış bu- | 
lunuyor. (Kâfi sesleri, alkışlar). 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka- ' 

daşlar, bu müzakereden sonra benim için söy-
liyecek bir şey kalmadı. Mademki söz aldım, sıra 
bana geldi, ben de beş on dakikalık hakkımı 
kullanacağım. 

Beş seneden beri Demokrat Parti iktidarı
nın bilhassa nafıa kısmında yapmakta olduğu 
işler insanın hafızasını durduracak kadar bü
yük ve azametlidir. Memleketin her yerinde, 
her sahasında dev adımlarla yürümekte olan 
nafıa teşkilâtına teşekkür etmeyi bir borç bi
lirim. Ancak bizim barajın bitmek üzere oldu-' 
ğunu söylediler. Bizim barajimızm arkasındaki 
160 bin dekar arazimizin henüz istimlâk işi 
bitmemiştir. Halk beklemektedirler. Bilhassa Gübe 
mmtakası sakinlerinin şikâyet ve ıstırapları he
nüz dinmemiştir. Bunların bu istimlâklariniu 
bir an evvel yapılarak şikâyetlerine son veril
mesini vekil beyden bilhassa rica edeceğim. 

.1956 Ö : â 
Çok iyi biliyoruz ki, Bayındırlık Bakanlığı çok 
çalışmaktadır. Yalnız Karayollarındaki mühen
dislere, söylemek de istemiyorum ama belki 
darılacaklar. Fakat darılmasınlar, onlar da bi
zim çocuklarımız sayılır, burada biz kendi der
dimizle uğraşıyoruz. Hükümetin icraatını ve 
işlerini durdurmak, kösteklemek hiçbir zaman 
aklımızdan geçmez. Yalnız istediğim şudur ki 
bunlara bu kadar fuzuli yevmiye ve harcırah 
verilmese çok iyi olur zannederim. 

Bundan başka, Karayolları kendi vasıtaları 
olduğu halde idarenin Bakanlıklardan Çanka
ya'ya taşınnmasım mütaahhide yapttırmışlar 
ve bunun için 40 bin lira vermişler. Kendilerinin 
ellerinde 30 - 35 vasıta mevcutken bu parayı 
vermeyi ben doğru bulmadım. Bu itibarla bu
nu işittiğim zaman hayret ettim. Bizim Zeytin-
oğlu böyje iş yapmaz, her halde haberi yoktur, 
dedim. Şu kürsüden fırsat bulduğum için şimdi 
söyliyeceğim. 

Sonra Karayollarının çalışmaları ile, mem
leketin her köşesini âdeta birbirine raptedilmiş 
bir vaziyete geldi. Fakat bu, pek o kadar verim
li olmıyor. Meselâ ufak bir yağmur yağdımı 
asfalt yollar bilhassa pek çabuk bozuluyor, âde
ta akıp gidiyor. 

Sonra köy suları ve köy yolları da hemen 
hemen aynı. Bunların kontrollerinin Nafıa mü
dürlüklerine bırakılması doğru değildir. Mese
lâ Adana'daki köy sularında birçok suiistimal
ler olmutur. Daha köye su gelmeden mütaah-
hit parasını alıyor. Halbuki su çıkmadan ve 
tamamlanmadan parayı alması doğru değildir. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
— Ufak bir misal, meselâ hangi köy, bunları 
arz edebilir misiniz? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bu, 
meselâ bizim Adana'da (Büyük Dikili) köyü. 
Benim Vekil beyden istirhamım, bunların kont
rolünü vilâyetlerde Nafıa müdürlüklerindeki 
mühendisler yapsın diyorum. 

Sonra İstanbul yolu, 1947 senesinden beri 
bitmedi. Diğer taraftan birçok imlâlar ve 
hafirlerle yeni yeni güzergâhlar açıldı. Onlar 
bir tarafta işlerken, diğer taraftan şimdi Eski
şehir'den İstanbul'a gitmek sevdasını göster
dik. Orada yapılan masrafın haddi, hesabı yok
tur. Bilmiyorum. Vekil Bey orasını teftiş ettirdi-

I 1er mi? Burasını müfettişlere teftiş ettirmesin-
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ler, kendileri teftiş etsinler. Benim kanaatime I 
göre hiçbir vekâlet kendi müfettişlerine kendi 
dairelerini teftiş ettirmesin. Çünkü, onlarla ne
tice çıkmaz. Kaç defa söyledim. Gelin şu ve
kâletlerin bütün müfettişlerini bir yere toplı-
yalım, heyeti teftişiye vekâleti diye bir vekâ
let kuralım, ne dersek diyelim, hattâ bunları 
Meclise bağlıyalım. Yalnız müfettişleri vekâ
letlerden ayıralım. Çünkü, ben burada şikâyet 
ediyorum, müfettiş gidiyor, yok efendim, böyle 
bir şey, diyor. Arkadaşlar, öyle değil iş. 

Onun için bunu el birliğiyle yapalım. Baş
bakan burada yok ama kendisine de söyleriz. 
Başvekilin muavinleri var, bunlardan birini 
teftiş heyetinin başına koyar, o zaman müfet
tişti, umum müdürdü, şuydu, buydu diye dü
şünmez. 

Sonra bir şey daha nazarı dikkatimi celb-
ediyor. Bendeniz buna da şahit olduğum için 
söyliyeyim. Karayollarının her hangi bir böl
gesinde bir zamanlar vazife gören bir mühen
dis bir müddet sonra oradan istifa edip yine 
o mmtakada bir yolun mütaahhidi oluveriyor. 
Bu nasıl oluyor? 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU 
(Eskişehir) — Olamaz öyle şey. isim söyle.. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — İsmi
ni de biliyorum, fakat olmaz, burada söyliye-
mem. (Söyle, söyle sesleri) Pekâlâ, Antalya'
dan Konya'ya gelen yolun etüdünü kim aldı 
acaba?.. (Kim? İsmini söyle sesleri) Onu Ve
kil kendisi öğrensin. Ben bu kadarını söylerim. 
(Kim? Sesleri) Karayollarında mühendisti, is
tifa etti, bu zat mütaahhitliğini almıştır. Böyle 
çok şeyler var, arkadaşlar, bunlara mâni olmak 
lâzım. 

Sonra, bizim Adana'nm Kayseri ile olan 
irtibatını tesis eden ve birçok kazalarımızı vi
lâyete bağlıyan bir yolumuz vardır ki, Halk 
Partisi zamanından beri yapılması sevdasında-
yız, ama bir türlü yapılmadı. (Sağdan : Alkış
lar) İyi bir şey söylemiyorum, neye alkışlıyor
sunuz? Sizin yapmadığınızı yapalım diyorum, 
size vekâlet ediyorum, muhalefet kalmadı ki. 

Şimdi Kozan, Peke, Saimbeyli ve Kayseri 
yolu, Toroslarm içinden,gider. Bu yıl çok fena 
bir vaziyettedir. Bu, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, Halk Partisi zamanında ele alınmış, onlar 
hatayı kabul etmiş olurlarsa, o zamandan beri 
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yapılmamıştır. Demokrat Partinin programına 
bu iş de alındığı halde bugüne kadar o da yap
mamıştır. Bu bir parti işi değil, bir memleket 
davasıdır. Bu işin yapılmasını kendi intihap 
dairem namına Vekil Beyden hassaten istirham 
eylerim. 

REİS — Nafıa Vekili, buyurun. 
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bendenizce 
mevzu ehemmiyetli olduğu için muhterem Sinan 
Tekelioğlu'nun konuşmasına kısaca temas etmek 
mecburiyetini duydum. 

Karayolları Umum Müdürlüğü Vekâlet bina
sı içerisinde mahdut odalarda sıkışık bir vazi
yette çalışmakta idi. Mecburen dışarda başka bir 
binaya taşındı. Şimdi, arkadaşımız diyor ki, elle
rinde bu kadar vasıtalar var, makineli bir kuru
luştur, binaenaleyh neden eşyalar kendi vasıta
ları ile taşınmayıp mütaahhit vasıtasiyle taşm-

' mıştır? 
Devlet idaresinde, mesuliyeti üzerine alan ar

kadaşlar olarak bu işin hesabını sizlere verecek 
durumdayız. Şöyle ki : 

Söyledikleri vasıtaların hepsi şantiyeye git
miş, harıl harıl çalışmaktadır. Şantiyeden maki
neleri getirtip sandıkları ve sandalyaları taşıt
mak her halde tasarruf zihniyeti ile kabili telif 
olmaz. Bu vesaiti şantiyelerimde çalıştırmak su
retiyle onun 3 - 5 mislini temin ederim. 

Arkadaşımız büyük bir mesele imiş gibi bu
nun üzerinde durdular, bizi âdeta bir töhmetin 
altında bırakıyorlar, (öyle bir şey yok sesleri) 

Sonra yine Antalya - Konya yolunun etüdü
nü yapan mühendisin, mütaahhidin veyahut mü
taahhit mühendisin vaktiyle Karayollarında çalı
şan bir mühendis olduğunu söylediler. 

Bir defa kanun var, kanuna göre istifadan 
iki sene sonrasına kadar kendi çalıştığı iş saha
sında her hangi bir iş alamaz, mütaahhitlik ya
pamaz. Yani kanunen bir mukavele akdi imkân
sızdır. Fakat ayrı bir bölgede bulundu ise, mese
lâ Karayollarının Van bölgesindeki vazifesinden 

• istifa etmiş ise bu tarafta bir iş alabilir, kanun 
buna müsaittir. Yoksa, gayrikanuni bir anlaşma 
yaparak mukavele akdedilmesine imkân ve ihti
mal yoktur. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Nafıada da öyle 
midir? 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU 
(Devamla) —• Evet, yani istifasından iki sene 
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sonraya kadar resmî taahhütlere doğrudan doğ
ruya giremez. Ama bunun birtakım muvazaaları 
olur da bundan bizim haberimiz olmazsa bir di
yeceğim yoktur. Yüksek Heyetinizin her türlü 
hassasiyetini bilerek, sizlere lâyık olmanın büyük 
arzusu içinde çırpman insanlar olarak bu gibi 
konuşmalarda dikkatli olmasını paşamdan bil
hassa rica ederim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sual 
soracağım. 

REÎS — Buyurun. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Kaç se

ne oldu istifa edeli, ismi nedir bu mühendisin? 
Bina yaptık dediniz, kaç bin liraya? 

NAFIA VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Daha neler var, şeklinde konuştu
nuz. Neler varsa daha evvel söyliyebilirsiniz ben
denize. Bunları işittiğiniz bir haber olarak getir
diğiniz takdirde tahkikatını yapardım. Daha ne
ler var, şeklinde söyleyince elbette ki bu üzüntü
mü Yüksek Meclise arz etmek zorunda kaldım. 
(Alkışlar; bravo sesleri) 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri Var, oku
yacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Nafıa Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde kâfi 

derecede görüşüldü. Müzakerelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Bilecik 
Şevki Hasırcı 

REÎS — Kifayet aleyhinde söz Ali Ünlüsoy'-
un. 

ALÎ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; cümlenizi saygı ile selâmlarım. Mak
sadım kifayet aleyhinde bir söz söylemek değil
dir. 

REÎS — Ali Bey, yalnız kifayet aleyhinde 
konuşabilirsiniz. Aksi halde sıraya girmeniz lâ
zımdır. 

ALÎ ÜNLÜSOY (Devamla) — Pekiyi efen
dim, arkadaşlar, yurdumuz için büyük hizmetler 
beklediğimiz Nafıa Vekâletinin bütçesi hakkın
daki konuşmalar az olmuştur, eğer söz verirseniz 
beş dakika daha konuşacağım. Mâruzâtım bu
dur. 

REÎS — Efendim, kifayet takririni reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

im ö : 2 
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

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

F. Lira 

101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Alman prensip ka
rarı veçhile bu faslı komisyo
na iade ediyoruz. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına" 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Prensip kararı gere
ğince bu faslı encümene iade 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

4 020 789 

480 750 

2 650 500 

321 600 

141 600 

1 500 

201 960 

2 100 

59 000 

19 500 
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451 

452 

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

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

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

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahtan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Atatürk Anıt - Kabir parkının 
tesis ve bakım masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 4623 sayılı Kanun gereğince 
yer sarsıntısından.- evvel ve 
sonra yapılacak işler masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırah 
ve gündelikleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 

4 000 

92 000 

15 000 

10 000 

151 000 

15 500 

4 000 

15 000 

150 000 

19 000 

13 000 

16 000 

Lira 

5 000 

20 000 

4 000 

4 500 000 

250 000 

türlü masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 59 955 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 5011 ve 5855 sayılı kanunlar ge
reğince Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklentileri yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Memur evleri yapımı masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... E t - ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

744 6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledeceği 
yerde yaptırılacak meskenlerin 
her türlü masraflariyle istimlâk 
bedelleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

745 5367, 5843 ve 6213 sayılı ka
nunlar gereğince hava meydan
ları yapımı için girişilecek yük
lenmeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

746 4677, 5581 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Atatürk 
Anıt-Kabir yapımı her türlü 
masrafUarı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

747 6373 sayılı Kanun mucibince 
Doğu. vilâyetlerimizde kurula
cak Atatürk Üniversitesi bilû
mum inşaat ve tesisat masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

700 000 

4 750 000 

1 500 000 

4 000 000 
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781 Demiryolları yapımı masrafları 28 565 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

783 6273 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman, iskele ve ufak 
barınaklar yapımı masrafları 20 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

784 5775 ve 6192 sayılı kanunlar 
gereğince yapıllacak liman ve 
sair deniz tesisleri 34 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik mizmetler muvakkat va
zife harcırahları 660 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler-
~ den zarar gören bölgelere yar

dım (Sarf şekli îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir) 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

793 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri "Etüd idaresine 
yardım 4 381 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

794 îkizdere Hidro - Elektrik San
trali inşaatı için (Sarf şekli îc
ra Vekilleri Heyetince karar
laştırılır) 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler...-Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 
bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (9 010 000) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (157 270 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

Ö : 2 
A / l - CETVELİ 

F. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303, 

304 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir,. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-

* miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

l i ra 

2 446 250 

559 500 

1 382 718 

546 000 

55 100 

1 500 

179 331 

2 100 

53 000 

74 000 

10 000 

65 000 
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403 

407 

419 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

Merkez kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nei maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler.:. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırah 
ve gündelikleri 
REİS -— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
icabettirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenleV.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

35 000 

2 300 

70 000 

6 500 

.6 000 

Lira 

30 000 

200 000 

12 000 

15 000 

32 500 

5 001 

5 000 

10 000 

502 

505 

507 

752 

771 

786 

Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... E t -
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6200 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince çıkarılan % 5 
faizli 1954 istikrazı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 

Satmalmacak taşıtlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak iş
letmeler döner sermayesi 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 
6089 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak yeraltı ve yerüstü 
su işleri 

3 200 

3 000 

3 200 000 

300 000 

300 000 

136140 000 

REİS — Buyurun fasıl hakkında. 
RÜKNEDDİN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Efendim, Trakya'nın büyük bir ıstırabı olan 
Meriç nehrinin temizlenmesi hakkında hükü
metle Yunan hükümeti arasında bir anlaşma 
yapıldığını memnuniyetle biliyoruz. Hakikaten 
bu ıstırap artık sona gelmiş olacaktır. Bundan 
dolayı hükümete ve bu işteki muvaffakiyetin
den dolayı Sayın Vekile teşekkür ederim. Trak
ya mebusları arkadaşlarımız da teşekkürlere iş
tirak etmektedirler. 

Bir noktayı arz etmek istiyorum : Acaba bu 
anlaşmanın mahiyeti nedir? Bunun hakkında 
izahat verebilirler mi? Ne vakit başlanacaktır? 
Su emniyeti ne vakit temin edilecektir? Bunu 
kendilerinden istirham ederim. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Trakya'
mızın hakikaten mühim bir derdi olan Meriç 
ve Tunca nehirlerinin ıslâhı mevzuunda Yunan-
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lılarla müşterek olan bu mevzu için birkaç se
neden beri çalışılmakta idi. Şöyle ki; bu işin 
membamdan mansabma kadar, bütün kollariy-
le etüdünü yaptırdık. Bu etüd ikmal edilmiş, 
sıra tatbikata gelmiştir. Bu münasebetle Yunan 
Nafıa Vekili ile istanbul'da buluştuk ve üç bu
çuk gün devam eden bir müzakere sonunda bu 
işin derhal müştereken ele alınmasına ve inşaa
ta başlamaya karar verdik. Tanzim ettiğimiz 
protokole göre ihaleyi gelecek ayın 11 nde yap
mayı ve ilk temelin atılması tarihini de 15 Ma
yıs 1955 olarak tesbiti tezekkür ettik. Bu hav
zanın umumi olarak nehirlerinin ıslahı ve ba
taklıklarının kurutulması ve yine bu ıslahtan 
mütevellit istifade için kanallarının açılması 
heyeti umumiyesi ile 90 milyon liralık bir mevT 
zudur. Yapılan etüdlere ve projelere göre aşa
ğı yukarı Türk ve Yunan hükümetlerinin bu 
inşaat masraflarını yarı yarıya paylaşması icab-
etmektedir. Birinci plânda, bilhassa taşkından 
çok zarar gören bu mıntakalarm bir an evvel 
feyezan tehlikesinden korunması mevzuu ele 
alındı. Bunun bedeli 30 milyon lira tutmakta
dır. Yarısı olan 15 milyon bize aittir. Birinci 
plânda bu 30 milyonluk işin derhal ihaleye çı
karılması tarihi olarak 11 Nisanı tesbit ettik. 
Islah sonunda her iki devletin arazilerine ait 
olarak 500 bin dönüm arazinin taşkınlardan ko
runması-ve oradaki bataklıkların da kurutul
ması sonunda geniş bir istifade sağlanmakta
dır. Bu arada müzakerelerimiz sırasında mün
ferit bir mevzu halinde bulunan Edirne'nin de 
feyezandan korunması işini komşumuz Yunan
istan kabul etmiştir. Yapacağımız 15 milyon li
ralık setler ve saire hususunda mutabık kaldık. 
Bu işin 11 Nisanda ihalesi ve 15 Mayısta da te
mel atmak suretiyle inşallah bu mühim derdin 
halline çalışacağız. (Alkışlar) 

REÎS — 786 ncı faslı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

787 Ankara lâğımlarının yapım ve 
bakım masrafları 30 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahları 500 000 
REÎS. — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1955 O : 2 
F. Lira 

791 Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 20 000 000 

İRFAN AKSU (İsparta) — 1950 yılından 
beri hükümetimizin, Bütçe Encümenimizin ve 
Yüksek Meclisinizin köylerin içme suyu ihtiya
cım karşılamak için köy su tesisatına yardım 
adı altında ve her sene artan miktarlarla tah
sisat verilmektedir. Yalnız biraz evvel vekil ar
kadaşımızın da ifade buyurdukları gibi, bun
ların projeleri mühendisler tarafından yapıl
madığı için birtakım noksanlıklar göze çarp
maktadır. Bizde 80 bin lira sarfiyle ikmal edil
miş ve açılma merasimi yapılmış olan köy su 
tesisleri var. Fakat bu sene bunun hatalı oldu
ğu anlaşıldı. Güzergâh bir mühendis tarafın
dan tâyin edilmediği için bunun tekrar sökü
lüp yeniden tanzim edilmesi mecburiyeti ile kar
şılaştık.. Hattâ Reisicumhurumuz oradan geçer
ken yolda kendilerine bu hususu anlatmışlar
dır. Bu tesisat yapılırken oradan geçen bir yük
sek mühendis ikaz etmiş ve buradaki meyil çok 
azdır, buraya ancak font boru döşendiği tak
dirde bu mümkün olabilir, masraflarınız heba 
olur, demişlerdi. Buna rağmen o zaman bu büz 
borularla yapılmıştı. Şimdi bu 80 bin lira heba 
olacak ve zannederim önümüzdeki sene bu bo
rular sökülecek ve font boruya çevrilecek. Her 
muıtakanm hususiyetlerine göre maalesef bu gi
bi şeyler oluyor. 

Bendeniz bilhassa bir nokta üzerinde dur
mak suretiyle Vekil Beyefendiden bâzı temen
nilerde bulunacağım. 

Türkiye'de 66 vilâyet olduğuna göre bâza 
mmtakalarda, zaruret icabı, font boru, bâzı mm-
takalarda galvanizli boru, bâzı yerlerde demir, 
bâzı mmtakalarda da eternit borular kullanıl
maktadır. Bütün bu ayrı ayrı neviden olan bo
ruların ithalinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
ce uzun boylu formaliteye tâbi tutulmakta
dır. Halbuki tahsis edilmiş olan bu 20 milyon li
radan bir kısmı ile yukarda bahsedilen boru
lar vekâletçe ithal edilip vekâletin takdiri ile 
münasip miktarda yukarda arz ettiğim bu ka
dar çeşitli cinsler mmtakalarına göre vekâletçe 
vilâyetlere tevzi edilirse her bakımdan hem ve
kâletin işi görülür, hem de uzun zaman bekle
meyi icabettirmez. Bunun uzun süren döviz 
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muameleleri ve bir de gümrük mövzuu ortaya 
çıkıyor, bu yüzden zamanında yetişmiyor. Hal
buki vekâlet bunları toptan ithal edecek olur
sa hem zamandan kazanılacak, hem de mütaah-
hitlere ödenecek büyük kârlar vekâlete kala
caktır. 

Ayrıca eternit boru üzerinde 1951 yılından-
beri muhtelif vesilelerle ve Bütçe Komisyonun
da ısrarla durdum. Vekil Bey de benimle aynı 
kanaatte olduğunu gerek Bütçe Komisyonunda, 
görekse biraz evvel buradaki ifadeleriyle kabul 
etmiş bulunuyorlar. Memleketimizde bol mik
tarda amyant bulunduğuna göre, Eternit boru
ların bir an evvel fabrikasyonunu temin ettiği
miz takdirde, büyük mikyasta' döviz sağlanmış 
olacaktır. Yalnız bâzı nafıa müdürleri, maale
sef, bu işin ehemmiyetini idrak edemediklerin
den demiyeyim, belki tam tecrübeleri olmadığı 
için, yanaşmıyorlar. Hattâ bir misal olarak ken
di vilâyetimden arz edeyim; eski nafıa,müdü
rümüz kendisi oradan ayrılıncaya kadar Nafıa 
Vekâletinin vilâyetimize verdiği eternit boru
ları iyi değildir düşüncesiyle kullandırmadı. 
Ancak onun ayrılmasından sonra gelen nafıa 
müdürü köylerde tecrübe yaptı. Font boru ka
dar işe yaradığı neticesi alındı, kullanıldı. 

Bu bakımdan nafıa müdürlerine tamim edi
lerek bu boruların da memlekette kullanılması
nın temin buyurmalarını rica ediyorum. 

REÎS — 791 nci faslı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Madde 1. tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 1955 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (166 280 000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

1 işletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 Devredilen tesislerden veya 
ortaklıklardan alınacak bedel 
ve paylar 1 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

3 işletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 1 100 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 15 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 45 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek maki
ne, malzeme, alet ve edevat, 
depo ve arazi ve saire kira be
delleri 1 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

7 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 161 834 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Teberrular ve diğer çeşitli va
ridat 5 997 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Geçen yıldan devreden nakit 3 280 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünce 1955 bütçe yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı miktarın tarh ve tahsili
ne 1955 bütçe yılında da devam olunur., 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kodralar, bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu hizmetlilerden 1953 bütçe yılında (D) 
işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki 
ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılma na
zaran almakta oldukları ücretleri azalmış olan
lara aradaki farkın ödenmesine 1955 bütçe yı
lında da devam olunur. 

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

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

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 18. 
XI I . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1955 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları, yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1955 yılı bütçesinin ilgili. hizmet tertipleri veya 
3 ve 4 ncü kısım tertipleriyle yatırım tertip-
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leri bakiyelerinden eski yıllar borçları tertibi
ne Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

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

MADDE 8. — Masraf tertiplerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini tâ
yini esami ile reyinize arz ediyorum. * 

Karayolları Umum Müdürlüğü Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE İt — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1955 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
lar, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (10 602 150) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (291 897 850) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okutuyorum. 

A / l - CETVELİ 

F. Lira 

201 Maaşlar 4 446 377 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 848 875 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 507 442 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
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207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

310 

yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince nakil 
vasıtaları sigorta fonu 
REÎS — Kabul edenler... Et-

103 500 

000 

448 853 

2 100 

57 000 

80 000 

12 000 

118 000 

143 000 

2 500 

120 001 

16 000 

100 000 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
403 Temsil masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

771 Karayolları Umum Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince 
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ayrılaeak atelyeler döner ser
mayesi - 1 
REİS - Kabul edenler... Et-

781 Yollar ve köprüler 289 897 849 

Yüksek Reisliğe 
Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 

781 nei faslının 60 ncı maddesindeki 55 900 000 
liranın, bakım ve köprüler masrafları artığı ve 
yapılan devlet yollarına bağlanması iktisadi 
bakımdan âcil bir zaruret olan kaza, nahiye ve 
büyük köy grupları yollarının hiç olmazsa mü
himlerinin ele alınabilmesi için 20100 000 lira 
ilâvesiyle 75 000 000 liraya çıkartılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Çoruh Giresun Denizli 
H. Çeltikçioğlu A. Tüfekcioğlu A. R. Karaca 

Urfa Giresun Erzurum 
H. Kartal T. înanç E. Tunceı 

Eruzrum Çoruh Denizli 
C. önder M. Bumin A. H. Sancar 

Çoruh Burdur Denizli 
Z.' Ural H. Çimen B. Akşit 

Giresun Tokad Giresun 
A. îzmen Y. Ulusoy A. N. Duyduk 

Giresun Trabzon Seyhan 
H. Bozbağ E. Nutku M. Ünaldı . 

Niğde Yozgad Trabzoon 
C. Kavurmaeıoğltı A. Ünlüsoy H. Ağanoğlu 

Ordu Bilecik Kocaeli 
B. Baykal I. S. Çakıroğlu S. Yalman 
Kocaeli izmir izmir 
K. Meriç P. Arat t. Sipahioğlu 

izmir izmir Denizli 
M. A.Sebük M. Balaban. O. Ongan 
izmir Çankırı Denizli 
A. Aker K. Çığman I. Hadımlıoğlu 

Seyhan Uşak Burdur 
M. Akçalı H. Yılmaz M. özbey 

Van Van Van 
M. Görentaş H. Durmaz H. Kartal 

Konya Denizli Kastamonu 
H. R. Atademir M. Gülcügil H. Dura 
Kastamonu Kastamonu istanbul 

S. Esen B. Aktaş N. A. Sav 
Erzurum Erzurum Afyon K. 

H. Numanoğlu A. Eryurt R. Çerçer 
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Konya Kayseri Çorum 

M. Obuz H. Kurmel A. R. Kılıçkale 
Erzurum Konya Gümüşane 

B. Dülger M/ Güzelkılıç S. Özcansan 
Konya Urfa Urfa 

R. Gökmenoğlu F. Ayalp M. Timur 
Rize Yozgad Çorum 

A. Morgil N. Kurban S. Baran 
Urfa Maraş , Trabzon 

C. öncel A. Kadıoğlu M. Harunoğlu 
Zonguldak Zonguldak Konya 
C. Kıpçak H. Hilâlcı A. F . Ağaoğlu 
Gümüşane Maraş istanbul 
E. Ocaklı M. Karaküçük Z. Köktürk 

Ordu Çanakkale istanbul 
S. Işbakan S. Sezgin A. Hacopulos 

istanbul istanbul Amasya 
Z. Tarver S. Gören M. Zeren 

Samsun Ankara içel 
S. Çonoğlu H. Bulgurlu H. Sinanoğlu 

içel içel içel 
M. Ünal I. Gürgen Y. Çukunpğlu 

içel Antalya Erzincan 
R. Çetin B. Onat S. Perinçek 
Erzincan Erzurum Muş 

M. R. Şanalan Z. Çavuşoğlu S. Ağaoğlu 
Bitlis Gümüşane Hakkâri 

N. Barut E-. Ocaklı Ü. Seven 
Muş Bursa Mardin 

Ş. Çağlayan S. Çıracıoğlu B. -Erdem 
Gümüşane Erzincan Konya 

H. Tokdemir V. Varol T. F . Baran 
Zonguldak Diyarbakır Van 
E. Sayar Y. Azizoğlu H. Kartal 
Ankara Elâzığ Trabzon 

M. Ergüder H. Göktuğ M. R. Tarakçıoğlu 
Ankara Burdur Niğde 

F. Zincirkıran M özbey S. Ertur 
Kastamonu Kastamonu Edirne 

M. Kuşakcıoğlu S. Esen K. Yaşınkılınç 
Uşak Katamonu Samsun 

Y. Aysal S. Çağlar E. Anıt 
Seyhan Edirne Yozgat 

A. Topaloğlu A. C. Köprülü T. Alpay 
Urfa Urfa Urfa 

A. özbay F. Ayalp C. Öncel 
Gazianteb Okunmadı 

S. inal 
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HÎLMÎ ÇELTÎKÇÎOĞLU (Çoruh) -Muhterem -ı 

arkadaşlar; takriri ben ve 120 arkadaşım verdik. 
il ve köy yollarına bu yıl konan tahsisat 54 mil- I 
yon 900 bin liradır. Bu tahsisatın 17 milyon li
rası yapılmakta olan ve yapılması programa alın
mış bulunan köprülere ayrılacak. 8 milyon lira
sı bakım için Karayollarına verilecek. 2 milyon 
lirası etüd ekipleri ve personel masrafları için 
bölgelere verilmiş olacak ki, ceman yekûn 27 
milyon lira yapıyor. Geriye 27 milyon 900 bin 
lira kalıyor. Bu 27 milyon 900 bin liranın 10 
milyon lirasının da geçen yıl vilâyetlerin il ve 
köy yolları mevzuunda yapmış olduğu borçlara 
tahsisi gerekiyor. 

Neticede görüyoruz ki, 1955 yılında ile ve 
köy yollarında iş görecek hakiki rakam 17 mil
yon 900 bin liradır. 

Muhterem arkadaşlar, hükümetin il ve köy 
yolları için vilâyetlere tahsis ettiği paralar vi
lâyet genel meclislerinin yaptığı ve bakanlığı
nın tasdik ettiği programa göre sarf edilir. Sar
fiyatta esas şudur. % 45 il yollarına, % 25 ba
kıma, % 20 köy yollarına ayrılır. . 

Bu vaziyete göre : Bu sene il yollarına, yani 
ilce ve bucakları ana yollara bağlıyan yollara 
etüd masraflariyle birlikte 8 milyon lira, köy 
yollarına, 3,5 milyon lira verilmiş oluyor. İhti
yaçlarına göre illere taksim edilirse yeniden 
ele alınacak il yolları, için 1955 yılında vilâyet
ler 20 bin lira ile 200 bin lira civarında, köy yol
ları için ise, 10 ilâ 60 bin lira civarında para 
verilmiş oluyor. 

Netice şudur arkadaşlar : Geçen sene, ba
kımda dâhil ile ve köy yollarında vasati rakam 
olarak 40 milyon liralık iş görüldü. 1955 yılı 
bütçesi gösteriyor ki, bu sene ancak geçen sene
nin yarısı kadar iş yapılacak. Çünkü verilen para 
o kadardır. Geçen yıl 10 milyon lira civarında 
borç yapılmıştı. Bu sene gerek vilâyetlerin borç
tan çekinmeleri ve gerekse borç yapılmasın em
ri gereğince, borç yapılmıyacak ve üstelik mev
cut tahsisattan 10 milyon lira geçen yıl borcu 
olarak ödenecek. Böylece iş görecek para 20 mil
yon lirayı dahi bulmamış olacak. 

îşte muhterem arkadaşlar, bizim teklifimiz 
olan 20 milyon 100 bin liralık ilâveyle hiç ol
mazsa geçen seneki kadar iş görülmesi temin 
edilmiş olacak. Bu teklifimiz kabul edilmekle ik
tidarımızın köy ve köylü dâvasına vermiş ol- j 
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ı duğu ehemmiyet bu mevzu vesilesiyle bîr İçere 

daha ifade edilmiş olacaktır. 
Muhterem arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda, 

bâzı arkadaşlar il ve köy yollarına ayrılan tah
sisatlardan istenilen şekilde istifade edilmediği
ni söylediler, sonra bâzı vilâyetlerde gönderilen 
parayı sarf edememiş, ellerinde kalmış. 

Bir defa, bu paraların tam yerine sarfı için 
önce valilerin ve sonra da Bayındırlık teşkilât
larının kifayetli olmaları lâzımdır. Esasen böyle 
kifayetsiz hizmet erbabının vazife başında bu
lunmamaları gerekir. 

ikinci olarak, eğer bu paraları kullanamıyan 
vilâyetler varsa, ya bu vilâyetlerin yapılacak 
yolları yoktur ki, bunu tahmin etmiyorum, ya
hut yine vali ve nafıa teşkilâtı kifayetsizdir. 

Bir misal olarak veriyorum. Bizim Çoruh'ta 
bu tahsisatlar zamanında kullanılmış ve kuru
şu kuruşuna yerine sarf edilmiştir. Parayı kul
lanmamak şöyle dursun ertesi seneye borçlanı
lıyor da çünkü ihtiyaç çoktur. Elemanları kifa
yetlidir. Hem öyle ki, Karayollarının 30 000 li
raya yaptığı işleri bizim vilâyet 20 000 liraya vo 
daha da esaslı şekilde yapmaktadır. 

öyle anlıyorum ki, bu paraları arzu edilen 
eskilde kullanamıyan vilâyetlerin adedi iki, üç
tür, Bu cüzi miktar için bütün vilâyetler böyle
dir, denilemez. 

Muhterem arkadaşlar, ilk nazarda belki iste
diğimiz para çok görülür, ne ile ve nasıl karşı
lanacağı düşünülebilir. Fakat her ne şekilde ve 
suretle olursa olsun bu miktarı muhakkak ilâve 
etmek zarureti vardır kanaatindeyim. Bugün vi
lâyetlere ve ana yollara bağlanmamış ilce ve bu
caklarımız vardır. 10 - 15 saatli mesafeler yaya 
olarak kat'edilir. Bu mütalâaların para edebile
cek mahsulleri heder olup gitmektedir. 

iktidarımız köy ve köylü dâvasını, program 
ve icratmın en başına almıştır. Köylü bize inan
mış ve bütün gücü ile desteklemektedir. Köylü
müzün bu anlayışı iktidarımız için en büyük ve 
müessir teşvik olmaktadır. 

Türk köylüsü kendisine hizmete lâyiktir. Bu 
hizmete kendini vermiş olan iktidarımızın her 
imkâna başvurup 20 milyonun da kendisine 
vereceğine inanıyorum. Teklifimizin kabulü
nü tekrar rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; Türkiye'de iktisadın temeli 
ziraatse, ziraatin de temeli yoldur. Yolsuz hiçbir 
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memlekette zirai inkişafa maddeten imkân yok
tur. Yaptığımız hesaplarla birçok zamanlarda 
13 - 15 kilometrelik bir kara yolundan mahsu
lümüzü şoselere çıkarmak için sarf ettiğimiz 
gayretleri ve bilhassa Sonbaharda ziraatle uğ
raşan arkadaşlarımız çok iyi bilirler, öyle za
manlar olmuştur ki, on beş kilometre mesafe
den, iki kuruştan mahsulümüzü naklettiğimizi 
çok zaman biliyoruz. 

Bu vaziyet karşısında dünya milletleri ile 
ziraat sahasında rekabet etmemize imkân yok
tur. istihsal masraflarımızı artıran âmillerden 
birisi de memleketteki yol noksanlığıdır. Bal
kan milletleri ile mukayese ettiğimizde görü
rüz ki onlardan hiçbir milletle mukayese kabul 
etmiyecek vaziyetteyiz, en geri olan milletler 
bile bizden on misli fazla yola sahiptirler. 

Bu itibarla bu teklifin kabulünü rica ediyo
rum. Yüksek Meclisin bu dâvayı benimsemiş ol
duğunu biliyoruz, hükümetimizin de bu mevzu
da fedakârlıktan kaçmmıyacağından emin ola
rak huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

REİS — Halil Turgut. 
HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar, Türk milleti uzun zaman tabiî 
mania ve arızalara karşı mütevekkil olarak bin-
bir dertleriyle beklemiş durmuştur. Ondan son
ra bu tabiî maniaları yenmek için bütün gücü
nü ve kuvvetini sarf ederek tabibatla, bilmiye-
rek çarpışmış fakat mağlûp olmuştur. Ondan 
sonra ilim ve fennin ışığı altında tabiatla mü
cadele etmeye karar vermiştir, halen de müca
dele etmektedir. Bugün iktidarımızın Nafıa Ve
kâleti ilim ve fennin, tekniğin yardımı ile haki
katen yurdun kalkınmasını en mükemmel şe
kilde ele almış vaziyettedir. Fakat bu işlerin iyi 
yapılabilmesi için maddi takatin yerinde olma
sı lâzımdır. İllerimiz kendilerine verilmiş olan 
mahallî köy ve il yollarını yapabilecek takatte 
değildir. Bunun için arkadaşlarımızın yaptığı 
bu teklifin aynen kabul edilmesini, iktidarımı
zın ve hükümetimizin muvaffakiyeti namına 
bilhassa rica ederim. (Soldan, alkışlar). (Reye 
rey sesleri) 

REİS — Müsaade edin efendim. Hükümet 
konuşacak. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
böyle bir teklif karşısında müteheyyiç olma-
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mak, memnun olmamak imkânsız. (Bravo, ses
leri, alkışlar) 

Ancak meselenin bâzı taraflarını da mütalâa 
etmek ve ona göre bir karar vermek mecburiye
ti de vardır zannediyorum. Biliyorsunuz ki bir 
tahsisatın sarfı her şeyden evvel, bilhassa bi
zim sahamızda, eleman meselesidir, makine me
selesidir ve binnetice döviz meselesidir. Şurası
nı da arz etmek isterim ki il ve köy yolları ba
kımı ve yapımı meselesi tıpkı bugün öğleden ev
vel müzakere ettiğimiz köy okulları meselesi gi
bi bilhassa üç milyon ve beş milyon ilâvesi ve
ya tarh edilmesi ile mümkün bir mevzu değil
dir. Bilhassa söz almamdan maksat şudur : Hü
kümet olarak, bugün Maarif Vekili arkadaşımı
zın arz ettiği gibi, köy okulları ve köy yolları 
mevzuunda biz ayrı bir hamlenin yapılması, ay
rı bir mekanizmanın işletilmesini düşünmekte
yiz. Ve neticenin de ancak bu şekilde alınaca
ğına inanmaktayız. Her hangi bir kredi meka
nizmasını sırf bu sahada işletmek suretiyle bü
yük mikyasta hamle yapmak, netice almak ve
yahut da devlet karayollarını il yollariyle teş
riki mesai ettirmek suretiyle köy yolları üzerin
de yeni, ayrı bir mekanizma işletmek kararın
dayız ve çalışmaktayız. Biliyorsunuz ki bütçe
mizi, bütün imkânlarımız ve varidat tahminleri
mizin âtisini görmek suretiyle Yüksek Huzu
runuza getirmiş bulunuyoruz. Yalnız tahsisatla 
bu işte netice alınamıyacağım takdir buyurur
sunuz. İcabında tahsisat verilmediği takdirde 
yine ondan bir netice elde edilemez. Arz etti
ğim gibi bu büyük mevzuu hükümet esaslı ola
rak ele alınıncaya kadar üç beş milyonluk ilâ
velerle netice üzerinde müessir bir hal yarat
mak hakikaten imkânsızdır. Bendeniz çok istir
ham ediyorum; gerek eleman vaziyeti ıslah edi
linceye kadar gerekse düşündüğümüz teşebbüs
ler intacedilinceye kadar bütçedeki 54 milyon 
400 bin lira ile iktifa edelim. Birkaç seneden be
ri her hangi bir fazlai varidat Nafıa Vekâletine 
verilmektedir. Yeni bir hal vukuunda nasıl ol
sa istenilen miktar verilecektir. 

RElS — Su işleri Umum Müdürlüğü büt
çesine rey vermemiş arkadaş varsa lütfen isti
mal buyursunlar. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

I Muhterem arkadaşlar; vekil bey arkadaşımın, 
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bulunduğu mevki icabı, politikman konuşması 
gerekiyordu. 

HÂDI HÜSMAN (istanbul) — Teklifin le
hinde konuşuldu. 

RElS — Müzakere açtık. 
SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Ben 

de lehinde konuşacağım. Zaten Nafıa Vekâleti
nin bu işteki rolü parayı Maliyeden almak ve 
vilâyetlere taksim etmektir. Binaenaleyh eleman 
meselesi, elemanın kifayetsizlik durumu vekâ
leti ilgilendirmez. Bu, doğrudan doğruya vilâ
yetlere ait bir iştir. 

Sonra, ikinci mesele arkadaşlar, her sene 
1952 de 13 milyon, 1954 te 20 milyon ek ödenek 
alındı. Bunun haricinde 1954 senesinde Nafıa 
Vekâleti bütün vilâyetlere bir tamim yaptı ve 
size ek ödenek alıp para göndereceğim, borçla
nabilirsiniz dedi. Bunun üzerine vilâyetler de 
borçlandılar. Şimdi her vilâyetin borcu vardır. 
Bu bakımdan bu ödenek 1954 borçlarına bile 
kâfi gelmez; Filvaki benim bu takrirde imzam 
yoktur, ama bu takriri veren arkadaşlarımızı 
takdirle karşılarım. Binaenaleyh bu 20 milyon 
liranın kabulünü bendeniz de rica ederim. 
(Bravo sesleri). 

REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞlT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar ; Sayın Vekilimizin, şimdiye kadar ki, be
yanları hilâfında bir beyanda bulunmamıştım. 
Bu hususta beni mazur görsünler. Denizli vilâ
yetinin de iki kazasının yolunun mevcut olma
dığını şimdi ifade edebilirim. Diğer vilâyetler
de de buna mümasil pek çok örnekler vardır. 

Süleyman Kuranel arkadaşımızın da pek 
güzel tebarüz ettirdikleri gibi, geçen sene vilâ
yetlerin birçoğu % 50 nispetinde borçludurlar. 
Bu nispeti geçen seneki gibi vermiş olsak dahi 
yine borçlu kalacaklardır. Onun için bendeniz 
de bu ilâvenin kabulünü Yüksek Heyetinizden 
rica edeceğim. (Bravo sesleri.) 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Süleyman Kuranel arkadaşımın 
bir sözüne cevap vermek isterim. 

Buyurdular ki, Nafıa Vekâletinin il ve köy 
yolları tahsisatmdaki hizmeti ve rolü, sadece 
bütçe çıktıktan sonra bunu vilâyetlere tahsis 
ve tevzi etmekten ibarettir. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, Nafıa Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle yapılan şu müzakere
mizde en çok hesap vermeye bilhassa il ve köy 

. 1955 C : £ 
yolları mevzuu için mecbur olduk. Nafıa Vekâ
letinin bu işlerdeki sorumluluğunun derecei 
ehemmiyetini kabul edersiniz. Verilen bu parayı 
reddetmek güçtür, ama hakikaten bunun yerine 
sarf etmek imkânının bugünkü teşkilât ve bu
günkü imkânlarımızla ne kadar güç olduğunu 
da kabul buyuracağınızı tahmin ederim. 20 mil-
on liralık bir ihale vilâyetlere tevzi edildiği za
man her vilâyet için yüz bin, iki yüz bin lira 
nispetinde fark eder ki, bu da esas dâvayı hal
ledemez. 15 - 20 milyon liranın neticeye mü
essir olmıyacağmı arz ederim. Biz bunu başka 
türlü halletmek kararındayız. Bunun teşkil â-
tiyle birlikte huzurunuza geleceğiz. Müsaade 
buyurursanız bu ilâveyi yapmıyalım. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bir 
. sual... 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Müza
kere açılmıştır, kifayet yoktur. Söz alarak ko
nuşunuz. Söz istiyenlere söz. vermeye mecburum. 

SABRÎ DlLEK (Seyhan) — Her hangi bir 
masraf müessesesinin kendisine para verilme
si teklifi karşısında, ben bu parayı almam, de
diği, pek görülmüş bir şey değildir. Şimdi bura
da Nafıa Vekilinde gördük. 

Bendenize öyle geliyor ki, Sayın Nafıa Ve
kili kendisinin hemşerisi ve aynı intihap daire
sinden birlikte seçildikleri Maliye Vekili ile ça
tışmamak için bu parayı istemem, diyor ama,' 
aynı zamanda da yan cebime koy, diyor. Bu iti
barla 'bu memleketin halkının yola olan şiddet
li ihtiyacını nazara alarak, onun mümanaatına 
rağmen, 21 milyon 100 bin lirayı Nafıa Vekilinin 
yan cebine koymak lâzımdır. Bununla temin edece
ğimiz makinedir, vasıtadır, taştır, kumdur, çakıl
dır ve bu suretle köylümüzün evine rahat git
mesi için, pazara kolaylıkla inmesi için lâzım 
olan yollar yapılacaktır. Parayı biz vermeye 
razı olduktan sonra Nafıa Vekilinin benim al
maya niyetim yok, demesi doğru değildir. Mü
saadenizle biz bu parayı kendisine verelim, ca
yır cayır sarf ettirelim arkadaşlar. 

R E Î S — Kifayet takriri var, okuyoruz efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşülen madde kâfi derece tenevvür et

miştir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederiz. 

Hakkâri Van 
Übeydullah Seven Muslih Görentaş 
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REÎS —• Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 781 nci fasla ilâve yapılmasına dair tak
riri tekrar okutuyorum : 

(Çoruh, Hilmi Çeltikçioğlu ve arkadaşları
nın takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Takrir, 781 nci fasla 20 milyon 100 
bin lira ilâvesini istemektedir. Takririn dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiy enler... Takrir 
dikkate alınmış ve fasılla encümene verilmiş
tir. 
F . Lira 

782 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı *2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler...Kabul edilmiştir. 

Efendim; 781 nci fasılın, ittihaz edilen ka
rar dairesinde ve dikkate alman takrir ile en
cümene verilmiş olduğunu arz ettim. Bu itibar
la Karayolları bütçesini talik ediyoruz. 

C — ÎMisat ve Ticaret Vekâleti bütçesi 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekâletinin büt
çesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Turgut Göle (Yok sesleri) 
Nuri Ocakcıoğhı (Yok sesleri), 
Hikmet Bayur, buyurun. 
HÎKMET BAYUR (Manisa) — Ekonomi ve 

Ticaret Vekili arkadaşımızın yükünün ne ka
dar ağır olduğunu hepimiz takdir ederiz. Çün
kü, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı daha çok 

'tekniközde olan ekonomik işlerle meşgul ve 
öbür bakanlıklardan fazla olarak aynı zaman
da siyasal bir bakanlıktır. Bugün her şeyden 
önce dikkate alınacak cihet, ihracatın çoğalma-
sıdır. îhracat, gene ihracat, gene deı ihracat.. 
Başka türlü kurtuluş yoktur. Memleketin için
de bulunduğu kalkınma ve imar hamleleri an
cak ihracatla temin edilebilir. Dışardan kredi 
almak işinde de ihracatımız ne kadar çok olur
sa kredi sağlanması da ona göre kolaylıkla hal
ledilir. Başbakanımız İzmir'deki söylevinde ve 
geçen Cuma buradaki konuşmasında buna te
mas etti. îhracat maddelerini himaye etmek, 
icabında buğdaydan gayrı bâzı şeylere de prim 
vermek ve bu suretle hareket etmek için bir söz 
sarf etmiştir. Bu bakımdan umuyorum ki, ihra
catımız mütemadiyen artacaktır. 
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Bir başka konuya geçelim : özel teşebbüsün 

korunması ve teşvik edilmesi hususu yine Ti
caret Vekili arkadaşımıza havale edilmiş bu
lunuyor. Hükümet ne kadar çok iş görürse 
görsün, özel teşebbüs bunlara iştirak etti mi, 
özel teşebbüs bunları ele aldı mı? Hükümetin 
yaptığı işler hiç olmazsa iki misli olur. Bu ba
kımdan 1954 yılı özel teşebbüs için pek teşvik
kâr olmamıştır. Bu, tabiî elde olmıyan âmille
rin tesiriyle olmuştur. Ama önümüzdeki yıl bu 
düzeltilmelidir. 

Bu aksaklık neden ileri geliyor? Bu, döviz-
sizlikten oluyor. Meselâ fabrika kurmak isti-
yen bir kimse transfer yaptıramıyor, lisansını 
alıyor, aylarca parası duruyor, transfer yapıla
mıyor. Bazan kurmak istediği fabrikanın bir 
kısım makineleri geliyor, öbür kısmını getirte
miyor. Bunu görenlerin de şevki kırılıyor. Ya
ni bunlardan özel teşebbüsün şevki kırılıyor. 
Biliyorsunuz ki, sermaye en hassas bir şeydir. 
Kaybetmekten çok korkar. Bunların ancak önü
ne ihracatı çoğaltmakla geçebiliriz. 

Sonra başka bir cihet vardır ki, o da şudur; 
dünya savaşı sırasında özel teşebbüs sahipleri 
şöyle diyebilirlerdi; «Bu savaş daha iki üç yıl 
sürer. Ondan sonra da üç dört yıl hariçten 
madde gelmez, binaenaleyh ben bir şeye teşeb
büs edersem, önümde rahat çalışmak için altı 
yedi yılım var. Dışardan gelecek malların re
kabeti altında ezilmemek için tehir edeyim.» 
Bugün bu yoktur, hükümet döviz sıkıntısı dola-
yısiyle birçok şey getirtemiyor. GKinün birinde 
döviz bolluğiyle birden getirtebilir. Bu sebeple 
birçok kimse fabrika açmaktan çekiniyor. Bu
na bir çare bulmalı, bir program mı diyeyim, 
ne diyeyim? Bu nokta kalksın ortadan. 

Başka bir nokta; bâzı âni hareketler, iş sa
hiplerini şaşırtıyor. Meselâ, az önce birdenbire 
iskonto işi durdu. Para vermez oldu bankalar. 
Ufak bir teşebbüs tasavvur edin; dört beş yüz 
bin liralık bir teşebbüs. Bu adamlar 70 - 80 
bin liralık bir döner sermayeyi bankadan te
min ediyorlar ve böyle müesseselerini işleti
yorlar. Çat, birdenbire bankaların eskont mu
amelesi duruverdi. Yüzlerce adam Ankara'da 
protesto eder oldular, bu yarı iflâs demektir. 
Sonra yine eskont başladı. 

Bu da bir zaruretten olmuştur, ama o kadar 
âni* olmuştur ki, herkesi şaşırtmıştır, başka ted
bir bulmaya vakit bırakmamıştır. Bu gibi ka-
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rarlar alınmadan beş altı ay evvel bildirilirse 
herkes ona göre işini mi daraltacak, başka yer
den para mı bulacak? Tedbirini alır. Bu, çok 
şikâyeti mucip olmuştur. Bunlar üzerinde du
ruyorum ve tekrar ediyorum, bakan arkadaşı
mız ihracatı teşvik ederse her şey sökün eder. 
Yani ihracat v. s. hususundaki bin bir sıkıntı
mızı ortadan kaldırabilir. Bunun üzerinde ısrar 
ediyorum. 

EElS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATI ÜLKÜN (Niğde) — Muh

terem arkadaşlarım, bütçe müzakereleri müna
sebetiyle Devletin teşkilâtının muhtelif branş
ları üzerinde konuşuldu. Ben o kanaatteyim ki, 
diğer teşkilâtları alâkadar etse, malî bakımdan, 
paramızın ve emtiamızın malî değeri bakımın
dan bütçenin neticesi ile alâkalı olsa dahi ferdî 
ve içtimai servetlerimizi, ferdî ve millî refah 
ve gelirimizi de aynı zamanda Ekonomi ve Ti
caret Vekâletinin bünyesinde mütalâa edebili
riz. 

Biraz evvel muhterem arkadaşlar, hep bera
ber şahid olduk; hakikaten Türkiye kalkınma
sının muhtaç bulunduğu faktör olarak daha çok 
para isteği, bütçeye daha çok para tahmili için 
muhtelif teşebbüsler üzerinde duruldu. Fakat bu 
paranın maliye ve gelir bakımından temini müm
kün olup olmadığı da tereddüdü mucip oldu. 
Şunlar yani üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
gelir meselesi elbette ki ferdî,,millî servetimizin 
ıstitaatı ile alâkalı bulunmaktadır. Bu işi birinci 
derecede istihsalin artması ile ve istihsal edilmiş 
mallarımızın değerlendirilmesiyle halletmek 
mümkün olacaktır. Bir taraftan istihsali artırıcı 
tedbirler üzerinde dururken bir taraftan da is
tihsal ettiğimiz mallarımızın kıymetlendirilmesi 
tedbirleri aynı derecede ihmal edilmemelidir. 

Durmak istediğim diğer bir nokta maden-
lerimizdir. Gerek millî, gerek yabancı mütehas
sısların beyanları ve verdikleri rapor mündere
catına göre topraklarımızın altında büyük bir 
maden servetinin yattığını müşahede etmekte
yiz. Fakat tahmin ediyorum ki yeraltı madenle
rimizin kıymetinden pek cüzi nispette istifade 
etmekteyiz. İktisat Vekâleti Maadin Şubesinin 
daha faal bir rol oynıyarak hususi teşebbüsle 
elele vererek yeraltı madenlerimizi bir an evvel 
istihsale ve değerlendirmeye kalkması yrinde 
olacaktır. Etibank Kanununda madenlerin bir 
taraftan Devlet eliyle istihsal edilip aynı za-
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manda hususi teşebbüsü de iştirak ettirerek bu 
madenlerin şahsi temellüke geçmesi yazılıdır. 
Ancak şimdiye kadar bunun bir tek misali yok
tur. 

Yine arzumu hulâsa ve tekrar ederek demek 
istiyorum ki, gerek Etibank, gerek Ticaret Ve
kâletinin Maden Şubesi ferdî teşebbüsü de içi
ne alarak memleketin her tarafındaki madenle
re sermaye yatırarak işletme mevzuunda hare
kete geçerse faydalı olur. 

İkinci bir cihet sanayidir. İktisat ve Ticaret 
Vekâletimizin Sanayi Umum Müdürlüğü mec-
cuttur. Sanayi Umum Müdürlüğünün kendisin
den beklenen müspet ve müsmir faaliyeti yap
madığı kanaatini izhar edeceğim. Halbuki bizim 
sanayileşmemiz, haricen ve dâhilen mâruz bu
lunduğumuz iktisadi müşkülleri yenmeyi ve mil
letimizin beklemekte olduğu inkişafa bir an ev
vel vâsıl olmasını, memleketimizin kalkınmasını 
temin edecek mesnetlerin yegâne vasıtasını teş
kil etmektedir. Bu Sanayi Umum Müdürlüğü 
hususi teşebbüsü desteklemeli, çünkü hususi te
şebbüs kaynama halindedir. Müracaat ettiği za
man kendisine yol gösterecek bir merci de bula
mamaktadır. Kanuni mevzuumuz Sanayi Umum 
Müdürlüğünün bu rolünü* ifaya mâni ise Sayın 
Vekilden rica ediyorum, bu hususta gereken işle
ri yapsınlar. Gerek sanayide, gerek istihsalde ve 
gerekse ticarette kalkınma ile ilgili hususta kredi 
müesseselerimizin de iş birliğini iazlasiyle husu
si teşebbüse götürmesini, kendisinden pek ümit-
var bulunduğumuzu Sayın Vekilimizden rica et
mekte kendimi haklı görüyorum. 

Bu meyanda dahilî mallarımızın kıymetlen
dirilmesi hususundaki tedbirlerden başka bun
ların harice ihracı meselesi de vardır. Yaptığım 
bâzı kısa tetkikler beni aldatmamışsa, mallarımı
zın yabancı memleketlere tanıtılması için lüzum
lu propaganda teşkilâtına malik olmadığımız gö-

' rülmektedir. Ben bir malımızın harice satılması 
için bu makamlardan biriyle temas ettim. Belki 
onlar da haklı idiler. Bize dediler ki, «bu malın 
ihracı için size ticaret ataşelerimizin adresleri
ni verelim, ister siz, ister ihracını istediğiniz bu 
malın müstahsili, onlara müracaat ederek ihraç 
imkânlarını arayın».. Bu bana garip geldi. Bu 
belki öteden beri hariçle ticaret yapan diğer 
memleket müstahsılları için tabiîdir. Fakat Tür
kiye'de henüz Avrupa memleketlerini tanımıyan, 
Avrupa münasebetlerini bilmiyen bizim müstah-
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sil ihracatçılarımız her halde bu gibi cevaplara 
lâyık olmasa gerektirler. 

öbür taraftan ithal meselesine temas edece
ğim; bizim ithal meselesinde kulağımıza gelenler 
doğru mudur, değil midir? Bilmiyorum. Fakat 
duyduklarımızı arz etmek bizim vazifemiğ için
dedir. Meselâ birçok gayrizaruri, fantazi ve lük
se kaçan birçok maddeleri dışardan içeriye almı-
yormuşuz? 

Biz, yabancı memleketlere kıyasen fantazi ve 
lüks yaşıyan insanlar imişiz. Fakat bunu en zen
gin olan Amerikalılar ve Fransızlar demiyeyim 
ingilizler ve Almanlar yapmıyorlar ve giymiyor
lar imiş. Bizim değil eşyalarımız, otomobillerimiz 
bile onlardan daha lüks imiş, kadillac arabalar 
alıyorsunuz, diyorlar. İçeriye giren hakikaten 
fantazi ve gayrizaruri iüks maddeler varsa, bun
ların ithaline müsaade etmiyelim. 

Son olarak kısaca belirtmek istediğim bir nok
ta da, her halde dış ticaret rejimimiz pek mühim 
görünmektedir. Teşkilât itibariyle bâzı müşavir 
ve başında bir reis varsa da, bizim ithal ve ihraç 
rejimimizi bu teşkilât idare edemez. Bir komite 
halinde işliyecek mekanizmanın daha müsmir ve 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Son olarak gene ihtikârla mücadeleye temas 
edeceğim : Bir kamyon acantasmın, sattığı kam
yona 42 bin liralık fatura verirken, 70 küsur 
bin lira aldığı da kulağımıza gelmiştir. Bunun 
için ihtikârla mücadele mevzuunda bilhassa ha
ricî ticarette ithal ve ihraç maddelerinde toptan
cı ve ihracatçılar üzerinde pek hassasiyetle du
rulması ceza müeyyidelerinin de artırılması, ge
ne ticari mekanizmamızın ve düzenimizin selâ
meti ve muhakkak ki halkımızın daha ziyade ko
lay yaşamasının tanzimi cümlesinden, zaruri bu
lunmaktadır. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAHA AKŞtT (Denizli) — Muhterem ar-

kadalarım, hem Bayındırlık hem de Ticaret Ve
kâleti bütçelerinde söz almıştım bir tesadüf ese
ri olarak bir birini takibetti bu sebeple huzu
runuzu işgal etmiş oldum, özür dilerim. 

iktidara geldiğimiz bünden beri memleke
tin inkişafı, sanayileşmesi hususunda gösterilen 
faaliyetler ve bilhasa hususi teşebbüsün işe ka-
rışmasiyle elde edilen neticeler şayanı şükran
dır. Bunun büyük yükünü taşıyan zorlukları
na vo tenkidlerine muhatap olan vekâlet Tica-

ret Vekâleti olduğuna göre başında kıymetli 
arkadaşımızla vekâlet mensuplarına sabır ve 
muvaffakiyetler temenni etmekle sözüme başla
mak istiyorum. (Bravo sesleri). 

Hakikaten Ticaret Vekâletinin işleri büyük
tür, zordur. Ben de bir noktaya temas etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye muhtelif 
vilâyetleri itibariyle mütalâa edilecek olursa 
yer yer bâzı mmtakalar çok münbit, bâzı mm-
takalar kuvvei inbatiyeden mahrumdur. Bura
larda dokumacılık ve saire gibi küçük sanatlar 
inkişaf etmiş bulunmaktadır. Son zamanlarda 
memleketimizde bilhassa sanayiin inkişafı kar
şısında küçük sanayi erbabının, bilhassa doku
macıların göz önünde bulundurulması ve mem
leketimizde mühim bir yekûn tutan nüfusun 
geçimini sağlıyan bu zümreye de iktidarımızın 
el atması lüzumuna işaret etmek isterim. 

Arkadaşlar, mütemadiyen fabrikalar kuru
yoruz, dokuma fabrikası, iplik fabrikassı gibi 
fabrikaların kurulması karşısında hakikaten 
göksümüz kabarıyor ve iftihar ediyoruz. Ama 
bunun yanı başında küçük esnafın durumunu 
ve onların da maişetini temin etmeye muhtaç 
olduğunu nazarı dikkate almak mecburiyeti 
karşısındayız. 

Şunu da ilâveten kaydetmek isterim, şim
diye kadar hiçbir suretle ele alınmamış olan 
küçük esnafa, son senelerde Halk Bankassı va-
sıtasiyle kredi temin olunmuş ise de, bunun 
gayrikâfi olduğu muhakkaktır. 

Dokumacıları, el tezgâhlarını tamamen ba
şıboş ve yardımsız bırakmak suretiyle fabrikala
rın rekabeti ile karşı karşıya bırakmak hiçbir 
zaman doğru olmaz. Çünkü, mühim bir nüfusun 
durumunu mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
O halde bunların rekabete dayanabilmesini te
min iktiza eder. 

Bir taraftan memleketimizin çeşitli bölge
lerinde enerji santrallerini, hidro - elektrik san
trallerini işletmeye çalışırken bu çalışmalara 
muvazi olarak dokumacıları otomatik tezgâh
larla teçhiz etmek suretiyle öyle zannediyorum 
ki birçok küçük esnafımızı fabrikalar karşısın
da korumuş oluruz. 

Bundan sonraki çalışmalar, bilhassa memle
ketimizin batıdan, doğuya, şimalden cenuba 
kadar birçok yerlerinde gayrimüsait araziye 
sahip yerlere yerleşmiş bulunan dokumacı es-
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nafının göz önünde bulundurulmasına lüzum 
ve zaruret aşikârdır. 

Sori zamanlarda husule gelen boya sıkıntısı 
dolayısiyle esnafın müzayakaya düştüğünü ve 
bunu karaborsadan temin etmek mecburiyetin
de kaldığını arz etmek mecburiyetindeyim. 

Şükranla ifade edeyim ki, Sayın Vekilin mü
dahalesi ile kooperatiflere az çok bir miktar bo
ya verilmesinin kabul edilmesi ve sanayi oda
ları vasıtasiyle tevzi edilmesi derdi hafiflet
miştir. Ama bu kooperatifler ve bunlara mü
masil olan dokumacılık teşekküllerine daimî 
surette yardım etmiş olursak, onların mühim 
bir derdini karşılamış oluruz. Zaten verimsiz 
arazilerimizde bu çeşit sanatları geliştirmeyi ve 
yerleştirmeyi Ticaret Vekâleti teşvik etmekte
dir. Bu teşvika muvazi olarak sanatın yerleş
tiği yerlerde de bu sanatı ıslah etmek ieabeder. 
Bir misal olsun diye Denizli vilâyetimizin dahi
lindeki dokumacıların miktarını rakam olarak 
arz etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, yalnız bizim Denizli vi
lâyeti içerisinde, astarlık ve saire gibi, dokunan 
mensucatın metre olarak miktarı 4 tane Ereğli 
Fabrikasının üstündedir. Bütün bunları nazarı 
itibara aldığımız takdirde bu küçük sanayiin 
ehemmiyeti gayet aşikâr olarak meydana çı
kar. Hulâsa : 

1. Dokumacı ve küçük esnafın kredi me
selesinin halledilmesi. Çünkü murabahacı elinde 
kalan küçük esnaf ipliği pahalı olarak almak
ta ve imalâtını ucuza satmaktadır. Kredi me
selesinin halli dokumacıyı mutavassıttan kur
taracaktır.. 

2. Otomatik tezgâhlarla dokumacıların 
teçhiz edilmesi, 

3. Bunların işlemiş oldukları dokumaların 
bugünkü zevklerimize uygun bir şekilde ıslahı 
hususunda mahallinde kurslar açmak suretiyle 
mamulâtm daha mütekâmil bir şekilde elde 
edilmesi, 

4. Zaruri ihtiyaç maddeleri' olan boya ve 
sairenin doğrudan doğruya Ticaret Vekâleti ta
rafından temin edilmesi suretiyle aradaki mu
rabahacı ve fazla kâr peşinde koşan karabor-. 
saçılardan kurtarılması hususunun bilhassa ele 
almalarını Sayın Vekilimizden rica ediyorum. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim : O da 
maden işidir. 

.1955 0 : 2 , 
Arkadaşlar; 1954 senesinde maalesef az 

maden sattık. Bunun da sebebi, maliyetin yük
sek oluşdur. Mühim bir döviz kaynağımız olan 
madenlerimizin fazla miktarda satılabilmesinin 
temini için prim mi vermek lâzımdır, yoksa ma
liyeti düşürmek için nakil vasıtaları tarifele
rinde indirme mi, yapmak icabedecektir. Ge
rekli tedbirlere başvurmak suretiyle maden
lerimizin daha kolay bir ihraç metai haline ge
tirilmesi suretiyle bol ihraç imkânım sağlarsak, 
bilhasa dövize çok ihtiyacımız olan bugünlerde 
büyük bir ferahlık sağlamış oluruz. Bunun her-
vakit müşterisi hazırdır. 

Huzurunuzu işgal ettiğim için özür diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo sesleri) 

REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; .memleketin gösterdiği iktisa
di hareketlerdeki inkişaf göz önüne alınınca 
İktisat Vekâleti mevzuları tetkik olunurken İş
letmeler Bakanlığı mevzuuna, Ziraat Bakanlığı 
mevzuuna girip çıkmamak, bunları bir arada 
düşünmemek imkânı olamıyor. Hususi teşebbüs 
mevzuuna girdikten sonra bakıyorsunuz maden 
hareketleri, hususi teşebbüs elinde, İktisat Ve
kâletinin murakabesi altında, İşletmeler Bakan
lığında ve tuz inhisarı dolayısiyle İnhisarlar 
Bakanlığında birtakım hareketler, halinde göze 
çarpıyor. Maden mevzuları aynı şekilde, sınai 
hareketler mevzuları aynı şekilde. Bunların bir
birleriyle koordinasyon ihtiyacı tabiatiyle inki
şaf gösterdiği kuvvet nispetinde artmaktadır. 
Sınai hareketimizin temeli olan kömür mevzu-
unun bir başka vekâlet elinde murakabe edil
mesi ya iki vekâlet arasında çok sıkı bir koor
dinasyon ihdasını yahutta mevzuun ayrı vekâ
letler bünyesinde tetkik edilmesini gerektirir. 
Bu vaziyet gösteriyor ki artık, İktisat ve Tica
ret Vekâleti kendi bünyesinden bir vekâlet do
ğurmak zorundadır. Ya koordinasyonu sağla
mak üzere bir ana vekâlet haline gelecek ya
hutta hiç olmazsa sanayi ve maadin mevzula
rını bünyesinden ayırıp bunu ayrı vekâlete dev
retmek zorunda kalacaktır. Aksi halde koordi
nasyon teessüs etmez ve bu sistem gerektiği şe
kilde ıslah edilmezse, hususi teşebbüsün de bün
yeye karışması dolayısiyle, yarın sınai hamlele
rimizde mahrukat mevzuunun belli başlı birta
kım müşküller doğuracağını ve inkişaf hareket
lerinin bu yüzden birtakım aksaklıklara mâruz 
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kalacağını müşahede etmemiz mümkün olur. Bu 
hususu ehemmiyetle belirterek hükümetin bu 
bakımdan düşüncesini toplu olarak belirtmesi
ni bilhassa temenni ederim. 

Şimdi vekâlet mevzuunda, vekâletin içerisi-
sinde bir harekete cevap almak üzere bir şey 
belirteceğim. 

Bâzı madenlerimiz işletiliyor. Bu madenleri
mizin dışardan talipleri vardır. Yalnız fiyatları 
tesbit edilmiştir, meselâ on dolar denmiştir. Bu 
on dolar memleket içerisinde bugünkü rayiçle 
28 liraya takabül ediyor. 28 lira, istihsal mali
yetine nazaran düşük kalıyor ve dolayısiyle 
maden işletilemiyerek içerde kalıyor. 

Arkadaşım söyledi : Dolaşık yollardan hep 
aynı neticeye varmak mümkün olur. Fakat bu 
mevzuda birçok misaller arz etmek kabildir. 
Ben bir misal vereceğim : 

İhraç mevzuunda çok hayati ehemmiyeti 
olan bu meselenin mânalandırılması lüzumu 
karşısında vekâletin ne düşündüğünü öğrenmek 
isterim. Komisyon raporunda okudum, nakil 
vasıtalarına, dolara ayrı bir fiyat verilmek su
retiyle, harcırahlarda birtakım muameleler ya
pıyor. Böyle bir faktörüm nazarı itibara alınır, 
yoksa prim suretiyle mi olur? Muhakkak suret
te bunun ele alınması ve memlekette maden ih
racı imkânının temini lâzımdır. Bunu dışardan 
on dolara satmalmak istiyorlar, bu 28 liraya ta
kabül eder, onun için mal ihraç edemiyoruz. 
Bugün dövize şiddetle ihtiyacımız var, maden
lerimizin işlemesine ihtiyacımız çok; bu iki ço
ğu bir araya getirerek memleketin hayrına bir 
tarzda bu işin halledilmesine ihtiyaç vardır. 

İkinci mevzu olarak memlekette maden ha-
hareketlerine dikkati çekmek isterim. Maden, 
memleketin, âmmenin çok kıymetli bir malıdır. 
Bu kıymetli madeni ihracettiğimiz zaman da 
bunun hakiki karşılığının, dövizin iktisadi mev
zular bünyesine tevdi edilmesi icabeder. Bunun 
murakabesi bugün kifayetli denecek vaziyette 
yapılmamaktadır. 

REİS — İki dakikanız kaldı. 
CEMAL KIPÇAK (Devamla) — Eleman, şu 

veya bu kifayetsizliğinin karşılanmasına zaru
ret vardır. Bir madenin murakabe edilmesi, 
kaymağının alınması hususuna mâni olunacak 
şekilde yapılmalıdır. Sonradan böyle bir made
nin istihsalinde yüksek masraflar yapmak icab-

1955 C : 2 
eder. Yeraltında israf olur kalır. Maden mev-
zularımızda işçi emniyeti kadar servetin emni
yetinin de tahtı temine alınması ve âmmenin 
hakkının israf edilmeden yeraltında bırakılma
dan iktisadi hareketlere intikal ettirilmesinin 
sıkı şekilde temin edilmesi gerekmektedir. 

Vekâletin bu bakımdan da düşüncelerini bil
mek isterim. 

. REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlarım, iktisadi imkânları zayıf olan 
ve büyük imar yapmak mecburiyetinde bulunan 
milletlerin zaman zaman bizim gibi sıkıntıları 
olması pek tabiîdir. Bu itibarla bâzı zamanlar ha
kikaten ithal mallarında ihtiyaçlarımız oluyor. 
Bilhassa 1954 senesinin büyük talihslizlik eseri 
olarak kurak gitmesi bu derdimizi biraz daha 
şiddetlendirmiş bulunuyor. Buna rağmen hükü
metimizin aldığı esaslı tedbirler sayesinde fiyat 
ve ihraç politikası ve istihsali artırma politikası 
memleket ziraatinin inkişafında büyük çapta * 
hizmet ettiği, bugün gördüğümüz müreffeh man
zaraya kavuşmuş bulunuyoruz. Ziraat sahasında 
geniş imkânlarımız içinde zaman zaman birta
kım basit ihtiyaçlarımız oluyor. Bunu bilhassa 
sayın arkadaşıma istirham mahiyetinde söylemek 
isterim. Biz yedek parça, bilhassa.traktör lâsti
ği ve su motÖrlerimizde kullandığımız enjektör 
memelerinden çok sıkıntı çekmekteyiz. Bunları 
ziraat maddeleri meyanmda ithali zaruri mad
deler olarak mütalâa etmekteyim. 

Bir de hayvanlı ziraat, memleket ziraatinin 
esasını teşkil ettiğine göre, mıh sıkıntımız da mü
him bir mevki işgal etmektedir. Bu, bâzı mm-
takalar için diğerlerinden daha fazla bir ehem
miyet iktisabetmektedir. Mıh ihtiyacını gider
mek için daha esaslı bir ithalât yapılırsa uma
rım ki, bu sıkıntı da bertaraf edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müspet politikası sayesinde bugün 
Türk çiftçisi her ne ekerse para yapacağına su T 
reti katiyede emin bulunmaktadır. Hükümetten 
ve halinden memnundur ve bundan dolayı d i 
cesaretle dâvasında hamleler yapmaktadır. Hat
tâ köylü o kadar cesaret göstermektedir ki, bi
zatihi borçtan korkan Türk çiftçisi hükümetin 
müşfik politikasına ve bilhassa Ziraat Bankası
nın çok geniş anlayışı sayesinde mesleklerinde 
ve istihsal sahalarında kemali cesaretle hamle
ler yapmaktadırlar. Bu mevzuda, öyle istihsal-
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ler oluyor ki; biz o mevzuları senelerce ele al
mak cesaretini dahi gösterememiş bulunuyorduk. 
Bu sayede memleketin hakikaten yüzü gülmüş
tür. 

Bu enerjik politikasından dolayı Sayın Ve
kil arkadaşımız ve mesai arkadaşlarına şükran
larımı arz ederim. Bilhassa iktisat Vekâleti ca
miasına dâhil bulunan Ziraat Bankası T. M. O., 
ET, Balık Kurumuna rasyonel çalışmalarından 
dolayı da ayrıca teşekkürlerimi arz ederim. 

REİS — Hüseyin Balık (Yok, sesleri.) 
Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşlarım 
karaborsadan bahsettiler, fakat muhtekirden 
bahsetmediler. Bendeniz de, müsaade ederseniz, 
muhtekirden bahsedeceğim. Muhakkak ki, ikti
darımızın takibettiği aktif iktisadi politika sa
yesinde halkın iştira kabiliyeti yükseliyor. Ve 
bu yüzden ihtiyaçların istihsal ile karşılanama
ması dolayısiyle de memlekette bir sıkıntı ya
ratılıyor. Bu, gayet tabiî bir harekettir. Biz bu
gün istihsali artırmaya matuf olan müesseseleri 
kurarken bunların pek yakın bir zamanda ta
hakkuk edeceğine de ihtimal vermemekteyiz, ve
remeyiz de. Çünkü bunların hepsi bir zaman me
selesidir. Ama diğer taraftan bu iktisadi sıkın
tıyı yaratan yalnız bu âmil değildir. Muhtekir-
lerdlir. Muhtekirler büyük talepler karşısında 
piyasayı daraltmakta ve el altından karabor
sa dediğimiz piyasayı yaratmaktadırlar. Biz 
bunun karşısında eli, kolu bağlı kaldıkça da
ima ve daima halkın şikâyeti devam edecektir. 

Hükümetin bu mevzuda almış olduğu ted
birler vardır. Bu tedbirler ancak, kanunun, 
mevzuatın verdiği salâhiyetler dahilindedir. 
Ama bu tedbirler kifayetsizdir. Bu kifayetsiz
lik kanundan neşet etmektedir. Kanunun vaz'-
etmiş olduğu müeyyideler bir defa muhtekiri 
kanuna karşı korumaktadır. Ceza 15 günden 
başlıyor, 6 aya kadar çıkıyor. Bu da ihtikâr 
mevzuunda muhtekirin elide etmiş olduğu kârın 
nispetine göre veriliyor. Meselâ bir tüccar bir 
milyon liralık malını satar, bunun nihayet 5 -
10 liralık kısmı yakalandığı zaman muhtekirin 
elde ettiği gayrimuhik kâr 50 kuruş, 100 kuruş, 
gayet azdır. Eğer ispat edilebilirse, buna ve
rilecek ceza 15 gün hapistir. Nitekim İstan
bul'da yakalanan muhtekire verilen ceza bun
dan ibaret kalmıştır. 

1955 C : 2 
Sonra arkadaşlar, memlekette çoğalmasını 

arzu ettiğimiz bankaların da para kazanması 
dolayısiyle, takibetmiş olduğu politika bu muh
tekirin yardımcısı olmaktadır. Şu şekilde yar
dım ediyor: Sekiz, on bankası, sekiz, on ban
ka şubesi olan bir şehri düşünelim. Daha ev
vel diğer bankalar müşterisini bulmuştur, ama 
yeni açılan banka muhakkak ki, müşteri ara
mak mecburiyetindedir. Bu yeni tüccarlarla 
temas ediyor, diyor ki, bir müessese açtık, bir 
kahvemizi içmez misiniz, kapılarımız açıktır, 
buyurun. Ama o tüccarın başka bankalara ne 
kadar borcu vardır, vaziyeti nasıldır, bunu 
bilmez. Zaten bankalar birbirlerine sırlarını 
vermezler. Bu vaziyet karşısında bu muhteki
rin faaliyeti devam etmektedir. Bunun karşı
sında ben hükümetten şunu istirham ediyorum, 
hükümet bugünkü müeyyideleri kâfi görme
melidir. 

Bendenizin bu hususta bir teklifim vardır, 
hükümet teklifimin aleyhinde olarak müeyyi
de kâfidir demektedir. Ve fakat bendeniz tak
dirinize arz ediyorum, bugünkü müeyyideler 
kâfi değildir, hükümetin kanuni müeyyideleri 
yeniden tedvin etmesi veya bendenizin teklifi
me mutavaat etmesi gerektir. Bunu istirham 
ediyorum. 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Kâmil) Kırıkoğlu. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KÂMlL 
KIRIKOĞLU (Malatya) — Muhterem arka
daşlarım ; 

iktisat ve Ticaret Bakanlığı bütçesine ait 
grupumuzun görüşlerini ifade ederken üzerin
de pek çok konuşulmasına rağmen plân ve 
program mevzuuna etraflıca tekrar mümkün 
mertebe temas etmeyi faydalı buluyoruz. 

iktisat ve Ticaret Vekâleti halihazır statüsü 
ile deruhde etmek zorunda kaldığı hizmetleri 
lâyıkıyle başarabilmek için bütün gayretlerine 
rağmen bünyevi teşekküllü ve kadrosundaki ki
fayetsizliği dolayısiyle memleketin iktisadi ha
yatında lâyıkiyle müsmir ve müessir olamamak
tadır. 

iktisadi kalkınma, iç, dış ticaret ve geniş 
yatırımlar dolayısiyle âmme hizmetlerinin muh
telif bölümleriyle ayrı ayrı ve sıkı sıkı alâkalı 
bullunan bir vekâletin, kitlelerin ekonomik 
kudretini fikirle hazırlıyan, ona istikamet ve-
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ren bir organ hüviyetini taşıması şarttır. Ka
rar ve tedbirleriyle cemiyetin çeşitli iktisadi 
faaliyet sahalarında irtibat ve ahengi tanzim
le mükellef olan vekâletin ihzari ve istişari 
fonksiyonu amelî fonksiyonundan daha evvel 
başlamalıdır. Bu vekâlet teknik ve mütehas
sıs elemanlarla takviye edilmiş geniş bir kad
ro ile bütün memleket sathına şâmil araştır
malar yapan ve bunların ışığı altında kuvvetli 
bir ihtisas heyeti ile teşriki mesai eden bir te
şekkül haline getirilmedikçe beklenilen randı
manı verememeye devam edecektir. 

Millî iktisadın temel meselelerini muayyen 
bir plân ve programa mazhar kılmak lâzımdır. 
Ancak bu suretle ilmin değişmez prensipleri 
haricine çıkmanın ağır mesuliyetinden kurtuk 
mak ve fevrî ilhamlar, mahsulü iktisadi atak
larla millî servet ve enerjinin heder olmasına 
son vermek mümkün olur. İktidar ilmî muta
lardan müstağni kalmakta ısrar etmekle iç ve 
dış ticarette mâruz kaldığımız muhtelif müş
küller yüzünden efkârı umumiyede yerleşmiş 
ve gün, gün artan endişeleri devam ettirecektir. 
Hükümetin her fırsatta ilân ve iftihar ettiği 
iktisadi kalkınma gayretlerinin temel prensip
lerini tesbideden bir plân maalesef mevcut de
ğildir. Aksine hükümetin plân ve program ke
limelerine ve telâkkilerine karşı bariz bir idyo-
senkrazisi vardır. Beş senedir plân meselesi 
yılan hikâyesini de geçen sâldide münakaşala
rın vesilesi olmuştur. Hattâ bugüne kadar plân 
ve programın tarifi üzerinde dahi en hafif bir 
yaklaşma temin edilememiş hükümetin müte-
nakız beyanlariyle mevzu tam mânasiyle anla
şılmaz hale gelmiştir. . 

Bazan «Hükümet programımız plânımızdır.» 
Bazan «Bizim plansızlığımız sizin plânlılığı-
nıza müreccahtır.» şeklinde asabiyetin telkin 
ettiği fevrî mukabelelerle cevaplandırıldığımız 
olmuştur. Bu sene Bütçe Komisyonunda tazele
nen aynı mahiyette tenkidlere karşı Sayın Ti
caret Bakanı - Yatırımların hepsinin bir plânı 
olduğunu fakat süratle inkişaf eden iktisadi 
kalkınmamızın kesin bir plânla tahakkuk etti-
rilemiyeceğini - söylemekle yine mevzuun dışın
da kaldı. Başlanılan her şeyin plânı olması el
bette lâzımdır. Taş devrinden beri plân insan 
zekâsının yaratıcı faaliyetinin yardımcısı ol
muştur. Fakat plân ve program - derken kasıt 
şüphesiz bu olmamalıdır. Plân deyince memle-
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ketin tarih içindeki iktisadi seyrini, içtimai 
bünyesini, iç ve dış bünyemizdeki imkânlarını 
ve müstakbel ihtimalleri derpiş eden temkinli 
bir görüşle teşebbüslerimizi sıralıyan onların 
vüsat ve hacımlarmı dikkatle tâyin eden âm 
ve şâmil bir plân mevzuubahistir. Böyle bir 
plân şüphesiz camit, köstekleyici bir ahdiatik 
buyruğu olmıyacaktır. Bilâkis günün icapları
na göre süratle istikamet ayarlamalarını icab-
ettirecek fakat hiçbir zaman tesbit edilmiş 
prensiplerin haricine çıkmayacaktır. İktisadi 
plândan mahrumiyet yüzünden son beş sene de-
vammca D. Partinin kendi parti programı ve 
taahhütlerinin aksine hareket ettiğini müşahe
de ettik. 

Gerek muhalefette iken, gerek iktidara gel
dikten sonra ve galiba bugün dahi hususi te
şebbüse geniş imkânlar hazırlıyacağmı temin 
etmesine rağmen resmî sermayenin bütün iş 
sahalarına kapitalist ve hâkim rolü ile dâhil ol
duğunu görüyoruz. Sayın Hükümet Başkanı 
günlerce memleketi bir uçtan bir uca kat'ede-
rek temel atma merasimlerinde, fabrika açılış
larında devlet eliyle girişilen teşebbüslerden 
iftiharla bahsetmiştir. Vaktiyle mevcut fabri
kaları dahi hususi teşebbüse devretmek iddia-
siyle iktidara gelen, devlet, teşvik, himaye ve 
hissesi olmadan hususi teşebbüsün tatmin edici 
muvaffakiyet ve faaliyet göşteremiyeceğini bu
günkü icraatiyle filhal kabul etmiş, realitenin 
icaplarına intibak mecburiyetinde kalmıştır. 
Biraz da istikamet değiştirmenin telâfisi güç 
zararlardan korunma tabiatiyle mümkün ola
mamıştır. Umarız ki, bu mütalâalarımız mak
sadımızın yanlış anlaşılmasına sebebiyet ver
memiştir. Prensip itibariyle devletin nâzım ro
lünün daha kolay ifası bakımından her teşeb
büste hissedar olmasını, mesuliyete iştirakini 
memnuniyetle karşılarız. Ve hattâ biz kısaca 
işaret etmekle iktidarın düşündüğü ile yaptığı 
arasındaki tezadı belirtmek devletin bu kadar 
geniş ve çok taraflı iştiraki bulunan iktisadi 
faaliyetlerde ahenk ve istikrar temini için ilmî 
esaslara istinadeden umumi bir plâna ve plânı 
tatbik mevkiine koyacak teşkilâta şiddetle 
muhtaç bulunduğunu anlatmak istedik. 

Sayın Devlet Başkanı 2 Mayıs seçimlerini 
mütaakıp yine temel atma seyahatlerinden bi
risinde : «Alâkalı daireden önümüzdeki iki ayda 
başlıyacağı ve yeni işletmeye açacağı işler han-
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gileridir?» sordum, demişlerdir. Hükümet Rei
sini her gün tamamlanan, başlanan ve başlana
cak tesisler hususunda etraflıca cevaplndıracak 
mesul bir makam bulunmadıkça plân mefhu
munun bahşedeceği disiplin ve emniyete kavuş
mak senkron ve insicamlı işliyen modern mâ
nasında bir devlet makinesinden bahsetmek 
muhaldir. Bugün hükümetin takibettiği geniş 
yatırımlar, para, kredi ve fiyat politikası iç 
ticaretimizde mühim ve halli lüzumlu mesele
ler yaratmıştır. Kül halinde birbirine inzimam 
eden yanlış tutum ve tedbirlerin neticesi enfi-
lâsyon alâmet ve ıstırapları başlayınca hükü
met fiyat tereffüünün çarelerini düşüneceğine, 
artan istihsal karşısında para hacmini yükselt
menin bir zaruret olduğu tezini savunmaya 
başlamıştır. 

Enfilâsyon derken 1930 1ar buharanm tec
rübelerini görmüş bir dünyada kemiyet naza
riyesinin dar çerçevesi içerisinde kalmış, 19 
ncu asrın iktisat görüşleriyle amel etmek arzu
sunda olmadığımızı, mâkul hadler dâhilinde 
seyyal bir para politikasının zaruretine prensip 
olarak iştirak ettiğimizi hemen belirtmek is
terim. 

Ancak tedricî fiyat tereffüleri enfilâsyonda 
mühim faktör olmasa da kısa vâdelerle fiyat 
larm âni artışları elbette enfilâsyonu teşvik 
etmektedir. Nitekim toptan eşya fiyatları 1948 
de 100 kabul edildiği takdirde 1953 te 106.6 
iken bir sene zarfında birden yükselmiş 1954 
Ağustosunda 117.8 e çıkmıştır. Hükümetin her 
fırsatta (millî gelirle mütenasip para hacmi ar
tıyor) parolasını virdizeban ederek rotatif sür
atiyle para çıkarmasına ve emisyon yük
seltmesine taraftar olmamızı beklemek (lâzım) 
m hududu dışında (ifrat) m dahi tasvibini is
temek olur. 

Bugün millî masraf, mevcut fiyat seviyesin
de, istihsal ve hizmetlerin seviyesini süratle aş
mış millî servetin likide olan kısmı yani para 
miktarı likide olmıyan kısmına kısa zamanda 
tevafuk etmiş durumdadır. 

Bu hızlı artış geniş nispetlerde vukua gel
mekle fertlerin iktisadi hayatında şaşırtıcı de
ğişmelere yol açmış, pisikolojik bir iştira ar
zusu doğmuş binnetice ve mahdut ve muayyen 
olan arza karşılık talep imkânlarının suni şe
kilde artmasını intaç etmiştir. 
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Sanayi memleketlerinde iktisadi depresyon 

veya diğer konjonktür sebepleri de muattal ya
hut kapasiteleri düşük olan mevcut istihsal 
vasıtalarının harekete geçirmek kastiyle muh
telif yollarda iştira gücünü artırmak ve klâsik 
tedbirler meyamnda tatbik edilmektedir. Hu
susiyetleri aşikâr olan fakat Türkiye'de bunun 
tamamen aksine hareket edilerek iştira gücü
nün tenkisi ile istihlâk aleyhine tecelli edecek 
istihsal fazlasını yatırımlara tahsis edebilmek en 
emin bir hareket tarzı iken iç politika mecburi-
yetleriyle bir türlü bu fikir ruyü iltifat görme
miştir. 

Umum fiyat artışını, dış âlemdeki fiyat teref:-
fülerinin memleketimizdeki aksi olarak kabul 
etmekte mâkul bir mazeret değildir. Umumi 
istihsalimize nazaran ithal ettiğimiz emtia nis
peti âzami % 5 i geçmez, ithal yaptığımız bü
tün memleketlerde % 100 bir fiyat artışı mev-
zuubahis olsa dahi bunun bizim fiatlarımıza bu 
nispetler dahilindeki tesiri ancak % 10 olması 
lâzımgelir. Nerede kaldı ki ithalât yaptığımız 
bütün memleketlerde aksine fiyat sukutu var
dır. Bunun izahını ancak iki taraflı anlaşmalar
la yüksek kaliteli ihraç mallarımıza temin ede
bildiğimiz zoraki yüksek fiyatların ithal mal
larına intikal eden fiyat tereffülerinde yani 
dâhili fiyat politikamızın sakatlığında arama
lıdır. 

Hayat pahalılığı 1955 bütçe gerekçesinin 
verdiği cetvellerde tebarüz ettirilmekle bera
ber bir kısım dış memleketlerin toptan eşya 
fiyatları Türkiye fiyatlariyle mukayese edilir
ken iç propaganda tesirinden yine vareste kılı-
namamış mevcut listede Amerika, Almanya ha
riç Türkiye'den daha pahalı olan memleketler 
intihap edilmiştir. Bu rakamlara göre Türki-
yede toptan eşya fiyatları 1948 de 100 itibar 
edildiğine göre 1954 te 117.7, Avusturya'da 254, 
ta uzaklarda Brezilya'da 228 dir. Aynı listede 
Mısır'da 108, Irak ' ta 76 olduğu da gösterilse 
idi daha objektif bir mukayese imkânı verilmiş 
olurdu. Filhakika 1954 de para operasyonları 
dolayısiyle anormal tereffü gösteren Yunanis
tan ve Brezilya hariç hiçbir memlekette Türkiye 
nispetinde artış mevcut değildir. Bu istisnai 
artış Türk ekonomisinde bertaraf edilmesi ica-
beden bir ıstırabın mevcudiyetini anlatmaması 
bakımından -elbette, zikre değer. 

Hububat fiyatları politikasının, Toprak 
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Ofisinin Merkez Bankası kefaletini haiz bono
larım yine Merkez Bankasına kırdırmak sure
tiyle elde ettiği para ve kredi enfilâsyonun baş
lıca âmillerinden birisi olmuştur. 

Ofis müstahsıla tediye ettiği bilvasıta prim
lerle birlikte vâsıl olduğu miktara yakın fiyat 
temininde müşkülâta mâruz kalmakta devam 
ettikçe stok yapmak mecburiyeti dolayısiyle de 
iki başlı açık vermekten kurtulamıyacak ofisin 
bu açığı kapatmak için Merkez Bankası bankı-
not miktarını artıracaktır. 

1950 de Merkez Bankasındaki Ofis bonoları: 
1950 - 1951 arasında 332 
1951 - 1952 » 521 
1952 - 1953 » 557 milyon 
Türk lirasıdır. Senevi artışlar sırasiyle 

13G - 189 - 326 milyon Türk lirası tutar. 
Buna muvazi olarak tedavüldeki bankıııot 

da sırasiyle 176 - 100 - 177 milyon liraya var
mıştır. 

1951 - 1952 arasında piyasaya ofis kanaliyle 
dökülen paranın artırdığı talep hacmi ile dı
şarıya yapılan satışlardan elde edilen döviz kar
şılıklı ithalat birbirini kısmen karşılamış bariz 
enflâsyonist tezahürler doğurmamıştır. Fakat 
dış piyasada buğday fiyatlarının düşmesi ile bu 
satışlardan elde edilen mahdut dövizle ithal edi
len malların miktarı arasındaki aleyhte tecelli 
eden fark enflâsyonist tazyikin tevettürünü art
tırmaya başlamıştır. 

1953 - 1954 mahsul yılında toprak Ofisin 
yaptığı 106 milyon liralık masrafla birlikte müs
tahsıla ödediği 550 milyon, ceman 646 milyon 
Türk lirasına karşılık iç ve dış piyasalarda 460 
milyon liralık satış yapmakla 186 milyon liralık 
açık verdiğini tebarüz ettirmekle Toprak Mahsûl
leri Ofisi finansmanının namüsait durumunu sa
rih olarak göstermiş oluyoruz. 

Dış piyasada buğdayın buşeli 1.55 - 1.80 
dolar, yani bizim paramızla kilo başına 16 - 19 
kuruşa indiğine göre Toprak Ofis açıklarının ne-
ralere varacağını düşünmeğe değer sayarız. Her 
nekadarl954 mahsulünün az oluşunun Ofis açık
larında -nispî tenakuz husule getireceği duşünü-
lebilirse de stokların bu sene rekoltesine ilâve olu
narak sarf edildiği hesaba katılırsa yine netice
nin değişmediği anlaşılır. 

Bir cemiyetin iktisadi hayatını tanzimde 
ehemmiyetli rol oynıyan para üzerinde hüküme-
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tin nâzım rolü; başta Merkez Bankası olmak 
üzere bütün bankalar zirai, sınai ve ticari ve 
diğer kredi müesseseleri vasıtasiyle umumi li
kidite tâyin eder. Ve ancak likiditeyi tanzim 
için, alınacak karar ve tedbirler birbirlerini ta
mamlayıcı, koordine ve ileri görüşlü esaslara 
istinadettiği takdirde fert ve cemiyetin haya
tında mesut neticeler doğurabilir. 

Medeni dünyada hiçbir faaliyet yoktur ki 
her hangi bir safhasında kendisini para ile mü
nasebetten vareste tutabilsin. 

Hükümet kararlariyle istikamet alan malî 
müesseseler kredilerin ciheti tahsis ve miktarla
rında isabetli hareket etmekle mâkul bir likidi
teyi yaratmakta büyük tesir icra ederler. 

Her kredi o krediye mazhar olanın mevcut 
malî gelirine inzimam ederek satmalına gücünü 
arttırır. îster istihsal, ister istihlâk maddeleriy
le olsun ilk sahibinin elinden çıkan kredi bir di
ğeri için gelir teşkil etmekle muhtelif yollardan 
tekrar mevduat olarak banklara dönmektedir. 
Bu şekli birbirini takibeden kredi mevduat kom
binezonu mütaaddit tekrarlarla kâzip bir iştira 
gücü artışı ve psikolojik talep arzusu yarat
makla enfilâsyona yardım etmektedir. İktidar 
bankalara yapılan mevduatın artmasından ve 
bu mevduatın krediyi çoğalttığından iftiharla 
bahsetmektedir. 

Evvelâ arz edelim ki her köşe başında şube
ler açan bankalara vâki şahsi mevduatın üzücü 
taraflarından birisi tasarruf mevduatının millî 
gelirle mütenasiben artması icabederken aksi
ne millî tasarrufu zikre şayan bir ehemmiyeti 
olmıyan vadesiz mevduata yerini terketnresidir. 
1954 Nisan - Haziran konjonktür dergisinin mü
talâasında tasarruf mevduatının : 
1950 de 114, 1951 de 105 
1952 de 94, 1953 te 99 milyon liraya düş
tüğünü, vadesiz mevduatın ise aynı senelerde 
sırasiyle; 
422.8 - 582.2 699.9 - 893.8 milyon liraya 
yükseldiğini görmekteyiz. 

Bu rakamlar halkın enflâstyonist gidişten ne 
derece endişe ettiğini ve Devlet iktisadi itibarı
nın şekli hakikisini ispata kâfidir. Senede % 4 
faiz veren bankalara karşı enflâstyonist tazyik
lerle paranın % 10 nispetinde kaybettiğini gören 
bir insanın tasarruf mevduatına cesaret etmesini 
beklemek safdillilik olur sanırım. Altın, arsa ve 
kıymetli eşyaya olan tehacüm ve bunların fiyat-
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larınm artışlarını da aynı sebebe bağlamak lâ
zımdır. Hükümetin kredi artışını mevduatın bir 
neticesi kabul ederek enflâsyona bir tesiri olmı-
yacağı, yani mevduatın krediyi doğurduğu iddi
asına gelince; bu iddianın tamamen aksi varit ol
duğunu ve kredinin mevduata sebebiyet verdi
ğini arz etmek isterim. 

30 Ekim 1954 te para miktarı 1.554 milyon li
ra iken 3û Haziran 1954 te mevduat 3.073 milyon 
lira idi. 'Bu rakamların mukayesesinde, görüyo
ruz ki mevcut para miktarının mecmuu mevdua
tın 1/3 ünden noksandır. İktidarın iddiası kabul 
edilirse mevcut olmıyan hayalî paralarla mevduat 
yapılmış demek oluyor. Mâkul olan izah yoluna 
girerek kredinin kozal tesirini ve her kredinin 
yukarda arz ettiğimiz gibi diğer mevduatın mü-
vellidi bulunduğu, yani bankanın kredisi mevdu
at şeklinde ötekine intikal ettiğini söyliyeceğiz. 

Takibedilen yanlış kredi politikası millî ge
lirin hacmini kat kat aşan bir millî israfa yol aç
mış iç istihsalin ve ithalâtın karşılıyamadığı ta
lep, dâhilde fiyat artışını ve hariçte dış ticaret 
açığını alabildiğine kamçılamıştır. Filhakika 
1951 sonunda Merkez Bankası avans yatırım 
ve kredilerindeki senelik artış 171 milyon lira, 
Banka kredi ve yatırımlarındaki artış «Merkez 
Bankası reeskontu hariç» 289 milyon, ceman,461 
milyon lira, 1952 sonunda 875, 1053 sonunda 817 
milyon liradır. 

Bu kredilerden şimdi de zirai kredilerin his
sesine isabet edenleri görelim. 1950 - 51 arasında 
136 milyon Toprak Ofisi, 213 milyonu Ziraat 
Bankasına 

Ceman 349 milyon. 
1951 - 52 arasında 189 Toprak Ofisine, 421 

Ziraat Bankasına, ceman 610 milyon lira. 
1952 - 53 arasında 236 Toprak Ofisine, 146 

Merkez Bankasına, ceman 382 milyon tira ar
tış vardır. Ziraat Bankasının verdiği krediler
den küçük miktarda olanları tamamiyle istihlâ
ke sarf etmekte enflâsyonda çeşitli tesirlerle 
verdiği büyük kredilerin kısmı âzamiyle mak
sadı haricinde ticari gayelerde kullanılarak ve 
stokların leşekkülüne sebep olarak spekülâsyo
nun büyük tesiri olduğunu açıklamak lâzımdır. 

Emlâk Kredi Bankasının ipotek mukabili 
kredilerinde ise 1950 - 51 arasında 28, 1951 - 52 
arasında 29,1952 - 53 arasında 127 milyon liralık 
bir artış göze çarpmaktadır, 
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Bu fasıldan olan krediler istihsal vasıtaları 

haricinde kullanılmış demektir. 
Ticari kredilere gelince; 1950 - 51 seneleri 

arasında 111 iken 1951 - 52 arasında 220 milyon, 
1952 - 53 seneleri arasında 249 milyon liraya 
çıkmakla pek kısa fasılada 1950 deki miktarın 
iki mislini geçmiştir. Bu artışlar dış ticaret açı
ğının -husulünde büyük tesirler icra etmiştir. O 
kadar ki ticari krediler dış ticaret açığını finan
se etmiştir dense yeridir. İthalâtın tahdide tâbi 
tutulmasına rağmen ticari kredilerin cömertçe 
ibzalinde devam edilmesinin ayrıca spekülâsyo
nu tahrik ettiğini de zikretmek uygun olur. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe heyeti umumi-
yesinin tenkidleri sırasında etraflıca izah olunan 
dış tediye güçlükleri üzerinde fazla durmıyaca-
ğım. 

Süratli kalkınma kararı veren her memle
ket gibi Türkiye de tesis malzemesini çeşitli ma
kine, yedek parça, nimmamul ve hammadeleri 
ithal yoliyle temin mecburiyetinde kalmıştır. 
Eğer bir senelik yatırım miktarı daha evvelki 
senelerin tasarrufu, kredi ve hibe şeklinde dış 
yardımların mecmu miktarını aşmasaydı dış ti
caret açığı mevzuubahis olmazdı. Fakat kabul 
etmeli ki hiçbir memleket bu şekilde iktisadi 
kalkınma hedeflerine fasıl olamamıştır. Geniş 
miktarda yatırımlar bir taraftan uzun vadeli 
krediler temin etmek, diğer taraftan ihracatı 
artırmakla mümkündür. Ayrıca ithal maddele
rinin istihlâkten ziyade yatırıma tahsisi lâzım
dır. Fakat maalesef D. P. bu şekilde hareket et
memiştir. 1950 den beri mucizevi tedbir ve manev
ralarla muazzam yatırımlar yapacağını aynı za
manda refahı artıracağını ilân eden D. P. itha
lâtın tahdit ve kontroluna ilk zamanlarda cesa
ret edemedi. Liberasyon karariyle birlikte mem
lekete yatırım için çok lüzumlu olan dövizler 
istihlâk piyasasına akmaya başladı. Hükümetin 
bir müddet sonra yakın tehlikeyi görerek tedbir 
almasına rağmen iktidara geçenler liberasyo
nun zengin meyvalarmı kolaylıkla topladılar. 
52 - 53 senelerinin bereketli mahsullerinin te
min ettiği ihracat hacmmdaki genişliğe rağ
men 1954 Ekim - Ocak devresine ait dış ticaret 
açığı 407 milyon lirayı aşmaktadır. 

Açıkların husule getirdiği dış tediye güçlü
ğü yüzünden ithalâtımız 1953 te 1 200.8 den 
1954 te «yine Ocak; - Ekim devrelerinde» 1 111,5 
e düşmüştür, 
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Bu duruma göre hükümet eski ve yeni ya

tırım ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ithalât 
yaparken istihlâk maddelerine normal ihtiyacın 
dununda cüzi tahsisler yapmak mecburiyetinde 
kalacaktır. İstihlâk maddelerinin ithalinde ya
pılan bu mecburi kısıntı, esasen adam başına it
halâtı birçok memleketlerde düşük olan Türki
ye'nin yanlış kararlar yüzünden darlık çekmesi
ne sebep olacaktır. Bu hali de diğer tarafın spe
külatif hareketine yol açacak çeşitli sebeplerle 
artmış bulunan iştirak gücü karşısında arz nok
sanı hayat pahalılığını teşvik edecektir. 

Her geçen gün, hava şartları bir yana, ziraat 
sektörüne yapılan yatırımların azalması eski
yen ziraat aletlerinin yenilenmesi, yedek par
çaların temin güçlüğü istihsali büsbütün azal
tacak ve bu suretLe ihracattaki tenakus açıkla
rını çoğaltacaktır. 

Elde edilen dövizin kısmı âzami devlet sek
törüne tahsis edilmektedir. Liman, baraj elek
trik santralleri gibi neticeleri uzun senelere 
bağlı olan devlet sektörüne ait yatırımların dış 
tediye güçlüklerini azaltacak tesirleri düşünü
lemez. 

Serbest dünya piyasasının açıklarımız dola-
yısiyle kapanan kapıları bizi iki taraflı ticaret 
anlaşmalarına götürmekle dış ticaretimizi bir 
başka yerinden rahnedar etmiştir. 

ik i taraflı ticaret anlaşmalarının mahzurla
rını tekrar (itmekte fayda görmüyorum, yalnız 
sözlerimi bitirmeden önce bu ay içerisinde İstan
bul'da temas ettiğimiz sanayicilerin ıstırapların
dan bir nebze bahsetmek isterim. Sanayiciler hu
susi sektöre ayrılan ithal hissesinin tatminkâr 
olmadığından acı acı şikâyet etmektedirler. Hü
kümet va'dettiği senelik ihtiyaçlarının ancak pek 
cüzi bir kısmı için tahsis yapabilmiştir. 

Resmî yollardan ihtiyaçlarını temin edemi-
yen sanayiciler mecburen karaborsanın kucağı
na düşmüşlerdir. 

Hele tekstil sanayii pek muhtaç bulunduğu 
boya ve apre maddelerini bir tek memleketin ve 
tek fabrika mamulü olarak temin edemeyince 
muhtelif menşeli çeşitli cinsten boyalarla çalış
mak mecburiyetinde kalmıştır. Bu da renk ve ka
litede standardizasyonu temin etmek imkânını 
ref'etmiştir. Bu maddeler ve merinos yapağısı 
karaborsadan yüksek fiyatlarla elde edildiğin
den maliyet yükselmiştir. Maliyet yükselmesi ve 
para değerinin süratle düşmesi yüzünden müte-
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davil sermaye ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş
tir. Bu hai sanayi müesseseleri için esaslı bir sı
kıntı mevzuu olmaktadır. 

Dış tediye açıklarımız dolayısiyle serbest pi
yasadan ithal yapmak imkânlarından mahrum 
kalmamız yüzünden iki taraflı mübadele usulüne 
gitmek mecburiyeti hâsıl olmuş, bu da, ithal mal
larının fiyatlarında büyük yükselmelere ayrıca 
sebebiyet vermiştir. Hükümetin liberasyonu terk 
ederek tahdide gitmesinden sonra aldığı karar
lar esaslı bir tetkike dayanmadığından tatbikat
ta yeni sıkıntılara yol açmıştır. 

Dâhilde fabrikaların imâl miktarı tesbit edil
meden imâl hacmim kat kat aşan ayni cinsten 
mal ithal etmesi bâzı fabrikaların bilmecburiye 
faaliyet sahalarını değiştirmelerine sebep olmuş
tur. 

Transferler zamanında yapılamadığından bil
hassa % 25 kredili tesisat işlerinde bâzı zararlar 
tahaddüs etmektedir. Bunu bir misalle arz ede
yim : 

Bir sanayici % 25 i peşin, % 75 i üç sene 
vadeli bir tesis üzerinde hariçteki satıcısı ile an
laştıktan sonra bakanlıktan lisans almakta ve 
buna dayanarak peşin kısmını bankaya yatır
maktadır. Bir taraftan da dâhilde tesisin tefer
ruatına mütaallik bina ve sair hususata sermaye 
bağlamaktadır. 

Bakanlık bu peşin kısmın transferini bâzı ah
valde uzun müddet geciktirince tesisler monte 
edilemediğinden istihsale başlamayan sermaye 
muattal kalmakta ve müteşebbis mütemadiyen 
faizini ödemektedir. 

Alelûmum % 25 kredili ithalât bâzı ellerde 
kötü kullanılmaktadır. Kredili ithal edilecek ma
lın satış fiyatı satıcı tarafından faturada çok 
zaman iki misli gösterilmek suretiyle % 25 in 
transferi % 50 ye çıkarılmakta bu suretle hem 
menşe fiyatları yükselmekte hem de dışarıda dö
viz terakümü husule gelmektedir. 

Bakanlığın fahiş fiyatlara döviz vermediği 
nazarı itibara alınarak bu mallar düşük kalite
den intihap olunmaktadır. % 25 kredili ithalin 
yüksek gösterilmesinden bakiye kalan, liberas
yon zamanında ithal mallarını aslından yüksek, 
ihraç mallarını asılndan düşük göstermek sure
tiyle toplanan dövizler dış memleketlerde döviz 
karaborsası teşkil etmektedir. 

Hükümetin alış fiyatları üzerinden fiyat tes-
biti dahi menşe faturalarında yüksek rakamlar 
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gösterilmek suretiyle dâhilde fiyatları artırmak
tadır. Vergi kanunlarımızda kabul etttiğimiz re
jim, maliyet esasına göre amortisman kabul eder. 
Enfilâsyon sebebiyle bu malların değerleri za
manla yükselmekte olduğundan ayrılan amortis
manlarla bunların tecdidi mümkün olamamakta
dır. Meselâ bundan beş sene evvel 10 bin liraya 
alman bir şevrole otomobilin bugün ancak 23 
bin liraya yenisi ile mübadele edilebilmesi müm
kündür. 

İptidai madde noksanı yüzünden fabrikasını 
kapatacak hale gelen, işçisine yol vermenin mâ
nevi ıstırabı yanında işçilere ödiyeceği tazmina
tı da düşünen fabrikatör düşük kapasite ile za
rarına • çalışmış durumunda kalmaktadı r. 

Dış ve iç ticaretteki politikanın istikrar sizliği* 
birçok sermayenin istihsal sahasından çekilerek 
gayrimenkul diğer sabit kıymetlere teveccüh ede
rek fabrika yerine apartmanların kaim olduğunu 
görüyoruz. Sözlerimi bitirirken üzüntü ile .arz 
ederim ki bugün İstanbul'da 50 lâstik, (30) kü-
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sür kamgarm, 40 boya ve bir kısım madenî eşya 
ile kösele fabrikası tahdit veya tadili faaliyet et
miş, binlerce işçi ortada kalmış vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hulasaten arz edeyim ki, bugün memlekette 

iktisadi meselelerin halle muhtaç tarafı vardır. 
Vazıh, ahenkli, plânlı, programlı ve her halde 
ilmî esasları ihmal etmiyen bir görüşün iktisa
dımıza hâkim kılınması lâzımdır. 

Hükümetin yakın zamanda bu lüzumu tak
dir edeceği kanaati en büyük tesellimizdir. (Sağ
dan alkışlar) 

REİS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1955 yılı bütçe kanunu lâyihasına (296) rey ve
rilmiştir. (296) da kabuldür. Ret yoktur. Bu 
bütçe Meclisçe kabul edilmiştir. 

Gece mesaisi kararı almadığımız için vakit 
pek gecikmiş sayılmaktadır. Bu itibarla yarın 
saat 10 da taplanılmak üzere İnikada son veri
yorum. 

Kapanma saati : 20,04 

mmm 

TASHtHLEE 

Bu inikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sayfa 

160 4 
160 14 

Sütun Satır 

14 
16 

Yanlış 

Fasıl 0 madde 11 
Fasıl 786 - 3132, 4100, 4649, 
5259, 5977 ve 6089 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak su 
işleri yapımı ve esaslı onarım 
masrafları 

Aylık tutarı 

166 30 9 Avukat 500 

Doğru 

Fasıl 200 madde 11 
Fasıl 786 - Madde 12 - 4373 sa
yılı Kanun gereğince taşkın su
lara ve su baskınlarına karşı ya
pılacak korunma masrafları 

Avukat 

Aylık tutarı 

550 
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Ankara Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Şeref Kâmil Mengü 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necatı Celim 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet KocabıyıkoğTu. 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

: 541 
: 275 

275 

. 259 
7 

[Kabul edenler] 
Yahya Pelyan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin, Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Mustafa Kemal a Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek * 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan Sarn 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
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Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
îlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
îbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
îbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
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KIRŞEHÎR 

Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
ismet, inönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez . 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
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MARDİN 

Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni üner 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Lûtfi Sezgin 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şeraf ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ömer Sunar 
l'usuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğhı 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka^ 
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak* 
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Saip özer (î.) 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Kûfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz , 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Eteni Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil îmre 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabrı Çonkar 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
•Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaettin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKİRİ 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ. 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 

Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Ya'şınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanal an 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Âvni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necini Ateş (1.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 
Nizamettin Ali Şav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

(t) 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 

— 706 — 
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Tahir Taşer 

KOCAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (I.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertür 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğhı 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe (î.) 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Abdurrahman Doğruyol 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talat Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlıı-
oğlu (1.) 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

* 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

• AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
277 
277 

257 
7 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müçteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

- 7( 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Kenan Çığman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENÎZLt 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 

)7 — 
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Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazlıar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
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Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Panik Nafiz Çamlıbel 

Ü?eyüi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Tlırdar 
Ziya Kcktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzafc Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
tlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Âli Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Abdullah Aytemte 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 
Mehmet Un a İdi 

SttRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahrâmlı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Kik 
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç, 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioglu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 



t : 48 24.2.1955 O : 2 

AFYON KARAHISAR 
Saip özer (1.) 
Osman Taht 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gokçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Puad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Atananlar 
Fatin Dalaman (I.) 
Asım Okur 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz • 
Etem Menderes (V.) 
Zühtü Uray 

BALIEESÎR 
Esat Budakoğlu (Rs. 
V.) 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 

# Muharrem Tuncay 
BÎLECÎK 

Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

[Reye iştira] 
BOLU 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülea 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıe, 

etmiyenler] 
ELÂZIĞ 

Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Hasan Numanoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (1.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 
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Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporol 
Hamdullah Suphi Tıın-
rıövor (1.) 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstünda;^ 
(1.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 



Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu (î.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaos-
nıanoğlu 
Melih Koşer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 

î : 48 24.2 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE " 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

. 1955 0 : 2 
SAMSUN 

Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe (1.) 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İKmpt Tisin 
O.OXJ-LV/ll U u i l l 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (t.) 
Abdurrahman Doğruyol 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay (1.) 

ebusluklar] 
1 
1 

r 
1 
2 
1 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
D^anyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (1.) 
Numan Kurban 

/ 
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Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi ; 541 

Rey verenler : 296 
Kabul edenler : 296 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak'etmiy etil er : 238 
Münhal mebusluklar : 7 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gelik 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
güntü Urav 

Cevat Ülkü 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey. 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Mustafa Güleügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdı San car 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
ihsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yasmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zevtinoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih İnal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMÜŞANE 
Zeki Başağa • 
İsmail Hakkı Baykal 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 
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HAKKÂRİ 

Übeydullah Seven 
HATAY 

Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Ilüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık, Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Şebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Kemal Güven 

Rıza Yalçın 
KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahrrı.'in Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Âtademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Ğürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

.1955 d : 2 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ârıkah 
Sadettin Brtur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıöğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni uner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykâl 
Mehmet Cemil 
Fazlı Ertekih 
Sabri îşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçâl 
Kemal 

Ahmet Morgil 
SAMSUN 

Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
İsmet Uslu 

SÎİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Server SomüncuÖğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Abdurrahman Döğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Öskay 
Bahattin örliekol 

TEKİRDAĞ 
Şamim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Osman ITaeıbaîoğlıı 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Ralit Ağanoğkt 
Sabri Dilek 
Süleyman kefemi Ka-
layciöğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

Saim önhe-n 
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UŞAK 

Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsöy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati BSkrea 
Sabih Duralı 

Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişeioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Saip özer (1) 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl" 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramöğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Şeref Kâmil Mengti 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Ckür 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes (V.) 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

Nusrettin Barut 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
thsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
tbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUM 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Ali Çoban oğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmet Hüsrev Ünal 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalaıı 
Tevfik Şen ocak 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker . 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Alı Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özean San 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (I.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (î.) 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

IZMIR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(I.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Muzaffer Kuşakçıoğiu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
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Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Sefer Göksel 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet ^Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu (1.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Hikmet Bayur 

Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlm 

Rami Ozan Gümüşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Huçay 

SEYHAN 
Sedat Ban 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe (I.) 
Nurullah îlısan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünal di 

SURD 
Mehmet Daim $!üalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri D emir ağ (î.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi. Erzurumlu-
oğlu (1.) 

T, B. M, M. Matbaası 

[Münhal Mebuslukla?] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kaysrri 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

7 

•>»> ^>o< 



Ifltal: ı S. SAYISI : 7 6 Y& 6K 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kıs
mına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar 
ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /125) 

- I Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. '"•:•'"y-:-T;^^>.M. 
Maarif Encümeni ! ;"̂  :•,,.';*"\'•'*• v 29 . I . 1955 

Esas No. 1/125 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif 
Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası» üzerinde Maarif Vekili ve mü
messillerinin huzuriyle gerekli müzakereler ya
pıldı. 

Maarif Vekâletince 1954 - 1955 ders yılın
da açılması takarrür eden, yabancı dillerle de 
tedrisat yapan dört lisenin hizmete girebilmesi 
için ekli altı cetvelin kabulünü tazammun eden 
bu lâyiha; hükümetin : «Memleketimizle dün
ya milletleri arasında günden güne artan kül
türel ve ekonomik temaslar ve yurdumuzda bü
yük bir hızla gelişen iktisadi ve teknik çalış
malar ; belli başlı dünya dillerini hakkiyle öğ
renen, ilmî ve teknik membalardan daha geniş 
ölçüde faydalanmasını bilen gençlere şiddetle 
ihtiyaç hissedilmektedir.» yolundaki esbabı 
mucib'esi yerinde görülerek Encümenimizce 
esas itibariyle muvafık mütalâa edilmişse de 
çok lüzumlu görülen bu mahiyetteki liselerden 
dört adedinin yurdun ihtiyacına kifayet etmi-
yeeeği kanaatine varılmıştır. Bu itibarla : 

1. Memleketin ihtiyaç görülen altı yerin
de, geleeek yıllara da şâmil olmak üzere bu ka
bil liseler açması için Maarif Vekâletine im

kân vermek maksadiyle ekli (1, 2, 4, 5, 6) sa
yılı cetvellerde 2/4 nispetinde bir artırma yap
mak suretiyle değişiklik yapılması; 

2. Bunun tabiî neticesi olarak geçici üçün
cü maddenin sonuna «Altı okul» kaydının ilâ
vesi; 

3. Vaktin geçmiş bulunması dolayısiyle 1954 
malî yılı içinde sarfına imkân görülemediğinden, 
1955 bütçe müzakeresi sırasında vekâletçe gerekli 
artırma teklifi yapılmak üzere, münakaleye ta
allûk eden (3) sayılı eetvelde değişiklik yapılma
ması; 

4. icranın salâhiyetine taallûk etmesi dola
yısiyle (5) sayılı cetvelden okulların açılacağı yer 
isimlerinin çıkarılması uygun görülmüştür. 

Kanun lâyihasını, yukarda zikredilen deği
şikliklerle ittifakla kabul eden encümenimiz, bu 
münasbetle aşağıdaki temennileri izhar eyle
miştir : 

1. Bu liselerin hespsinde, vekâletçe karar
laştırıldığı gibi sadece İngilizce değil, bâzıların
da Almanca ve Fransızca veya hiç değilse birinde 
almanca tedrisat yapılmalıdır. 

2. Mevcut orta ve teknik öğretim okulların
da, gerekli tedbirler alınarak yabancı dil tedri
satına ehemmiyet verilmelidir. 

3. Bu mahiyetteki liselerden başka yabancı 
dil öğreten müesseseler de meydana getirilmelidir. 

4. Bu liselere, imkân nispetinde gündüzlü 



talebe de alınmalıdır. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maarif Encümeni Reisi M. M. 

Trabzon Rize 
M. R. TaraJcçtoğlu A. Morgu 

Kâtip 
Uşak Balıkesir 

O. Dengiz Y. Pelvan 
îmzada bulunamadı 

Burdur Çanakkale 
M. özbey N. Tugay 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 
1954 malî yılı Muvazenei umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun lâyihasının Umumi Heyette müzake
resi sırasında bu lâyihaya bağlı (5) sayılı cet
velin Maarif ve Bütçe encümenleri tarafından 
yeniden tetkikine mütedair verilen takrir nazarı 
dikkate alınmış olduğundan kanun lâyihası Maa
rif Encümeni mazbatası ile birlikte encümenimi
ze yeniden havale edilmiş olmakla Maarif Ve
kili ve Maliye Vekâleti mümessili hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni, memleketimizle dünya milletleri arasın
da günden güne artan kültürel ve ekonomik te
maslar ve yurdumuzda büyük bir hızla inkişaf 
eden iktisadi ve teknik çalışmalar, belJi başlı 
dünya dillerini hakkiyle bilen gençlere şiddetle 
ihtiyaç hissettirmekte olduğundan bu ihtiyacı 
karşılamak üzere yabancı dille tedrisat yapıl
mak üzere (4) lisenin açılabilmesi için gereken 
kadroların İstihsaline dair olan lâyihanın Umumi 
Heyette müzakeresi sırasında izhar olunan te
mayülü göz önünde bulundurarak lise adedini 

2 — 
Çankırı 
î. Aydın 

îmzada bulunamadı 
Gümüşane 

S. özcan San 
Konya 

E. B. Ataman 
Sivas 

B. örnekol 
imzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Ağanoğlu 

Diyarbakır 
E. Turgut 

İstanbul 
A. Hacopulos 

Sinob 
Ş. Ayhan 
Trabzon 

E. Ağanoğlu 

Zonguldak 
E. Sayar 

(6) ya çıkarmak suretiyle kabul etmiştir. 
Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 

müzakerelerden sonra esas itibariyle Millî Eğitim 
Encümeninin tadili muvafık görülerek maddele
rin müzakeresine geçilmiştir. 

Liselerin (6) ya iblâğından dolayı birinci, ve 
ikinci maddelere merbut (1) ve (2) sayılı cet
vellerde Maarif Encümenince 'yapılan tadilât 
encümenimizce de muvafık görülerek lâyihanın 
birinci ve ikinci maddeleri Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

1954 malî yılının nihayete ermek üzere bu
lunduğu nazarı dikkatte alınarak bu malî yıla 
ait Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasını istihdaf eden 
muvakkat maddelere lüzum kalmadığından lâ
yihadan çıkarılmıştır. 

(D), (M) ve (N) cetvellerinde yer alması 
icabeden kadro ve ücretlerin 1955 yılı Muva
zenei Umumiye Kanununun Umumi Heyette 
müzakeresi sırasında ait oldukları cetvellere 
ilâvesi Umumi Heyetin tasvibine arz edilecektir. 

Lâyihanın üç ve dördüncü maddeleri şeklen 
değiştirilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun 
lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni , 28 . II , 1955 
Esas No. 1/125 , 
Karar No. 53 

Yüksek Reisliğ* 

( S. Sayısı : 76 ya ek ) 
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ızere Yüksek Reislişe sunulur. 

Reis 
Rize 

î. Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Antalya 

K. Akmantar 
Balıkesir 

Reis V. 
Balıkesir 
ff, İmre 

Afyon K. 
A. Demirer 

Antalya 
A. Toku§ 
Çankırı 

M. H. Timurtaş T. Uygur 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 

Afyon K. 
M. Âli Ülgen 

Aydın 
Z. Vray 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

it. Potuoğlu 

Giresun 
M. Şener 

Kırklareli 
§. Bakay 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Ordu 
B. Aksoy 
Seyhan 

N. 1. Tolon 

Hatay İçel 
Ş. İnal î. Gürgen 
Konya Konya 

M. Bağrıaçık R. Birand 
Muğla Muğla 

N. Pöyrazoğlu A. Sartoğlu 

Rize Seyhan 
H. Agun 8. Bar% 

Tokad Trabzon 
/. Baç 8. F. Kalaycıoğlu 

Zonguldak Zonguldak 
S. Ataman H. BaUk 

(S. Sayısı : 76 ya ek) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ MAAEÎF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTiRÎŞÎ 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
arif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 

sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif 
Vekâleti kısmının 6331 sayılı Kanunla değişti
rilen (Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okul ve kurumlar) başlığı altındaki (lise, orta
okullar Öğretmen ve memurları) na ait kadrola
ra ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâ
ve edilmiştir. 

MADDE 2. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin (Lise ve 
Ortaokullar İdarecileri) başlığı altındaki kad- • 
rolara ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1954 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli 
cetvellerin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (524 000) liralık münakale ya
pılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Maarif Vekâleti kısmında (Vilâyetler) başlığı 
altında kadrolara ilişik (4) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1954 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (M) işaretli cetvele 
ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı okullar» ilâve 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1954 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (N) işaretli cetvele 
ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden itibaren meriyete girer. 

MADDE 4. •*- Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 . XI . 1954 
Başvekil Devlet Vekili 

A, Menderes Başvekil Yardımcısı 
İl^-_ *' B> Zorlu ' 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
arif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması hakkında Ka

nun 
MADE 1. — Hükümetin teklifi aynen kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul e'dilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1954 yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (M) işaretli cet
vele ilişik (5) sayılı cetvele altı okul ilâve edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —, Hükümetin teklifi aynen ka-
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen ka-
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 76 ya ek) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂDjLl 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
arif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna ba
lı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar üâvesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE İ. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nm maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun Mkümlerind ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S ^ SifriM : 76 ytf ;-&f 



fiü. 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Mâliye Vekili ve 
Güm. ve înh. V. V. 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili. 

K., Zeytinoğlu 
Sın. veîç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Erkmm 

Devlet Vekili ve 
Ziraat Vekili V. 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 

C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8, Yırcalı 

Güm. ve înh. Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

8 îç hizmetler şefi 
9 îdare tnemurları 

11 » » 

Aded Maaş 

4 50 
4 40 
8 *' 30 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Ücret 

Müdür 
yardımcısı 

4 170 
4 100 
8 80 

( S.. Sayışı : 76 ya e k ) 



— 7 — 
[3] SAYILI CETVEL 

M. Tahsisatın nev'i Düşülen Eklenen 

Nafıa Vekâleti 
A/2 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
10 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 200 000 
24 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 124 000' 

Fasıl yekûnu 324 000 

4677, 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Anıt -
Kabir yapımı her türlü masrafları 200 000 

- - •• 5 2 4 0 0 0 

Maarif Vekâleti 
A / l 

Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı per* 
sonelin ücretleri ' 45 000 
Kira bedeli 

12 Vilâyetler 15 000 
Lise, ortaokul, imam - Hatip okulları umumi masrafları 

10 Lise ve ortaokullar umumi masrafları ' 60 000 
Kütüphaneler masrafları 

13 Okul kütüphaneleri umumi masrafları . 4 000 
A/2 

Lise ve ortaokullar için satmalmaeak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane gereçleri döşeme demirbaş, 
ders aletleri masrafları 400 000 

524 000 

( S. Sayısı : 76 ya # k ) 



G. 

- â -
[4] sayılı eetvel 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

istanbul Lisesi 
İzmir » 
Eskişehir » 
Konya » 

1 
1 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
6 

Teknisyen 
» 

Bahçıvan 
Daktilo 
Doktor 
Baş hademe ve hademe 

» » 
» » 

İşçi 

[5] SAYILI CETVEL 

Okulun adı 

4 250 
4 200 
4 175 
4 200 
4 150 
4 150 

30 100 
30 75 
3 125 

• 

Lira 

1 200 
1 200 
1 200 
1 200 

[6] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Müzakereci 
Yönetim memuru 

Hastabakıcı 
Aşçı (yamağı ile beraber) 

Hizmetliler 
Hademe 

12 
8 
8 
4 
4 
8 
4 

40 

150 
175 
150 
150 
225 
150 
150 
75 

D. 

Maarif Encümeninin değiştirmesine hağk 
eetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

8 iç hizmetliler şefi 
9 idare memurları 

11 » » 

6 50 
6 40 

12 30 

( S. Sayısı : 76 ya ek ) 



[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin unvanı 

Müdür 
Müdür yardımcısı 

Aded 

6 
6 

12 

Ucre» 

170 
100 
80 

P. M. 

[3] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

Maarif Vekâleti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

418 Lise, ortaokul, imam - hatip okulları umumi masrafları 
10 Lise ve ortaokullar umumi masrafları 

421 Kütüpaneler masraftan 
13 Okul kütüpaneleri umumi masrafları 

A/2 
751 Lise ve ortaokullar için satınalmacak her çeşit dersane, yatak

hane, mutfak ve demirbaş, ders âletleri masrafları 

Yekûn 

45 000 

15 000 

60 000 

4 000 

400 000 

524 000 

Nafıa Vekâleti 

A/2 
741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 

10 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
24 Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

200 000 
124 000 

Fasıl yekûnu 324 000 

746 4677, 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapımı her türlü masrafları 200 000 

Yekûn 524 000 

( S. Sayısı : 76 ya ek) 



[4] SAYILI CETVEL 

G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 
1 » 
3 Bahçıvan 
4 Daktilo 
5 Doktor 
G Başhademe ve hademe 
6 » » 
6 » » 
6 işçi 

Axled 

G 
6 
6 
6 
6 
6 
50 
50 
5 

Ücret 

250 
200 
175 
200 
150 
150 
100 
75 
125 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

[5] SAYILI 

Okulun adı 

CETVEL 

Lira 

1 200 
1 200 
1 200 
î 200 
1 200 
1 200 

[6] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Müzakereci 
Yönetim memuru 

» » 
Hastabakıcı 
Aşçı (Yamağı ile beraber) 

Hizmetliler 
Hademe 

18 
12 
12 
6 
6 
12 
6 
60 

150 
175 
150 
150 
225 
150 
150 
75 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

Maarif Encümeninin (1) ve (2) sayılı cetvel
leri aynen kabul edilmiştir. 
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Devre : X I /% A 
ÎStima: 1 S. SAYISI : lOU 

1955 Yılı 

Devlet Su İşleri U. M. Bütçesi 



Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/130) 

ar. c: 
Başvekâlet 30 . XI . 1954 

jğ&nunlar ve KararUr 
Tetkik Dairesi , 

Sayı : 71/2847, 797 -v , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri -Heyetince 26 . XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibe ve ilişikleriyim birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu Esbabı mucibesi 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanunu muayyen müddeti içerisinde tan
zimi olunarak Büyük Millet Meclîsinin yüksek tetkik ve tasvibine arz olunmuştur. 

l.„ Bütçe Kanununa bağlı gider cetveli geçen sene olduğu gibi birisi âdi giderlere diğeri yatı
rımlara ait olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Âdi giderleri teşkil eden (A/l) işaretli cetvelin top
lamı (5 730 000) lira yatırımlara ait (Aj/2) işaretli cetvel toplam ıda (157 270 000) lirayı bulmak
tadır. 

Bu suretle Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1955 yılı umumi giderleri için teklif edilen 
tahsisat toplu olarak (163 000 000) liradan ibarettir ki, geçen seneye nazaran (69 372 801) lira 
fazladır. 

Bu fazlalığın (1 381 716) lirası âdi giderlere, (67 991 085) lirası da yatırımlara ait bulunmak
tadır. 

Âdi gider bütçesindeki (1 381 716) lira fazlalığın : 

A) (1 324 716) lira personel masraflarını tegkil eden ikinci kısım giderlerine taallûk etmekte
dir ki, bunun (877 191) lirası 6211 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilere verilecek üç ay
lık ikramiye karşılığım ve* (456 525 lirası da) 6421 sayılı Kanunla merkez ve taşra geçici hizmetli
leri için alman (200 000) liralık ek ödeneğin yalnız 4, 6, ve 10 aylık geçici hizmetliler kadrosuna 
tekafiül etmesinden ve 1955 bütçesinde ise bir senelik tahsisat konulmasından ileri gelmiştir. An-
eak taşra memur çocuk zammı için 1955 bütçesinde (9 000) lira noksan teklif edildiği cihetle yuka-
rıki rakamlara göre (1 333 716) lira olarak görülen fazlalık hakikatta (1 324 716) liradan ibaret 
bulunmuştur. 

# 
B) Kirada oturan merkez dairelerinin bir kısmı idareye ait binaya nakledilmiş olduğundan mer-

IÇŞŞJI kira bedelleri tahsisatı geçen seneye nazaran (25 000) lira noksaniyle ve yeni Harcırah Kanu-
(S. Sayısı: W) 
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nıınun tatbiki münasebetiyle de kâfi gelmiyeceği anlaşılan sürekli görev tahsisatı (5 000) lira ak
tırılmış ve 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat ve avanslar için de ye
niden açılan 92 ve 93 ncü maddelere (5 000) lira konulmuş ve binnetice 1954 bütçesine göre 3 ncü 
kısım tahsisatı (15 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

C) İstimlâkler dolayısiyle idare aleyhine açılmış ve açıâacak dâvaların intacı için mahkeme 
masrafları tahsisatının (100 000) lira artırılması zarureti hâsıl olmuş r e bu kısım meyamnda bulu
nan fuar giderleri için (5 000) lira kâfi görülmüş ve üniversitelerde okutturulacak talebeler için 
1955 bütçesinde tahsisat konulmadığından daire hizmetlerine ait tahsisat binnetice (72 000) lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

D) 5 nci kısmı teşkil eden borçlar tertibi geçen yılın aynıdır. 

II - Yatırım bütçesindeki (68 761 085) lira fazlalık Seyhan. Hirfanlı, Üemirköprü, Kemer, 
Damsa, ayrancı ve Silice barajları inşaat ve istimlâk bedelleriyle 1954 ve daha evvelki yıllarda 
girişilen sözleşmelerden 1955 yılma intikal eden bakiyeler ve yinte bu mahiyetteki sözleşmeler 
dolayısiyle 1954 yılında verilmiş olan bonolar karşıbğı ve adedlerd 308 e baliğ alan muhtelif 
hafriyat makineleri ile diğer makine ve nakil vasıtalarının bakım ve onarımları ve aynı zamanda 
Alman kredisinden alınacak çeşitli makine ve araç bedellerinden peşinen ödenmesi gereken yüzde 
yirmiler ve buna mümasil diğer masraflarla 1955 yılında işletmleye açılması kararlaştırılan tesiLs-
leriıı işletme masrafları ve yeni Harcırah Kanununa göre tezyidi gereken teknik personel geçici 
görev yolluklarından doğmaktadır. Bu artışa mukabil Ankara lâğımlarının yapım ve bakım mas
rafları için 1954 bütçesin'e mevzu (800 000) liralık tahsisat 1955 bütçesinde (30 000) liraya indi
rilmek suretiyle 787 nci fasıldan (770 000) liralık bir tasarruf temin edilmiş bulunmaktadır. 

I I I - Su işleri hizmetleri dolayısiyle 1955 yılında tahsili tahmin olunan gelir (1 166 000) lira 
olup geçen seneye nazaran (164 995) lira fazladır. (A/ l ve A/2) cetvellerindeki gider toplamına 
göre açık kaJan (161 834 000) lira hazineden yapılacak yardımla karşılanacaktır. 

IV - 1955 Bütçe Kanununda her hangi bir değişiklik yapılmasına mahal görülmemiştir. 

V - 1954 yılma nazaran (R) cetvelinde umumi muvazeneye dâhil dairelerin (R) cetvelindeki 
hükümler haricinde kalan ve hususiyet arz eden kısma ait formül geçen senenin aynı olarak teklif 
edilmiştir. 

Gider bütçesi esbabı mucibesi 

Fasıl 201 - Madde 11 — Merkez memurları aylığı : (802 500) 

Ekli olarak sunulan (L) cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1954 (L) cetveline dâhil 
dördüncü dereceden üç fen heyeti müdürü ile yine dördüncü dereceden bir makine şubesi müdürü 
ve bir de altıncı dereceden şube müdürü kadrosu serbest bırakılmış ve buna mukabil 8 nci de
receden iki ve dokuzuncu dereceden yedi ve 13 ncü dereceden bir kadro yeniden (L) cetveline 
alınmak suretiyle bütçeye yeni bir külfet tahmilinden kaçınılmıştır. 

Gerek bu tertipte ve gerek mütaakıp 12 nci maddeye mevzu tahsisat tertibinde değişiklik yapıl
masını zaruri kılan sebepler şöylece hülâsa edilir : 

Yeşilırmak, Kızılırmak, Fırat, Dicle ve emsali büyük nehir havzalarında mevcut su ve toprak 
gibi servet menbalarınm, yurdun zirai ve iktisadi gelişmesini artırmak maksadiyle teknik ve ilmî 
şekilde ve sulama, kurutma, taşkından koruma, enerji istihsali gibi muhtelif gayelere matuf olmak 
üzere geliştirilmesi için yeniden kurulmasına zaruret görülen amenajman servisinde çalıştırılacak 
personele kadro sağlamak düşüncesiyle 1955 (L) cetvelinde değişiklik yapılmasına katı lüzum his-
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sedilmiş ve buna rağmen bütçeye yeni bir külfet tahmil edilmemesine itina olunmuştur. 

Geçen seneye nazaran fazla olan 160 500 lira 6211 sayılı Kânun gereğince verilecek üç aylık 
nispetindeki'tahsisattan ileri gelmektedir. 

Fasıl 201 - Madde 12 — Vilâyetler memurları aylığı : (1 643 748) 

Madde 11 de beyan ,olunan mucip sebepler dolayısiyle 1954 (L) cetveline dâhil 6 ncı dereceden 
3 (Y, mühendis, Müh. veya fen memuru) kadrosiyle 8 ve 9 neu derecelerden birer ressam kadro
ları çıkarılmış ve buna mukabil 9 neu dereceden 3 ve 10 neu dereceden 2 ye 11 nci dereceden 3 
(Y. mühendis Müh. veya fen memuru) kadroları (L) cetveline alınmış ve bu suretle bütçeye yeni 
bir külfet tahmil edilmemiştir. Geçen seneye nazaran fazlası bulunan 328 248 lira 6211 sayılı Ka
nun gereğince verilecek 3 aylık nispetindeki tahsisattan ileri gelmektedir. 

_____ ;Madde 21 — Merkez memurları açık aylığı : (1) 
Geçen senenin aynıdır. 

|tladde 22 — Vilâyetler memurları açık aylığı : (1) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 0 - Madde 11 — Merkez hizmetlileri ücreti : (114 750) 
Geçen seneye nazaran fazla olan 22 950 lira 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek üç aylık nis

petindeki tahsisattan mümbaistir. 

Fasıl 202 - Madde 12 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti : (444 750) 
Geçen seneye nazaran fazlası olan 88 950 lira 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek üç aylık 

nispetindeki tahsisattan ileri gelmektedir. 

Fasıl 203 - Madde 11 — Merkez geçici hizmetliler ücreti : (421 125) 

1954 malî yılı bütçesiyle 190 250 lira tahsisat alınmış ve 6421 sayılı Kanunla buna 60 000 lira 
ilâve olunarak mecmuu 250 250 liraya baliğ olmuştur. Bu tahsisata istinaden 1954 yılı içinde alı
nan kadrolardan bir kısmı 4, 6 ve 10 ay alınmış olduğundan bunların 12 aya iblâğ edilmesinden 
dolayı 146 650 liralık bir tahsisat artışı vâki olmuş ve 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek uc
aydık nispetindeki tahsisat sebebiyle de 84 225 lira ilâvesi lâzım geldiğinden geçen, yıla nazaran 
230 875 lira fazlasiyle 421 125 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 203 - Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : (961.593) 

Bu tertibe 1954 yılı bütçesiyle 459 400 lira konmuş ve 6421 sayılı Kanunla da 140 000 lira ilâ
ve olunmuştur. 11 nci maddede verilen izahat sebebiyle 1955 yılı için bu tertip 502 193 lira fazla
siyle 961 593 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : (486 000) 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl 206 - Madde 11 — Merkez memurları çocuk zammı : (10 000) 
Geçen yılın aynıdır. 

Fasıl 206 - Madde 12 — Vilâyet memurları çocuk zammı : (31 000) 

Mevcut çocuk sayısı halen 220 olduğuna göre 9 000 lira eksiği ile 31 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 21 '•— Merkez memurları doğum yardımı : (2 600) 
Geçen yılın aynıdır. 

Madde 22 — Vilâyet memurları doğum yardımı : (5 000) 
Geçen yılın aynıdır. 
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Madde 31 — Merkez memurları ölüm yardımı : (2 000) 

Geçen yılın aynıdır. 

Madde 31 — Merkez memurları ölüm yardımı : (3 000) 
Geçen yılın aynıdır. 

Madde 40 — Yakacak zammı : (1 500) 
Geçen yılın aynıdır. 

Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : (1 500) 

Geçen yılın aynıdır. ' 

Fasıl 209 - Madde 11 — ;% 5 emekli ve '% 25 giriş kesenekleri ile artış farkları : (132 280) 
Geçen yılın aynıdır. 

Madde 12 — % 1 ek karşılıkları ; (24 051) 
Geçen yılın aynıdır. 

s 

Madde 13 — Emekli ikramiyeleri : (10 000) 
Geçen yılın aynıdır. 

Madde 14 — Sandık yönetim masrafları: (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 15 — Diğer ödemeler : (3 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 210 —- Temsil tahsisatı : (2 100) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 301,- Madde 10 — Merkez kırtasiye: (5 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 20 — Merkez döşeme : (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. ^ 

Madde 30 — Merkez demirbaş : (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 40 — Merkez öteberi masrafları : (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 50 — Merkez aydınlatma : (8 000) 
Geçen senenin aynıdır. * 

Madde 60 — Merkez ısıtma : (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 - Madde 10 — Vilâyetler kırtasiye: (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 20 — Vilâyetler döşeme : (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 30 — Vilâyetler demirbaş : (18 000) 
Geçen senenin aynıdır. * 
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Madde 40 — Vilâyetler öteberi masraf lan : (6 000) 
Geçeiı senenin aynıdır. . 

Madde 50 — Vilâyetler aydınlatma : (15 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 60 — Vilâyetler ısıtma : (15 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 303 -r- Basılı kâğıt ve defterler : (10 000) ' * 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 304 - Madde 11 — Merkez posta ve telgraf ücretleri : (15 000) 
Geçen senenin aynıdır. •. v* 

Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : (15 000) * 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 21 — Merkez telefon masrafları : (25 000) > • * 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 22 — Vilâyetler telefon masrafları: (10 000) - ; 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 305 — Merkez kira bedeli : (35 000) 
Teşkilâttan bir kısmının merkez binasında yerleştirilmesi imkânı sağlanmış olduğundan geçea 

seneye nazaran bu tertibe 25 000 lira eksiği ile 35 000 lira konmuştur. 

Fasıl 306 — Giyecekler : (2 300) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 307 - Madde 10. — Sürekli görev yolluğu : (15 000) 
Harcırah Kanunundaki değişiklik nazarı dikkate alınarak bu tertibe 5 000 lira ilâve edilmiştir. 

Madde 20. — Geçici görev yolluğu : (10 000) 
Geçen senenin aynidir. 

Madde 40. — Ecnebi memleketler yolluğu : (15 000) 
Gecen senenin aynidir. 

Madde 50. — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları Î 
(10 000) 

Geçen senenin aynidir. 

Madde 92. — 6245 sayılı Kanunun 49 neu maddesi .gereğince verilecek tazminat : (4 999) 
Tahsildarlara maaşlarının % 30 na kadar verilecek tazminat için yeniden açılan bu tertibe 4 999 li

ra konulmuştur. 

Madde 93. -— 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek avanslar : (1) 
Tahsildarlara hayvan veya bisiklet temini için avans verilmesi gerekmekte ise de önümüzdeki yıl 

böyle bir zaruret hâsıl olmıyacağı göz önüne alınarak yeni açılan bu maddeye 1 lira konulmuştur. 

Fasıl 308 - Madde 11. — 'Merkez tedavi masrafları ve yollukları : (3 000) 
Geçen senenin, aynidir. 

Madde 12. —• Vilâyetler tedavi masrafları ve yollukları : (3 500) "" 
Geçen senenin aynidir. 
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Fasıl 403. — Temsil masrafları : (6 OÖÖ) "̂  
Gecen senenin aynidir. : ' • 

Fasıl 407 - Madde 30 — Geri verilecek paralar : (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 40 — Mahkeme harçları : (20 000) 
Gecen senenin aynıdır. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : (200 000) 
6200 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (C) bendinin 2 nci fıkrası gereğince istihdam edilecek 

mukaveleli avukat ücret ve yolluklarını da ihtiva eden bu tertibe görülen katî ihtiyaç dolayısiyie 
geçen seneye nazaran !00 000 lira fazla koymak zarureti hâsıl olmu§tur. 

Fasıl 450 — Üniversitede okutulacak öğrencilere verilecek burslar 
1955 yılı için bu tertibe tahsisat konulmamıştır. 

Fasıl 451 - Madde 10 — Yayın satınalmak ve abone : (5 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 20 — Yayın, başka her çeşit masrafları : (7 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 452 — Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk 
ve gündelikleri : (10 000) 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 453 - Madde 10 — Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : (2 500) 
Geçen senenin aynıdır. -

Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : (30 000) 
Geçen senenin aynıdır. r 

Fasil 458 - Madde 10 — Fuar umumi masrafları : (5 000) 
Geçen seneye nazaran on bin lira tasarruf edileceği tahmin edilmiş olduğundan bu miktar ek

sik teklif edilmiştir. •"" """ c : 

Madde 20 — Sergi ve meşher masrafları : (1) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları : (5 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 501 — Geçen yıl borçları : (10 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 502 - Madde 10 — 1949 1952 yılları borçları : (3 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 20 — 1928-1949 yılları borçları : (200) 
G«çen senenin aynıdır. 

Fasü 505 — Hükme bağlı borçlar : (3 000) 
Gteçen senenin aynıdır, 
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A/2 Cetveli 

Yatırımlar 

Fasıl 752 — Satmalmacak taşıtlar : (300 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 771 — 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayesi : 
(300 000) 

Ge$en senenin aynıdır. 

Fasıl 786 — 3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 6089 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yeraltı v« 
yerüstü su işleri 

Madde 11 — Yapım ve esaslı onarım masrafları : (124 793 298) 
Bu tertipten 1954 malî yılı bütçesiyle 62 £38 915 lira tahsisat alınmış ve 6421 sayılı Kanunla 

da 29 400 000 lira ek ödenek istihsal edilmek suretiyle 91 938 915 liraya iblâğ olmuş idi. 

Seyhan, Hirfanlı, Deınirköprü, Kemer, Damsa, Ayrancı Sille barajları için inşa ve istimlâk be
deli olarak 1955 yılı için ödenmesi icabeden mebaliğ ile 1955 vadeli bonolar karşılığı ve 1954 sene
sinden intikal eden sair su işleri ile 1954 programlarının tatbikatı ve müteferrik inşaat, istim
lâk ve umumi masraflar karşılığı olmak üzere bu tertibe 1954 yılına nazaran 62 254 383 lira faz
lasiyle 124 793 298 lira konmuştur. 

Madde 12 — 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve baskınlarına karşı yapılacak korunma 
masrafları : (40 000) 

Geçen senenin aynıdır. .•'•-.* 
Madde 20 — Makine ve araçların onarımı : (750 000) 

Teşkilâtımızda muhtelif hafriyat makineleri adedi 117 ye ve diğer vasıtaların sayısı da 191 e ba
liğ olmuş bulunmaktadır. Bunlardan bq?ka Almanya'dan yeniden kredi ile temin edilecek olan ma
kineler de vardır. Bu makine ve araçların bakım ve onarımı gereği gibi sağlanmak üzere bu ter
tibe 1954 yılma nazaran 250 000 lira fazlasiyle 750 000 lira konmuştur. 

Madde 30 — Satmalmacak makine taşıt ve araçlar : (3 830 000) 
Bu tertibe 1954 yılı bütçesiyle konmuş olan 800 000 lira ile teşkilâtımızda mevcut makine ve 

vasıtaların yedek parçaları dahi tamamen karşılanamamıştır. Bundan başka Almanya'dan kredi ile 
satmalmacak makine ve vasıtaların 1955 yılında ödenmesi icabeden bedellerinin % 20 sini teşkil 
eden 2 431 652 lira ile bunların sair masraflarını karşılamak üzere 1955 malî yılı için bu tertibe 
3 030 000 lira fazlasiyle 3 830 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — istikşaf, etüd, proje, aplikasyon masrafları : (500 000) 
Geçen senenin aynıdır. 

Madde 70 — İşletme masrafları : (4 000 000) 
Geçen yıl bu fasla 3 200 000 lira konmuş olmakla beraber işletmeye açılmış bulunan tesislerin 

lüzumlu işletme masrafları lâyıkiyle karşılanamamış ve çok zorluk çekilmiştir. Bununla beraber 
1955 yılında mevcutlara ilâveten Gölbaşı gido duvarı yükseltilmesi Aksu, Tersip bendi şedde yük
seltilmesi, Susurluk deresi ahşap ;köprüsü Kestel, Tersip bendi üzerinde betonarme geçit, Berga
ma ilce merkezinde bulunan bakım binası ikmali, Mala Çayı düzenlenmesi ve Bürüneük bataklığı 
kurutulması, Bergama - Kozak deresi ıslahı, Kula - Kayrak ve Menye bataklıkları kurutulması, 
Bornova'nın Koca çaydan korunması, Afyon - Sincanlı ovası kuruçay ıslahı, Alanya - Oba batak
lığı kurutulması, Akseki Cevizli ovası ıslahı, Finike ovası sulama eksiklerinin tamamlanması, İs
kenderun Aşkar Beyli deresi, Seyhan feyezan şeddeleri ve Arıçam deresi düzenlenmesi, Antakya -
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Karaali deresi ıslahı, Lâdik gölü düzenlenmesi, Kastamonu Abana ilçesi Bozkurt deresi ıslahı, Çar
şamba mahmuzları, Gümüş çayı ıslahı, Osmancık yan dereleri ıslahı, Ordu - Bülbül deresi ıslahı, 
Nusaybin ovası sulaması, Van - Şamram kanalı temdidi ve Harnik köyü değirmen sularının ka
nala akıtılması inşaatı gibi 24 aded çeşitli tesisin de işletmeye açılması takarrür etmiş olması do-
layısiyle işletme ödeneğinin 4 000 000 liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 

Madde 80 — 5977 sayılı Kanun gereğince temin olunan 25 200 000 dolarlık kredi faizi: (2 226 700) 
Seyhan Barajı inşaatı için Milletlerarası bankadan temin olunan krediden dolayı 1952 yılında 

hazinece tanzim edilmiş olan bonaların faizine ait tahsisat 1954 yılma kadar Maliye Vekâleti büt
çesinde yer almakta idi. 6200 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi gereğince Nafıa Vekâletine 
ait borçlar DSl. Umum Müdürlüğüne intikal ettiğinden bu bonoların faizi için 1955 bütçesinde ye
niden açılan bu maddeye vâdeleri 1955 yılında hulul edecek faiz karşılığı 2 226 700 lira konul
muştur. 

Madde 81 — îtfa : '(TL: 1) 
îtfa vâdesi anlaşma gereğince 1957 yılında başlıyacağından 80 nei maddedeki sebep dolayısiyle 

yeniden açılan bu tertibe 1 lira konulmuştur. 

Madde 82 — Umum masraflar : (TL. 1) 
80 nci maddedeki sebebe binaen yeniden açılan bu tertibe 1 lira konulmuştur. 

Fasıl 787 — Ankara lâğımlarının yapım ve bakım masrafları : (30 000) 
Bu tertibe yalnız bakım masraflarını karşılamak üzere 30 000 lira konmuş ve bu suretle geçen 

seneye nazaran 770 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

Fasıl 788 — Teknik hizmetliler geçici görev yollukları : (500 000) 
Bir taraftan barajlar inşaatı münasebetiyle hizmet artışı olmuş ve diğer taraftan harcırah ka

nununda değişiklikler yapılmış bulunduğundan bu tertibe 1954 malî yılma nazaran 200 000 lira 
fazlasiyle 500 000 lira konmuştur. 

Fasıl 791 — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım : (20 000 000) 
Geçen senenin aynıdır. . *' 
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Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkiki yüksek komisyonca tarafımıza havale Duyurulan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 
malî yılı bütçe tasarısını inceledik. 

Ay'ı ve A/2 cetvellerindeki tahsisatın mukayeselerine ait görüşümüz her faslın tahlili bahsinde 
açıklandığı gibi umumi mütalâa ve dileklerimi» de raporumuzun sonunda kayıt ve arz edilmiştir. 

6200 sayılı Kanunla teşkil ve 1 Mart 1954 tarihinden itibaren faaliyete başlamış bulunan Umum 
Müdürlüğün 1955 yılı âdi ve yatırım bütçesi toplamı (163 000 000) liradan ibarettir. Üunun 
(5 730 000) lirası A / l cetveli muhteviyatını ve (157 270 000) lirası da A/2 yatırımlar cetveli ye-
kıınunu teşkil etmektedir. 

1955 bütçesinin geçen yıla göre fazlası bulunan (69 372 801) liranın (1 381 716) lirası âdi mas
raflara ve (67 991 085) lirası da yatırımlara taallûk etmektedir. 

tik bakışta 1954 bütçesine nazaran fazla gibi görünen tahsisat teklifleri hakikat halde 1954 büt
çesinin kabul ve meriyete girmesinden sonra memleketin muhtaç olduğu bâzı büyük barajların bir an 
Önce yapılabilmesi için geçen Haziranda muhammen inşaat bedeli (300 000 000) liraya baliğ olan 
Hirfanlı, Demirköprü, Kemer barajlarının ihale edilmesinden ve bunların mukavelelerine göre tak
sitlerinin 1,954 ve 1955 bütçelerine aksetmesinden ileri gelmektedir. Nitekim 6421 sayılı Kanunla 1954 
yılında (29 600 000) liralık munzam tahsisat alınmış ve bu tahsisat karşılığı da Devlet Su işleri Teş
kilât Kanununun 2 nci maddesinin (j) fıkrasına müsteniden istikrazla temin olunduğu anlaşılmıştır. 
İdarenin 1955 yılı bütçesini samimiyet ve tevazün kaidelerine riayet edilmek suretiyle ve tasarruf 
zihniyetiyle hazırladığı görülmektedir. 

1955 bütçesinin A / l ve A/2 cetvellerinde teklif edilen tahsisatın hangi hizmetlere sarf edileceği 
aşağıda sırasiyle gösterilmiştir. 

I - ( A / l ) 

Fasıl 201. — Maaşlar : 

Maaşlara ait tahsisat 6200 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan kadrolar tutarına göre hesabe-
dilmiştir. Geçen yıla nazaran fazlası bulunan (488 748) lira 6211 sayılı Kanun gereğince memur
lara bir yıl içinde üç maaş nispetinde verilen tahsisat karşılığıdır. Üst dereceler için ayrıca tah
sisat teklif edilmemiştir. Verilen izahata nazaran mahdut adeddeki üst derece maaş fıkraları yıl 
içinde yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır. 

1954 bütçesine bağlı (L) cetveline dâhil 4 ncü dereceden 3 fen heyeti müdürü ve bir de maki
ne şubesi müdürü ve 6 ncı dereceden bir şube müdürü kadrosu serbest bırakılmış buna karşılık 
olarak 8 nci dereceden münhal 2 ve dokuzuncu dereceden 7, 13 ncü dereceden de 1 kadro 1955 (L) 
cetveline alınmış olup serbest bırakılanlarla (L)cetveline alman kadroların tahsisatı bir birine te
kabül ettiği cihetle tahsisat bakımından bütçeye bir yük tahmil edilmemiştir. 

Fasıl 202. — Ücretler : v * > * i !- '<• :>> ' : : — - • 

Merkez ve taşra daimî hizmetliler kadrosunda geçen yıla nazaran bir değişiklik olmadığından 
bunlar için kadro karşılığım teşkil eden (447 600) liraya 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek 
tahsisata ait (1.11 900) lira ilâve edilmek suretiyle (559 500) lira teklif edildiği görülmüştür. Kı-
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«a zaman zarfında mühim inkişaflar gösteren bu idarede Umum Müdürün daha rasyonel çalışa
bilmesini temin etmek üzere (550) liralık bir sekreter ile (250) lira ücretli bir daktilo kadrosunun 
(D) cetveline ithalini ve her iki kadroya ait (9 600) lira tahsisatın 202 - 11 nci merkez hizmetli
leri tahsisatına ilâvesiyle 202 nci fasıl yekûnunun (569 100) liraya iblâğını yerinde görmekteyiz. 

Fasıl 203. — G-eçiei hizmetlüer ücreti : 

Bu tertipte geçen yıla nazaran fazla bulunan (733 068) liranın (276 543) lirası 6211 sayılı Ka
nuna göre verilecek üç aylık tahsisat karşılığından ve mütebaki (456 525) lirası da 1954 yılında 
6421 sayılı Kanunla 4,6 ve 10 ay için alınmış olan (200 000) liralık tahsisatın bir yıllığa iblâğın
dan ileri gelmiştir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : • " 

Bu fasıl geçen seneki tahsisatın aynıdır. 

Ancak, inkişaf halinde bulunan bu idarenin yabancı uzmanlara olan ihtiyacı da aşikârdır. 
Bilhassa idrojeoloji işlerinin önümüzdeki yıl lâyıkiyle inkişaf ettirilmesi ve bu işlerde çalışa
cak elemanların açılacak kurslarda ecnebi uzmanların bilgilerinden istifade etmek suretiyle ye
tiştirilmeleri için ayrıca iki idrojeoloji uzmanının celp ve istihdamı zaruri olduğu yapılan tetkik 
neticesinde anlaşıldığından (2 500) er lira ücretli iki uzman kadrosunun ilâvesi ve bir yıllık üc
retleri karşılığı olan (60 000) liranın bu fasla konulmasını muvafık görmekteyiz. 

Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam. ve yardımlar : 

Bu fasla mevzu tahsisat gecen yıla nazaran (9 000) lira noksaniyle teklif edilmiş olup bu 
da vilâyetler memurları çocuk zammının hakiki eocuk sayısı nazari itibara alınmak suretiyle 
teklif edilmesinden ileri gelmiştir. Faslın diğer maddelerindeki tahsisat gecen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları : 

Bu fasıl için dairesince teklif edilen tahsisat geçen yılın aynıdır. Ancak, 1954 bütçesiyle vi
lâyetler döşemesi için alman (10 000) liralık tahsisat bölge teşkilâtı ihtiyacının yarısını bile kar-
şılıyamadığmdan bölgelerdeki müdürlük ve şube başmühendislikleriyle kısım mühendislikleri bi
nalarının asgari döşeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 302 nci faslın 20 nci maddesine mevzu 
döşeme tahsisatının mümkün olduğu takdirde bir misli artırılmak suretiyle (20 000) liraya ib
lâğım yerinde görmekteyiz. • 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve cetveller : 

Dairesince bu fasıl için geçen yıl olduğu gibi (10 000) lira teklif edilmiş ise de umum mü
dürlük merkez ve taşra teşkilâtının basılı kâğıt bakımından pek dar bir durumda oldukları 
anlaşıldığından bu faslın da bir misli artırılarak (20 000) liraya çıkarılmasını yerinde görüyoruz. 

Fasıl 305 — Merkez kira bedelleri : . 

Teşkilâttan bir kısmının merkez binasında yerleştirilmesi sağlanmış olduğundan geçen yıla 
nazaran bu tertip (25 000) lira eksiğiyle teklif edilmiş ve aynen kabul olunmuştur. 

Fasıl 306 — Giyecekler : 

Bu fasıl için teklif edilen tahsisat geçen yılın aynıdır. Ancak halen, merkez teşkilâtında 16 oda
cı, bekçi ve kaloriferci gibi giyeceklerinin idarece temini zaruri bulunan hizmetli mevcuttur. Bunlar 
için 1955 yılında 16 palto, 16 aded elbise ve 16 aded ayakkabı verileceği ve bunların tutarı da 
(4 800) liraya baliğ olduğu anlaşılmakla bu fasla daha (2 500) lira ilâvesini yerinde görmekteyiz. 
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Fasıl 307 — Yolluklar : 

Bu fasılda geçen yıla nazaran (10 000) lira bir fazlalık görülmektedir. Bunun (5 000) lirası sü
rekli görev yolluğuna ve ayrıca yeniden açılan 92 ve 93 ncü maddelere 6245 sayılı Kanunun 49 
ncu maddesi gereğince tahsildarlara maaş veya ücretlerinin % 30 u nispetinde verilecek tazminatla 
at veya bisiklet temini için tediye olunacak avanslar karşılığı (5 000) lira konulmasından ileri gel
miştir. Yapılan incelemede halen idare hizmetinde (175) lira ücretli 20 ve (150) lira ücretli 10 ki 
ceman (30) tahsildarın mevcut olduğu ve bunlara bir yıl içinde % 30 nispetine kadar verilmesi icab-
eden tazminatın (18 000) liraya baliğ olacağı bilhesap anlaşılmış ve ayrıca hayvan avansı karşılığı 
olarak da (2 000) liralık tahsisat konulması lâzımgeldiği neticesine varılmıştır. Bu itibarla dairesin
ce bütçenin hazırlnması tarihindeki tahsildar adedi nazarı itibara alınarak 92 ve 93 ncü maddelere 
konulan (5 000) liraya (15 000) lira daha ilâvesiyle fasıl yekûnunun (70 000) liraya iblâğı kanuni 
hakların temini bakımından yerinde görülmüştür. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları : 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün günden güne artan temasları ve faaliyetleri neticesi bu 
fasla mevzu tahsisatın kifayet edemiyeceği anlaşıldığından (4 000) lira ilâvesiyle fasıl yekûnunun 
(10 000) liraya çıkarılması uygun görülmektedir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : 

1954 bütçesine bu fasıl için konulan (100 000) liranın kâfi gelmediği ve bu itibarla münakale 
yoluna gidilmek suretiyle (180 000) liraya çıkarılacağı anlaşılmaktadır. Filhakika 6200 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin (C) bendinin 2 nci fıkrası gereğince istihdam edilecek mukaveleli 
avukat ücret ve yoluklarını da ihtiva eden bu fasla istimlâk işleri dolayısiyle açılmış olan dâ
vaların günden güne artması da göz önüne alınarak geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. 

Fasıl 452 — Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve gündelikleri : 

Geçen yıl olduğu gibi (10 000) lira "olarak teklif edilen bu fasla ait tahsisatın yabancı memle
ketlere gönderileceklerin artırılması ve idare elemanlarının teknik bilgilerinin kuvvetlendirilmesi 
yerinde olacağı derpiş edildiğinden bu fasla mevzu tahsisatın (5 000) lira tezyidi ile (15 000) li
raya iblâğı uygun görülmüştür. 

Fasıl 458 — Fuar, sergi ve teşvik masrafları : 

1954 bütçesine bu fasıl için (15 001) lira konulmuş ise de önümüzdeki yılda (5 001) liranın 
kâfi geleceği anlaşıldığından bu miktar tahsisat teklifi yapılmak suretiyle (10 000) lira tasarruf 
edilmiştir. 

Fasıl 507 — 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istikrazı : 

1955 bütçesinin tanzimi sırasında istikraz akdine dair Vekiller Heyetinden karar istihsal edi
lemediği için bütçeye tahsisat konulmadığı verilen izahattan anlaşılmıştır. Ancak yeniden inşa
sına başlanılan Hirfanlı, Demirköprü ve Kemer barajlarının inşaatı karşılığı olarak 6221 sayılı 
Kanunla kabul edilen (29 600 000) liralık tahsisat karşılığının Devlet Su İşleri Teşkilât ve Vazi
felerine dair 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (J) fıkrası gereğince yapılacak iç istikrazla 
karşılanması mezkûr kanunun 3 ncü maddesi hükmü icabından bulunmuş ve bu miktarda dahilî 
istikraz tahvilleri ihracı için Vekiller Heyetince de karar ittihaz edilmiş ve hattâ üç tertipte çı
karılan muvakkat tahvillerden birinci tertibi tamamen ikinci tertibinde satışa arz edilmiş oldu
ğu verilen izahattan anlaşıldığı cihetle faiz, itfa vâdeleri 1955 yılında hulul edecek bu tahviller 
için yukarda gösterildiği veçhile 507 nci faslın açılması ve 10 ncu maddesine % 5 faiz karşılığı 
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olarak (1 480 000) ve 20 nci maddesine itfa karşılığında (1 840 000) lira ve muvakkat tahville
rin tadili için bastırılacak asıl tahvillerin baskı ve sair masrafları karşılığı olarak da 30 ncu 
umumi masraflar maddesine' de (240 000) lira İd ceman bu fasla (3 200 000) lira tahsisat konul
ması lâzım ve zaruri görülmüştür. Esasen idare ile Maliye Vekâleti arasında bu hususta mutabakat 
bulunduğu anlaşılmıştır. Çıkarılan muvakkat tabiîlerin adediyle beherinin kıymeti ve umumi kıy-
mfiti aşağıda gösterilmiştir. 

1 nci tertip 

Aded Beheri Lira Tutarı Lira 

7 1 000 000 7 000 000 
2 500 000 1 000 000 

9 8 000 000 
2 nei tertip 

Aded Beheri Lira Tutarı Lira 

3 1 000 000 3 000 000 
17 500 000 8 500 000 
5 100 000 500 000 

25 12 000 000 
3 ncü tertip 

Aded Beheri Lira Tutarı Lira 

11 500 000 5 500 000 
41 100 000 4 100 000 

52 9 600 000 

II (A - 2) Yatırımlar 

Fasıl 752 — Satmalınacak taşıtlar : 

1954 bütçesine bu tertip için konulan (300 000) lira ile 5 aded kamyoa, 11 aded pikap re 15 aded 
de kaptıkaçtı alınmıştır. 1955 bütçesiyle teklif edilen tahsisat yine (300 000) lira olup bununla 
16 aded kaptıkaçtı, 25 aded pikap mubayaa edilecektir. Yedek parçalar bedeli de bu tahsisata 
dâhildir. 

Fasıl 771. — 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak, işletmeler döner serma
yesi : 

Bu tertip için geçen yılın aynı olarak (300 C00) lira teklif edilmiştir. Yapılan incelemede 1 
Mart 1954 tarihinde teşekkül eden Umum Müdürlüğün mezkûr yıl zarfında ancak 3 yerde işletme 
açabildiği ve döner sermaye tahsis ettiği anlaşılmıştır. 1955 yılında geriye kalan mahallerde de 
işletmeler açmak için gerekli hazırlıklara başlandığı verilen izahattan anlaşılmakla vâki teklif 
(300 000) lira olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Fasıl 786. — 3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 6089 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yer altı 

ve yer üstü su işleri : 

I I - Yapım ve esaslı onarım masrafları : ^ : ** ' " !'"''-' '••"••'•*• 

İdarenin esaslı inşaat ve onarım masraflarını ihtiva eden bu tertip için teklif edilen tahsisat 
(124 793 298) liradır. Bunun {51 032 078) lirası 1954 programına dâhil işlerin 1955 bütçesine in
tikal eden bakıyeleriyle inşaat sahalarının istimlâk bedeli ve amele yevmiyeleri bedelleri karşılı-
ğını teşkil etmektedir. (73 761 220) lirası da Seyhan, Hirfanlı, Kemer, Demirköprü, Ayrancı, Sil
le. ve Damsa barajlarının 1955 yılında tahakkuk edecek sitüasyonlarına ve baraj sahalarının is
timlâk bedeli ile vâdeleri 1955 te hulul edecek bonoların resülmal ve faiz karşılıklarına ait bulun
maktadır. Bu fasla mevzu tahsisat yukarda da işaret edildiği veçhile munzam ödenek hariç geçen yıl
dan fazla gibi görünmekte ise de raporumuzun mütalâa ve temenniler kısmında da tafsilen arz edil
diği üzere memleketin yer altı. ve yür. üstü suları bakımından muhtaç olduğu tesislerin bir an ev
vel yapılması ve bu suretle kuraklık ve seylâplar yüzünden millî servetin uğradığı mühim zarar
ların önlenmesi için bu maddeye daha (15 000 000) lira ilâvesiyle tahsisat yekûnunun (139 793 298) 
liraya çıkarılmasını lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Fasıl 786. — 3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 6089 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su iş
leri yapımı ve esaslı onarım masrafları : 

Geçen sene miktarında tasarıda yer alan (40 000) liralık tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl 786 - Madde 20. — Makine ve araçların onarımı : 

Geçen yıla nazaran (250 000) lira artırılarak (750 000) liraya çıkarılan bu maddedeki tahsi
sat aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl 786 — Madde 30 satınalınacak makine, satış ve araçlar: 

1954 bütçesinde bu tertip için (800 000) lira konulduğu ve bu yıl bütçesinde (3 030 000) lira 
ilâvesiyle (3 830 000) liraya çıkarıldığı görülmüştür. Verilen izahata nazaran Alman kredisinden 
faydalanılarak satınalınacak olan (248) aded muhtelif inşaat makineleriyle inşaat malzemesi ve 
bunların yedek parçaları bedellerinin % 20 sini teşkil eden bu tahsisat esasen 1954 yılında yapıl
mış olan mutabakata müsteniden teklif edilmiştir. 

Fasıl 786 — Madde 70 işletme masraflar]: 

Bu maddedeki tahsisat geçen yıla nazaran (800 000) lira fazladır. Bu da inşaatı 1955 yıkınla 
tamamlanarak işletmeye açılacak tesislerin bakım, muhafaza ve işletme masrafları karşılığına an
cak kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Fasıl 787 — Ankara lâğımlarının yapını ve bakım masrafları: 

1955 bütçesine bu fasıl için konulan tahsisat 1954 yılına nazaran (770 000) lira eksiktir. Teklif 
edilen (30 000) liranın yalnız işletme ve bakım masrafları karşılığı olduğu dairesince Verilen iza
hattan anlaşılmıştır. 

Fasıl 788 — Teknik hizmetler geçici görev yollukları : 

Geçen sene bu fasla (300 000) liralık tahsisat konulmuş ve kâfi gelmediğinden 6414 sayılı Ka
nunun 3 ndü maddesi gereğince senesi zarfında (120 000) lira münakale yapılarak (420 000) lira
ya çıkarıldığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. Esas hizmetleri itibariyle teknik mahiyette olan 
işlerin eksiksiz ve tehirsiz olarak görülebilmesi teknik elemanlara ait yolluk ve gündeliklerin 
zamanında teminine vabeste olduğu aşikârdır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu gündelik nispetle
rini artırmış olduğu cihetle bu miktar tahsisatın ancak kâfi geleceği anlaşılmıştır, 
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Fasıl 791 — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım: 

Köy içme sularına ait dileklerimiz raporumuzun mütalâa ve temenniler kısımlarında gösteril
miş olduğundan bu fasla 1955 yılı için (20 000 000) lira konmuştur. 

n i - Oelirler 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü gelirleri bütçeye bağlı (B) cetvelinde görüldüğü üzere 
(163 000 000) liradır. Bunun (1 166 000) lirası 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 nci fasıllarda yazılı vari
dat nevilerinden (161 834 000) lirası da devlet bütçesinden yapılacak yardımlarla temin edile
cektir. Devlet bütçesinden yapılacak yardımdan (4 564 000) lirası yatırımlar dışında kalan mas
raflar ve (157 270 000) lirası yatırımlar karşılığını teşkil etmektedir.^ İdare tahakkuk ve tahsi
lat işlerini sene sonuna doğru ancak ikmal edebilmiş olduğu için mülga Su İşleri Reisliği zama
nında mal sandıklarınca tahakkuk ettirilerek ahiren mahallî su işleri bölge teşkilâtına devrolu-
nan muhtelif senelere ait gelir tahakkukatı bakayasının peyderpey tahsili eihetine gidildiği ve 
6200 sayılı Kanunun 38 nci maddesi gereğince işletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak iş
letme ücretleri tahakkukat işlemlerinin de bu ay içinde tekemmül ettirilerek tahsiline tevessül 
olunacağı verilen izahattan anlaşılmıştır 

Umumi mütalâa ve dilekler ~ , 

Yurdumuzun büyük bir süratle kalkınmaya başlamış bulunmasında zirai istihsalin başlıca 
âmillerinden biri olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Modern ziraatte ise sulamanın ne kadar 
mühim bir mevki işgal ettiği artık herkesçe bilinmektedir. Köylere temiz içme ve kullanma suyu 
temin etmek ve bataklıkları kurutmak suretiyle halkın sağlığını korumanın ve ziraate elverişli 
yeni yeni sahalar eide etmenin ve taşkına maraz sahaların emniyetini sağlamanın Su İşleri Teşki
lâtımızın en önemli vazifeleridir. 

Bütün bu işlerin, Yüksek Meclisin 1953 senesinde kabul ettiği 6200 sayılı Kanun ile mülhak 
bütçeli bir daire olarak teşekkül etmiş bulunan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından, 
kanunun kendisine bahşetmiş olduğu imkânlar ile geniş mikyasta tahakkuk ettirmeye çalışılmak
ta olduğu memnunlukla müşahede olunmuştur. 

Bununla beraber yağışlı olmıydn senelerde, suyu olan mıntakalarda derhal sulama şebekeleri 
tesis etmek; suyu kıt olan veya hiç olmıyan bölgelerde ise küçük barajlar ile kış sularını topla
mak veya yeraltı suları araştırılmak suretiyle su temin etmek ve sulama yapmak, imkân ve hazır-
lıklariyle girmek icabeder. 

Bu itibarla Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün geçen bir senelik faaliyetini kısaca göz
den geçirmek faydalı olacaktır. 

IV 

28 . I I . 1954 tarihinde teşekkül etmiş olan Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü evvelce Nafıa 
Vekâletince yapılmakta bulunan su işleriyle ilgili bütün hizmetleri ve bu arada mukaveleye 
bağlanmış olarak inşa halinde bulunan bütün su işlerini devir almış bulunmaktadır. 

Devir alman bu mukaveleler 330 aded olup ihale bedelleri yekûnu (280 500 000) liradır. 

Bu işlerin ikmalini mütaakıp : 

a) ( 2 390 000) dönüm arazi taşkından korunmuş; 

b) ( 920 000) dönüm arazi kurutulmuş; 
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c) ( 3 030 000) dönüm arazi sulanmış; 

d) (32 000 000) dönüm arazinin haritası alınmış; 

e) ( 63 000) kilovat takatinde enerji membaları elde edilmiş olacaktır. 

V - Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünün ilk programı 

Ele alınacak su işlerinin bir ana programa bağlanması ve diğer vekâletlerin fiiliyat sahası
na intikal ettirecekleri işlerle âhenktar olmasını temin maksadiyle, işbu ana programın ilgili 
vekâlet temsilcilerinin de iştiraki ile bir komisyonda tetkik ve karara bağlanması ve bu husu
sun bir Vekiller Heyeti kararı ile kesbi katiyet etmesi esbabı mucibesi ile 6200 sayılı Kanunun 
21 nci maddesi tedvin edilmiş idi. 

Bu maddenin tatbikatı olarak : 

a) Bugüne kadar yapılmış veya halen yapılmakta bulunan su işleri tesislerinin ikmal veya 
tevsii; 

b) Yeni havzalarda ele alınacak işler; ' , • • • • 

c) Yer altı suları; 

d) Münferit su işleri. 

Mevzularını esas almak suretiyle ilk imkânda ele alınması lüzumlu olan su işlerinin ana 
hatlarını belirten bir sıralama cetvelinin ilgili vekâletlerin temsilcileri ile müştereken hazırlan
mış ve Heyeti Vekilece tasdik buyurulmuş olduğu memnunlukla öğrenilmiştir. Bu ana progra
mın malî portesi (1 400 000 000) liraya baliğ olmaktadır. Her yıl verilecek tahsisat ile bu ana 
programın kısa bir zamanda tahakkuk ettirilmesi temenniye şayandır. « 

Yine 6200 sayılı 'Kanunun 2 nci maddesi bu sıralama cetveli esasları dâhilinde üçer senelik 
programlarla hareket edilmesini âmirdir. 

îlk tatbikat olarak hazırlanmış olan üç senelik programın yalnızca 1954 senesine ait olan kısmı 
keşif bedeli olarak (58 330 000) liraya baliğ olmaktadır. Hazırlanmış olan bu program mevkii tatbi-
ka konulmaya başlanmıştır. 

Yine 1954 senesi içinde Vekiller Heyeti karan ile muhammen keşif bedelleri yekûnu S00 000 000 
lira olan 3 baraj (Demir köprü, kemer, Hirfanlı) inşaatı mukaveleye bağlanmış ve inşaat safhasına 
geçilmiştir. 

1958 senesinde bitecek olan bu barajlar rasıtasiyl© (840 000) dönüm saha taşkından korunacak 
(1 410 000) dönüm saha sulanacak ve (245 000) Kw. takatinde enerji membaı temin edilmiş ola
caktır. 

Bahse konu 22 nci maddenin tatbikatı olarak hazırlanmakta olan, 1955, 1956, 1957 senelerine ait üç 
senelik programın tutarı takriben (300) milyon lirayı ve bunun için de 1955 senesine ait olan kısım
da takriben (75 000 000) lirayı bulacağı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan bedeli halkın yapacağı su işlerine yardım tahsisatından evvelce Nafıa Vekâleti 
bütçesinden ödenegelmekte olan ve vilâyetlerce köylere içme suyu temini maksadiyle yeraltı suyu
nun araştırılmasını hedef tutan faaliyete bu sene de Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünce aynı 
şekilde devam olunduğu anlaşılmıştır, ve yine bu cümleden olmak üzere Balıkesir, Antalya, İsparta, 
Niğde, Amasya ve Seyhan vilâyetlerinde yeraltı suyu araştırmaları yapıldığı bundan başka ihale su
retiyle Konya, Urfa ve Mardin mmtakalarmda yapılan araştırmalara ilâveten emanet inşaat sure
tiyle de Diyarbakır bölgesinde yeraltı suyu araştırmasına bilfiil başlandığı öğrenilmiştir. 

( S. Sayım : 160 ) 
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Ayrıca 1955 senesinde yeraltı suyu araştırılmasını hedef tutan ve bütün memlekete şâmil olmak 

üzere kredi esası dâhilinde hazırlanmış bulunan (140 000 000) liralık büyük bir projenin tatbiki 
imkânları araştırılmaktadır. Şimdiden bu proje ile ilgili tekliflerin yapıldığı memnuniyetle öğrenil
miştir. 

Bundan başka muhammen keşif bedelleri yekûnu 200 milyon lirayı bulacağı anlaşılan küçük 
barajlar programının da hazırlanmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Bununla beraber teklif edilmiş olan tasarıda gerek 1955 programının tatbikatı için gerek yeraltı 
suyuna ait bahsedilen büyük projenin fiiliyat sahasına intikal ettirilebilmesi için ve gerekse küçük 
barajlar programının tatbikatı için tahsisat konmadığı müşahede olunmuştur. 

VI - Köy su işleri 

Halkın yapacağı su işlerine yardım faslı ile köylerimize temiz içme ve kullanma suyu temin etmek-
lo vatandaşın sıhhatinin korunmasına büyük ölçü do hizmet edilmiş olduğuna inanıyoruz. Şimdiye 
kadar temiz ve sıhhi içme suyuna kavuşan takriben (18 000) köy mevcuttur. Verilecek yeni tahsisat
lar ile bu mevzuun en kısa zamanda hallolunmuş olacağına kani bulunuyoruz. Bununla beraber şu
nu da kaydetmek yerinde olur ki, elde mevcut imkânlar ile şimdilik köylerimize ancak birer çeşme 
yapılabilmiştir. Bütün köylerin bu suretle zaruri olan ihtiyaçları ikmal edildikten sonra bu suları 
kolayca kullanabilecek surette diğer içme ve kullanma suyu tesisleriyle de teçhiz etmek üzere bu fas
lın gelecek yıllarda da devam ettirilmesi büyük fayda sağlıyacak ve köylüyü kalkındırma dâvamızın 
tahakkukuna hizmet etmiş olacaktır. 

VII - Personel mevzuları ve haklan 

Teknik eleman mevzuu hakkındaki noktai nazarımızı Nafıa Vekâleti bütçesine ait rapurumuzun 
umumi mütalâa kısmında arz etmiştik. Buna ilâveten DSİ, Umum Müdürlüğünde çalışmakta olan 
veznedarların durumunu açıklamak icabetmektedir. 

Gerek Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerde gerekse mülhak bütçeli idarelerde istihdam edil
mekte olan veznedar, veznedar yardımcıları ve kıymet muhafızlarına kasa tazminatı verilmekte oldu
ğu malûmdur. 

Devlet Su îşleri Teşkilâtında halen 13 veznedar müstahdem olup 6200 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine dayanılarak yeniden kurulacak bölgeler için de muhasebeci ve veznedar tâyini gerekecek
tir. Esasen idarenin ilerdeki inkişafları göz önünde tutularak, 6200 sayılı Kanunla kâfi miktarda vez
nedarlık kadrosu da alınmış bulunmaktadır. 

Umumi Muvazene dahilindeki dairelerle mülhak bütçeli dairelerde çalışan memurlara aylık tutar
larının % 15 inden % 25 ine. kadar kasa tazminatı verilmekte olmasına rağmen Devlet Su İşleri 
Teşkilât Kanununda buna dair bir hüküm mevcut olmaması ve ayrıca hususi bir kanun da istihsal 
edilmemesi sebebiyle bu idare veznedarlarının emsaline bahşedilmiş olan bu haktan istifade edeme-

• dikleri ve mütemadiyen müracaatta bulunarak sızlandıkları ve hattâ bunlardan bâzısının idare aley
hine Devlet Şûrasına dâva açtıkları öğrenilmiştir. Geçen 1954 malî yılı içerisinde mevcut veznedarla
ra kasa tazminatı namiyle hiçbir para ödenemediği ve önümüzdeki 1955 yılında bu durumun devamı 
halinde mağdur bir vaziyete düşecekleri muhakkaktır. 

Bu tibarla daimî mahiyeti haiz olmak üzere bu hususta bir kanun istihsal ve tedvinine kadar 
bunlara da emsali veçhile kaza tazminatı verilmesi muadelete uygun olacağına kaani bulunuj oruz. 
Mevcut 13 veznedarın bir yıllık maaş tutarının % 20 si nispetinde bütçenin (A - 1) cetvelinde yeni
den açılacak 218 nci fasla 7 800 lira tahsisat konulmasını arz ve teklif ederiz. 

( S. Sayısı : 160 ) 
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VIII • Su Ortaklan Kanunu 

İşletmeye açılmış su işleri tesislerinin mahallî ortaklıklar tarafından işletilmesi gerek maksadı 
randımanlı bir şekilde temin etmek ve gerekse su işleri teşkilâtının işletme kısmının büyük nâkyasta 
genişlemesini önlemek bakımından evvelce Büyük Millet Meclisince uygun görülmüş ve bu husus 
6200 sayılı Kanunda kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla bahse konu olan ortaklıkların kurulmasını hedef tutan ve halen Büyük Milet Mec
lisine tevdi edilmiş bulunan «Su Ortaklıkları Kanunu» tasarısının da bir an evvel kanuniyet kes-
betmesini lüzumlu görüldüğüne işaret etmek isteriz. 

Netice 

Gerek yukarda bahsedilen kurak devreye mücehhez olarak giderilmek üzere küçük barajlar ve 
yeraltı suyu araştırılması mevzularını ve gerekse tesbit edilmiş olan ana programın ilk sırasında 
olanlardan âcil ve zaruri görülenleri fiiliyat sahasına çıkarmak ve yukarda fasılların tetkikinde 
ileri sürülen mütalâalar muvacehesinde 786 - 11 faslına 15 milyon ve (A - 1) cetveli giderlerine 
de (3 323 900) lira ki, ceman yekûn Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesine (18 323 900) lira 
ilâve edilmesinin lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 1955 yılı bütçesinin memlekete hayırlı olması temenni
siyle raporumuzu Yüksek Komisyona saygımızla arz ederiz. 

Trabzon Mebusu Konya Mebusu Antalya Mebusu Sivas Mebusu 
S. Fehmi Kalaycıoğlu Remzi Birand Ahmet Tokuş Ahmet özel 

Konya Mebusu 
Mustafa Bağnaçik, 

(S. Sayısı: 160) 
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Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 2 . II . 1955 
Esas No. 1/130 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 30 . II . 1954 tarihli ve 71/2847 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası En
cümenimize havale edilmiş olmakla Nafıa Veki
li, Devlet Su işleri ve Maliye Vekâleti Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Suişleri Umum Müdürlüğünün 1955 
yılı bütçesini Encümenimiz namına tetkik eden 
raportörümüzün raporu okunduktan ve Umum 
Müdürlüğün faaliyetiyle ilgili mevzular üzerinde 
müzakere cereyan ettikten ve vâki sualler hükü
met mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine 
geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1955 yılı Bütçe kanunu 
lâyihasına merbut ve masraf tertiplerini ihtiva 
eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle (1 381 716) lira fazlasiyle (5 730 000) 
ve yatırımlara ait (A/2) işaretli cetvel yekûnu 
ise yine (67 991 085) lira fazlasiyle (157 270 000) 
lira olarak hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan incele
melerde, inkişaf halinde bulunan bu idarenin 
hidrojeoloji işlerinin önümüzdeki yıllardaki geliş
mesi ve bu işlerde çalışacak elemanların açılacak 
kurslarda ecnebi mütahassıslardan istifade etti
rilmek suretiyle yetiştirilmeleri bakımından iki 
hidrojeoloji uzmanının celp ve istihdamı için 204 
ncü fasla (60 000), ahiren kabul olunan 6245 
sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince tah
sildarlara maaş ve ücretlerinin yüzde otuzu nis
petinde verilecek tazminata ait 307 nci fasılda 
yeniden açılmış bulunan 92 nci maddeye (13 001) 
ve aynı kanunun hükmüne göre at ve bisiklet te
mini için verilecek avansa dair 93 ncü maddeye 
(1 999) ve teknik yardımdan faydalanmak sure
tiyle yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve gündelikleri karşılığını, ihtiva eden 
452 nci fasla (5 000) liranın ilâvesi ve Hirfanlı, 

Demirköprü ve Kemer barajlarının inşaatı karşı
lığı olarak Bütçe kanunu lâyihasının tanzimin
den sonra yapılan iç istikrazın, faiz, itfa ve 
umumi masraflarının temin edilebilmesi için 
bütçede yeni bir fasıl açılarak bu faslın maddele
rine ceman (3 200 000) lira tahsisat vaz'ı Encü-
menimizce kabul edilerek bu suretle (A/l) işa
retli cetvel yekûnu (9 010 000) lira olarak tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin 791 nci köylerde halkın yapacağı 
su işlerine yardım faslı üzerinde yapılan müza
kerede köy su yolları yapımı için hariçten ithal 
edilecek boruların ve bunlara ait dövizin tedari
kindeki müşkülât dolayısiyle Devlet Su işleri 
Umum Müdürlüğünce çimento ve amyant halita
sından mürekkep su borularının memleket dâhi
linde imali hususunun nazarı dikkatta alınması 
ve aynı fasılda mevcut tahsisat, köylerde halkın 
yapacazı su işlerine yardım olarak vilâyetlere 
tevzi edilmekte olduğuna göre, senesi içinde sarf 
edilmiyen kısmı hakkında 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 55 nci maddesi hükmü ge
reğince ertesi yıl bütçelerinde aynı mevzua tah
sis ve sarf edilmek üzere devri temenniye şayan 
görülmüş ve bu husus hakkında bütçeye ilişik 
(R) cetveline de formül ilâve edilmek suretiyle 
(A/2) işaretli cetvel Hükümetin teklifi veçhile 
kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren 
bütçe kanunu lâyihasına ilişik (B) işaretli cet
vel yekûnu (161 834 000) lirası devlet bütçe
sinden yapılacak yardımdan ve mütebaki
si çeşitli varidattan terekkübetmek üzere 
(163 000 000) lira olarak hükümetçe tesbit ve 
tahmin edilmiştir. 

Bütçenin masraf kısımlarını ihtiva eden 
(A/l) işaretli cetvele yapılan ve yukarda arz 
edilen zamların tutarı olan (3 280 000) liranın, 
varidatı gösteren (B) işaretli cetvelde bütçe 
kanunu lâyihasının tanziminde derpiş edilmesi
ne imkân görülememiş olan geçen seneden 

( S, Sayısı : 160) 
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devredecek nakit ile karşılanabileceği hükü
met tarafından ifade edilmiş olduğundan mez
kûr cetvelce yeni bir fasıl açılarak bu miktar 
ilâve olunmuş ve bu suretle (B) işaretli cetvel 
yekûnu da (166 280 000) lira olarak Encüme-
nimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Birinci ve ikinci maddeleri tahsisat ve vari
dat tahminlerine ait rakamlar değiştirilmek su
retiyle, mütaakıp maddeleri ise hükümetin tek
lifi veçhile kabul olunan Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyi
hası ekleri bulunan cetvellerle birlikte Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Deisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Afyon K. 
A. D emir er 

M. M. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Ankara 

Ş. K. Mengü 

Antalya 
A. Tokuş 
Balıkesir 
8. Yırcalı 

Çoruh 
Y. Gürsel 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Hatay 
§. İnal 
Konya 

M. Bağrıaçik 
Ordu 

R. Aksoy 
Sinob 

.İV*. Sertoğlu 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
8. Ataman 

Aydın 
Z. XIray 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
içel 

î. Gürgen 
Muğla 

A. Sarıoğlu 
Rize 

H. Ağun 
Sinob 

8. Somuncuoğlu 
Urfa 

F. Ergin 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
Diyarbakır 

/ . H. Tiğrel 
Gazianteb ^ 
E. Cenanı 
Kırklareli 
§. Bakay 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Seyhan 
8. Ban 
Sivas 

A. özel 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
H. Balık 

( S. Sayışı : 160 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
bütçe kanunu lâyihası 

1955 yhx 

MADDE 1. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masraflar için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (5 730 000) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (157 270 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 1955 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (163 000 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünce 1955 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 
1955 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI .1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu hizmetlilerden 1953 bütçe yılında (D) işa
retli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret 
değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılma nazaran al
makta oldukları ücretleri azalmış olanlara arada
ki farkın ödenmesine 1955 bütçe yılında da de
vam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekille
ri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂDlLl 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
bütçe kanunu Myihası 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masraflar için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (9 010 000) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (157 270 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Umum Mü-
dürlüğünün 1955 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (166 280 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1955 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup* da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları, 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1955 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım tertipleriyle yatırım tertipleri bakiye
lerinden eski yıllar borçları tertibine Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

B. E. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve Güm. 
rük ve inhisarlar Vekili V 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili İktisat ve Ticaret Vekili 
K. Zeytinoğlu S. Yırcah 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili G. ve inhisarlar Vekili 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili ve 

Ziraat Vekili V. 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

C. Yardımcı 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
F. Çelikba§ 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/ l - CETVELİ 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

642 000 
1 315 500 

1 

I 

1 957 502 

91 800 
355 800 

447 600 

190 250 

459 400 

649 650 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

802 500 
1 643 748 

1 

1 

2 446 250 

114 750 
444 750 

559 500 

421 125 

961 593 

1 382 718 

802 500 
1 643 748 

1 

1 

2 446 250 

114 750 
444 750 

559 500 

421 125 

961 593 

1 382 718 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 486 000 486 000 546 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak* zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 10 000. 10 000 10 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 40 000 31 000 31 000 
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F. M. 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

64 100 

1955 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

5&100 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1.500 

55 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 

1 500 

132 280 

210 

301 

1 500 

132 280 

1 500 

132 280 
12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

24 051 
10 000 
10 000 
3 000 

179 331 

2 100 

3 787 783 

5 000 
10 000 
10 000 
10 000 

24 051 
10 000 
10 000 
3 000 

179 331 

2 100 

5 112 499 

5 000 
10 000 
10 000 
10 000 

24 051 
10 000 
10 000 
3 000 

179 331 

2 100 

5 172 499 

5 000 
10 000 
10 000 
10 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Merkez kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

1954 1955 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

8 000 8 000 8 000 
10 000 10 000 10 000 
53 000 53 000 53 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 
15 000 
15 000 

74 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 
15 000 
15 000 

74 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 
15 000 
15 000 

74 000 

10 000 10 000 10 000 

15 000 15 000 15 000 

15 000 15 000 15 000 
25 000 25 000 25 000 
10 000 10 000 10 000 

65 000 65 000 65 000 

60 000 35 000 35 000 
2 300 2 300 2 300 

10 000 15 000 15 000 
10 000 10 000 10 000 
15 000 15 000 15 000 

10 000 10 000 .10 .000 

0 4 999 18 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

93 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
avans 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

O 

45 OOO 55 000 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masrafları 
Üniversitede okutulacak öğ
rencilere verilecek burslar 
Yayın masrafları 

10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

30 000 30 000 

100 000 

18 000 

5 000 
7 000 

200 000 

0 

5 000 
7 000 

2 000 

70 000 

11 
12 

30 
40 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

3 000 
3 500 

6 500 

* 315 800 

6 000 

10 000 
20 000 

3 000 
3 500 

6 500 

300 800 

6 000 

10 000 
20 000 

3 000 
3 500 

6 500 

315 800 

6 000 

10 000 
20 000 

30 000 

200 000 

0 

5 000 
7 000 

Fasıl yekûnu 12 000 12 000 12 000 
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- 2 ? 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 10 000 10 000 15 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
icabettirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 2 500 2 500 2 500 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 30 000 30 000 30 000 

35= 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

32 500 

15 000 

1 

15 001 

32 500 

5 000 

1 

5 001 

32 500 

5 000 

1 

5 001 

476 Kurs masrafları 5 000 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 228 501 300.501 305 501 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 10 000 10 000 10 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1950 - 1953 yuları borçları 3 000 3 000 3 000 
20 1928 - 1949 » » 200 200 200 

Fasıl yekûnu 3 200 3 200 3 200 

505 Hükme bağlı borçlar 3 000 3 000 3 000 

( S. Sayısı : 160 ) 



— 28 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

507 6200 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince çıkarılan % 5 
faizli 1954 istikrazı 

10 % 5 faiz karşılığı 
20 İtfa karşılığı 
30 Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 480 000 
1 480 000 

240 000 

0 

16 200 

0 3 200 000 

16 200 3 216 200 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 787 783 
315 800 
228 501 
16 200 

4 348 284 

5 112 499 
300 800 
300 501 
16 200 

5 730 000 

5 172 499 
315 800 
305 501 

3 216 200 

9 010 000 

752 
771 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

Satmalmacak taşıtlar 300 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 

786 3132, 4100, 4.649, 5259, 5977 ve 
6089 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak yer altı ve yer üstü 
su işleri 

11 Yapım ve esaslı onarım mas
rafları 

300 000 

62 538 915 
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300 000 

300 000 

300 000 

300 000 

124793 298 124 793 298 



M. 

12 

20 
30 

40 

70 
80 

81 
82 

— 29 

Tahsisatın nev'i 

4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 
masrafları (Sürekli onarım
lar) 
Makine ve vasıtaların onarımı 
Satmalınacak makine, taşıt ve 
vasıtalar 
istikşaf, etüd, proje, aplikas
yon masrafları 
İşletme masrafları 
5977 sayılı Kanun gereğince 
temin olunan (25 200 000) do
larlık kredi faizi 
İtfası 
Umumi masraflar 

— 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

40 000 
500 000 

800 000 

500 000 
3 200 000 

0 
0 
0 

1955 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 
750 000 

3 830 000 

500 000 
4 000 000 

2 226 700 
1 
1 

ı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

40 000 
750 000 

3 830 000 

500 000 
4 000 000 

2 226 700 
1 
1 

Fasıl yekûnu 

Ankara lâğımlarının yapım ve 
bakım masrafları 
Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahları 
Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 

Yatırımlar yekûnu 

67 578 915 

800 000 

300 000 

20 000 000 

89 278 915 

136140000 

30 000 

500 000 

20 000 000 

157 270000 

136140000 

30 000 

500 000 

20 000 000 

157 270 000 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 
Devredilen tesislerden veya 
ortaklıklardan alınacak bedel 
ve paylar 
işletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 
Menkul ve gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 
Mütaahhitlere verilecek maki
ne, malzeme, alet ve edevat, 
depo ve arazi ve saire kira be
delleri 

1 000 000 1 100 000 1 100 000 

1 000 15 000 

45 000 

15 000 

45 000 

Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 
Yatırımlar için 

Fasıl yekûnu 

Teberrular ve diğer çeşitli va
ridat 
Geçen yıldan devreden nakit 

UMUMÎ YEKÛN 

3 347 279 
89 278 915 

92 626 194 

1 
0 

93 627 199 

4 564 000 
157 270 000 

161 834 000 

5 997 
0 

163 000 000 

4 564 000 
157 270 000 

161 834 000 

5 997 
3 280 000 

166 280 000 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 25 .12 .1953 

Numarası 

6200 

Ö Z E T Î 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifelerine dair olan Kanunun 38 nci maddesi 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

2 Kaloriferci 
4 Daktilo (Ecnebi dil bilir) 

> » 
» 
» 

» (Steno) 
5 Santralci 

Memur 
» 
» 

Kütüphane Me. 
Doktor 

6 Tevzi memuru 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

* 2 
1 
1 
9 
2 

40 

225 
475 
350 
250 
225 
200 
150 
175 
300 
225 
300 
250 
175 
150 
200 
300 
150 
150 
150 
125 
100 
100 

G. Memuriyetin nev'i 

2 Usta 
> 
» 
» 

3 Şoför 

> 
Bahçıvan 

» 
4 Daktilo 

> 
5 Memur 

» 
Doktor 
Tahsildar 

» 
Santralci 
» 

6 îşçi 

Bekçi 

Hademe 

TAŞRA 

Aded 

2 
1 
3 
2 
4 
3 
6 
10 
5 
1 
2 
5 
5 
10 
8 
8 
10 
20 
10 
2 
1 
10 
10 
18 
10 
15 
5 

Ücret 

200 
250 
175 
150 
250 
200 
225 
175 
150 
200 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 

10 100 

196 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri 

G - CETVELİ 

Kanun 
No. 

3132' 
4100 Su işleri için gelecek yıllara geçici yük-
4649 i. ilenmelere girişilmesi hakkındaki kanun-
5259 1ar 
6089 
5977 
6200 Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teş

kilât Kanununun gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 37 
nci maddesi 
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D. 

9 
9 
9 

10 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

4 Fen heyeti müdürü (Yk. müh.) 
(îht. mev.) 

4 Yk. mühendis veya mühendis 
(îht. mev.) 

6 Yk. Müh. veya Müh. veya Fe. 
Me. (îht. Mev.) 

8 Yk. Mühendis veya Fen Me. 
(îht. Mev.) 
Yk. Müh. veya Fen Me. 
Muamelât şefi 
Yk. Müh. veya Fe Me. 
Memur 

TAŞRA 

Şube başmühendisi (Yk. Müh. 
Müh.) (îht. Mev.) 
Yk. Müh. mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh. mühendis veya Fen 
memuru 

— 33 — 
L ÖETVELÎ 

Aded Maaş 

90 

90 

70 

50 
40 
40 
35 
35 
25 
20 

80 

50 

40 

D. 

10 

11 

12 

10 
12 
10 
11 
12 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
10 
11 
6 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Yk. Müh. mühendis 
memuru 
Yk. Müh. mühendis 
memuru 
Yk. Müh. mühendis 
memuru 
Ressam 

» 
Memur 

» 
» 

Mesul muhasip 
» » 
» » 

Muhasebe memuru 
» » 
» » 

Veznedar 
» 

veya 

veya 

veya 

Fen 

Fen 

Fen 

22 

16 

15 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 

35 

30 

25 
35 
25 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
35 
30 

Sulama mütehassısı (Yk. ziraat 
Müh.) (îht. Mev.) 
Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 
Müh.). (îht. Mev.) 
Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 
Müh.) (îht. Mev.) 

70 

60 

50 
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R CETVELÎ 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim vergi ve her türlü masraflar bu tertip

ten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile ha

kem ve ilâm ücretleri, delil tesfcdti ve bilirkişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer 
tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü mas
raflar. 

Fasıl — 786, 787 
Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri ile bunlar için lüzumlu gayrimenkullerin kamu

laştırılma, satmalına bedel! ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve 
harçları, inşaat ve işletme işlerinde kullanılacak makine, vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye 
tezgâhları, alât ve avadanlıklar, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her 
çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalımnası, taşınması, kurulması, 
korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz ambalaj, sigorta, somaj, 
ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak taşıt 
vasıtalarının her türlü işletme, nakil, muhafaza've sair masrafJarı, her türlü taşıt kiralanması giderle
ri emaneten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve saire işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü 
işçi gündelikleri, yapım, bakım, ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ah
valde verilecek her türlü giyim ve barındırma masrafları ve iş Kanununun gerektirdiği diğer 
masraflar, merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geomet
ri, tersim ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ve topoğ-
rafik haritalar ile bunlara lüzumlu malzeme satmalına bedelleri, bunların, işletme, onarma ve 
korunma masrafları,, meıkez ve vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale 
geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiatları ve projeler için lüzumlu 
her nevi kııtasiye ve bunların Ittasın ve yayın ve nakil masrafları, bürolar dışında kalan bina
larla işletme ve iş yerlerinin kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya, öteberi 
masrafları, bu bina iş yerlerinin telefon kurma ve konuşma ücretleri, işe başlama ve açılış 
törenleri masrafları, her türlü ağaçlandırma giderleri, 4472 ve 5414 sayılı kanunlara göre öden
mesi gerekecek iş kazaları ile meslekî hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri, istikşaf, 
etüd, aplikasyon, proje, sondaj, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait her türlü masraflar, müşa
vir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları, havadan istikşaf ve harita alınması işle
rinde lüzumlu her türlü malzeme ve vasıtalarla sair masraflar. 

Fasıl 791 — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 
Bu yardımın vilâyetlerce sarf edilmiyen kısmı hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nununun 55 nci maddesi hükmü gereğince muamele olunması ve ertesi yıl bütçelerinde aynı mev
zua tahsis ve sarf edilmek üzere devri mecburidir. 
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BmUt Bu î§hri Umtmı MüâwrMîğü Merkez (M) Cetveli 

Kadronun adı Kadro unvanı 

203 11 Merkez geçici hizmet- Teknisiyen 
liler ücreti : » 

» 
» 
» 

Tesisatçı 
Dosya ve evrak şefi 
Dosya ve tasnif memuru 

» » » 
» » » 

(iröııdernıe memuru 
Teslim alma memuru 
İdare memuru 
Marangoz 
Fotoğrafçı 
Teksir memuru 

» » 
Topoğraf 

Aded 

2 
2 
3 
2 ' 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

• 1 
1 
1 
3 
2 

37 

Kadro 
ücreti 

875 
875 
750 
625 
625 
550 
550 
475 
300 
350 
300 
250 
200 
250 
175 
250 
250 
300 
225 * • 
250 
350 
300 

Ay 

12 
10 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 

Yübk 
tutarı 

21 000 
17 500 
27 000 
12 500 
15 000 
15 200 
5 500 
17 100 
3 600 
4 200 
7 200 
6 000 
4 800 
3 000 
2 100 
3 000 
3 000 
3 000 
2 500 
2 500 
10 500 
6- 000 

189 950 

1954 ek ödeneğe istinaden merkez (E) Cetveli 

203 11 Merkez geçici hizmet
liler ücreti : 

Teknisiyen 

Dil bilir daktilo 
Servis şefi 

» » 
Memur 

» 
Daktilo 
Hademe 

3 
3 
3 

ı.-o
 

2 
1 
3 
1 
3 
2 

875 
750 
625 
550 
475 
475 
300 
250 
250 
125 

23 

6 
4 
5 
6 
6 
5 
4 
4 
6 
6 

15 750 
9 000 
9 375 
6 600 
5 700 
2 375 
3 600 
1 000 
4 500 
1 500 

59 400 

( S. Sayısı ; 160 ) 
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1954 taşra (£) c4ito«M 

Kadro 

Vilâyetler geçici hiz- Teknisfyen 
metliler ücreti 

• 
* 

* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Avukat 
> 

unvanı 

Başnıöntör veya başmaMnist 
Möntör veya 
Möntör veya 
Memur 

> 

başmakinist 
makinist 

Mesaha memuru 
Hesap memuru 
Sürveyan 

» 
» 
» 
» 
» 

Marangoz 
» 

Teknisiyen 
» 
» 

Jeolog 
••̂ Servis şefi 

» 
Memur 

» 
Daktilo 
Odacı 

» 

Aded 

2 
2 
2 
3 
6 
9 
3 

12 
3 
1 
3 
1 

10 
7 
5 
1 
6 
6 
5 
3 
9 

25 
4 
1 
4 
6 
8 
8 
3 
2 
2 
4 
4 

. 6 
3 
1 

180 

Kadro 
ücreti 

"875 
750 
750 
625 
550 
475 
475 
400 
475 
400 
400 
350 
300 
200 
175 
175 
150 
250 
200 
200 
175 
150 
125 
200 
200 
875 
750 
625 
550 
475 
475 
300 
250 
250 
125 
125 

Ay 

12 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
4 
6 
6 
5 

Yıllık 
tutarı 

21 000 
18 000 
15 000 
22 500 
39 600 
51 300 
14 250 
57 600 
17 100 
4 800 

12 000 
4 200 

30 000 
16 800 
10 500 
2 100 
9 000 

15 000 
12 000 
6 000 

18 900 
45 000 
6 000 
2 400 
8 000 

31 500 
36 000 
30 000 
9 900 
5 700 
3 800 
7 200 
4 000 
9 000 
2 250 

625 

599 025 

(S, 'Sayısı':"16ö-") 
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u. 
204 

Kadronun adı 

Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar-

. dımcı personelin üc
reti 

Kadro unvanı 

Ecnebi uzman 
» » 

Aded 

2 
6 
5 

13 

Kadro 
ücreti 

2500 
2000 
1700 

Ay 

12 
12 
12 

Yıllık 
tutari 

60 000 
144 000 
102 000 

306 000 

Bu uzmanlar yamnda çah§acak memur ve teknisiyenler 

Teknisiyen 
» 
» 

İktisatçı 
Ziraatçi 
Sekreter (Dil bilir daktilo) 

» » » » 
Memur (Dil bilir) 

- » 
Organizatör 

1 
3 
3 
1 
2 
6 
6 
3 
3 
1 

875 
750 
625 
75Ö 
750 
625 
550 
550 
475 
625 

875 
2250 
1875 
750 

1500 
3750 
3300 
1650 
1425 
625 

8 750 
22 500 
18 750 
7 500 

15 000 
37 500 
33 000 
16 500 
14 250 
6 250 

29 

Ecnebi mütehassısların yıllık tutarı 
Yanlarında çalışacak memur ve teknisiyenlerin yıllık 

18000 180 000 

306 000 
180 000 

Yekûn 486 000 

t>m« 

( S. Sayısı : ±60 ) 
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1955 Yılı 

Karayolları U. M. Bütçesi 



Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/136) 

T. C. 
Başvekâlet 30. XI. 1954 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/2840, 792 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine • 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi icra Vekilleri Heyetince 26. XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun I/âyihasmm esbabı mu
cibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

F. M. 

201 Maaşlar: 
6085 sayılı Trafik Kanunu Karayolları Teşkilâtına trafik emniyeti bakımından vazife
ler tahmil etmiş olduğundan 6387 sayılı Kanunla Karayolları merkez teşkilâtına 16, 
vilâyetler teşkilâtına 12 kadro ilâve edilmiştir. Bu kadroların senelik tutarı 161 700 
liradır. Bu suretle 829 adedine baliğ olan fiilî kadroların senelik tutarı 3 539 100 li
radır. 5498 sayılı Kanun gereğince 1 ve 2 üst derece aylık alanların maaş farkları 
için 18 000 lira eklenmiştir. Geri kalan farklar ek görev tasarruflarından karşılana
caktır. 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatı karşılamak üzere 889 275 lira 
ilâve edildiğinden 1954 yılı Bütçesine nazaran 1 050 975 lira fazlasiyle 4 446 377 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

202 Ücretler: 
Umum Müdürlüğün iş hacmi her sene artmakta olduğundan personel kadrosu kâfi gel
memektedir. Bu sebeple (D) cetvelinde 70 adedi merkez, 121 adedi vilâyetler olmak 
üzere 191 kadro ihdas edilmiştir. Bunların senelik tutarı 805 300 liradır. 551 adedine 
baliğ olan (D) cetveli kadrolarının senelik tutarı 2 279 100 liradır. 6211 sayılı Kanun 
mucibince verilecek tahsisatı karşılamak üzere 569 >75 lira ilâve edildiğinden 1954 Büt
çesine nazaran 1 215 975 lira fazlasiyle 2 848 875 lira konulmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti: 
Yol ve köprü inşaatının teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere merkez (E) cetveli
ne 10 ve vilâyetler (E) cetveline 17 kadro ilâve edilmiştir. 180 adedine baliğ olan 
(E) cetveli kadrolarının senelik tutarı 1 205 950 liradır. 6211 sayılı Kanun mucibince 
verilecek tahsisatı karşılamak üzere 301 492 lira ilâve edildiğinden 1954 Bütçesine 
nazaran 542 342 lira fazlasiyle 1 507 442 lira teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı : 166 ) 
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F. M. 

206 4178 ve 4508 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
6387 sayılı Kanunla Merkez ve Vilâyetler teşkilâtına trafik fen heyeti kadroları ilâve 
edilmiş olduğundan Merkez memurları doğum yardımı maddesine 1 600 ve Vilâyetler 
memurları doğum yardımı maddesine 1 000 lira eklenmek suretiyle bu fasla 2 600 lira 
fazlasiyle 103 500 lira konulmuştur. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
1955 yılında fazla tediye umulmadığından 1954 bütçesinde olduğu gibi 3 000 lira konul
muştur. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaşlı ve ücretli kadrolarının artmış olması dolayısiyle Emekli keseneği de kadrolara 
mütenazır olarak artırılması icabettiğinden geçen yıl bütçesine nazaran 59 514 lira fazla
siyle 448 853 lira konulmuştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
Umum Müdürlük Makamının temsil tahsisatı olup ayda 175 lira hesabiyle 2 100 lira tek
lif edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları : 
Bu faslın kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi ve aydınlatma maddelerinde 1954 yılı 
bütçesine nazaran bir fark mevcut değildir. Nafıa Vekâleti binasından ayrılan Umum 
Müdürlük teşkilâtının muhtelif binalarda bulunmasından dolayı ısıtma maddesine 6 000 
lira ilâve edilmek suretiyle 57 000 lira teklif edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları : 
Eski seneler sarfiyatı göz önünde tutularak 1954 yılı bütçesinde olduğu gibi 80 000 lira 
konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

304 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları : 
Artan iş hacmma muvazi olarak merkez ile vilâyetler arasında posta, telgraf ve telefon 
muhaberatı fazlalaşmıştır. Diğer taraftan yabancı menşeli malzeme siparişi ve krediden 
yapılan mubayaalar dolayısiyle yabancı memleketlerle olan muhaberat da artmıştır. Bu 
sebeple 1954 yılı bütçesine nazaran 41 000 lira fazlasiyle 118 000 lira teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli : 
Umum Müdürlük teşkilâtının mühim bir kısmı vekâlet binasını tahliye etmiş olduğundan 
yeniden tutulan binaların kira bedelini karşılamak üzere bu faslın merkez kısmına 31 400 
lira ilâve edilmek suretiyle 143 000 lira teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat kifayet ettiğinden aynen konulmuştur. 

307 Yolluklar : 
6245 sayılı Harcıram Kanunu daimî ve muvakkat vazife ile gönderilen memurların yol
luklarını artırmıştır. Bu kanun ile çalışanlara da harcırah verilmesini âmir bulunmakta
dır. Bu sebeple yolluklar faslına 60 000 lira fazlasiyle 120 001 lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 166 ) 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yolluklar : 
1954 yılı 6 aylık sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle 1954 bütçesinde olduğu gibi 
16 000 lira teklif edilmiştir. 
6085 sayılı Trafik Kanununun 56 nci maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu : 
Yeniden açılan bu tertibe Karayollarında mevcut nakil vasıtalarının üçüncü şahıslara 
ika edecekleri zararların karşılanması için 100 000 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat muhafaza edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar : 
1954 yılı bütçesinde olduğu gibi 30 0000 lira konulmuştur. 

419 Mahkeme masrafları : 
Yol ve köprü yapımlarının artmasından mütevellit istimlâk işleri; Umum Müdürlükle 
arazi sahipleri arasında birçok dâvalara sebep olmaktadır. Memleketin hemen her tara
fında hadis olan bu kabîl dâvalar sebebiyle tutulan avukat ücretleri, ile bilirkişi ücret 
ve masraflarının ve ilâm harçlarını karşılamak üzere 1954 yılı bütçesine nazaran 50 000 
lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

451 Yayın masrafları : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat muhafaza edilmiştir. 

452 Staj masrafları: 
Bu fasla konulan tahsisat 1954 yılı bütçesine konulmuş olan tahsisatın aynıdır. Ancak yol 
ve köprü yapımı ile ilgili yeni icat ve sistemlerin mahallerinde tetkik ve memleketimizde 
tatbik edilebilmesi için elemanların kısa müddetle staja gönderilmelerini temin maksadiyle 
fasıl tahsisatı iki kıma ayrılmıştır. » '=" ş 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar* 
beynelmilel yollar kongresi için Paris Merkez komitesine Ödenecek iştirak hissesi olarak 
evvelce tahmin edilmiş olan 200 000 lira Lizbon'da akdedilen 9 ncu Beynelmilel Yollar 
Kongresinin katı hesapları neticesinde 350 000 lira olarak tahakkuk etmiştir Bu hissenin 
100 000 lirası 1954 bütçesinden karşılanmıştır. Geri kalan 250 000 liranın ödenmesi için 
21 nci maddesine 150 000 lira ilâve edilmek suretiyle 265 500 lira teklif edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik masrafları: 
1954 sarfiyatı göz önünde tutularak aynen teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 
1954 bütçesinde olduğu gibi 5 000 lira konulmuştur. 

601 Geçen yıl borçları : 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat muhafaza edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları : 
1954 yılı bütçesinde olduğu gibi 3 000 lira konulmuştur. 

505 Hükme bağlı borçlar : 
1954 yılı bütresinde olduğu gibi 10 000 lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 166 ) 
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Yatırımlar 

Karayolları Umum Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki ,5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince ayrılacak atelyeler döner sermayesi : 
1955 yılında yeniden bir atelye açılması düşünülmediğinden tertibin muhafazası maksa-
diyle (1) lira konulmuştur. 

• * 

Yollar ve köprüler : 
Yapım : 
Yol ve köprü yapımı maddesine 1954 bütçesine nazaran 52 900 777 lira fazlasiyle 
120 647 849 lira konulmuştur. Bu miktarın 50 000 000 lirası 6344 sayılı Kanun mucibin
ce Hazine kefaleti ile 1954 yılı içinde verilmiş olan 1955 vadeli bonoların itfası karşı
lığıdır. 
1954 ve daha evvelki yıllarda yol, köprü yapımı ve tesisler için girişilmiş taahhüt ve ak
dedilen mukavelelerin 1955 yılma sirayet eden taahhüt miktarı 63 400 000 liraya baliğ 
olmaktadır. Bunlar için bütçeye 20 900 000 lira tahsisat konulmuştur. Bakiyesi 1956 va
deli bonolarla karşılanacaktır. 
Emaneten inşasına başlanmış olan yol ve köprülerin 1955 yılındaki tediyeleriyle yapım 
malzemesi mubayaa bedelinin 31 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
işler için bütçeye 24 947 849 lira tahsisat konulmuş olup bakiyesi için yine 1956 vadeli 
bono verilecektir. 
1955 yılında yeni yol yapımı ele alınmiyacaktır. Yalnız inşa edilmekte olan yollar üze
rinde kurulması zaruri köprü inşaatı ile lüzumlu tesisler için 1 800 000 liralık ödenek 
derpiş edilmiştir. 
Yol yapım faaliyeti ile iştigal eden 11 bölgede istimlâk olunacak arazinin 1955 yılında 
idare adına tescilleri tekemmül edecek olanlarının istimlâk bedellerinin asgari 15 000 000 
liraya baliğ olacağı tahmin edilmiş ve istimlâk için bütçeye bu miktar konulmuştur. 
Trafiği fazla olan yolların bitümle kaplanması lüzumlu görüldüğünden bu iş için de 
8 000 000 lira tahsis edilebilmiştir. 
Makine ve araçlar onarımı : 
Bu maddeye 1954 yılı bütçesine nazaran 8 000 000 lira fazlasiyle 34 000 000 lira konulmuş
tur. Bu miktarın 17 000 000 lirası inşaat makineleriyle nâkil vasıtalarının tamiratı ve 
tamir, atelyelerinin işletme masrafları karşılığıdır. Mevcut makine ve araçların onarılması 
için lüzumlu yedek parçalar 1955 yılında Amerika'dan dolar karşılığında mubayaa edile
cektir. Bunların bedeli 8 000 000 lira tutmaktadır. Ayrıca Amerikan Hükümetiyle ya
pılan Yardım Anlaşması gereğince eski yıllarda Marshall Yardımından temin olunan do
larların 1955 taksiti olarak Merkez Bankasındaki hesaba yatırılmak üzere 5 000 000 lira ve 
Alman Kredisinden yapılan mubayaaların 1955 taksiti olarak 2 000 000 lira konulması 
icabetmiştir. Memleket dâhilinden tedarik edilecek yedek parçalar için de 2 000 000 lira 
derpiş edilecektir. 
Satmalmacak makine ve araçlar: 
Yol inşaatında ve bakım işlerinde çalıştırılan makine ve vasıtaların bir kısmı yıpran
mıştır. Bunların yenilenmesi zarureti vardır. Diğer taraftan inşaat ve bakım işlerinin 
makineleştirilmesi yoluna gidilmekte olduğundan mevcutlara ilâveten Almanya'dan 
cüzi miktarda yeni inşaat makineleri alınacaktır. Bunların bedeli için 21 000 000 lira 
derpiş edilmiştir. Eski yıllar Marshall Yardımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki 
hususi hesaba 15 000 000 lira yatıri-ması da icabetmekte olduğundan bu maddeye 1954 
bütçesine nazaran 28 000 000 lira fazlasiyle 36 000 000 lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 166 ) 



istikşaf, "etüd, aplikasyon: 
1954 bütçesine nazaran 850 000 lira noksaniyle 5 350 000 lira konulmuştur. 
Sürekli onarmalar: 
Geçen kış mevsiminin şiddetli ve uzun sürmesi, yollarda mühim tahribat yapmıştır. Ha
sara uğrıyan yolların uzunluğu 6 000 kilometredir. Muhtelif bölgelerde mevcut ahşap, 
kagir, demir ve beton köprülerin çeşitli tabiat arızaları dolayısiyle tamir ve tahkim
lerine ihtiyaç görülmektedir. 1955 yılında bakıma alınacak yolların uzunluğu 22 000 kilo
metre civarındadır. Bütün bu tarriir ve bakım işleri için 1954 bütçesine nazaran 
15 000 000 lira fazlasdyle 39- 000 000 lira konulmuştur. 
Vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım: 
1954 yılı bütçesindeki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

• ' . • „ > 

Teknik hizmetliler geçici görev yolluğu: 
6245 sayılı Kanun harcırah yevmiyelerini artırmış ve yevmiye ile istihdam edilenlere 
de harcirah verilmesini kabul etmiştir. Diğer taraftan iş sahasının genişlemesi kontrol 
ve murakabe işlerinin artmasını intaç etmektedir. Bu sebeplerle 1954 yılı bütçesine na
zaran 1 450 000 lira f azlasiyle 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Varidat esbabı mucibesi 

Karayolları Umum Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
20 nei maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar : 
5539 sayılı Kanun gereğince akar yakıtlardan alman Yol Vergisinin % 45 ile Gümrük re
simleri, ham petrol istihlâk Vergisi altı aylık tahsilat durumuna nazaran yapılan tah
minlere göre : 

Ham petrol istihlâk Vergisi 32 000 000 
Gümrük Resmi 42 000 000 
Akar yakıtların Yol Vergisi 36 000 000 

110 000 000 110 0C0 000 

Hazineden yardım : 187 399 997 

Teberrular ve çeşitli varidat: 1 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri : 
Mütaahhitlere bedeli mukabilinde verilen demir vş çimento bedeli olup 1955 
yılında da istihkaklarından tenzil edilmek suretiyle irada alınacaktır : 1 600 000 

Mütaahhitlere verilen malzeme, alot, edevat, depo, arazi ve sairenin ki
ra bedelleri : 1 

.Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve sair tazminat ve mütaahhitlerin irat 
kaydedilecek olan teminat akçeleri : 1 
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Rapor 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 yılı bütçe tasarısnı tetkik ettik. Giderlerin ve hizmetle
rin tahlili agağıda gösterilmiş ve umumi mütalâa ile dileklerimiz raprun sonuna dercolunmuştur. 

Adi bütçe (A/I) 

Umum Mülürlüğün 1955 bütçesinin A/I cetveli yekûnuna geçen seneye nazaran 3 319 805 lira faz
lalık ve 10 000 lira noksanlık olmak üzere heyeti umumiyesi 1954 bütçesine nazaran 3 309 805 lira 
fazlasiyle 10 602 105 lira olarak teklif edilmiştir. Noksanlığın tamamı staj masrafları faslındadır. 
Fazlalığın 2 871 406 lirası personel masraflarında, 238 400 lirası yönetim masraflarında 209 999 li
rası daire hizmetlerindedir. 

1950 yılından itibaren her yıl cari masraflar bütçesinin yatırımlar bütçesine nispeti gözden 
geçirilecek olursa bu nispetin, 1953 yılı müstesna, mütemadi bir azalma gösterdiği müşahede olun
maktadır. 

Yıl Cari bütçenin yatırımlara nispeti % 

1950 8.8 
1951 6.0 
1952 3.1 
1953 4.4 
1954 4.1 
1955 3.7 

Cari masrafların yatırımlara olan nispetinin bu suretle azalmakta olması randumanlı ve rasyo
nel çalışmanın bir ölçüsü addedilebilir. A/I cetvelinin personel giderlerinde kanunlarına göre tah
sisatların kifayet etmese dahi munzam tahsisat verilmesi zaruri olan aidat ve ikramiyelerle bütçede
ki tahsisatı yetmediği takdirde sene içinde munzam tahsisat verilmesi zaruri olan tertiplere kâfi de
recede tahsisat konulmuştur. 

Kadro masrafları gibi bütçedeki tahsisatı yetmediği takdirde sene içinde munzam tahsisat alın
ması güç olan tertiplere tam ihtiyaca yetecek derecede tahsisat konmuştur. Tahsisatta fazlalık yok
tur. Yukardan beri izah edilen müşahedeler neticesinde bu sene cari bütçede görülen artış mikta
rının yatırım bütçesindeki artış miktarına nispetle fazla olmadığı kanaatine varılmıştır. Pasıllar-
daki artış miktarları ve sebepleri aşağıda ayrı ayrı mütalâa edilmiştir, 

Fasıl 201 — Maaşlar : 

Bu fasıla 1954 yılı bütçesine nazaran 1 050 975 lira fazlalığiyle 4 446 177 lira konulmuştur. 
Bu fazlalık 6085 sayılı Trafik Kanunu gereğnce Karayolları teşklâtma trafik emniyeti bakımın
dan tahmil edilmiş vazifeleri karşılamak üzere 6387 sayılı Kanunla Karayolları merkez ve taşra teşki
lâtına ilâve edilen 28 kadronun senelik tutarı olanl61 700 lira ve 6211 sayılı Kanun mucibince veri
lecek tahsisatı karşılamak üzere de 839 275 lira ilâve edilmesi neticesinde meydana gelmiştir. 

Fiilî kadroların yıllık karşılıkları tamamen konmuştur. Üst derece aylıklarının karşılıkları bütçe
ye tahsisat olarak ilâve edilmemiştir. Bunlar ek görevlerden ve boş kadrolardan sağlanan tasarruf
larla karşılanmaktadır. 
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Fasıl 202 — Hizmetliler ücreti : 

Bu fasılda 1954 bütçesine nazaran 1 215 975 lira bir artış olmuştur ki, bunun 646 200 lirası 
yevmiyelilerin kadroya alınması dolayısiyle 569 775 lirası da 6211 sayılı Kanun mucibince verilecek 
tahsisatı karşılamak üzere ilâve edilmiştir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

Yol ve köprü inşaatının teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere E cetveline 27 kadro ilâve edil
miştir. Bu ilâveler E cetveli senelik tutarında 240 850 liralık bir artış göstermektedir. 

Ayrıca 62Î1 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatı karşılamak üzere 301 492 lira ilâve edil
diğinden 1954 bütçesine nazaran 542 342 lira fazlasiyle 1 507 442 lira teklif edilmiştir. 

E cetveli kadrolarının istinat ettiği işler muvakkat olmakla beraber bu işlerde istihdam edilenle
rin, o işin hitamında başka bir işe nakli her zaman mümkündür. Bu tertiplerden alman kadrolarda 
daimî mahiyette görülenler yoktur. 

Fasıl 304 — Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları : 

Bu fasla geçen yıla nazaran 41 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Bu fazlalığın iş hacminin ar
tışına muvazi olarak muhabere masraflarının artmış olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Fasıl 305 — Kira bedeli : 

Vekâlet binasından çıkmak zarureti karşısında kiralan binaların kira bedeline karşılık 31 400 li
ra artış yapıldığı görülmüştür. 

Fasıl 307 — Yolluklar : 

Yeni Harcırah Kanunu dolayısiyle yevmiyelerin artması ve yevmiyeli elemanların kanun mevzuu
na alınması sebebiyle bu bölümde 60 000 liralık bir fazlalık gözükmekte ise de yapılan tetkikat netice
sinde 6297 sayılı Muvazenei Umumiye Kanununun 17. maddesi gereğince 781. faslın 30. maddesin
den bu bölümün maddelerine iki defa 20 şer bin liradan ceman 80 000 liralık bir aktarma yapıldığı 
görülmüştür. 

Fasıl — 6085 sayılı trafik kanununun 56. maddesi gereğihee nakil vasıtaları sigorta fonu olarak 
yeniden açılan bu tertibe 100 bin lira konulmuştur. 

Fasıl 419. — Mahkeme Masrafları : 

Artan yol işleri dolayısiyle artmış bulunan istimlâk işleri tabiatiyle ihtilâflara ve dâvaların 
artmasına sebep olmuştur. 

Bunların icap ettirdiği fazla avukat, bilirkişi ücretleri ve ilâm harçlarını karşılamak üzere 1954 
bütçesine nazaran 50 bin lira fazlasiyle 200 bin lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 453. — Miletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 

Bu fasıldaki 150 bin lira artış 1955 yılında İstanbul'da toplanacak olan Beynelmilel Yollar 
Kongresine iştirak hissesi olarak konulmuştur. 

Fasıl 476. — Kurs masrafları : ' V * 

Bu bölüme geçen seneki gibi 5 000 lira'konulmuş ise de, yapılan temas neticesinde, gerek tek
nik elemanların ve gerekse idarî personelin işe alıstırılmalan maksadiyle bu elemanların muvakkat 
bir zaman için kurslara tâbi tutulması hakkında karar alındığı ancak bu kararm tatbiki için öde
neğe ihtiyaç bulunduğu Öğrenilmiştir. 6245 sayılı harcirah kanunu muvacehesinde başka mahallerde 
kursa tâbi tutulacak bu elemanlara asgari 4 lira kurs yevmiyesi ödenmesi icap edeceğinden, bu kurs-
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lar için tahsis edilmiş olan 5 000 liranın gayri kâfi olduğu anlaşılmış ve gerekli tahsisatın konması 
lüzumlu ve temenniye şayan görülmüştür. 

II. Yatırımlar (A/2) 

Karayolları Umum Müdürlüğünce teklif olunan yatırım bütçesinin ek ve aktarmalardan son
raki yekûnundan 104 620 778 lira fazladır. Yatırımlar bütçesinin fasıl ve maddelere göre tahlili 
aşağıda arz olunmaktadır. 

Fasıl 781. — Yollar ve köprüler : 

Madde 10 — Yapım : 

Bu madde geçen yıla nazaran 52 900 777 lira fazlasiyle 120 647 849 lira olarak teklif edilmiş
tir. 

Bu artışın başlıca sebebi 6344 sayılı Kanuna istinaden ve yapım hacminin gittikçe artması se
bebiyle 1954 yılında 50 milyon liralık bono çıkarılmakta olmasıdır ki, bu bonolar 1955 yılı bütçe
sinin bu maddesinden harcanmak suretiyle itfa edilecektir. 

Geçen yıllarda ihale edilmiş olup 1955 yılma sirayet edecek 21 parça ve ceman 1605 km. tutan 
yol yapım işi için 52 milyon liraya 128 aded ve 7 420 metre tutan köprü yapımı sâri taahhütleri 
için de 9 900 000 liraya ve 5 aded binaya sâri taahhütler 1 500 000 liraya ki, böylece yalnız sâri 
yapım taahhütleri için ceman 63 400 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu meblâğın 20 900 000 li
rasının bu madde tertibinden nakden tediyesi ve bakiye 42 500 000 lirasının da 1955 vadeli bono
larla karşılanması derpiş edildiği anlaşılmaktadır. Yapım bütçesini asgari hadde tuttmak gayesiy
le 1955 yılında yeniden hiçbir yol işi ihale edilmiyeceği ifade edilmiştir. 

Köprü ihaleleri de asgari tutulacak ve yalnız yeni inşa edilmekte olan yollar üzerindeki mecbu
ri birkaç köprü yeniden ihale edilecektir ki, bunlar için 500 000 lira nakit ödenmesi ve 1 500 000 
lira tutarında da bono ihracı nazarı itibara alınacağı ifade edilmiştir. Yeniden ele alınacak tesis 
işleri; kardan korunmak üzere altı yerde yapılması derpiş olunan bakım evleri ile'Umum Müdür
lük binasının 1955 yılında yapılacak kısmından ibarettir. Bu binanın inşası ise, halen ikisi kira 
ile tutulmakta olan dört muhtelif binada çalışan Umum Müdürlüğün daha muntazam çalışmasını 
temin edecek ve pek çok zaman ve para kaybının önüne geçecektir. 

Zikrolunan bu yeni tesisler için bütçeye 1 300 000 lira konmuştur. Amerikan yardımından te
min edilmiş olan yol makinelerinden istifade edilerek emanet suretiyle 1955 yılında takriben 
1 100 km. yolun yapımında çalışılacak ve bu işler için bütçeden 22 947 849 lira nakit sarf edi
lecek ve 6 milyon liralık da bono çıkarılacaktır. 

Yine emanet suretiyle, 1954 yılından intikal edenlerle birlikte mecmuu uzunluğu takriben 1 500 
metre tutan 30 kadar köprünün yapımında çalışılacaktır. Bunlar için de 2 milyon liranın sarfı 
derpiş olunmaktadır. 

Yol bakımında ekonomi sağlamak ve daha rahat seyahat imkânlarını elde etmek üzere her yıl 
yürütülmekte olan bitümlü kaplama programına 1955 yılında da devam edilerek kesif trafiği olan 
yollar üzerinde tahminen 750 km. kaplama işi yapılacak ve bunun için 8 milyon lira harcanacak
tır. 

Bütçe yekûnunu muayyen bir haddin altında tutmak mecburiyetiyle istimlâk masrafları için 
ancak 15 milyon lira ayrılabilmiştir. Halbuki bu meblâğın iki mislinin dahi 1955 yılı içinde sarf 
edilebileceği anlaşılmaktadır. İstimlâk işlerinin tehiri ise bilhassa yolların yapılmasiyle arazi be
dellerinin gittikçe artması sebebiyle hazinenin zararını mucip olmaktadır. Mütaahhitler için .evvel-
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ki senelerde Amerikan yardım kanalından temin edilmiş dolarlarla sipariş etmiş bulundukları ma
kinelerin tam olarak gelmiş ve servise girmiş olması gelecek sene taahhüt işlerinde derpiş edilen 
miktarlardan çok daha fazla iş yapmak imkânları olduğu görülmüştür. 

Bilhassa mevsimin iyi gitmesi dolayısiyle bu seneki inşaatın pek çok yerlerde devamı imkânı 
gelecek sene yapılacak olan işlerin bono olarak bu seneden tediyesini zaruri kılmış ve gelecek 
sene ödenmesi derpiş edilmiş bulunan miktarı azalmıştır. 

îmkân bulunduğu takdirde bu maddeye 10 000 000 liranın ilâvesi faideli mütalâa edilmekte
dir. 

Madde 20. — Makine ve araçlar onarımı : 

Bu madde 1954 bütçesinin aktarmalardan sonraki durumuna nazaran 13 165 000 lira faz
lalık göstermek suretiyle 34 milyon Ura olarak teklif edilmiştir. 

Bu fazlalığın II milyon lirası Amerikan yardımı karşılık fonuna yatırılacak meblâğdan, 2 
milyon lirası Alman kredisiyle yapılan mubayaaların 1955 yılı taksitinden ve 165 bin lirası da 
makine tamiri ve atelye işletme masraflarmdaki cüzi artıştan ileri gelmektedir. 

Böylece, teklif olunan 34 milyon liranın sureti sarfı şudur : 

17 milyon yapım ve bakım makineleriyle taşıtların onarım masrafları ve atelyeler işletmesi
ne, 8 milyon Amerika'dan dolar karşılığı ithal edilecek yedek parçalara, 5 milyon daha evvel
ki yıllarda Amerikan yardımından temin edilmiş olan yedek parçalar için Merkez Bankasında
ki karşılık paralar fonuna, 2 milyon Alman kredisi ile yapılan mubayaaların 1955 yılı taksitine 
ve 2 milyon iç piyasadan temin olunacak yedek parçalara. 

Her biri zaruri ihtiyaçlara tekabül etmekte olan yukardaki meblâğların aynen kabulü uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Madde 30. — Satmalınacak makine ve araçlar : 

Bu madd& de, geçen yıla nispetle 29 970 000 lira fazlalıkla 36 000 000 olarak teklif edilmiş
tir. Bu mühim artışın sebebi tetkik olunduğunda görülmüştür ki: Marshall Plânının başlangıcın
dan beri yol makine ve araçları için Amerika'dan temin edilen ve 90 milyon lirayı bulmakta 
olan yardım tahsisatı için Amerika Hükümeti ile hükümetimiz arasındaki anlaşma gereğince T. 
C. Merkez Bankasındaki karşılık paralar fonuna yatırılması icabeden meblâğın yalnız 4 718 243 
liralık kısmı şimdiye kadar bu fona yatırılmış ve 1954 malî yılında da 6, milyon liralık ikinci bir 
meblâğ yatırılmak üzeredir. 

Böylece, geçen yıllarda yerine getirilmemiş olan bu malî vecibelerin tedricen telâfi edilmesi 
lâzımgeldiğinden 1955 yılı bütçesine mezkûr fona yatırılmak üzere 29 milyon lira konulmuştur. 

Mevcut makine parkı içinden miadını dolduranların yerine ikame edilmek ve gelişmekte olan 
yol şebekemizin makineli bakımını temin edecek munzam makine ihtiyacını da karşıla
mak üzere Amerikan yardımından talebedilen doların sağlanamaması halinde yukarda zikro-
lunan 29 milyon liranın yalnız 15 milyon lirası eski yardımlar karşılığı olarak Merkez Banka
sındaki fona yatırılarak mütebaki. 14 milyon liranın dolar karşılığının başka membalardan bulun
ması icabedecektir. 

Ayrıca Alman anlaşması vasıtasiyle ithal edilecek makinelerin 1955 taksiti için 4 milyon lira 
ve iç piyasadan satmalınacak makineler için de 3 milyon lira bu maddeye konulmuştur. 

Madde 40 — İstikşaf, etüd ve aplikasyon : ' 

Bu masraflar için, 1954 yılma nazaran 720 bin lira noksaniyle 5 350 000 lira derpiş olun
muştur. Son senelerde teinin olunan fennî ve meslekî teçhizatla ihtiyaçlar geniş mikyasta temin 
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edilmiş bulunduğundan istikşaf, etüd, araştırma ve aplikasyon giderlerinden bir miktarının ten
zili mümkün olmuştur. 

Madde 50 — Sürekli onarmalar : 

Yeni yolların yapımı ilerledikçe sürekli bakım ve onarıma tâbi tutulan yol tulü artmakla be
raber bütün şebeke içindeki trafik hacminin de her yıl büyümekte oluşu bakım ve onarım mas
raflarını yıldan yıla artırmaktır. Buna inzimamen 1953 - 1954 kış mevsiminin uzun ve şiddetli 
geçmesi sebebiyle yollarda vâki hasarların 1954 malî yılı içinde tamamen telâfisi mümkün olma
mış ve binnetice 1955 yılma yüklü bir onarım programı ile girilmesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

* Geçen yıl kış mevsiminin normalin fevkinde şiddetli devam etmesi yüzünden yol ve köprü
lerde husule gellen tahribat miktarı bütçenin tanzimi sırasında sarih olarak bilinemediğinden büt
çeye konulmuş olan sürekli onarma tahsisatı butahribat ve arızaları gidermeye kifayet etmemiş, 
inşaat mevsimi zarfında ıslahı zaruri görülen bu işlerin istilzam ettiği masraf karşılığı tahsisatın 
temini için bütçenin 781/20. maddesinden 5 160 000 lira ve 781/30. maddesinden de 1 380 000 
lira olmak üzere ceman 6 545 000 liranın 781/50. maddeye mevzu sürekli onarmalar tertibine mü
nakalesi yaptırılmıştır. Onarıma ihtiyaç gösteren yol uzunluğu 6 000 km. raddesindedir. Nor
mal bakıma tâbi tutulacak yol uzunluğu ise 22 bin km. kadardır. Bu suretle artışı izah olunan 
bu hizmetlerin lâyıkiyle görülebilmesi için bu maddeye 1954 yılma nazaran 8 455 000 lira fazla-
siyle 39 milyon lira konulması bir zaruret olarak kabul edilmiştir. 

Madde 60 — Vilâyet ve köy yollarına yardım : 

Vilâyet ve köy yollarının yapımına yardım olmak üzere her yıl Karayolları Umum Müdürlü
ğü bütçesine ilâve edilen ve tevzi ve harcama şekli Heyeti Vekilece tesbit olunan bu tahsisatın 
birkaç yıldan beri hakikaten pek mübrem ihtiyaçları karşılamakta olduğu görülmüştür. Yalnız 
yıldan yıla genişlemekte olan il ve köy yolları faaliyetlerini daha verimli bir hale getirmek ve 
bilhassa bu çalışmalarda yapılmış olan yolların bakımını temin ederek harap olmalarını önlemek 
için vilâyetlerin bilhassa yükleyici, kamyon ve greyder makineleriyle teçhizi, bunları kullana
cak personel ile tamirleri için gerekli eleman, vasıta ve tesislerin temini zaruridir. Bu ihtiyaçları 
senelere bölünmüş bir programa göre karşılamak üzere geçen seneki miktarın aynı olarak bu se
ne için konulmuş tahsisata 5 000 000 liranın ilâvesi faydalı mütalâa edilmektedir. 

Fasıl 782 — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu : 

Bu bölümde 1 450 000 liralık bir fazlalık müşahede edilmiştir. 1953 yılı tahsisatı 550 bin li
radır. Bu tahsisata iki defa aktarma suretiyle 1 100 000 liralık ilâve yapılmıştır. Artan iş hac
mi karşısında bu paranın da kifayetsizliği müşahede edilerek bu bölüm için teklif edilen 2 000 000 
lira, yerinde görülmüştür. - . • • • • 

İR - Umumi mütalâa ve dilekler 

Karayolları Umum Müdürlüğü faaliyetlerinin her sene olduğu gibi genişlemekte olduğu ve 
6344 sayılı Kanun gereğince çıkarılan bonoların Umum Müdürlük programlarını aksatmadan yü
rütülmesine mühim bir âmil olduğu görülmüştür. Normal inkişafları karşılamak üzere derpiş edi
len tahsisatın 1954 senesine nazaran 104 450 778 liralık bir artış göstermesi mütaakıp senelerin 
bütçelerinde karayolu faaliyetlerinin belli başlı bir unsur olarak göz önünde bulundurulmasının 
lüzumunu belirtmektedir. 

Bütçenin tahlilinde tafsilen zikredilen müşahede ve mütalâalar muvacehesinde Karayolları 
Umum Müdürlüğü faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde gelişebilmesi için bâzı tedbirlerin alın
masını temenniye şayan bulmaktayız. 
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1. Teşkilât Kanunu: 

Karayolları Umum Müdürlüğünün kuruluşundan b'eri elde edilen tecrübelere göre bu teşkilâ
tın kuruluş kanununda bâzı tadilâtın yapılmasa zaruri görülmektedir. Bunların en ehemmiyetlileri 
şunlardır: 

a) Teşkilât umumi hatlarının yeni idarecilik ve teşkilâtçılık nazariyelerine göre yeniden göz
den geçirilmesi, 

b) Finansman ve varidat esaslarının ıslahı ve geçen senelerde de mevzuubahsedilen kara
yolları fonunun ihdası, 

c) Malî murakabe sisteminin teşkilâtın faaliyet tarzına daha uygun bir şekle ifrağı, 

d) Ehliyet ve tevdi olunan mesuliyet esasına dayanan bir personel statüsünün kurulması, lü
zumlu ve faydalı görülmektedir. 

2. Çalışma tarzı: 

Umum Müdürlüğün çalışmalarda neticenin daha süratle alınması ve sarf edilen ödeneklerin 
daha verimli olabilmesi için çalışmalarda bâzı gelişmeler temin 'etmek lâzımdır. Bu meyanda: 

a) Yol istikşaf ve etüdlerinin memleket yol ihtiyacının icabettirdiği sürat ve sıhhatle yapıla
bilmesi için, bu işlerin havadan fotoğraf almak suretiyle yapılması elzem görülmektedir. Eğer 
haklı emniyet mülâhazaları ile bu şekilde havada n fotoğraf alma işlerinin bu gibi daireler tarafın
dan yapılması mahzurlu telâkki ediliyorsa o takdirde memlekette Harita Genel Müdürlüğü ihti
yaçları ile beraber bu gibi dairelerin de ihtiyaçlarını karşılıyacak bir teşekkülün kurulması ve 
bundan böyle memlekette etüd ve istikşaf işlerinin bu daire tarafından alınmış fotoğraflara 
istinaden yapılmasa gerek zaman gerek masraf ve gerekse eleman tasarrufu ve aynı,zamanda neti
celerin sıhhati bakımından lüzumlu telâkki edilmektedir. 

3. —" Vilâyet ve köy yollan : 

Son senelerde yardım tahsisatı ile yapılan il ve köy yollarından birçoğunu vilâyetler kifayetli 
bir şekilde 'bakım altında tutamamaktadırlar. Böyle bir durum yeni yapılmış olan yolların kısa za
manda harap olup kullanılmaz bir hale gelmesini ve yapılmış olan masrafların heba olmasını intaç 
etmektedir. Bu durumu önlemek için vilâyet yolları bölümü hususunda gerekli teşkilâtın kurulması, 

Makinelerin temini ve bunların işletilmesi için lüzumlu eleman, alet ve tesislerin temini icap 
eder. Bilhassa bakım için çok lüzumlu olan yükleyici kamyon ve greyder makinelerinin ve bunların 
yedek parçalarının muayyen bir program altında vilâyetlere ayrılan yardım tahsisatından temini 
zaruri görülmektedir. Bu makinelerin ve hassaten yedeklerinin dış piyasadan temini için zaruri olan 
dövizin de her sene Maliye Vekâleti tarafından temin edilmelidir. Bu sayede her sene muayyen bir 
tulde yol, bakım altına alınabileceği kanaatine varılmıştır. 

Böylece senelere bölünmüş bir program sayesinde muayyen bir müddet sonunda belli başlı 
vilâyet yollarının esaslı bir kısmı daimî ve kifayetli bir bakıma alınması mümkün olur. 

4. — Müteferrik : - , 

a) Karayollarında merkez ve bölgelerde çalışan veznedarlara, mümasili devlet teşkilatındaki vez
nedarlara verilen kasa tazminatının verilmesi adalet ve nasfete uygun görülmekle buna ait tahsisa
tın bütçede açılacak bir maddeye konmasını lüzumlu addetmekteyiz. 

b) Mülhak bütçeli müstakil bir umum müdürlük olan Karayolları Umum Müdürlüğünde kale-
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mi mahsus nimetlerini görecek bir büro olmadığından Umum Müdürlük Makamı işlerinin aksama
ması için Umum Müdür için olmak üzere bir adet 550 liralık sekreterlik kadrosunun D cetveline 
ilâvesini zaruri görmekteyiz. 

Sonsöz : 

Memleket iktisadiyatının ana temellerinden birisi olan yol faaliyetine ait bütçenin teklif ettiği
miz tadilât dairesinde kabulünü Yüksek Komisyonun takdirlerine saygılarımızla arz ederiz. 

Trabzon Konya Konya Sivas Antalya 
iSf. F. Kalayctoğlu R. Birand M. Bağnaçık A. özel * A. Tokuş 

\ 
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Bütçe Enetin: 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni '"%•' 
Esas No. 1/136 
Karar No. 37 

Yüksek 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Mecli
se takdimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılıp Başvekâletin 30.XI.1954 tarihli ve 71/2840 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale^- edilmiş olmakla Nafıa 
Vekili, Karayolları ve Maliye Vekâleti Bütçe 
ve Malî Kontrol Umum müdürleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 yılı 
bütçesini encümenimiz namına tetkik eden ra
portörümüzün raporu okunduktan ve umum 
müdürlüğün faaliyet sahasına giren hususlar 
hakkında sorulan sualler hükümet tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve 
maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

. Umum müdürlüğün 1955 yılı bütçe kanunu 
Dâyihasma merbut masraf kısımlarını ihtiva 
eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle (3 309 805) lira fazlasiyle (10 602 150) 
ve yatırımlara ait (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 
yine (104 450 778) lira fazlasiyle (288 397 850), 
lira olarak hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir. 

Bütçenin fasıl ve maddelerinde geçen yıla na
zaran görülen artış ve eksilişlerin mucip sebep
leri lâyihanın gerekçesinde her fasıl ve madde 
hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir. 

Bütçenin yatırımlar kısmının 781 nci faslı
nın 60 nci (Vilâyet ve köy yolları yapımı ve 
yapımına yardım) maddesine mevzu tahsisata 
ilâveten (3 500 000) liranın ilâvesi ve bu su
retle (A/l) işaretli cetvel yekûnu hükümetin 
teklifi veçhile ve yatırımlara ait (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise yapılan ilâve tahsisat ile 
(291 897 850) lira olarak encümenimizce kabul 
edilmiştir. 

.Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu (299 000 000) lira olarak 
hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Yapılan tetkik neticesinde geçen yıldan na-
kid devri mümkün bulunduğundan bu cetvelde 
yeni bir fasıl açılarak bu fasla (3 500 000) ii-

( S. Sayı 

i mazbatası 

İO.II. 1955 

Reisliğe 

ranm ilâvesi uygun görülmüş ve bu suretle 
(B) işaretli cetvel yekûnu da (302 500 000) 
lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir. 

Vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına 
yardım maddesine mevzu tahsisattan sene için
de vilâyetlerce sarf edilemiyen kısmının 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci 
maddesi hükmü gereğince muamele olunmasını 
ve vilâyetlerin ertesi yıl bütçelerinde aynı mev
zua tahsis ve sarfını temin maksadiyle lâyiha
ya ilişik (R) işaretli cetvele, 7^1 nci faslın 60 
nci maddesi hakkında formül eklenmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri rakam 
değişiklikleriyle, 3, 4, 5, 6, 7, 8| ve 9 ncu mad
deleri hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiş
tir. 

Devlet daire ve müesseseleri tarafından yol, 
köprü ve benzeri işler yaptırılması maksadiyle 
Karayolları Umum Müdürlüğüne yatırılacak 
paraların Umum Müdürlüğün varidatını göste
ren (B) işaretli cetvelde açılacak hususi bir 
fasla irat ve diğer taraftan yatırımlara ait 
(A/2) işaretli cetvelde açılacak hususi fasıllara 
da tahsisat kaydedilmesi için Maliye Vekâletine 
mezuniyet verilmesine dair hükmün 10 ncu mad
de olarak tedvini ve hükümetin 10 ncu maddesi 
11 nci ve 11 nci maddesi ise 12 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 yılı 
bütçe kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle 
birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize Balıkesir 

/. Akçal H. îmre 
Mazbata M. Kâtip 

istanbul Siird Afyon K. . 
H. Hüsman B. Erden A. Demirer 

Afyon K. Ankara Antalya 
M. Â. Ülgen §. K. Mengü A. Tokuş 
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Aydın 

Z. Vray 
Çankırı 
T. Uygur 
Denizli 

M. Karasan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
İzmir 

B. Bilgin 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Balıkesir 
S. Yırcalı 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 

Hatay 
Ş. înal 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 

Muğla 
A. Sanoğlu E, 

Rize 
E. Agun 

Sivas 
A. özel 

Van 
K. Yörükoğli 
Zonguldak 
8. Ataman 

Niğde Ordu 
. A. Göktürk B. Aksoy 
Seyhan 
8. Ban 
Tokad 
t.Baç 

a 

Sinob 
N. Sertoğlu 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 
Yozgad 
D. Akbel 

Zonguldak 
H. Balık 
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. HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 yibı Bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masraflar için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (10 602 150) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (288 397 850 > lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1955 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (299 000 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1955 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1955 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 1953 bütçe yılında (D) işaretli cetvelde
ki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine 1955 bütçe yılında da devam olu
nur. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihası ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara 'ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 6. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1955 bütçe yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Karayolları Umum Müdüıiüğü 1955 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1955 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
lar, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (10 602 150) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (291 897 850) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1955 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(302 500 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D), işaretli cetvelde gösteril
miştir. 1953 bütçe yılında (D) işaretli cetvelde
ki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklik
leri dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta ol
dukları ücretleri azalmış olanlara aradaki fark
ların ödenmesine 1955 'bütçe yılında da devam 
olunur. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince geçici mahiyetteki hizmetler için lcr,a 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro almabilcek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihası ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması aşrttır. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Geçen yıl borçlan faslındaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1953 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1955 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 
4 ncü kısım tertipleriyle yatırım tertipleri baki
yelerinden eski yıllar borçları tertiplerine Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları daire
sinde tahsil edilmiş olan paralar Karayolları 
Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla varidat 
diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde mevcut 
tertiplere tahsisat kaydolunur, 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. E. Zorlu 
Devlet Vekili ve 
Ziraat Vekili V. 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

B.!E. 

MMJBüiH •— Ayniyle kaimi? ediîMiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmigtir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmigtir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Umum Müdürlü
süne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak hususi bir fasla varidat, diğer 
taraftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel 
bölümlere Maliye Vekâletince tahsisat kaydo
lunur. 

MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
11 nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci maddesi 
12 nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hü. B. E. 

. Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Güm. ve înh. Vekili V. 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Ytrcah 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 
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A/l - CETVELİ 

1954 1955 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

201 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 093 200 
2 302 200 

1 

1 

3 395 402 

416 400 
1 216 500 

1 632 900 

330 200 

634 900 

965 100 

1 492 125 
2 954 250 

1 

1 

4 446 377 

826 125 
2 022 750 

2 848 875 

529 375 

978 067 

1 507 442 

1 492 125 
2 954 250 

1 

1 

4 446 377 

826 125 
2 022 750 

2 848 875 

529 375 

978 067 

1 507 442 

19 000 

60 000 

3 400 

19 000 

60 000 

5 000 

19 000 

60 000 

5 000 
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F. M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar-
djmı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 000 

3 000 

7 000 
1 500 

100 900 

1955 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
1 500 

103 500 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
1 500 

103 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetin 
Diğer ödemeler 

3 000 

11 

12 
13 
14 
15 

210 Temsil tahsisatı 

İkinci kısım vekımu 

2 100 

3 000 

2 100 

3 000 

ir 
leri 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

276 556 
50 283 
37 500 
20 000 
5 000 

389 339 

320 991 
58 362 
37 500 
22 000 
10 000 

448 853 

320 991 
58 362 
37 500 
22 000 
10 000 

448 853 

2 100 

6 488 741 9 360 147 9 360 147 

301 

Üçüncü kısım - Yönetim 

10 
20 
30 
40 

masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi mâsraflan 

12 000 
5 000 . 
5 000 

10 000 

12 000 
5 000 
5 000 

10 000 

12 000 
5 000 
5 000 

10 000 
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302 

303 
304 

Tahsisatın nev'i 

1954 1955 yıh için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira • Lira 

50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ayplınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

10 000 
9 000 

51 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

10 000 
15 000 

57 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

10 000 
15 000 

57 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

Basılı kâğıt ve defterler 12 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 15 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

12 000 

20 000 

12 000 

20 000 

305 

308 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
40 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

18 000 
32 000 
12 000 

77 000 

106 600 
5 000 

111 600 

2 500 

20 000 
20 000 
20 000 

20 000 
60 000 
18 000 

118 000 

138 000 
5 000 

143 000 

2 500 

60 000 
40 000 
20 000 

20 000 
60 000 
18 000 

118 000 

138 000 
5 000 

143 000 

2 500 

60 000 
40 000 
20 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 

310 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince nakil 
vasıtaları sigorta fonu 

Üçüncü kısım yekûnu 

60 001 

4 800 
11 200 

16 000 

0 

410 101 

120 001 

4 800 
11 200 

16 000 

100 000 

648 501 

120 001 

4 800 
11 200 

16 000 

100 000 

648 501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 7 500 7 500 7 500 
407 

30 
40 

419 
451 

10 
20 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Oeriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

10 000 
20 000 

30 000 

150 000 

2 000 
500 

2 500 

10 000 
20 000 

30 000 

200 000 

2 000 
500 

2 500 

10 000 
20 000 

30 000 

200 000 

2 000 
500 

2 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 1 10 000 10 000 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 40 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 40 001 40 000 40 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 500 500 500 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 15 000 15 000 15 000 

21 Beynelmilel yollar kongresi 
için Paris Merkez Komitesine 
ödenecek hisse ve yurt içi mas- ' 
raflar 100 000 250 000 250 000 

Fasıl yekûnu 115 500 265 500 265 500 

458 Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 

10 Fuar umumi masrafları 15 000 15 000 15 000 
20 Sergi ve meşher umumi mas

rafları 1 1 1 

Fasıl yekûnu 15 001 15 001 15 001 

476 Kurs masrafları 5 000 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 365 502 565 501 565 501 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 15 000 15 000 15 000 
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Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçlan 
1950 - 1953 yılları borçları 
1928 - 1949 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

1955 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

KISIMLAB YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

6 488 741 
410 101 

v 865-^02 
28 001 

7 292 345 

9 360 147 
648 501 
565 501 
28 001 

10 602 150 

9 360 147 
648 501 
565 501 
28 001 

10 602 150 

A/2 - CETVELİ 

Yattnmlar 

I I - Jâatınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Karayolları Umuin, Müdürlü
ğünün Kuruluş vev Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince 
ayrılacak atelyeler döner ser
mayesi 
Yollar ve köprüler 
Yapım 
Makine ve vasıtalar onarımı 

50 000 1 1 

67 747 072 120 647 849 120 647 849 
26 000 000 34 000 000 34 000 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

30 Satınalmacak makine ve vası
talar 

40 istikşaf, etüd, aplikasyon 
50 Sürekli onarmalar 
60 Vilâyet ve köy yolları yapımı 

ve yapımına yardım (Dağıtım 
ve harcama şekli îcra Vekilleri.' 
Heyetince belirtilir) 

1954 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 000 000 
6 200 000 

24.000 000 

51 400 000 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

36 000 000 
5 350 000 

39 000 000 

51 400 000 

36 000 000 
5 350 000 

39 000 000 

54 900 000 

Fasıl yekûnu 183 347 072 286 397 849 289 897 849 

Teknik hizmetler mavakkat 
vazife harcırahı 550 000 2 000 000 2 000 000 

Yatırımlar yekûnu 183 947 072 288 397 850 291 897 850 

B CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince hazineden 
alınacak paralar 
Hazineden yardım 
Teberrular 
Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış bedelleri 
Mütaahhitlere verilecek malze
me, alet, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 
Geçen yıldan devreden nakit 

1954 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

110 000 000 
79 739 417 

* 1 

1955 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

110 000 000 
187 399 997 

1 

110 000 000 
187 399 997 

1 

1 499 997 1 600 000 1 600 000 

3 500 000 

Yekûn 191 239 417 299 000 000 302 500 000 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin re başka raridatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 11. 2 .1950 5539 Karayolları Umum Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâ
tına dair Kanunun 19 ncu maddesi. 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

1 Teknisiyen 
» 

Fotoğrafçı 
2 Usta 

» 

4 Steno (Lisan bilir) 
» 

Mütercim daktilo 
Daktilo (Lisan bilir) 

> » » 

» 
5 Memur 

» 

6 Başodacı 
Odacı 

1 Teknisiyen 

Aded Ücret 

8 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
5 
8 
6 
13 
4 
7 
14 
18 
24 
19 
15 
5 
30 

625 
550 
300 
250 
225 
200 
400 
300 
350 
350 
300 
200 
175 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 

VİLÂYETLER 

10 625 

G. Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
> 

Makinist 
Desinatör 

2 Usta 

» 
4 Daktilo 

5 Atelye şefi 
Ekip şefi 
Memur 

> 

Bekçi 
> 

Baş hademe 
Hademe 
Trafikçi 

> 
> 
> 

Aded 

2 
3 
6 
3 
8 
4 
5 
1 
14 
10 
43 
10 
16 
12 
23 
8 
33 
41 
28 
10 
9 
5 
8 
3 
5 
5 
5 
2 
6 
4 
4 

Ücret 

550 
475 
625 
625 
625 
475 
350 
250 
175 
150 
625 
625 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
75 
250 
200 
175 
150 
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F. M. 

— 2 7 -
E - CETVELİ 

Tahsisatın Nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

5539 Karayolları Umum Müdürlüğü Ka
nununun gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 33 
ncü maddesi. 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Merkez teşkilâtı 

Fen Heyeti Müdürü (Y. Müh.) 
(Iht. Mev). 
Y. mühendis, müh. veya fen me. 
veya iktisatçı (Iht. Mev.) 
Y. müh., müh. veya fen me. 

6 
11 
8 
7 
7 

90 

80 
70 
60 
50 
40 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

Vilâyetler teşkilâtı 

4 Y. Müh. veya Müh. (îht. Mev.) 
5 Y. Müh., Müh. veya fen me. 

(îht. Mev.) 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

10 » » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

22 
28 
22 
10 
15 
15 
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E CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli formü
lü bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 407 - Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek, harç, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertip

ten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri, delil tesbiti ve bilir kişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 771 — Atelyeler döner sermayesi 
Yedek parça ve hammadde, atelye tezgâhları için yağ, gres, bıçak, yedek parça ve tamir giderleri 

ve her türlü umumi işletme masrafları 

Fasıl 781. — Yollar ve köprüler 
Madde 10. — Yapım 

îhaleten yaptırılan işlerde mütaahhitlere ödenecek istihkaklar, bu işlerin yapım, keşif, kontrol 
ve sair hizmetlerinde çalıştırılan işçi gündelikleri, emaneten yapılan yol, bitümlü kaplama, köprü 
ve tünellerle bunlara ait tesislerin yapılması, onarılması ve bunlar üzerinde gerekli trafik emniyeti 
tesislerinin kurulması masrafları ile bu işlerin yapım, keşif, kontrol, ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lan işçi gündelikleri kanunları gereğince işçilere tanıan hakların istilzam ettiği bicümle masraflar; 

îhaleten ve emaneten yaptırılan yol, bitümlü kaplama köprü, tünel ve tesis işlerinde kullanılan 
bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, tabı,, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanı
lacak her nevi malzeme, alet ve vasıtalarla yapım işleriyle ilgili sair vasıta ve malzemenin, lâstiklerin 
satmalmması ve bunların gümrük masrafları, kiralanması nakil ve muhafazası ile bunların kulla
nılması ve tamirlerine ait masraflar, akar yakıt ihtiyacı, bilûmum vergi ve resimlerle 2256 sayılı 
Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı, ardiye ve sigorta ücretleri; 

Yapım işlerinde kullanılan her türlü makine ve malzemelerin taşınma, kurulma, sökülme ve ko
runmalarına ait her türlü masraflar, işçilerin giyim ve bu işçilerin barındırılması için lüzumlu te
sisler, kantinlerin demirbaş eşyası, bürolar dışında kalan binalarla iş yerlerinin kira bedelleri, bun
ların ısıtma, aydınlatma demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kurma 
ve konuşma ücretleri, her türlü basın masrafları, basın ve yayın ücretleri, tören masrafları, yapım 
işleri için kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalma, kurma ve işletme masrafları, plâka üc
retleri, istimlâk veya muvakkat işgal ve tazminat bedelleri ve bu işlerde çalıştırılacak bilir kişi üc
ret ve masrafları, tapu hare ve masrafları, ilk sıhhi yardım malzemesi, anlaşmaları gereğince Ame
rikan Yardım İdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her tür
lü masraflar. 

Madde 20. — Makine ve vasıta onarımı 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin yapım, bakım ve işletme işlerine mahsus bilûmum taşıt, yol ma-

kinası ve sair vasıtalarla bunların tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinaların onarılması 
ve yenilenmesi için lüzumlu yedek parça, lâstik ve her türlü malzemenin satmalmması ve lamla
rın muayene, ambalaj, nakil, sigorta, gümrük resmi, ardiye ve muhafaza masrafları ve sair bütün 
vergi, resim ve harçlar ile 2256 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrüklerde alınacak belediye pay
ları karşılığı ve bu işlerin ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve 
bunların giyim ve barındırma masrafları ile Kanılıları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam 
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«, — 29 — 
ettiği bilcümle masraflar, atelye ve garajların demirbaş, tenvir ve teshin masrafları, anlaşmaları ge
reğince Amerikan Yardım idaresince memleketimizde bulundurulan yol uzmanı heyetinin gerektirdi
ği her türlü masraflar, su, elektrik, akar yakıt, kırtasiye, her türlü matbua işleri, ve saire gibi bil
cümle işletme masrafları; 

Madde 30 — Satmalınacak makina ve vasıtalar 
Yol, köprü, tünel ve tesisleri etüd, yapım, bakım ve işletmesi için lüzumlu her türlü makina, vasıta 

ve taşıtlarla her türlü atelye ve lâboratuvar, makina ve tezgâhları, alet ve avadanlıklar satmalmması 
muayene, ambalaj, nakil, sigorta, gümrük resmi, ardiye muhafaza masrafları, 2256 sayılı Kanun ge
reğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı, ve bu işlerin ifa, keşif, kabul ve sair hizmet-

i lerin çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barındırma masrafları ile kanunları gere
ğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masrafları, 

Madde 40 — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin bilûmum etüd (Plânlama, trafik emniyeti, araştırma, istikra!:, 

etüd, aplikasyon) ve her türlü proje ihzarı işleriyle istimlâk veya muvakkat işgal işlerine ait etüd, 
istikşaf, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, ihaleten yaptırılan etüd 
işlerinde mütaahhitlere ödenecek istihkaklarla bu işleri ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde ça
lıştırılan işçi gündel;kleri kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle 
masraflar, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetleriyle Amerikan Yardım İdaresince memleke
timizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, gerek ihaleten yaptı
rılan etüd işlerinin kontrolünde ve gerekse emaneten yaptırılan etüd işlerinde, lâboratuvaı tarda, 
trafikv emniyeti işlerinde kullanılan bilcümle malzeme, makine ve geometri aletleri, tersim, teksir, 
tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makine ve malzeme aletleri, vasıtalarla 
etüd, tahlil ve trafik emniyeti işleriyle ilgili sair malzemelerin satmalmması, kiralanması, nakil ve 
^muhafazası, bunların kullanılması ve tamirlerine ait bilcümle masraflar, muayene, gümrük resmi, 
sigorta ,ardiye ücret ve masrafları 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye pay
lan karşılığı, etüd işlerinde kullanılan her türlü makine ve malzemelerin taşrama JI, kurulma ve sökül
me ve korunmalarına ait her türlü masraflar, giyim,barındırma, tenvir ve teshin, basın ve yayın masraf
ları, etüd işlerinde kullanılacak telli ve telsiz cihazların satın alınması, kurma ve işletme masraf
ları, emaneten yapılan etüd işlerinde çalışan geçici teşkilât için gerekli demirbaş, aydınlatma ısıt
ma ve kira masrafları, havadan, karadan ve sudan istikşaf işlerinde lüzumlu her türlü gereç ve va
sıtaların satmalma bedelleri. 

Madde. 50 — Sürekli onarmalar 
Yol, köprü, tünel ve tesislerle trafik emniyeti tesislerinin bakılması, tamirleri ve yolların ağaç

landırılması masraflariyle bu işleri ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalışan işçi gündelikle
ri, kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilûmum masraflar, bakım ve ağaç
landırma işlerinde kullanılacak bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, tabı, harita, 
hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makine, malzeme, alet ve vasıtalarla bakım işleriyle 
ilgili sair malzemelerin satmalı aması, kiralanması, nakil, muayene, ambalaj ve muhafazası ile bunla
rın kullanılması ve tamirlerine ait masraflarla bilûmum vergi ve resimler, sigorta, ardiye masraf
ları 2256 sayılı Kanun gereğince gümrük resmi ve gümrüklerce alınacak belediye payları karşılı
ğı, bakım ve ağaçlandırma işlerinde kullanılan her türlü makine, vasıta ve malzemelerin taşınması, ku
rulma ve sökülme, korunmalarına ait her türlü masraflar, makine, vasıta ve malzemelerin akar yakıt ve 
işletme masrafları, bakım işlerinde çalışanların giyim ve barındırma masrafları ile basın ve yayın 
masrafları, bakım işleri için kullanılacak telli ve telsiz muhabere cihazlarını satmalma kurma ve 
işletme masrafları, bakım evlerinin demirbaş, aydınlatma, ısıtma ve kira masrafları kar siperleri, 
karla savaş her türlü masraftan. 
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— 30 — 
Fasıl 782 — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 

Keşif, denet, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahatlerindeki harcırahları 
bu tertipten verilir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı (E) cetveli kadroları 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hiz
metliler ücreti 

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
Avukat 

» 
» 

Makine operatörü 
» » 

Âlet operatörü 
» » 
» » 
> » 
» » 

Tercüman 
» 
» 
» 

Teslim alma ve 
memuru 
Şoför 

» 
» 

Doktor 

gönderme 

Yekûn 

zlded 

3 
1 
1 
1 

10 
5 
3 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
4 
1 

2 
3 
2 
2 
1 

55 

Kadro 
ücreti 

875 
750 
550 
550 
700 
625 
550 
500 
400 
350 
300 
450 
450 
400 
300 

300 
350 
300 
250 
300 

Müddet 

12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
10 

12 
12 
12 
12 
12 

Aylık 
tutarı 

2.625 
750 
500 
550 

7.000 
3.125 
1.650 
2.500 
1.600 
1.050 
300 
900 
450 

1.600 
300 

600 
1.050 

600 
500 
300 

28.000 

Yıllık 
tutarı 

31.500 
9.000 
6.600 
5.500 

84.000 
37.500 
16.500 
30.000 
19.200 
12.600 
3 600 
10.800 
4.500 

19.200 
3.000 

7.200 
12.600 
7.200 
6.000 
3.600 

330.100 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 19c4 malî yılı (E) cetveli kadrolan 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler geçici hiz
metliler ücreti 

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
» » 
» » 

Avukat 
Makina Enspektörü 

» » 
Makina Operatörü 

» » 
» » 

Makina tamircisi 
» » 
» » 

Âlet Operatörü 
Fenni tesisatçı 
Teslim alma ve gönderme 

» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sürveyan ve Puvantör 
» » 

Şoför 

Yekûn 

Aded 

9 
5 
4 
1 
1 

14 
12 
3 

12 
11 
2 
5 
1 
4 

M. 4 
» 2 
» 2 
» 1 

1 
3 
1 

9S 

Kadro 
ücreti 

875 
800 
750 
750 
750 
700 
625 
550 
500 
400 
350 
300 
350 
500 
250 
225 
175 
150 
225 
200 
175 

Müddet 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Aylık 
tutarı 

7.875 
4.000 
3.000 

750 
750 

5.800 
7.500 
1.650 
6.000 
4.400 

700 
1.500 

350 
2.000 
1.000 

450 
350 
150 
225 
600 
175 

53.225 

Yıllık 
tutarı 

94.500 
48.000 
36.000 
9.000 
9.000 

117.600 
90.000 
16.500 
72.000 
52.800 
8.400 

18.000 
3.500 

24.000 
12.000 
5.400 
4.200 
1.800 
2.700 
7.200 
2.100 

634.700 

( S. Sayısı : 166 ) 




