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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilme

sine dair Riyaset tezkeresi okunarak kabul 
edildi. 

Dahiliye Vekâleti; 
Emniyet Umum Müdürlüğü; 
Jandarma Umum Kumandanlığı bütçeleri 

kabul edildi. 
Hariciye Vekâleti bütçesinin heyeti umumi-

yesi üzerinde görüşüldü. 
İnikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Zonguldak Mebusu 
Agâh E rozan Edibe Sayar 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/. Kirazoğlu 

İkinci celse 
Hariciye Vekâleti bütçesinin heyeti umumi-

yesi üzerinde görüşüldü. 
inikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Zonguldak Mebusu 

İhsan Baç Edibe Sayar 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/. Kirazoğlu 

Üçüncü celse 

Hariciye Vekâleti, 
Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
Maliye Vekâleti bütçesinin dikkate alman tak

rirlerle birlikte encümene verilen 604 ve 656 
ncı fasılları ile 791 ve 793 ncü fasıllarından ma
ada diğer fasılları kabul edildi. 

Devlet borçları 1956 malî yılı bütçesi kabul 
edildi. 

26 . II . 1956 Pazar günü saat 10 da topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Edibe Sayar 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Mazbatalar 

1. — istanbul Üniversitesinin 1950 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile istanbul üniversitesinin 
1950 Malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/1.13, 
1/53) (Ruznameye). 

2. — istanbul Üniversitesinin 1951 Bütçe yı

lı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile istanbul Üniversitesinin 1951 
Malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/114, 1/91) 
(Ruznameye) 

3.—Gerze kasabasının yeniden ihyası ve 
yangından zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encü
men mazbatası (1/418) (Ruznameye). 



B İ E İ N C Î GELSE 
Açılma saati: 10,15 

REİS — Reisvekili ihsan Baç 
KATİPLER: Übeydullah Seven (Hakkâri), ihsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Yoklama yapıMı.) 

RElS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. —• 1956 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatan 
(1/355) 

A — Maarif Vekâleti Bütçesi: 

2. — Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı (1/356) (1) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1956 malı yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/361) (2) 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 malî 4. 
yılı bütçe kanunu lâyihası 
mazbatası (1/362) (3) 

ve Bütçe Encümeni 

5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/357) (4) 

RElS — Maarif Vekâleti Bütçesinin müzake
resine başlıyoruz. Bütçenin tümü üzerindeki 
müzakere, Ankara Üniversitesi, istanbul Üniver
sitesi, istanbul Teknik Üniversitesi ve Beden 
Terbiyesi Umum müdürlükleri bütçelerine de şâ
mildir. 

Söz, Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru-
pu adına Mehmet Mahmutoğlu'nundur. 

C. M. P. GRUPU ADINA MEHMET MAH-

(1) 64 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 62 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 63 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(4) 61 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

MUDOĞLU (Kırşehir) — Muhterem arkadaş
lar; 

Maarif, ilim ve âlim demektir, iyi idareci, 
iyi siyasi, iyi asker, iyi aile reisi ve nihayet en 
mükemmel iyi vatandaş demektir. Devlet iki 
büyük temel üzerine istinadeder. Biri hukuk, 
diğeri maariftir. Adaletle ilmin kucaklaşıp fe
yiz bulduğu devirler, devletlerin siyasi tarihin
de daima şan ve şevket dolu sayfalar açmışlar
dır. Aksi bir keyfiyet izmihlale götürmüştür. 
Bu yolda tarih kitaplarının şahadeti kâfidir. 

Tıp millî müdafaa konusu gibi maarif de 
hepimiz için bir millî tesanüt cephesidir. Bu te
lâkki tarihimiz boyunca hâkim olmuştur. Fâtih 
fethinin mânevi hazzını ve zaferini, külliyele
rin temelini atmakla tatmış aynı telâkki büyük 
Atatürk'ün en hakiki mürşit ilimdir, vecizesin
de ifade yerini bulmuştur. 

Bunun içindir ki, 1923 ve 1949 yılları ara
sında kurulan üniversiteler, binlerce okullar, 
sanat mektepleri ve enstitüleri nasıl sabık ikti
dar için bir inkılâbolarak vasıflandıramıyor-
sak 1950 den sonrası için de aynı kanaati mu
hafaza ediyoruz. 

Maarifçiliğimiz ilme olan saygı ve aşkımız 
milletin benliğinde meknus bir tarihî değerin 
vicdanlara akseden burcudur. 

Demokrat Partinin 3 ncü ve 4 ncü Menderes 
kabineleri bu mânevi ananeye sadakat göstere
memiştir. Üniversiteler Kanununda hükümetin 
murakabesi altında üniversitelerimizde ilmî 
muhtariyet tesisi maarif sahasında modern te
kâmüle ulaşan yeni bir çığırdır. 6435 sayılı 
Kanunun hiçbir kaydı ihtiraziye tâbi olmadan 
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ve kanun yollarına müracaat imkânlarını ka
palı tutarak vekâlet emrine almayı mümkün kı
lan ikinci maddesinin üniversite mensuplarına 
da teşmili Üniversiteler Kanununun kurduğu 
taze düzeni bozmakta ve muhtariyeti ifnaya ve 
üniversite mensuplarını diğer teşkilât mensup
larından daha teminatsız bir hale getirmekte
dir. 

Bunun tadili teklifine karşı iktidar çevrele
rinden doğan aksülamel ve muhtariyeti balta-
lıyan bu hükmün itina ile muhafaza gayesi gü-
dülmesinin bir bardak suda fırtına yarattığı 
gözden kaçmamış ve yukardaki ithamımızın se
bep ve temelini teşkil etmiştir. Asrı hazırda 
devletler dar mânada politika ile değil, ilim, 
ihtisas ve teknik ile idare edilmektedir. Hukuk, 
iktisat, maliye ezcümle devlet faaliyetine giren 
bütün mevzular ilmin ve ihtisasın malı olmuş
lardır. Bu mevzular kendi ilim veya faaliyet sa
halarına girdiği müddetçe âlimler söz hakkına 
sahip bulunmuşlardır. 1946 tarihli Üniversite
ler Kanunumuzun 3 ncü maddesi üniversite 
mensuplarına bu hakkı tanıdığı gibi demokra
tik memleketlerde de üniversitelerin ilmî ve ta
rafsız mütalâaları bir nevi âmme hizmeti telâk
ki edilmiş ve bundan geniş ölçüde istifadeler 
sağlanmıştır. 

Demek oluyor ki, ilim adamının tarafsızlığı 
başka, muayyen bir kanaate sahip olması yine 
başka şeydir. Bir hukuk profesörünün bir ka
nun lâyihası üzerinde objektif esaslar dâhilin
de kanaatini ifade etmesi hem kaza, hem teşri 
organlarına hizmet teşkil ettiği gibi bir anaya
sa bir maliye profesörünün de mevcut iktisat ve 
devlet rejimlerine karakterize etmeleri tâbi ol
dukları nizama dair ilmî mütalâalarını serdet-
melerine mâni olmak ilimden bu fonksiyonu is-
tirdadetmek demektir. îlmin şartı objektif ol
maktır. Bu şartın tahakkuk edip etmediğini 
takdir edecek ve değerlendirecek olan âmme 
efkârıdır. Bir profesörün dili ile söylemiş ol
mak için ilmin siyasi parti uşaklığına inip in
mediğini tâyin etmek rüştüne Türk Milletinin 
sahip olduğuna inanmaktayız. îlim yalnız ikti
darın ve yalnız muhalefetin hoşuna gitmek yo
lunda istismar edildiği gün ilim olmaktan çıkar 
ve fetva dergisine inerek tevcih ettiği hedefi 
değil, kendi kendisini katleder. Bu ne derece 
hakikat ise üniversite mensuplarının da mukad-
çlerçtmjn icra organının emrine tâbi kılan bir 
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, sistemin de rejimimiz için tehlikeli olduğu o nis-
j pette bir hakikattir. 

Tedris hürriyeti dışında maarifimizin sahib-
olduğu hastalıkların başında program noksanı 
gelmektedir. Eski devirden başlıyarak bir yan
dan mektep adedinin artırılmasına çalışılmış, di
ğer yandan müspet bir plâna sahibolunmadığı 
için Garp ve Şark zihniyetlerinin arasında boca-
lıyan ve her sene değişen tedris usulleriyle ma
arif sistemimiz içinden çıkılmaz bir anarşiye 
mahkûm edilmiştir. Beş senedir radyolardan 
dinlediğimiz kuşat merasimleriyle bu memleket
te maarif dâvasının halledildiğini sanmak el
bette doğru bir düşünüş olamaz. 

Memleketimizde nüfus artışı nedir? Bu nis
pet dâhilinde ilerdeki senelerde tahsil çağını 
idrak edecek çocuklarımızın nispeti hangi ölçü
dedir ? Bu nispeti temin edecek tedris müessese 
ve vasıta imkânları ne olacaktır? Bunların malî 

•^PÜTİÜSLnedir ve ne j le karşılanacaktır? Bunlar 
derpiş edilmemiştir. Bu itibarla maarifimizde 
tam bir programın mevcudiyeti ileri sürülemez. 
Zira ortada mevcut realiteler ve fiilî eserler bun
ların delilidir. 

40 bini mütecaviz köyden yarısından ziyade
si henüz bir ilkokuldan mahrumdur, istanbul 
ve Ankara gibi en münevver ve kalabalık şe
hirlerin de okula ihtiyacı feci bir manzara arz 
etmektedir. Bilhassa köylerde mevcut ilkokulla
rın bir tek öğretmen ile idare edilmekte olduğu 
da bir vakıadır. 

Keza İstanbul Üniversitesindeki 82 profesör 
kadrosundan 42 sinin münhal bulunduğu ayrıca 
doçent ve asistan kadrolarının bir türlü doldu-
rulamadığı hakikati karşısında yeni üniversite
ler tesis ve ihdasında bir garabete düştüğümüz 
de keza bir realitedir. 

Maarifimizin aktüel dertlerinden biri olan 
yardımcı öğretmen kadrolarmdakilerin huzur
suzlukları Emekli Sandığı Kanununa yapılan 
ek bir fıkra ile bertaraf edilmesinden ve emek
lilik hakkından müstefit kılınmasından memnu
niyet duymuş bulunuyoruz. 

Yukardaki mâruzâtımızın başında maarifimi
zin temelleri olarak bir taraftan demokratik hal 
ve şartlan medeni dünya ölçülerini diğer yan
dan millî terbiye örf ve âdetlerimizi mesnet alan 
ve her şeyden evvel memleket realitelerine inti
bak edecek olan ilim mahsulü ve uzun vadeli 
bir kalkınma programına bağlanması gelmekte-
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dir. Ve bu keyfiyetin' tahakkukunun müstakbel 
nesiller hesabına mesuliyet payımızı tahfif ede
ceğine dair kanaatimiz, ısrarımızın sebebini teş
kil etmektedir. 

REÎS —Feth i Ülkü. 
C. H. P. GRUPU ADINA FETHÎ ÜLKÜ 

(Tunceli) — Muhterem arkadaşlar; 
1956 yılı bütçesi münasebetiyle Maarif Ve

kâletinin faaliyeti hakkında görüşlerimizi ifa
deye başlarken feragatkâr gayretleriyle büyük 
Türk Milletinin istikbalini hazırlamakta olan 
maarif ordusunun muhterem mensuplarını en 
derin minnet ve şükran duygularımızla selâmla
rız. 

Millî geleneklerimiz ve vicdani inanışlarımız
da lâyık olduğu yeri bulmuş olan maarifle ilgi
li meseleleri incelerken bunları partiler üstü bir 
mevzu telâkki ettiğimize işaret etmek isterim. 

Türk milletinin maarifi asırlar boyunca el
de edilen fikir mûktesabatmın inkılâplarımızla 
teşbit edilmiş bir neticesidir. 

Millî şerefi, millî heyecanı, ecdattan gelen 
bilgi ve görgüyü topyekûn içine alan maarifin 
koruyucusu olmak vazifesi elbette ki bütün mil
lete mevdudur. 

Maarif işleri, her ne kadar bir vekâletin yet
kisi altında toplanmış görünüyor ise de, ger
çekten her vekâletin mevzuuna girmekte ve her 
teşekkülü alâkadar etmektedir. O halde maarif 
bir vekâletin mevzuu değil bir milletin davası
dır. Medeniyet tarihi, maarifle başlar, ona veri-, 
len ehemmiyet nispetinde gelişir. Medeni âlemin 
baş döndürücü terakkisi hiç şüphe yok ki, maa
rif seviyesinin müspet semeresidir. 

Maarifimizin inkişafına hadim olmakla millî 
bir vazife ifa edilmiş olur. Bu münasebetle tenkid-
lerimiz maarif meselelerinde çarelerin en doğ
rusunu, takibedilecek yolun en eminini arzula
manın bir ifadesi olacaktır. 

Maarif Vekâletinin mevzuu kemiyetten ziya
de keyfiyete taallûk etmekte ve bu yönden me
saisinin semeresini ancak yıllarca sonra almak 
mümkün olmaktadır. 

Müspet netice, ancak ve ancak iyi bir etüd 
sonunda, üstünde ısrarla durulması lâzımgelen 
keyfiyeti tesbit etmek ve bu vasfı gençliğe ve
rebilmenin katî çarelerini bulmakla ve elde edi
len bu malzemeyi iyi yetiştirilmiş öğretici ve 
eğiticilere emanet etmekle elde edilir. Gaye 
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iyi insan, iyi vatandaş yaratmaktır. Madde ise, 
bu asîl hizmette ancak vasıta olacaktır. 

Maarif gibi temel dâvamızı halletmeye çalı
şan vekâlete de hazırlanan bütçe raporundaki 
ifade ile Millî Müdafaadan sonra en büyük mik-

**""tirm ayrılmış olmasını ve bu miktarın 'geçen yıla 
nazaran 65 milyon 151 bin 807 lira fazla bulun
duğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
Ancak bizim gibi nüfusunun % 65 i okur yazar 
olmıyan bir memlekette bu yolda hareket etme
nin zaruri olduğu da aşikârdır. 

Geçen yıla nazaran bu sene lehine olarak 
görülen fark ise paramızın düşen kıymeti kar-' 
şısmda maalesef fazla bir iş yapmak ümidini 
vermemektedir. 

Maarif Vekâleti köylere kadar uzanan geniş 
teşkilâtı ile her türlü mahrumiyete rağmen fe-
ragatkârane çalışmaktadır. Fakat zamanın % 
90 iktisadi olan ve içtimai bünyemize mües
sir bulunan hususiyeti, kâfi derecede semere 
elde edilmesine mâni olmaktadır. Bu tesirlerin 
maarif bünyemizde yarattığı güçlüklere aşağıda 
maarifin başlıca unsurları hakkında görüşleri
mizi ifde ederken tçmas edeceğiz. 

öğretmen: 
Maarif dâvasının temelini öğretmen teşkil 

etmektedir. 
Türk milletinin bugünkü kültür seviyesini 

var eden, yarınına güvenimizin garantisi olan 
öğretmenlerimize itimadımız sonsuzdur. Onu 
cemiyetimizdeki maddi, mânevi inkişaflar kar
şısında en çok iftihara lâyık bir varlık saymak* 
tayız. 

Maarif ordusuna yeniden katılacak öğret
menlerin de iyi bir formasyon alacaklarını ümit 
ve kemiyet itibariyle de okul çağındaki çocuk 
sayısı ile mütenasip olmasını temenni ederiz. 

öğretmenlik formasyonunu tevhit edici ça
reyi bugüne kadar bulmuş değiliz. Her biri ay
rı menşeden gelen ve ayrı şartlar içinde yetişen 
öğretmenlerin ayni vasıfta eser meydana getir
meleri mümkün olamıyacağından bu mevzuda 
beraberlik teminine gayret lâzımgelmektedir. 

Yetişen öğretmen, hele köye tâyin edilmişse 
ekseriya kendi kaderi ile başbaşa bırakılmakta, 
kabiliyetinin artırılması, bilgi ve görgüsünün 
çoğaltılmasında bir faaliyet gösterilememekte-
dir. öğretmenin günden güne genişleyen peda
gojik ve içtimai bilgiden nasibini alması ve aİâ-
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kah neşriyattan faydalanması mümkün olama- | 
maktadır, öğretmen bu zaruri ihtiyacını ken
di dar bütçesi içinde esasen karşılıyacak durum
da değildir. Gerçekten emeğine mukabil en az 
para alan sınıf öğretmenlerdir. Günden güne I 
ağırlaşan hayat pahalılığı karşısında öğretme
nin zihninin ve vicdanının, gençliğin yetişme
sinden başka bir düşünce ile meşgul olmaması I 
için onun maddi durumunu düşünmeye mecbu- I 
ruz. I 

İlk öğretimde hizmet eden ve peyderpey tas- I 
fiyeleri cihetine gidilen 3 200 kadar eğitmen I 
mevcuttur, ömürlerini köye ve köylü çocukların I 
yetişmelerine bağlamış olan bu muhterem in- I 
sanların bugüne kadar almakta oldukları 50 ilâ I 
75 liranın yeni bütçede 100 liraya çıkarılmış ol- I 
duğunu şükranla karşılarız. I 

Köy enstitüsü mezunu 17 000 öğretmenin in- I 
tibakı meselesi, üstünde ehemmiyetle durulması I 
lâzımgelen bir mevzudur. I 

1943 yılında mezun olanlar, bugün 35 lira I 
asli maaşa hak kazandıkları halde halen 25 lira I 
almaktadırlar. Kendilerinden 10 yıl sonra me
zun olanlar ise 20 lira almaktadırlar. Bunların 
yanında 5479 sayılı Kanuna tâbi olarak 105 li
ra ücretle çalışanlar da mevcuttur. I 

Yalnızbaşma köyde, beş sınıflı bir okulu ida- I 
re eden, her türlü kalkınmada kendisinden bü
yük hizmetler beklediğimiz fedakâr öğretmenle- I 
rin de kaybolan haklarının telâfisine çalışmak I 
hükümete yerinde bir hizmet fırsatı verecektir. I 

Köy öğretmenine, bilhassa mahrumiyet böl- I 
gelerinde çalışanlara, maaşlarından başka bir f 
köy tazminatı tanımak birçok içtimai meselele- I 
ri halletmek için müspet bir çare olacaktır. Hiz
metleri para ile ölçülemiyen bu meslek erbabı
nın tarafımızdan düşünülmesi zaruridir. 

Müfettiş kadrosunun azlığı veya teftiş im
kânsızlıkları yüzünden birçok öğretmenler terfi 
edememekte, vekâletin ikmal etmesi lâzımgelen 
bir hususun mesuliyet ve zararını yine öğretmen 
çekmektedir. Teftiş görmediği için terfi edemi-
yen öğretmene bir hak tanımak lâzımdır. 

Halen ilkokul öğretmenimiz vardır. 
Bu kadro ile üç milyona yakın okul çağındaki 
çocuktan ancak bir milyon 877 bin 834 ünü 
okutmaya kaadir bulunuyoruz. 1 milyon 85 bin 
166 çocuğumuz öğretmen ve okul kifayetsizliğin
den, Anayasa hükmüne rağmen okumak imkâ
nından mahrumdurlar. 1 
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40 bin köy ve şehir ihtiyacı için 71 bin öğ

retmene ihtiyacımız vardır. Halbuki bugün mev-
cudolan 40 Öğretmen okulu ile bu ihtiyacı kar
şılıyacak miktarda öğretmen yetiştirememekte
yiz. Nüfusumuzun gittikçe artması da hesaba 
katılacak olunursa öğretmene olan ihtiyacımızın 
azameti kendiliğinden meydana çıkar. İlköğre
time, Anayasasında, mecburi ve meccani, kaydiy-
le yer vermiş olan milletimiz bu dâvanın hallini 
sabırsızlıkla beklemektedir. 

Geçen yıl Maarif Bütçesi görüşülürken o za
manın Sayın Maarif Vekili, ilköğretim Kanu
nunun bütçe müzakerelerini mütaakıp Meclise 
sevk edileceğini müjdelemiş olmalarına rağmen 
bugüne kadar beklenilen bu mesut hâdise bir 
türlü gerçekleşememiştir. 

Ortaöğretimde çalışan öğretmenler hakkında 
yapılmış olan İntibak Kanunu, mucibi memnu
niyettir. Fakat arada henüz hakları teslim edil-
miyenlerin mevcudolduğu aşikârdır. Onların da 
düşünüleceğini ümidetmekteyiz. 

Mesleklerine yürekten bağlı olduklarına emin 
bulunduğumuz orta ve teknik öğretim öğretmen
leri, tahsil dereceleri ve ehliyetleriyle mütena-
sibolmıyan aylıkları ve geçim zorluğu karşısın
da maalesef peyderpey mesleklerini değiştirmek 
zorunda kalmaktadırlar. İktisadi devlet teşek
külleri bü kıymetli elemanları maalesef birer bi
rer maarif ailesinden koparmaktadır. 

Bugün halen 536 orta öğretim müessesemizde 
2 054 öğretmenin yeri açık bulunmaktadır. Sa
dece 1955 yılında 186 öğretmen istifa etmiştir. 
öğretmen ihtiyacı düşünülmeden açılmış olan 
ortaokullarımız, ya tamamen yahutk ismen öğ
retmensiz bulunmaktadır. Bütçe Encümeninde 
konuşan muhterem arkadaşlarımızın tenkidleri 
bu acı hakikati ortaya koymuş durumdadır. 

Ortaöğretime öğretmen yetiştiren 3 eğitim 
enstitüsü ve bir Yüksek öğretmen Okulumuz 
vardır. Fakat bu müesseselerin verecekleri me
zun miktarı ihtiyacı karşılıyabilmekten çok 
uzaktır. Kaldı ki, mezun olanları meslekte tut
mak da ayrı bir dâvadır. Geçen yılın bütçesi mü
zakeresinde gene bu mevzu görüşülürken sayın 
vekil terfi ve tecziye kanununun da hazırlan
makta olduğunu bildirmişlerdi. Bunun da henüz 
tahakkuk etmediğini üzüntü ile müşahede et
mekteyiz. 

öğretmenin meslekten uzaklaşmasına tesir 
eden sebeplerin yanında idari tesirlerin de rolü 
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vardır, öğretmen maaş alan insan olmakla be
raber vazifesinin hususiyeti ve cemiyetteki yeri 
itibariyle her hangi bir büro memuru statüsüne 
tâbi olmamalıdır. 

Uzun zaman bir yerde kalanların nakil hu
susunda mâruz kaldıkları müşkülât da cidden bü
yüktür. Hazırlanacağı ifade edilmiş olan nakil 
yönetmeliği henüz yeni şeklini almamıştır. Bil
hassa arzu ile vâki nakillerde harcırah verilme
mesi keyfiyeti zaten bütçesi dar olan öğretmen
leri mağdur etmektedir. 

Teknik öğretim müesseselerinin öğretmen 
durumu daha ziyade müşkülât arz etmektedir. 
Serbest iş yerleri ve iktisadi devlet teşekkülleri 
ihtiyaçlarını karşılamak için bu mahreçten fay
dalanmaktadırlar. Mühendisler Odasının tesbit 
ettiği esasa göre memleketin mühendise, fen me
muruna ihtiyacı vardır. Bu miktar teknik elema
nın yetiştirilmesi için vekâletin nasıl bir prog
ram takibettiğini öğrenmeye ihtiyaç vardır. Tek
nik öğretimi ayakta tutabilmek ve yurdun ihti
yaçlarına vefa eder hale getirebilmek için de böy
le bir programın tesbiti ve tatbiki elzemdir. Tek
nik öğretim müesseselerimizdeki öğretmenleri
mizi kendi mevkilerinde tatmin etmenin çarele
rini aramak faydalı olur. Yüksek öğretime men
sup öğretim üyelerinin durumu da aynı zaviye
den mütalâa edilebilir. 

öğretmenler arasında yardımlaşmayı sağla
mak üzere 1943 te 4357 sayılı Kanunla maaşla
rından kesilen paralarla bir sandık kurulmuştu. 
Ayrıca bir yapı sandığı da mevcut idi. öğretme
nin hayrına tesis edilmiş olan bu müesseselerin 
iyi işlemediği, bunların bir banka haline soku
lacağı söylenmektedir. Sağlam esaslara istinad-
eden böyle bir kredi müessesesine ihtiyaçoldu-
ğunu biz de takdir etmekteyiz. 

Her öğretim bölümündeki öğretmenlerin ye
ni bilgilerle teçhiz edilmesi gayesiyle kurslar 
açılması, seyahatlar tertibedilmesi ve bilhassa 
4489 sayılı Kanuna göre, fakat harcırahları 
ödenmek şartiyle, mümkün olduğu kadar çok 
sayıda öğretmenin yabancı memleketlere gönde
rilmesi büyük faydalar sağlar. Bu sene bu şekil
de ne kadar öğretmenin staja gittiğini öğren
mek mütaakıp yıllar için de bir fikir vermiş 
olur. 

öğretmen mevzuu üzerinde sözlerimizi bitir
meden evvel açılması tahakkuk safhasına gir
miş bulunan Doğu, Ege ve Trabzon üniversitele-
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ri veya açılması düşünülen diğer üniversiteler 
için profesör, doçent ve asistan gibi öğretim üye
lerini yetiştirmek yolunda Maarif Vekâletinin 
ve mevcut üniversitelerin ne gibi tedbirler al
mış olduğu hususunda Maarif Vekilinin Büyük 
Meclisi tenvir edeceğini ümidederiz. 

Okul meselesi : 
Maarifin unsuru aslisi olan öğretmen mese

lelerine dair görüşlerimizi ifadeden sonra biraz 
da okul mevzuunda durmak isteriz: 

Okul, öğretimin yapılacağı yer olmak ve bil
hassa yatırımla alâkalı bulunmak itibariyle büt
çeyi fazlasiyle ilgilendirmektedir. 

1954 - 1955 istatistiğine göre 1 735 i şehirde, 
17 387 si köyde olmak üzere halen 19 122 okulu
muz vardır. Buna mukabil ilköğretim dâvamızı 
ikmal edebilmek için 592 si şehirde, 16 912 si 
köyde olmak üzere 15 504 okula ihtiyacımız ola
caktır. Anayasaya göre mecburi ve meccani ted
risata tâbi olan, ilkokul çağında bulundukları 
halde okutamadığımız 1 milyon 85 bin 166 ço
cuğumuzun bu mecburi ihtiyacının nasıl karşı
lanacağını düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Bugünkü rayice göre her okul asgari 40 bin 
liraya mal edileceğine göre muhtacolduğumuz 
mektepleri inşa edebilmek için 700 milyon 160 
bin liraya ihtiyaç vardır. Okul inşaatı faslına 
geçen sene olduğu gibi bu sene de, Bütçe Ko
misyonunda yapılan 5 milyon lira ilâve ile 20 
milyon lira konulmuştur. Mütaakıp yıllarda da 
aynı tempo ile hareket ettiğimiz takdirde okul 
ihtiyacımızı ancak 36 sene sonra karşılamak 
mümkün olacaktır. Nüfusumuzun günden gü
ne arttığı ve okul ihtiyacının da aynı nispette 
tezayüdedeceği ve eskiyen okulların tamirine 
çalışılacağı da göz önünde tutulursa bu 36 ra
kamını 55 olarak ifade etmek zaruri olur. Nite
kim bu yıl bütçeye konan 20 milyon lira ile an
cak 400 okul yapılabilecek ve 60 okul tamir 
olunabilecektir. 

Gerçekten, yapılmış olan okul binalarının 
muhafazası ciheti ehemmiyetli bir. mevzudur. 
Köy okullarının tamirine özel idareler veya köy 
bütçeleri tahammül edememektedirler. Esasen 
okul inşaatının, Devlet eliyle ve usulüne göre 
mütaahhide inale edilmek suretiyle yaptırıldı
ğı halde sağlam olmaması birkaç yıl içinde ona
rılmaya muhtaç hale gelmesi de ayrıca tetkika 
değer bir meseledir. Vekâletin bu yolda bir in
celemesi olup olmadığını bilmemekteyiz. 
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Yapılacak olan lise, ortaokul Ve sanat ens

titüsü binalarının müstakbel ihtiyaca göre inşa
sı şayanı temennidir. 

Halen Vekâlet, kazalarda 106, vilâyetlerde 
47, nahiyelerde 23 ortaokula lüzum göstermek
tedir. Bunların inşası ve küşadı öğretmen yetiş
tirme gücümüzle mütenasip zamanlarda yapıl
malıdır. 

Yeni teşkil edilen Doğu, Ege ve Trabzon 
Üniversitelerinin inşaatının hangi yılda ikmal 
edilebileceğini ve Doğu Üniversitesinin Erzu
rum'da kurulacağının katî olarak tesbitinden 
önce aynı gaye ile Elâzığ'da istimlâk edilmiş 
olan muazzam arsaların hangi maksada tahsis 
edileceğinin izahını sayın Maarif Vekilinden ri
ca ederiz. 

öğretim ve Eğitim : 
Öğretmen ve okul, öğretim ve eğitim içindir. 

öğretim ve eğitimin tek gayesi iyi vatandaş 
meydana getirmektir. Asrın anlayışına uyarak 
bu iki keyfiyeti nazariyattan kurtarmak, aktif 
çarelerle gençliğin dimağına, vicdanına hâkim 
olmak lâzımdır. 

Cemiyetten iyi örnekler verebilmeli, gençli
ğin alâkası millî ideale, millî menfaate çekilebil-
melidir. Eğitimi genç nesle, inkılâpları korumak 
arzu ve enerjisini bahşeden, mukaddesata say
gıyı, ecdada hürmeti, istikbale güveni telkin eden 
bir vasıta olmalıdır. 

öğretim ve eğitim hiçbir zaman politi
kanın değişen şartlarına göre değil, müstakar 
ve muayyen istikamette sarsılmadan yürüyebil-
melidir. 

Okul öğretim ve eğitiminde malzemenin bü
yük önemi vardır. Lâboratuvarları boş, kütüp
hanesi fakir bir okulda tam öğretim yapılabile
ceğini iddia etmek gülünç olur. Halen 55 lise 
ve 135 okulda fizik kimya malzemesi maalesef 
mevcut değildir. 

Kitaplıklar öğrenciye yardımcı eserlerle teç
hiz edilmelidir. Kütüphanesi olan okullarda öğ
rencinin istifade etmesi ehemmiyetle temin edil
melidir. Okullarda okunan kitapların muhteva 
itibariyle olduğu gibi şeklen de çocuğun seviye
sine ve zevkine hitabeder kalitede olması şaya
nı arzudur. 

Fakir öğrenciye okumak imkânı sağlamak 
orta veya yüksek okullarda tahsil etmek üzere 
uzaklardan vilâyet veya kaz# merkezlerine ge-
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| lerek bin bir türlü sıkıntı, her bakımdan nâmü-
I sait şartlar içinde kalan çocukların iaşe ve iba-
| tesine medar olacak pansiyonlar tesis etmek ve

ya yardımlarla bunu teşvik etmek mühim bir 
mesele olarak Maarif Vekâletine mevdudur. 
Gençliğin öğretim ve eğitiminde bunun ehem
miyeti küçümsenemiyecek kadar büyüktür. 

Muhtelif mevzularda daha görgülü eleman 
yetiştirmek üzere Devlet hesabına veya kendi 
hesaplarına yabancı memleketlere gidecek olan 
bilhassa yüksek tahsil mensuplarının arzularını 
yerine getirmek üzere bütün imkânlardan fay
dalanmalıdır. Bu sene aynı maksatla müracaat
ta bulunan 954 talipten ancak 342 sinin isteği
nin yerine getirilebildiği görülmektedir. 

Hükümetin döviz imkânsızlığı karşısında bu 
miktar dahi şayanı şükran olmakla beraber, 
mevzuun ehemmiyeti göz önünde tutularak bu 
hususta hükümetin biraz daha cömert davran
ması lâzımgeldiğini izhardan kendimizi alamı
yoruz. Yabancı memleketlere gidecek olan öğ
renciye döviz tahsisi yönetmeliğinde tesbit edil
miş esaslar dışında vekile ayrı bir hak tanınmış 
olmasının birçok noktadan mahzurlu görmekte
yiz. 

Yabancı memleketlerde tahsil görenlerin cid
dî bir teftişe tâbi tutulmaları, bu münasebetle 
talebe müfettişliği ile kültür ataşeliğini aynı za
manda deruhde etmiş olan zevatın vazife ve me
suliyetlerini ayırarak ayrı şahıslara tevdii su
retiyle yüklerinin hafifletilmesi lâzımdır. 

Teknik öğretimde verimli çalışmaları tak
dirle karşılarız. Ancak atelyelerin mümkün mer
tebe modern cihazlarla teçhiz edilmesini ve Kız 
Teknik öğretimde ise lüksten ziyade hayati bil
gi verilmesinin ön plânda tutulmasını temenni 
ederiz. Gece tekniker ve ticaret okullarının faa
liyete geçmiş olmasından memnuniyetimizi ifa
de etmek isteriz. Bu nevi okulların yurdun di
ğer bölgelerinde de açılmasına teşebbüs edilme
sini faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

Okul dışı eğitimine gelince bu, üstünde pek 
ehemmiyetle durulacak bir mevzudur, öteden 
beri halk eğitimi diye isimlendirilen yetişkin
lerin, okul dışı öğretim ve eğitimini istihdaf 
eden bu faaliyet bizde halk evlerinin kapanma
sından sonra maalesef teşkilâtlanamamış ve bir 
kanuna bağlanamamıştır. Birkaç seneden beri 
sayın Maarif vekilleri bu mevzuda bir kanun ha-

— 80Ac— 



î : 46 26.: 
zırlandığım derhal Meclise sevk edileceğini be
yan etmelerine rağmen bugüne kadar bir netice 
almak mümkün olamadı. Halbuki 6 ilimizde halk 
eğitimi teşkilâtı kurulmuştur. 9 halk evinin eği
tim merkezi haline getirildiği geçen yıl Sayın 
Maarif Vekilinin beyanlarından öğrenmiştik. 
Bir kanuna istinadetmeden kurulan bu teşkilâ
tın ne gibi hizmetler görmekte olduğunu, tahsi
satının nasıl ödendiğini öğrenmek isteriz. Bizim 
kültür seviyemizde olan bâzı memleketlerin ve
kâletler kurmuş olduğu konuda ehemmiyetini 
kabul etmemize rağmen, yıllardan beri bir 
umum müdürlük dahi kuramayışımızı acı bir 
hâdise olarak kaydetmek isteriz. 

Halk eğitimi, ümmilere okuma yazma öğre
ten, sanatkârı yeni inkişaflara intibak ettiren 
veya işsizlere bir meslek formasyonu veren iç
timai bağları takviye edici bir eğitimdir. Halk 
eğitimi muhtelif yol ve çarelerden faydalanarak 
ferdin cemiyete yararlı olmasını, kanun hâkimi
yetine hürmet edilmesini sağlar, okul dışında ka
lan vatandaşlara kültür verir. Böylece demok
ratik hayatın sağlam temellerini kurar. Bu üs
tün hizmetiyle halk eğitimi bütün vekâletleri 
ilgilendirir. Koordine bir çalışmayı istihdaf eden 
bir kanunun hükümet tarafından hazırlanması
nı ehemmiyetle beklemekteyiz. 

Maarif Vekâletinin köy gezici kursları halk 
eğitiminin gayesine tevafuk eder mahiyette hiz
met etmektedirler. Fakat mesele sadece teknik 
bakımdan ele alınmıştır. Kursların çalıştıkları 
bölgelerin etüdlerinin daha önceden yapılarak 
istidat ve isteğin önceden tâyini neticeyi daha 
semereli kılar. 

Folklorumuz bizi ecdadımıza bağlıyan kıy-
metlerimizdir. İçtimai ve terbiyevi taraflariy-
le hem okul için hem de okul dışı eğitimde yer 
alabilir. Maarif Vekâletinin folklörle alâkalı bir 
faaliyetine maalesef şahidolamamaktayız. 

Tatil kamplarının bütün öğrencilere teşmili 
ve okul içi okul dışı spordan bir eğitim unsuru 
olarak faydalanmak mümkündür. 

Halka hitabeden neşriyat büyük ehemmiyet 
ifade etmektedir. Köylünün okuyabileceği neş
riyatı tetkik ve teşvik etmek Maarif Vekâleti
nin, üstünde pek titizlikle durması icabeden bir 
mevzudur. Gayriciddî neşriyatın murakabesi de 
bu mevzuda düşünülmeye değer. 

Beşinci Maarif Şûrasının raporlarından kâfi 
derecede istifade edilmesini ve mütaakıp şura-
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ya yeni tecrübelerle girilmesini Maarifimizin 
alacağı istikamet bakımından faydalı bulmakta
yız. 

Yetiştirme yurtları : 
Korunmaya muhtaç çocuklar, vekâletin mev

cut kanun karşısında çok hassasiyetle takibet-
mesi lâzımgelen bir meseledir. Henüz bütün 
memlekette korunmaya muhtaç çocukların sa
yısı tesbit edilememiştir. Bu hal bizi, işin kem-
mî ve keyfî portesi bakımından fikirsiz bırak
maktadır. 

Yetiştirme yurtlarının sayısının imkân nis
petinde artırıldığını memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Fakat dâvanın azameti karşısında bu
nu kâfi görmek mümkün değildir. Mevcut ka
nun karşısında doğrudan doğruya Maarif Ve
kâleti bütçesine yüklenmiyecek olan bu faaliye
tin diğer ilgili vekâletlerle ve hattâ Birleşmiş 
Milletlerin bu konuya yardıma hazır bulunan 
teşkilâtiyle iş birliği yapmak suretiyle alâkanın 
artırılması devletten himaye bekliyen çocukla
rımızın menfaati bakımından faydalı olur. Şef
katten, cemiyetin alâkasından mahrum, istik
balde cemiyete yük olabilecek aylak, intibaksız, 
ruhan ve bedenen arızalı çocukların iyi ve işe 
yarar vatandaş haline getirilmeleri, böylece im
kân dâhiline girecek ve cemyetimize büyük hiz
met yapılmış olacaktır. 

Yetiştirme yurtlarının medeni seviyeye çıka
rılması gayesiyle bu müesseselerin ihtiyacı 
için pisikiyatr, psikolog gibi teknik eleman yetiş
tirmeye gayret edilmesi dâvanın bir an önce bü
tün şumuliyle anlaşılmış olacağını ifade eder. 
Bu konuda yabancı memleketl'ere stajyerler 
gönderilmelidir. * 

Gazi Eğitim Enstitüsünde bu önemli ihti
yaç için açılmış blunan özel şubenin kapatıl
mış olmasını üzüntü ile karşılarız. 

Teşkilât : Yukardan beri izah edegeldiğimiz 
hususların noksansız ifa ve icra edilmesinde teş
kilâtın büyük ehemmiyeti vardır. 1926 tarih 789 
sayılı Maarif Teşkilât Kanununun, 2287 sayı 
1933 tarihli Maarif Vekâleti Merkez Teşkilât ve 
Vazifeleri Kanunu bugünün maarif ihtiyaç
larını karşılamıya kâfi değildir. Tecrübeler
den, yeni inkişaflardan faydalanarak yeni bir 
teşkilât kanununa şiddetl'e ihtiyaç vardır. Tasav
vur buyurunuz ki teşkilâtta okul sağlığına yer 
verilmemiştir. Halbuki sıfırdan yedi yaşma ka-
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dar olan çocukların sağlığı ile Sıhhat Vekâleti 
alâkadar olmakta ve yedi ilâ on sekiz yaş ara-
smdakilerin sıhhi himayesi ise doğrudan doğru
ya Maarif Vekâletine raci bulunmaktadır. Ger
çekte, teşkilâtsızlık yüzünden öğrenciler tabip 
nezaretinde bulundurulamamaktadır. Vilâyet
lerde liselerimize ancak 50 - 75 lira ücretle ve 
sadece şefkate istinadederek doktor temin edil
mektedir. Ankara'da bütün ilkokullardaki öğren
cilerin sıhhati yarım gün çalışan bir sağlık mü
fettişine emanet edilmiştir. 

îmam - Hatip okullarının özel eğitime tâbi 
çocuklara mahsus müesseselerin vekâletin han
gi kolu tarafından idare edilmesi lâzımgeldiği 
tâyin edilmelidir. 

Maarif Vekâletinin en yetkili organı olan 
Maarif Şûrasının maarif icraatına istikamet ver
mek yolunda daha yetkili hale gelmesi için ça
reler aranmalıdır. 

Sayın Maarif Vekilinin Bütçe Encümeninde-
ki beyanlarından Yüksek Maarif Meclisi ve bir 
ilim Akademisi kurulacağını memnuniyetle öğ
renmiştik. Bu hayırlı teşebbüsün bir an evvel 
tahakkuk safhasına girmesini candan temenni 
eyleriz. 

Maarif Vekâletinde Talim ve Terbiye Heyeti
nin büyük ehemmiyeti vardıa. öğretim ve eği
time istikamet veren, gençliğin istikbaline mü
essir kararlar alan bu heyetin her türlü tesir
den uzak, hattâ seçimle g"elen azalardan müte
şekkil olması, üstünde ehemmiyetle durulacak 
bir meseledir. Aksi takdirde Talim ve Terbiye, 
bir hükümet mümessili olan vekillerin, dolayı-
siyl'e iktidarların arzularına râm olmaktan ken-
dilerini kurtaramazlar. Halbuki konuşmamızın 
başında maarifin tesirden azade ve istikrarlı 
olması lâzımgeldiğine işaret etmiştik. 

Yıllardan beri üç umum müdürlüğün vekâ
leten idare edilmesinin sebebini anlamak da pek 
güçtür. 

Maarif Vekâleti istatistiklere büyük ehemmi
yet vermelidir. Sadece İstatistik Umum Müdür
lüğünün bütün mevzuları şümullü olarak içine 
almak suretiyle hazırladığı neticeler maarifimiz 
ihtiyacına tam mânasiyle vefa eder malûmatı 
vermekten uzaktır. Böyle bir büroya vekâlet 
kadrosu içinde ihtiyaç vardır. Halk eğitimi ile 
alâkalı teşkilâtın lüzumu kendiliğinden aşikârdır. 

îlerde teşkilâtın, merkeziyetçilikten kurta-
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rılması da temennilerimiz arasındadır. Günd'en 
güne çoğalan müessese ve maarif meselelerini 
daima vekâlette halletmeye gayret etmekle işle
rin aksamasına imkân verilmiş olur. 

Kütüphane faaliyetini memnuniyet verici 
bulmaktayız. Vilâyetlerde halkın kendi gayret 
vte hevesi ile kitaplıklar tesisini teşvik ve bura
lara yardımı da lüzumlu görmekteyiz. Çocuk 
kitaplıklarının alâka görmelerinden memnuniyet 
duymaktayız. Millî Kütüphanenin günden güne 
inkişaf ettiğine şahit olmak âtisine ait ümitleri
mizi kuvvetlendirmektedir. 

Müzeler ve Eski Eserler Umum Müdürlüğü
nü tahsisat ve eleman itibariyle noksan bulmak
tayız. Bilhassa Doğu illerimizde günden güne 
mahvolmakta bulunan hemen hiçbir eserle ilgi
lenmeye imkân hâsıl olmamıştır. 

Güzel Sanatlar ve Tiyatro faaliyetlerinin de 
mümkün olduğu kadar vatan sathına yayılması, 
mevzularının şümulü bakımından ehemmiyetlidir. 

Muhterem arkadaşlar önceden ayrı olarak 
konuşulacağını zannettiğim üniversiteler için 
ayrı noktai nazarımız vardır. Fakat Riyaset 
Divanı bu iki bütçenin aynı görüşmeler içinde 
yapılabileceğini ifade buyurdular. Müsaade bu
yurursanız, bu hususta da birkaç cümle arz ede
ceğim : 

Muhterem arkadaşlar; üniversitenin mâna 
ve ehemmiyetini ifade edecek değilim. Bunu 
takdir etmiyecek hiçbir kimse yoktur. Şurası
nı tebarüz ettirmek isterim ki ; devlet bünyesi 
içinde teşriî, icrai ve kazai kuvvetler yanında 
bir de fikir kuvvetimiz mevcuttur. işte muh
terem arkadaşlar bizim fikiı* kuvvetimizi, fik
riyat sermayemizi okullarımızın en yüksek se
viyesi olan üniversitelerimiz temail etmektedir. 

Biraz evvelki konuşmamda maariften anla
dığımız mânayı da bütün şümuliyle üniversite
nin temsil edeceği bir bedahettir. Üniversiteler 
fakülteleriyle, ihtiyari olan müesseseleriyle bi
rer araştırma yerleridir. Mektep olmadıkları bu 
halleriyle aşikârdır, ihtiyari olan, fakülteleriy
le araştırma müessesesi olduğunu arz ettiğim 
bu müesseselerde fikrin serbest bir vasat içinde 
inkişafı kadar tabiî bir şey olamaz. Gerek na
zari ve gerekse tatbiki bütün araştırmalar her 
imkândan faydalanmak fırsatını ve her türlü 
gelişme imkânını, şüphe yoktur ki, ancak hür
riyet içinde bulabilirler. Bunun içindir ki arka
daşlar, birçok memleketlerde olduğu gibi bizim 
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memlekette de 1946 senesinde üniversitenin ta- ; 

mamiyle serbest olması esası kabul edilmiş ve 
Muhtariyet Kanunu çıkarılmıştır. Muhtariyet 
Kanununu çıkaran hükümet hangi hükümet 
olursa olsun, maarifin müstakar ve üniversite
nin muayyen bir yolda yürümesi esasını düşü
nerek bunu kabul etmiştir. O zamanın muhale
fetini temsil eden muhterem arkadaşımızın be
yanlarında üniversite muhtariyetinin verilmesi
ni ısrarla istemiş oldukları görülmektedir. 

Demek ki, muhtariyette millet olarak müş
terekiz. Bu muhtariyet ne şekildedir? 

Arkadaşlar; üç türlü muhtariyet olabilir: 
ilmî muhtariyet, idari muhtariyet* malî muhta
riyet... Bizim üniversitelerimizde hangileri müm
kün olabilir? Gönül ister k i ; tesis yolu ile gel
miş olan üniversitelerimiz bulunsun ve bu üç 
muhtariyeti de mezeetmiş olsun. Bunlara yaban
cı memleketlerde şüphesiz şahidoluyoruz. Doğ
rudan doğruya bütün masraflarını kendisi kar-
şılıyan üniversite malî muhtariyete vâsıl olmuş 
haldedir. Bizde de ilmî muhtariyetin kabul edil
mesi zaruret halinde aşikârdır. îlmî muhtariyet 
acaba bugünkü durumda tam mânasiyle üniver
sitelerimizde mevcut mudur? 1946 senesinde çı
karılmış olan kanun şüphesiz bu muhtariyeti 
üniversitenin öğretmen üyelerine bahsetmiştir, 
fakat muhtelif hâdiseler ve son yılda muhtelif 
münasebetlerle çıkmış olan kanunlar, zannedi
yoruz ki, bu muhtariyeti bâzı. noktalarda zede
lemiştir. Üniversitede hâkim olması lâzımgelen 
öğretme ve öğrenme hürriyeti yerine bu kanun
ların baskısı öğretim üyelerini fiilen olmasa 
dahi telkin ettiği korku ile tesiri altında bulun
durmaktadır. Bunlar, cümlece malûm olduğu 
gibi, emekliye sevk kanunu, vekâlet emrine al
ma müessesesinin profesörlere teşmili meselesi 
ve bilhassa profesörün siyasi yazı yazma ve si
yasi beyanatta bulunma serbestisinin tahdidi 
hususundaki müeyyidedir. 

Muhterem arkadaşlar, tam bitaraf, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, fikir kuvvetini tam temsil 
eden, gençliği yetiştirmek bunlara fikir istika
meti vermek durumunda bulunan bir müessese
de öğretici olan zevatın mümkün olduğu kadar 
kendisini günün siyasi konularına alet etmeme
sini biz de arzu ederiz, hattâ arzudan daha ile
ri olarak, bunu biz de isteriz. (Bravo sesleri) 
Yalnız, bunu isterken nelerin hakikaten profe
sörü günlük siyasi meselelere alet ettiğini, net 
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olarak, bitaraflık havası içinde tesbit etmemiz 
lâzımdır. Bir profesör bir toplantıda kendisine 
sorulan her hangi bir meseleyi ilmin ışığında 
tahlil ederken, onun ilmî esaslar derecesini tes
bit ederken ve bu hususta bir tarafa mensup 
olmadan fikrî ve vicdani kanaatini izhar eder
ken siyasetle uğraşmakta değildir. 

HÂClM YILMAZ (Uşak) — Bunu nasıl bi
leceğiz ? 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — işte bunu bil
mek güç olduğu için topyekûn hüküm verme
nin müşkül olduğunu arz ettim. Eğer kolay bir 
şey olsa idi, doğrudan doğruya şöyle hareket 
edenler böyle, böyle hareket edenler şöyle, di
yebilirdik. 

Son günlerin hâdiseleri, üniversitelerle Bü
yük Millet Meclisi arasında sanki bir şey var
mış gibi bir hava yarattı. Ve hakikaten hangi 
tarafın olursa olsun, bunu ele alıp bu derece 
büyültmelerinden hiç kimse memnun olmamıştır. 
Yalnız bu bir hakikatin ortaya çıkmasına vesi
le teşkil ettiği için belki mucibi memnuniyet
tir. Hakikat şudur ve Üniversiteler Kanununda 
bu husus yer almıştır : Yalnız, memleket için
deki değil, hattâ memleket dışındaki meseleleri 
ele alıp onları kendi ilimleriyle karşı karşıya ge
tirmek, ilim ve bilgi muvacehesinde o hâdisenin 
mevkiini tâyin etmek, onun ilim içindeki yerle
rini göstermek üniversite hocalarının vazifesidir. 
Bunları yaparken üniversite bir nevi içtihat, bir 
nevi doktrin koymanın malzemesini hazırlar. Hiç 
bir zaman üniversitenin Büyük Millet Meclisine 
müdahalesi olamaz ve bunu1 hiç kimse kabul et
mez. Esasen üniversite hiçbir zaman bunu iddia 
eder vaziyette olmamıştır. (Soldan, «Oldu, oldu, 
hem de Anayasa Profesörü tarafından oldu» ses
leri) Olmadı, muhterem arkadaşlar. Esasen bu 
bir tetkikle ispat istiyen bir keyfiyet de değildir. 
Biraz evvel üniversitenin, en kıymetli fikir adam
larımızın bulunması lâzımgelen bir yer olduğuna 
göre üniversitede Büyük Millet Meclisine hâkim 
olmak gibi bir zihniyet bulunmasını kabul etmek 
mümkün değildir. Üniversite muhtariyetini zede
lediği iddia edilen 6435 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin kaldırılmasına ait bir tasarı hazırla
yıp Yüksek Meclise takdim ettiği zaman hükü
met aynen şöyle demektedir: «ilmin ve memle
ketin gelişmesi için en isabetli yolu ve en isabet
li tedbirleri hiç şüphesiz Yüksek Meclis bula
caktır.» Bunu hazırlayıp Meclise takdim eder-
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ken, kendilerinin ancak bu husustaki fikirleri- I 
ni takdim etmiş olduklarını, fakat bunda en isa
betli yolu gene Büyük Millet Meclisinin bulaca
ğını kabul ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet Mecli
sinde yapılan görüşmeleri, hattâ çıkmış olan bir 
kanunu ona mutavaat ve riayet etmek mecburi
yetine rağmen tenkid etmek mümkündür. Bu 
her vatandaşın bilaistisna vazifesidir. Şüphesiz 
ki, üniversite profesörü de burumunu kaideye 
tâbidir. Vâzıı kanunun teşkil ettiği bir müesse
senin Türkiye'nin en büyük bir kuvveti olduğu
nu idrak edemiyeeek bir insanın elbette üniver
site kapısından girmeye hakkı yoktur. (Umumi, 
alkışlar ve bravo, sesleri). Yalnız, muhterem 
arkadaşlar, bu şu demektir ki, Büyük Millet 
Meclisinde konuşulan her hangi bir mesele üni
versite camiası içinde mevzuubahis edilebilir. Şu 
konuşulan mesele kendi ilim mehenklerine gö
re doğru mudur, yanlış mıdır ve bu mesele ne de
receye kadar ilimle bağdaşır diye düşünülebilir: 
Dün burada# iktisadi meseleler üzerinde ne güzel 
konuşmalar oldu. Ben şahsan iktisattan anla
mam. Dün çok istifade ettim. Burası adeta bir 
mekteptir. İtiraf etmek lâzımdır ki, her şeyi bil
mek mümkün' değildir. Ve her mebusun söyle
diği muhakkak bir hikmet olamaz. Ancak her 
fikir kanunlaştıktan sonra ona herkes hürmet 
edecektir. Bununla beraber kaldı ki, kanunlar 
da tenkidten vareste kalamaz. Niçin ?. Daha iyi
sinin çıkması için. Burada hatırınıza şurayı bu
rayı müdafaa ediyor diye bir şey gelmesin, rica 
ederim. Sadece bir hakikati, bir gerçeği kendi 
anlayışıma göre ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir insan- profesör 
dahi olsa birçok tesirler altında olacağı tabiîdir. 
Emekliye Sevk Kanunu da üniversite profesö
rü için bu tesirlerinden biridir. 

25 senelik meslek hayatını idrak etmiş, üni
versite için artık eser verme çağma gelmiş bir 
profesörün her an emekliye sevk edilmesini 
mümkün kılacak kanun, maaşından (başka bir 
geliri olmıyan profesör için daimî bir tehdit, 
talebesine kültürünü aşılamasına, verimli ol
masına 'mâni bir korku ve eser vermesine mâni 
bir engeldir. Birçok hâdiselerde bu vâki ol
muştur. Ben Maarif Vekâleti Bütçesi dolayı-
siyle asla politika yapmaık istemiyorum. Tedris 
heyeti için müspet netice vermiyen bu gibi te
sirlerin ıbir misalini arz ediyorum. Son hükü-
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I met değişmesi ve hükümetin tarzı teşkili hak

kında ıbir üniversite talebesi bir profesöre so
ruyor: «Gazetelerde şöyle yazıyor, bu Anaya
sa ile Ouubali telif midir, değil midir? Bunun ha
kikatini öğrenmek istiyorum. Bize, bunun doğ
ru olup olmadığını, Anayasada yeri olup olma
dığını, Anayasanın tasvibedip etmediğini izah 
eder misiniz?» diyor. Muhterem arkadaşlar, 
profesör: «Beni, böyle bir suale cevap vermek
ten mazur görün, ibu hususta bir fikrim olmı-
yacaktır.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; hani muhtar üniver
site?... ('Soldan, gürültüler) («Her şeyi söylü
yorlar» sesleri) insanın cesuru olur, korkağı 

I olur. (Soldan, gürültüler, «tebliğ neşrediyor
lar, profesör korkak olmaz!» sesleri) Müsaade 
buyurun, çok doğru buyuruyorsunuz. Ben bu 
kürsüden o gencin sualini cevaplandırmıyan 
hocayı (hakikaten vazifesini yapmamış addede-

I rim. Ama sizin, Muhterem Heyetinizin itirazı-
I m, 'bundan sonra korkan profesörlere cesaret 
I verici 'bir hâdise olarak kaydetmek ve onlara 
I duyurmak isterim. (Soldan, «Duydular sesleri, 
I tebliğ neşredenler 'korkmaz» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâleti ile 
arasında münasebet tesis eden ve icabında üni-

I versite hocasının hürriyetini, serbestisini kös-
I teküyen cihetlerin 'bir ihal çaresini düşünmek 
I lâzımdır. 

Bu şekilde 'korkan profesör cevaptan kaçın-
I mışsa zannederim ki, vazifesini yapmamıştır. 
I Fakat bunda ona tesir ve korku telkin eden 
I sebebi göz önüne almak lâzımdır. Bitaraf ola-
I rak üniversite hocaları ile birer birer 'konuşula-
I bilinir. Maalesef bendeniz bu imkânı bulama

dım, sebebi malûm. (Soldan, gürültüler) Ken-
I dileri ile buluşmaktan zevk ve neşe duyarım. 
I Muhterem arkadaşlarım; görüşme imkânını 
I bulamadığımı söyledim, şunun için bulamadım: 
I Üniversite hocaları ile buluşmak, benim için 
I bir iftihar mevzuudur, kendilerinden 'birçok 
I şeyler öğreneceğimden şüphem yoktur, ama 

muhalefet partisine mensup bir kimsenin üni
versiteye girdi, hocalarla konuştu, diye başla-

I rina 'gelmiyen... (Soldan, şiddetli gürültüler) 
I («Evvelce de böyle değil miydi» sesleri) 
I Başlarına gelmiyen şeyler kamııyacak, onun 
I için bu şekildeki münasebetlerden onlar da, biz 
1 de endişe duyuyoruz. 
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ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Fethi 

Bey, sana yakışmıyor, bu gibi sözler. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Bir arkadaşı

mız evvelce de böyle olduğundan bahsetti. Ev
velce de böyle yapılmışsa onu da tasvibetmedi-
ğimi ve hata yapılmış olduğunu söylemekten çe
kinmem. Biz bu işte bitarafça hareket edilmesi
ni istiyoruz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Korkmakta haklı olacak bir muameleye 
mâruz kalmış mı ? Bir misal verir misiniz, -böyle 
bir profesör gösterebilir misiniz ? 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; bu hususta belki geniş misaller vere
bilecek durumda değilim, yalnız birkaç misalim 
var. Yalnız tamamını ifade edecek durumda ol
madığımı arz ediyorum. 

MEHMET KARASAN (Denizli) — AMuhale-
fet mebuslariyle burada koridorlarda kolkola 
geziyorlar. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — B. M. Mecli
sinin içinde bir profesör bir milletvekili ile ko
nuşursa hata mıdır? B. M. Meclisinde de ken
disini masun hissetmiyecek insan düşünülebilir 
mi? 

REİS — Rica ederim cevap vermeyin, karşı
lıklı konuşmayın, sonra sözlerinizin şirazesi bo
zulur^ Gülüşmeler) 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Haklısınız, Re
is Bey. 

İşten el çektirilen profesörlerin olduğu ma
lûmdur, Avrupa'ya gitmekte olan bir profesö
rün hava alanından çevrildiği malûmdur. Buna 
benzer, terfii 7 ay kadar gecikmiş olan, şimdi is
mini hatırlıyamıyacağım, fakat burada ismi ka
yıtlı bir hoca mevcuttur. Bütün bunlar üniver
site profesörlerinin tam bir ilmî mesai içinde va
zifelerini yapmasına müessir olacak şeylerdir. 
Yalnız her şeye rağmen hocaların vazife aşkiy-
le ve hattâ yapılan bütün tesirlere rağmen, 
vicdanının ve ilmî yetkisinin kendisine verdiği 
salâhiyet nispetinde vazifesine müstakar adım
larla devam etmesi şayanı temennidir. 

Şurasını arz etmek istiyorum arkadaşlar, 
içimde onları size karşı bir müdafaa zihniyeti 
olmadığına hulûsu kalble emin olmanızı rica 
edeceğim. Bu mevzularda, arkadaşlarımız mu
hakkak ki merak edip alâkadar olmuşlardır. 
Ama daha bitaraf bir temas temin ederlerse 
memleketimizdeki bir üzüntü zail olmuş olur. 
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j Muhterem arkadaşlarım; malî muhtariyeti 
I üniversitelerimiz için maalesef düşünmeye şim

dilik imkân yoktur. Zira tesis yoliyle kurulma
dıkları için, kendi gelirleriyle geçinmelerine, 
barınmalarına imkân görmemekteyim. Bütün 
bunların dışında üniversitelerimiz tesis tarihle-

i rinden bugüne kadar muhakkak ki, kendi im
kânları nispetinde çalışmışlardır, çalışıyorlar. 
Esasen İstanbul Üniversitesi uzun bir maziye 
sahiptir. Teknik Üniversite 1944 ten itibaren 
faaliyete geçtiğine göre uzun bir mazisi var de
nemez. Ankara Üniversitesi yenidir, hattâ ku
ruluş halinde sayılabilir. Formasyon halinde bu-

I lunan bir Üniversiteden ancak beklediğimiz ka
dar bir fayda temin ettiğimizi zannediyoruz. 
Yalnız bunu her halde kâfi görmemekte haklı
yız. Daha verimli olması şüphesiz arzumuzdur. 
Üniversitelerimizden gerek teknik kalkınma ile 
beraber, teknik faaliyetleri araştırmaları, bu-

[ hışlan ve bu kalkınmaya destek olabilecek bil
gi ve tatbikatı beklemek yerinde olur. 

Üniversitelerimizden, biraz evvel Maarif Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle de arz ettiğim gi
bi, halk eğitimi mevzuunda da istifade etmek 
mümkündür. Bir zamanlar üniversite haftası 
yapmak suretiyle bu konuda hizmetler yapıl
makta idi. Fakat bu da kâfi değildir. O zaman
lar bunu üniversite gençlerini Türkiye'nin her 
tarafına yaymak ve etüdler yaptırmakla temine 
çalışırlardı. Bu, köy kalkınmasına yardım eder
di. Fakat esaslı bir tertip yapılmadığı, esaslı 
programa bağlanmadığı için kâfi derecede fay
dalı olmadığı da bir vakıadır. Bunun birçok 
misalleri var. Meselâ Meksika'nın kalkınması
nın üniversiteler tarafından yapılmış olduğu 
açık bir hakikattir. Üniversite camiası orada 

j çadırlar kurmakta, mahallin imkânlarını tetkik 
etmekte, etüdler yapmakta ve bu suretle oranın 
kalkınma imkânını bahşetmektedir. Bu hususta 
üniversitelerde okuyan öğrencileri de şüphesiz 
bu bahiste düşünmeye mecburuz. 

Arkadaşlar, üniversitelerimize, hamdolsun, 
çok lise mezunu geldiği için bunların hepsini 

I alamamaktadırlar. Üniversiteye gelecek kipse-
1 leri kabul edebilecek şekilde mümkün mertebe 
j fazla inşaat yapılması ve bunlara bu ihtiyacı 
|. karşılayacak öğretim üyelerinin yetiştirilmesi, 
! kütüphanelerin malzemesinin buna göre çoğal-
l tılması şayanı arzudur. Uzaklardan gelen üni-
I versite talebeleri çok nâmüsait şartlar içinde-
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dirler. İstanbul'a, Ankara'ya gelenler ev bulama
makta, birdenbire büyük şehirlere gelmekten 
mütevellit bir intibaksızlık içinde kalmaktadır
lar. Bu gençlerimiz çok müşkül durumdadırlar. 
Mümkün olduğu kadar pansiyon miktarını ço
ğaltmak, maddi, mânevi alâka altında bulun
durmak, çocuklarımıza serbestçe ve rahat çalış
mak imkânlarını hazırlamak lâzımdır. Bu yolda 
Kızılaydan yardım görülmekte idi. Geçen sene 
zannediyorum 50 kişiye yemek yardımı yapa
caklarını söylemişlerdi. Bu, üniversite için çok 
mahdut bir rakamdır. Daima büyük yardımla
rına şahit olduğumuz Kızılaym bu mevzuda da 
biraz daha cömert davranmasını istemekteyiz. 

Sonra, talebelerin tâbi oldukları statüler ve 
talimatnameler sık sık değişmektedir. O kadar 
değişmektedir ki, gençler bunu bâzan Şûrayı 
Devlete kadar intikal ettirmekte ve bâzan da 
haklı çıkmaktadırlar. Sınıf geçme, imtihana tâ
bi olma gibi vaziyetleri de esaslı bir şekle bağ
lamasını üniversitenin üstünde duracağı bir me
sele addetmeyiz. 

Bütün bunlardan sonra netice olarak şu cüm
leyi arz ederek sözlerimi sona erdirmek isterim: 
Asil Türk Milletinin medeni milletler seviyesi
ne çıkmasında, maddi, mânevi kuvvet olmasın
da birinci vasıta olan maarif dâvası yolunda 
iktidarın halisane giriştiği her teşebbüsü Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu olarak des-
tekliyeceğimizi arz eder ve 1956 yılı Maarif Büt
çesinin Türk Milletine hayırlı olmasını temenni 
ederim. (Umumi olarak, bravo sesleri, alkışlar) 

RElS — Efendim, diğer söz alan sayın arka
daşların isimlerini okuyoruz : Hürriyet Partisi 
Meclis Grupu adına Turan Güneş (Kocaeli), 
Mehmet özbey (Burdur), Ahmet Gürsoy (Kü
tahya), Abdullah Aytemiz (Maraş), Ömer Bi
len (Ankara), Nuri Ocakcıoğlu (Malatya), Ham
dullah Suphi Tanrıöver (İstanbul), Fahri Be
len söz sırasını Sait Bilgiç (İsparta) ya vermiş
tir. İhsan Hamid Tiğrel (Diyarbakır), Sabri 
Erduman (Erzurum), Osman Turan (Trabzon), 
Baha Akşit (Denizli), Hasan Hayati Ülkün 
(Niğde), Agâh Erozan (Bursa), Sadettin Ya
hni (Kocaeli), Selâhattin Karayavuz (Trabzon), 
Hüseyin Bozbeyoğlu, sırasını bu arkadaşa ver
miştir. Ahmet Hamdi Sancar (Denizli), Safa-
eddin Karanakçı (Çanakkale), Süleyman Çağ
lar (Kastamonu), Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
(Trabzon), Sekip İnal (Hatay), A. Hacopulos 

.1956 O : 1 
(İstanbul), Sadettin Karacabey (Bursa), Âliye 
Temuçin (Ankara), Hilmi Durmaz (Van), Ah
met Morgil (Rize), Ahmet Gürkan (Tokad), 
Fahri Belen (Bolu), Füruzan Tekil (İstanbul), 
Talât Vasfi Öz (Ankara), Mehmet Hazer (Kars). • 

Söz, Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 
Turan Güneş'indir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım; Maarif bütçesi dolayısiyle maarif 
meselelerimiz üzerinde Hürriyet Partisi Meclis 
Grupu adına görüşlerimizi kısaca arz ediyorum. 

Bir milletin mukadderatını hazırlıyacak olan 
ve uzun bir tatbik devresine muhtaç bulunan 
maarif politikası, şimdiye kadar millî bir plân 
ve programa bağlanamamıştı. Gelip geçmiş par
tilerin bu mesuliyete müteharrik bir şuur ile 
uzun vadeli bir program hazırlamamış olmala
rından şikâyet etmek, tenkidçi dahi olsak, tali-
sizliktir. 

Maalesef bu talihsizliğimiz aynı partiye men
sup muhtelif fikirlerin veya hükümetlerin tezat
lı tatbikatlara tevessül etmesiyle daha da art
mıştır. Maarif meselelerimizin hallinde, nesilden 
nesle gereken gayretler silsilesinin ve uzun vâ
delerin lüzumunu elbette müdrikiz. Ancak öyle 
temenni olunur ki, yarınımızı tehlikeye atacak, 
bugünkü kaygısızlıktan hükümet süratle kurtul
sun. 

Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâleti mer
kez ve taşra teşkilâtının, memleketimizin bün
yesine ve modern eğitim hizmetlerinin icapları
na uygun bir tarzda yeniden kurulmasına ihti
yaç vardır. 

D. P. iktidarının ilk heyecanlı günlerinde 
hazırlatılan Teşkilât Kanununun, ihtiyacın müs
taceliyetine rağmen alâkalı kademeler arasında 
sürüncemeye terk edilmesini ana dâvaların hal
line cesaretle girişecek bir vekâletin ciddiyetiy
le kabilitelif görmüyorum. 

Bugün merkez teşkilâtının arz ettiği manza
ra şudur : Vekâletin yüksek sevk ve idare ma
kamlarından olan dairelerin yarısı boş bulun
maktadır ve vekâletle idare edilmektedir. Bu 
dairelerden hizmet ve himmet bekliyen memle
ket meselelerinin durumu hakkında bir fikir 
vermeye ve maarif işlerindeki kaygısızlık iddi
asına hak verdirmeye kâfidir sanırız. 

Bununla beraber, bir misal daha vermek için 
kültür ateşelikleri mevzuunun hâlâ tanzim edil-
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memiş olduğunu hatırlatalım. Bunun neticesi 
olarak da dış kültürel münasebetlerden gerekli 
faydalar sağlıyamamış ve hudutlarımızı aşan 
TjjjLrk kültürünü de koruyamamış bulunuyoruz. 
Bu arada Kıbrıs ve Batı - Trakya Türklerinin 
kültür durumunu maalesef ihmal etmiş bulu
nuyoruz. Bugün talebe müfettişlikleri ile bera
ber yürütülen kültür ataşelikleri yârân arpa
lıklarıdır. 

Muhterem arkadaşlar; öğretim müessesele
rimize gelince; okur - yazar nispetinin son de
rece düşük olması ile gerçekten üzücü bir du
rumda bulunan memleketimizde ümmilikle mü
cadelenin demokrasimiz içinde ne derece ehem
miyetli olduğu izaha muhtaç değildir. Bu büyük 
dâvayı 10 - 15 sene içinde halletmeyi hedef tu
tan kanun tasarısı beş senedir uyumaktadır. Bu 
muazzam zaman kaybını meşru gösterecek hiçbir 
sebep kabul etmiyoruz. 

Bugünkü perakende iş görme ve palyatif 
tedbirlerin bir ilköğretim seferberliği programı 
hazırlanmadan, beklediğimiz neticeyi elde et-
miye yaramıyacağı kanaatindeyiz. Bütçe Encü
meninin haklı olarak 20 milyona çıkardığı tah
sisatın en nikbin hesaplarla bile yılda 8 - 600 
okuldan daha fazlasını sağlamıyacağı muhak
kaktır. En az 17 bin okula ihtiyacımız olduğu 
düşünülür ve nüfusumuzun artış temposu da 
nazara alınırsa, ihtiyaçla tedbir arasındaki 
muazzam fark kolayca anlaşılır. Bu arada Hür
riyet Partisinin Meclis Grupuna mensup bir ar
kadaşınızın kendi kazasında, üzerinde evvelce bir 
miktar durulmuş bulunan bölge yatılı okulları 
tesisi hususunda, hakikaten büyük manşetlerle 
ilân edilmiş bulunan haberin de tahakkuk et
memesini görmekle müteellimizdir. 

Ortaokul politikasının esaslı bir prensipten 
mahrum olduğu kolayca görülüyor. Rakam edebi
yatına malzeme olmak üzere, maddi imkân ve 
öğretmen takati düşünülmeden açılan ortaokul
lar, öğretmensizlik ve ders malzemesizliği yü
zünden, ana - babaları ve hattâ bizzat öğrencileri 
günlük gazte sütunlarında sızlanmalara kadar 
götürmüştür. 

Memleket münevverlerinin yetişmesinde üni
versiteye hazırlık safhaları olarak temel mü
essese telâkki ettiğimiz liselerin umumi kültürü 
sağlam, ilmî zihniyetin teşekkülüne elverişli ten-
kid ve muhakeme şuuruna varmış insanlar ye-
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tiştirme bakımından seviyelerinin yüksek tutul
masını hayatî ehemmiyette görüyoruz. İyi öğret
men yetiştirme hususunda gösterilen ihmal, 
liselerimizi bu seviyeden mahrumiyet tehlike
siyle karşı karşıya bulunduruyor. 

İmtihan sistemlerinde yapılan değişiklikler,, 
yaşları henüz menfaatlerini tamamiyle müdrik 
olamıyan genç dimağlara yaranmak isteğiyle 
tahsili istikbale hazırlanmanın ciddiyetiyle ka
bili telif .olmıyan bir hercümerç içine koymuş
tur. Eğitim ve öğretimle ilgili kararlarda ilmin 
ve ihtisasın bu kararlara esas olması yerine, öğ
renim süresinin indilmesi gibi tamamen teknik 
ve pedagojik bir mevzuda dahi müşahede olun
duğu gibi hikmeti hükümetin hâkim bulunması 
sadece teessüfe şayan değil,aynı zamanda Maarif 
Şûrasına da danışılmamış olması kanuni bir 
ihmaldir. İstanbul Yüksek Ticaret Okulunun 
dağıttğı broşürde görüleceği üzere birçok yük
sek okullarımızdaki maddi şartlar ciddî bir 
yüksek öğretimi temin edecek şekilde değildir. 
Bunun dışında bu yüksek okulların öğretim 
üyelerinin durumu da bir hayli garip bulunmak
tadır. Bunları üniversite öğretim üyelerinin tâbi 
olduğu nizama bağlamak bir zaruret haline gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; yeni açılacak ve açıl
makta olan üniversiteler meselesine gelince; bu 
mevzuda dahi henüz kâfi miktarda meselenin 
üzerine ciddiyetle eğilmiş bulunmuyoruz. Doğu 
Türak Üniversitesinin kurulunşundaki aksaklık
lar diğer üniversite kuruluşlarında da husule 
gelecektir endişesi içindeyiz. 

Bu meselelere başlıca temas ettikten sonra, 
maarifin ana dâvalarından bir tanesine kısaca 
temas edelim: 

Muhterem arkadaşlarım; 
öğretmen, maarif dâvamızı halledecek esas 

unsurdur. Yeni nesillerin yetişmesinde olduğu 
kadar, millî kültürün inşa ve inkişafında da uh
desine düşen vezifeyi lâyıkiyle ifa edebilmesi 
için yetiştirilmesine hususi bir itina gösterilme
lidir. 

Hükümetin iftiharla kaydettiği ilköğretmen 
okullarının artırılması keyfiyeti rakam edebi
yatının yeni bîr örneğidir. Kırka çıkarıldığı 
iddia edilen öğretmen okullarından birçoğu 
meslek dışı şahıslarla öğretim yapmaktadır. 

Liselerimizin iyi öğretmene son derecede 
olan ihtiyacı karşısında 50 - 60 gibi az bir mev-
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cutla sığıntı halinde bırakılan yüksek öğretmen 
okulunun durumu maalesef hazindir. 

Bütçe Encümeni raporunda asgari rakam 
olarak verilen öğretmen ihtiyacı 2 054 olarak 
gösterilmiştir. Bunun 200 tanesi lise öğretme
nine olan ihtiyaçtır. Bu rakamla yüksek öğret
men talebesi arasındaki nispeti takdirinize bıra
kıyorum. Bu durum, öğretmen yetiştirme mev
zuunda ne derece geciktiğimizi anlamış olduğu
muzu gösteriyor. 

Buna ayrıca şunu ilâve edelim. Bugün lise 
sınıflarında ders okutan öğretmenlerin bir kıs
mı öğretmen sıfat ve salâhiyetinde bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, meslekî ve teknik öğ
retim okullarında öğretmenlerden büyük sayı
da istifalar vukubulduğu bir hakikattir. Kal
kınma sadece, baraj ve köprüden ibaret kala-
mıyacağına göre, bu kabîl krizler karşısında 
tedbirler düşünmemek teknik öğretimin seviye
sini düşürerek, sınai ekipmanımızı da işlemez 
hale getirecektir. 

Meslekî teknik öğretimle kalkınma arasında 
vazıh, sarih bir koordinasyon kurulması lüzumu 
aşikârdır. Fakat, kalkınmanın ciddî ve vazıh 
plânlara bağlanmadığı bir devirde tabiatiyle 
meslekî ve teknik öğretim de bu plân çerçeve
sinde yer alamıyacağı acı bir hakikattir. 

Birkaç kelime ile de imam - hatip okulunun 
acıklı halini belirtmek istiyorum. Çoğunluk iti
bariyle fakir vatandaş çocuklarının devam et
tiği bu okullar deva olacakları büyük, sosyal 
dâvanın ehemmiyeti ile mütenasip bir alâka 
göstermemektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, imanı - hatip okulla
rından memleket olarak, millet olarak büyük 
şeyler bekliyorduk, imam - hatip okulları ve 
bunun gibi tesis edilecek müesseseler, Demokrat 
Parti programında yer alan mütehassıs heyetle
rin hazırlıyacağı bir program dâhilinde din 
adamları yetiştirmeye matuf bulunuyordu. 
Böyle bir mevzuun, tamamen politika mevzuu 
dışında olması iktiza eder. 

Bir tmam - Hatip Okulu müessesesi, gayesi
nin tahakkukuna tahsis edilsin, imam yetiştir
mekten başka bir amacı olmıyan bu müessese
nin bâzı mebus arkadaşlarımızın yaptıkları gi
bi kendi mmtakalarmda seçim propagandasına 
mevzu olmaktan kurtulması iktiza eder. 
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Muhterem arkadaşlar; bu mesele hakikaten 

üzerinde durulacak değerde bir meseledir. Çün
kü mânevi birliğin inkişafı kısmen doğrudan 
doğruya bu müesseselerin yetiştireceği insan
lara bağlıdır, iyi adam, olgun adam, müspet 
adam yetiştirmeyi bu meslekin esas mevzuu ol
maktan çıkarmıyalım, arz ettiğim şekilde adam 
yetiştirmekten bu müesseseyi mahrum bir şek
le, bir hale getirmiyelim. 

Buradaki talebelerin bugün çalışma imkân
ları hakikaten acıklı ve ağırdır. 

Muhterem arkadaşlar, eğer sözlerimi ispat 
etmekliğimi istiyorsanız. Ankara imam - Hatip 
Okulu pansiyonunu ziyaretiniz kâfidir. Bu nok
taya temas ettikten sonra Maarif Vekâleti ile 
ilgili bir meseleye temas edeceğim. 

Bu da halkın eğitimi meselesidir. 
Türkiye Maarif Vekâleti birçok memleket

lerin vekâletlerinden farklı olarak umumi in
sanların eğitimine memur bir vekâlet olmak 
icabeder. Binaenaleyh sadece genç nesilleri 
okutmak için mektepler açmış olmak Maarif 
Vekâletinin uhdesine tevdi edilen vazifeleri yap
mış olmasına kâfi bir sebep teşkil edemez. Bi
lâkis bunun yanında yine Maarif Vekâleti, genç
leri okutmak vazifesiyle mükellef olduğu kadar 
ve belki de ondan daha fazla mühim bulunan 
bu memlekette ümmiliği ortadan kaldıracak 
tedbirleri bulmak ve almakla mükelleftir. Bu
gün halk eğitimi mevzuunda maalesef bu mü
him dâvanın, halli için gerekli tedbirleri almış 
değiliz. Hattâ bu mesele için henüz Maarif Ve
kâleti teşkilâtında ciddî bir hazırlık da mevcut 
bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Maarif Vekâleti 
meseleleriyle ilgili mâruzâtımız bundan ibaret 
olacaktır. Bunun yanında Maarif Vekili arka
daşımızın aynı zamanda üniversitelerin başında 
bulunması dolayı siyle bu üniversite bütçeleri
nin de müzakerelerinin beraber yürütülmesi ba
kımından yüksek müsaadelerinizle Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu adına üniversitelerimiz 
hakkındaki düşüncelerimize de kısaca temas 
edelim. 

Muhterem arkadaşlar; geçen malî yılın üni
versiteler bakımından günün konusu halinde 
cereyan eden meselesi maateessüf yine üniver
site muhtariyeti olmuştur. Üniversitelerimizin 

I şu veya bu şekilde birçok meselelerinin meveu-
! diyeti aşikârdır. Fakat gerek efkârı umumiye-
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nin gerek matbuatın bir kısmının günün başlı
ca konusu olarak muhtariyeti almış olmaları 
itibariyle, diğer taraftan da bu muhtariyetin 
bizatihi üniversite mefhumiyle karışması bakı
mından biz de mâruzâtımızı sadece üniversite 
muhtariyeti üzerinde teksif edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, üniversite muhtariye
ti bugün efkârı umumiyemizin yabancı olduğu 
bir şey değildir, hattâ yalnız efkarı umumiye-
mizin değil, aynı zamanda tarihimizin de yakı-
nen vâkıf olduğu bir husustur. Peşinen şuna 
işaret edeyim ki, üniversite muhtariyeti; üniver
siteler tarihi içinde bizatihi üniversitelerin tesi
si anından başlamış bir mesele, bir müessesedir. 
Üniversiteler Ortaçağda kurulmaya başladığı 
andan itibaren Ortaçağ sistemi ve nizamı için
de dahi derhal o zamanın muhtariyet esaslarına 
bağlanmıştır. O zaman derebeylerin, kırallarm 
yahut komünlerin üniversiteye tanıdıkları muh
tariyet tarih kitaplarından hepimizin bildiği 
bir hakikattir. Bizim tarihimizden bir misal ver
mek icabederse daha 15 nci asrın ortalarında 
büyük Türk Âlimi Ali Kuşçu'nun, Uluğ Beyin 
sarayındaki durumunu, vazifelerini ve hareket
lerini hatırlatmakla iktifa edebiliriz. Yüksek 
malûmunuz olduğu üzere Ali Kuşçu zamanın en 
büyük astronomu ve riyaziye âlimlerinden biri 
bulunuyordu. Kendisinin bir profesör arkadaşı
nın, bir müderris arkadaşının, zamanın hüküm
darı tarafından işinden azledilmesi üzerine Ali 
Kuşçu bir daha medreseye ve rasathaneye ayak 
basmamış, işine başlamasını rica için bizzat ken
disini ziyarete gelen Uluğ Beye : «Hükümdar
lar ilim adamlarına asla emretmemeli, o memle
kette ilmî muhtariyet olmazsa ilmî inkişaftan 
bahsedilemez» demişti. (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; bu hâdise 1460 - 1470 
senelerinde cereyan etmiştir. 

Nedir muhtariyet arkadaşlar ? muhtarın muh
telif gayeleri vardır. Birinci hedef, ilim âzami 
çalışmaları ele almalıdır. Çalışacağı mevzularda 
kendisine bir emir verilmemelidir, hüsnüniyet
le meşbu bir emir dahi olsa. îlim adamının yara
tıcı olmasını istiyorsak onu kendi sevdiği, be
ğendiği ve merak ettiği mevzularda çalışmakla 
başbaşa bırakacaksınız. Bu ilmin inkişafı için 
şarttır. 

Fakat gaye yalnız bu değildir. İkinci ve mü
him ve demokratik düzenin bizzat temelleriyle 
ilgili bir mesele vardır. 
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Muhterem arkadaşlar; demokratik düzen, yük

sek malûmunuz olduğu üzere, müteselsil kon
troller, müteselsil münakaşa zincirleri rejimin
den ibarettir. Bu bakımdan demokratik bir dü
zende hakikatin anahtarı, hakikatlere açılan ka
pılar bir şahsın, bir zümrenin eline katiyen bı
rakılamaz. Demokratik düzende hakikatler iza
fidir. Bu izafiliğin kontrolünü nereden bulaca
ğız? Bu izafiliğin kontrolünü, hakikatlerin bu 
izafiliğin ışığı altında görmek lâzımgeldiği ha
kikatini demokratik düzende muhtar müessese
ler gösterebilir. Üniversitenin muhtar olması lâ-
zımgelir. Çünkü hakikaten siyaset adamlarına, 
tüccarlara, çiftçilere gittikleri yolun nereye doğ
ru olduğunu gösterecek, tabiatiyle üniversite
lerdir arkadaşlar. Üniversiteler Meclisi muraka-
bo edebilirler, gibi yanlış bir sözün tehevvürü 
altındadırlar arkadaşlar. Bu söz doğru değildir, 
yanlıştır. Fakat bir Ziraat Fakültesi profesörü 
bir çiftçinin yaptığı ziraatin doğru olup olma
dığını ne şekilde kontrol ederse, muayyen yolu 
bilen bir insan sıfatiyle doğru yolda mı, yanlış 
yolda mı olduğunu ne şekilde tâyin edebilirse, 
siyasetle uğraşan vatandaşların bir imtiyazı ol
madığına göre, bırakalım arkadaşlar, üniversite 
profesörleri de bize bunları açıklasınlar. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Biz 
Mecliste salatalık adam yetiştirmiyoruz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bahadır Bey, 
sen murakabe edilsen de hakikati göremezsin. 

Muhterem arkadaşlar, murakabe ancak hüs
nüniyetle, safveti kalble kendisine doğru yolu 
göstermek isteyen insanlar için bahis mevzuu 
olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite muhtari
yeti hususundan temennilerimiz, bundan ibaret
tir. Bu hakikatler o kadar belirlidir ki, bu mem
leketin siyasi partilerinin hemen hepsinin pro
gramında bunları görmek kabildir. Bunlar bi
linmez hakikatler değildir. 

Üniversite hocalarının siyasetle iştigali mes
elesi: Muhterem arkadaşlar; ne ilim, üniversite 
hocalarının inhisarındadır, ne siyaset, siyaseti 
meslek edinen insanların inhisarındadır. (Bu 
doğru sesleri) Demokrasi rejiminde bütün va
tandaşların siyaset meydanına inmesi şarttır. 
Siyaset meydanı eğer inhisar altında bulunursa, 
o memlekette demokrasiden değil, ancak oligar
şiden bahsedilebilir. Üniversite hocalarının si-
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yasetle iştigal edebilmeleri iktiza eder. Bizim 
kendi noktai nazarımıza göre siyaset, öyle nef
ret edilecek, kaçılacak bir nesne değildir. Siya
set, memleketin mukadderatını ilgilendirmesi 
itibariyle faaliyetlerin en ulvilerinden olması 
icabeder. Siyasetle iştigal, yani âmme işleri üze
rinde kafa yormak, âmme işlerinin iyi istikamet
lere çevrilmesine çalışmak yolunda Avrupa 
memleketlerinden namütenahi misaller getirmek 
mümkündür. Bilfarz İngiltere'de demokratik 
nizamın bulunmadığını yahut üniversite profe
sörlerinin siyasete müdahale etmeleriyle o mem
lekette ilmî inkişaf olmadığım iddia etmek 
mümkün mü? Meselâ; Lâski işçi Partisi Genel 
Sekreteri idi. Bunu bir istisna olarak kabul et
sek bile 1932 de Liberal Partinin seçim beyan
namesini iki profesör yani Prof. Keysıes ile 
Prof. Henderson yazmışlardı. İngiltere'den da
ha çok misal almak mümkün; uzatmıyalım. 
Fransa'da Dûverger, Capitant ve Prelot profe-
fesör oldukları halde siyasi partilerde azadır
lar, hattâ genel kurul azasıdırlar. Ve ayrıca si
yasetle uğraşırler, günlük gazetelerde her gün 
bu hocaların yazılarına raslarsımz. Bunlar «fa
lan parti şöyle diyor, doğrudur; feşmekân parti 
böyle diyor yanlıştır» diyebilirler. Dünyanın 
bütün fakültelerinde «siyasi partiler», «siyasi 
partilerin fikirleri» diye dersler vardır. Eğer 
bir üniversite hocası kürsüsünde «şu partinin 
programında şu hâkimdir; şu esaslar yanlıştır» 
diyecek olursa siyaset mi yapmış olur Yoksa 
siyasi partiler ilminde çalışmalar mı yapmış 
olur?... 

MEHMET KARASAN (Denizi) - Bizde 
yazmıyorlar mı Turan Bey?... Hiçbir yazı gör
müyor musun?... 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Evet, yazsa
lar bile siz bunu istemiyorsunuz. Biz ise bunun 
tabiî bir hak olduğunu iddia ediyoruz. Fark 
buradadır. 

İsviçre'den ve diğer memleketlerden bu hu
susta birçok misaller getirmek mümkündür. Ve 
en nihayet bütün bunların muhassalası Demok
rat parti programında yer almış bulunuyor. 
Bakınız Demokrat Parti programının 11 nci 
maddesi ne diyor. (Devlet memurlarının siyasi 
faaliyetlerde bulunmaları ve siyasi partilere 
girmeleri yasaktır. Yalnız yüksek öğretim men
supları mesleklerinin mahiyeti icabı bundan 
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müstesnadır.) Yani bunlar siyasi partilere gire
bilirler ve siyasi partilerin faaliyetinde buluna
bilirler deniyor. Siyasi partilere girebilirler 
ama siyasi faaliyette bulunamazlar. Bana 
hangi kanun maddesi gösterebilirsiniz, 
hangi medeni memleketten bir misal gös
terebilirsiniz ki, orada bir siyasi par
tiye kayıtlı azalardan bir kısmının hak
ları bilinmez sebeplerle kısılmış olsun. Si
yasi partiye girenler ayrıca siyasi faaliyette de 

j bittabi bulunur. Esefle söylemek lâzımdır ki • 
j bu program yapıldığı zaman henüz gönüllerde 

yaşıyan Demokrat Partinin demokrasi âşığı ol
duğu devirlerdi. 

! Muhterem arkadaşlar; meselenin teknik saf
halarına gelince; uzun münakaşalara sebebiyet 
veren 6435 sayılı Kanun muhtariyeti zedeler mi, 
zedelemez mi? Bu kanun Uluğ Beyin memleke
tinde 1465 senelerinde yapılmış olsa idi o devir
de üniversite muhtariyetini, ilmî hürriyeti ze
deler sayılırdı. (Sağdan, bravo sesleri) Aradan 
beş asır geçtikten sonra aynı milletin çocukları 
olan bizim devletimizde muhtariyeti zedelemez 
telâkki ediliyor. Bendeniz üzüntü duyuyorum; 
bu memleketin münevverleri üzüntü duymakta
dır. Bunun için üzerinde hukuki ve teknik mü
nakaşa yapılmasına lüzum olduğuna bendeniz 
kaani bile değilim. Bu kanuna verilmek istenen 
son şekil dahi maalesef, arkadaşlar, üniversite 
muhtariyetini halletmiş olmaz. Bütün Devlet 
memurları için kaldırılması yoluna ^gidildiği 

i halde üniversite hocaları için bunun devamı üni
versite muhtariyetiyle bağdaşamaz. Bir an için 
Devlet Şûrasına gitme gibi bir yol açılmış olsa 
dahi Devlet Şûrası idari takdir salâhiyetine 
karışmıyacağı için bu profesörün vekâlet emri
ne alınmasına âmil olan sebepleri araştıracak 
değildir, bunları takdir edemez. O halde nedir? 
Bir ilim adamı sıfatını taşıyan şahıs doğrudan 
doğruya takdir salâhiyeti ile Vekile bağlanmış 
oluyor, öyle temenni ederim ki, profesör olan 
Maarif Vekili böyle bir salâhiyetin kendisine 
verilmesini asla kabul etmiyecektir. Bunu bize 
tatbikat gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu geçen sene, üni
versitelerimiz için hakikaten çetin bir imtihan 
senesi oldu. Bundan ancak üzülmek lâzımgelir. 
Misalleri var mı? Bendeniz birçok misaller ve
rebilirim, misaller hakikaten çoktur. Ve haki-

I katen ferden ferda, şahıs beşahıs üniversite ho-
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çalarını üzuctt, üniversite hocalarını yıpratıcı 
mahiyettedir. Bırakınız idari baskıları, Yeşilköy 
hava, meydanından bir ilim kongresine giden 
profesör, polis marifetiyle «Başbakanın emirle
riyle Ankara'ya gideceksiniz» hitabiyle seyaha
ti geri bırakılmıştır. 

Resmî ve gayriresmî, memleketin iktidarın
da bulunan partinin organında üniversite hoca
larına reva görülen muameleler vicdanları sız
latacak mahiyettedir. (Soldan, «hâdise göster, 
kimlere ne yapılmıştır?» Sesleri) 

Bunları zikretmek istemiyordum arkadaşlar. 
Bunların vukubulmadığı kanaatinde olanlar bu
lunmaktadır. Bu hâdiseleri teker teker zikrede
ceğim. Ancak peşinen bu hâdiselere muhatap 
olmuş arkadaşlarımdan ve hocalarımdan burada 
özür dilerim, çünkü bunlar onların şahıslarını 
ilgilendiren meselelerdir. Fakat bugün burada 
isimlerini açıklıyorsam, üniversiteler bakımın
dan bir milletvekili olarak uhdeme düşen bir 
vazifenin icabı olarak bunu yapıyorum, tekrar 
özür dilerim. (Soldan, gürültüler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Başvekile 
nasıl rica ettiğini unutma. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Kardeşim 
Sadettin, bu meselelere senin aklın ermez, bırak 
da konuşalım. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Milletve
kili olup da burada başka türlü konuşmaya hak
kın yok. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bilmediğin 
meselelere karışma, Sadettin. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) —Avrupa'ya 
gitmek için Başvekile nasıl rica etmiştin? 

REİS — Sadettin Bey, rica ederim hatibin 
sözünü kesmeyin, ihtar ediyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Avrupa'ya 
giden kaymakamdır. (Soldan, gürültüler) 

Efendim, Osman Okyar'm bir makalesi neş
redildi, Cumhuriyet gazetesinde. (Soldan, onları 
biliyoruz sesleri) Beyefendiler, onlar da size kâ
fi gelmiyorsa işi Allah'a bırakmaktan başka ça
re kalmıyor. 

Ben bilmediğiniz, geçmiyen tarafları da arz 
edeyim : 

Bir makale yazıyor, hakikata uyar veya uy
maz : «İçtimai ilimlerde her şey izafidir.» Ma
arif Vekâleti hiddet içindedir, üniversiteye, fakül
teye şu makale üzerne ne yaptınız diye yazıyor. 
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ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Vekil kim? 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Celâl Yar

dımcı. Fakülte cevap veriyor : «Bu ilmî bir ma
kaledir» diyor. İkinci bir yazı : (İlmî makale 
öyle mi? İlmî mi, şurası da mı ilmî, burası da mı 
ilmî?) Osman Okyar'm bu makalesinin neticesi; 
Sanayi Kalkınma Bankasındaki memuriyetinden 
çıkarılmasıdır. (Gürültüler) 

Şimdi bendeniz Maarif Vekili arkadaşımız
dan soruyorum. Osman Okyar'm makalesi üze
rinde gösterilen bu şiddet ve infialden sonra 
hangisi haklı çıkmıştır? Maarif Vekâleti mi, 
yoksa Osman Okyar mı? Osman Okyar hakikaten 
siyasi maksatlarla bu makalelerini yazmışsa yani 
muayyen bir siyasi partinin iş başına gelmesini 
temin zımnında bu makaleyi yazmışsa selefleri, 
bu arkadaş hakkında bir karar almadılar. Ken
dileri bir karar alacaklar mı? Almıyacaklarsa 
bundan evvelki muamelelerin mahiyetini bize izah 
etsinler. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten özür dilerim; 
eğer bu sözlerim bahsettiğim meseleleri ispata 
kâfi gelmiyorsa bunu yüksek takdirlerinize bıra
kırım. Arkadaşlar istedikleri için zikretmeye 
mecbur kaldım. Fakat bundan azap duyduğum 
için bu mevzuda daha fazla tafsilâta girmiyece-
ğim. 

Arkadaşlar; temlennimiz şudur : Üniversite 
muhtariyetini zedeliyen mevzuat mevcuttur. Bun
lar kaldırılmalıdır; kaldırılması iktiza eder. Çün
kü baskı altında çalışacak bir üniversiteden ne 
iktidar, ne muhalefete, ne de memlekete bir 
fayda beklemek mümkün olmaz. Üniversiteleri
mizi kendi ilmî faaliyetleriyle ve siyasi, içtimai 
hayatımızın bütün safhalarına ışık tutma vazi
feleriyim başbaşa bırakmamız icabeder. Bu üni
versite muhtariyetinin ve mahiyetinin icabıdır. 

Biz, Hürriyet Partisi olarak bu noktadan*"} 
hareket ederek üniversitelerimizin bütçesine be- ; * 
yaz rey vermeye kararlı bulunmaktayız. (Sağ- ] 
dan, alkışlar) 

REİS — Mehmet özbey. 
,MEHMET ÖZBEY (Burdur) -~ Çok muh

terem arkadaşlar: 
Demokrat Partimiz iktidara gelirken Maa

riften devir aldığı 100 milyonun üstündeki büt
çeyi bugün 500 milyona yaklaştırmakla par
timizin Türk Maarifine verdiği büyük ehem
miyeti gösterir, 

- 8 1 5 



1 : 46 26.2 
İktidarımız Maarifdeki asırlık geriliğimizi 

telâfi için yaptığı çok büyük fedakârlıklarla 
ve süratle ilerlerken : 

Aşağıdaki çok kısa temennilerimin de ta
hakkukunu Sayın Bakandan rica ederim. 

Memleketimizde okuma çağındaki 3 milyon 
çocuktan ancak 2 milyonunu okutabiliyoruz. 
Bir milyonu açıkta okumak istiyor. 25 milyon 
nüfusumuzun 8 milyonu cahildir. Halk eğitimi 
umum müdürlüğünün bir an evvel kurulmasını 
bekliyoruz. 

Memleketimiz kırk bin okul isterken 20 bi
ni yoktur. 75 bin öğretmen isterken 35 bini nok
sandır. 40 kadar yaptığımız muallim mektebin
den her sene çıkan 4 bin öğretmenle bu açığı 10 
senede kapatacağız. 

Senede 500 okul yapmakla 20 senede okul
larımızı tamamlıyabileeeğiz. Şu halde; 

Bütün memlekette 130 bin ortaokul genç
lerinden kabiliyetli olanlar kısa kurslardan ge
çirerek bu boşluğu doldurmak lâzımdır. Çünkü, 
ilköğretim milletlerin bilgi içtimai ve iktisadi 
kalkınmasında birinci derecede müessir bir kuv
vettir. Sultan Kesat zamanından beri devam 
eden 45 senelik tedrisatı iptidaiye kanununu 
değiştiren tasarının tezce Meclise getirilmesi 
şarttır. 

Ortaöğretime gelince : 
İktidarımız her vilâyete bir lise ve her ka

zaya bir ortaokul yapma kararını vermiş ve 
ekserisini-açmıştır. Bugün 100 kazamız orta
okuldan mahrumdur. Açılan ortaolnıllarm öğ
retmenleri çok noksandır. 

Bilhassa yabancı dil hocalarına çok ihtiya
cımız vardır. Bunun da tek çaresi; kollejleri 
takviye etmek eğitim enstieülerine fazla talebe 
almak ve yenilerini açmak lâzımdır. 

Yoksa bu sene olduğu gibi Yüksek Muallim 
Mektebi (Fizik, Kimya şubesi) mezun verirse 
ve eğitim enstitülerine, çok az talebe alınmala
rı devam ederse aradaki bu uçurumun kapan
masına imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlar; 
Muhalifimizin en güzel eseri, kız sanat ens

titüleridir. Bunların ve gezici köy kadınlar kur
sunun adedini artırmak çok faydalı olacaktır. 

Memleketimize teknik eleman yetiştiren er
kek sanat enstitüleriyle lüzumlu atelyelerle tak
viyesi şarttır. Bilhassa üniversite kapısından 
geriye dönen lise ve sanat enstitüsü mezunları-
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nı ; kısa teknik devrelerden geçirerek memleke
tin çok muhtacolduğu teknik elemanları, mü
hendis ve fen memurlarını bu şekilde karşıla
mak lâzımdır. 

Üniversitemize gelince: 
Bugün üniversiteye hazırlık olan liselerimiz

de talebe miktarı taşmıştır. Bu gençleri okuta
cak ilim ocaklarına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Üniversitelerimiz de kapılarına kadar tı
kanmıştır. Anadolu'da eczacı yok gibidir. 

Eczacılık Okulu çok az talebe alıyor. Anka
ra Tıp Fakültesinde ekseri hocalar hazır oldu
ğu halde burada da bir eczacılık şubesi açılabi
lir. Fakat nedense, müteaddit ikaz ve irşatları
mıza rağmen bu, ihmal ediliyor, açılmıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mükemmel bir üniversite ancak 100 - 200 

senede tekemmül edebilir. Maarife çok susayan 
memleketimizde; ' 

Çukurova'da; Ziraat Fakültesini içine ala
cak ve Konya'da, Hukuk Fakültesini çekirdek 
yapacak birer üniversitenin temellerini şimdi
den atmak demokrat iktidarımızın sayısız en 
güzel eserlerinden birisi olacaktır. Ankara Zi
raat Fakültesini- oyalandığı dar vadiden çıka
rarak; hakiki verimli faaliyet sahalarına; İz
mir'e, Çukurova'ya yaymak lâzımdır. Üniver
site yurtları perişandır. 

Meslek adamı yetiştiren üniversitelerimiz
de ; sıhhatleriyle, gıdaları ve kütüpbanesiyle ya-
kînen meşgul olmak lâzımdır. 

Sonra okumak istidadında olan çok zeki ve 
fakir memleket yavrularına; bir zirai kredi 
gibi borçlandırarak onların okutulması ve yük
sek tahsil fonunun tecze kurulması çok isabetli 
olacaktır. 

Sırası gelmişken ben de konuşayım sayın ar
kadaşlar: Bizim üniversite, zaman zaman ken
dini Meclis üstü bir kuvvet sayıyor! Çok fazi
letli bine yakın profesör camiasının içinden 
8-10 kişi çıkıyor; siyaset yapıyor ve bu hal ta
lebelere sirayet ediyor. 

Üniversitenin vazifesi siyaset yapmak değil; 
ilim yapmaktır. Türkiye'de Büyük Millet Mec
lisinin üstünde hiçbir murakabe kuvveti ola
maz, bunu herkesten daha iyi yüksek ilim mü
essesesi olan üniversitenin iyi bilmesi lâzımdır 
ve üniversite günlük politika ile asla meşgul) 
olamaz. Türkiye'de üniversiteler, hiçbir devir
de muvaffak olamadığı nimet ve1imkânlara ik* 
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tidarımız sayesinde muvaffak olmuş, bütçesini 
dahi 7 milyondan 10 misline; 70 milyona çıkar
mıştır. 

ilahiyat Fakültesine gelince; 
İlahiyat Fakültesi daima Diyanet işleriyle 

anlaşarak ve birbirini tamamlıyarak çalışmalı
dır. 2 700 imam-hatip talebesinin bakımı da 
perişandır. Çoğu han ve otel köşelerinde; ev
lerde sığıntı halindedir. Bunları ele almak ve 
mümkünse yatılı yapmak ve 40 000 münevver 
imam bekliyen Türk köylerine süratle yetiştir
mek lâzımdır. 

Mekteplerimizde o'kutulan din derslerini 
müfredatını da musahabatı ahlâkiye ve diniye 
dersleri şekline sokarak ahlâka çok önem veril
melidir. Çocuklarımızın okuduğu kitaplar; girdi
ği sinemalar kontrol edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maalesef bugün Türkiye'de matbuat sütun

ları dünyanın hiçbir tarafında görülmedik çıp
lak kadın yarışı yaparak, avrat pazarına dön
müştür. Sinemalarımız da bilhassa filimlerimiz 
gayriahlâki ve gayriciddî ve bayağı sahneleriy
le hemen her gün Türk ahlâkının temel taşları
nı sökmek için âdeta matbuatla müsabaka yap
maktadırlar. Hükümetimizin bu lâubaliliğe 
son vererek gerekli cezrî tedbiri alması lâzım
dır. 

Sayın arkadaşlar, gençlerimizin fikir terbi
yesini düzeltirken beden terbiyesine de gere
ken önemi vermek; çok geciken Beden Terbiye
si Kanununun Meclise tezce getirmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü bugün fonksiyonunu kaybetmiştir. 
Kulüplerin dışında kalan 100 binlerce genç spor 
yapmak imkânını bulamamaktadır. Mektepler
de spor yapmak için saha, tesisi, malzeme mev
cut değildir. Bugün Maarif Vekâleti Beden Ter
biyesi ve izcilik Müdürlüğü çok dar kadro ile 
birtakım işler yapmaktadır. Fakat bu kâfi de
ğildir. Bütçedeki bu fasla ayrılan para çok az
dır. 

Sayın arkadaşlar, Amerika ve Avrupa'da 
okuyan talebelerimizin çoğu kontrol edilemi
yor. Bu gençler bütün gayretlerini sarf ederek 
istenilen randımanı alamıyorlar. Sebebi yaban
cı dil bilmiyorlar. Dışarıya giden talebeleri 
mutlaka yabancı dil imtihanından geçirmelidir. 
Amerika'ya gidenlerin bir kısmı oranın cazip 
eğlence Jbayatına kendilerini kaptırarak dersle-
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rini ihmal ediyorlar ve orada kalıyorlar. Dışa
rıya imanla inanılır talebeleri göndermek lâzım
dır. 

Yabancı dile okullarımızda çok ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Her sene binlerce talebe me
zun oluyor; yüzlercesi yabancı dilden sınıfta 
kalıyor; mezun olanları da yabancı dili bilmez
ler. 

Okullarımızda yabancı dile; müşahedeye; lâ-
boratuvara ehemmiyet vermeliyiz. Ezberciliğe 
değil. Okullarımızda; ingiltere'nin bütün şehir
lerini, nehirlerini, dağlarını, derelerini ezberle
riz; fakat Raman'ı bilmeyiz, ingiltere'de ise; 
Ankara'yı; Türkiye'yi bilmiyenler çoktur. 

Yabancı memleektlerde kültür ataşeliğini 
hemen kuralım; kitaplarımızı; çocuklarımızın 
seviyesine göre ana dilimizle yazalım. Okullar 
açılırken zamanında mekteplere yetiştirelim. 
Köy kütüphanelerinin çekirdeğini atmak için; 
köy okul kütüphanelerini kuralım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son çıkarılan öğretmenlerin intibak kanunu, 

kifayetli ve tatmin edici olmadığını; hemen her 
gün, her dereceli okuldan aldığımız mektuplar
dan anlıyoruz. 

Vekâletimiz bu intibakı tekrar esaslı bir re
vizyondan geçirerek haksızlığa uğramış öğret
menleri tatmin etmeleri yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk maarifine; binbir fedakârlıkla ve alm 

teriyle; kuruş, kuruş topladığı bütçesinden ya
rım milyar gibi; mühim bir parayı vermek su
retiyle ; en büyük fedakârlığı esirgemiyen; büt
çemizin Türk Milletine ve Türk maarifine ha
yırlı olmasını candan diler; hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

DEMOKRAT PARTÎ MECLÎS GRUPU 
ADINA HAMDI RAGIP ATADEMlR (Konya) 
— Muhterem arkadaşlarım; parti grupumuz 
adına naçiz bilgilerime dayanarak maarif mese
leleri hakkında ve bilhassa hakikaten günlük 
bir mesele haline getirilen üniversite muhtari
yeti mevzuu üzerinde konuşmak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

C. H. P. ve H. P. li arkadaşlarımız hakika
ten birçok meselelere temas etmiş bulunuyorlar. 
Bu meseleler, burada umumiyetle arz edeyim 
ki, 1950 den bu tarafa memleket meseleleri ol
maktan ziyade, 1950 den öte yana ve çok derin 
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birtakım sakim ananelere, kanaatlere dayanan 
meseleler olmaktan ileri gidemezler. 

Bu noktayı böylece tebarüz ettirmekten 
maksadım, üniversite muhtariyetinin bugünkü 
müdafileri dün üniversiteyi ve ilmi zulüm al
tında inlettiklerini unutuyorlar. Bu, çok mühim
dir. Çünkü, ilim tradisyonsuz yaşamaz. Arka
daşlarımız kalktılar, Uluğ Beylerden, Kuşçu 
Beylerden bahsettiler. Arkadaşlarımız kalktı
lar tarihî birtakım mutalardan bahsettiler. Ben 
ondan daha ileri gidebilir, Hazreti Muhammet'
ten bahsedebilirim. îlim tradisyon ister. îlme 
hürmeti bir kere benimsemiş olmak lâzımdır. 
ilme hürmet etmiyen insanların bugün ilmin 
müdafii olmaları hazin bir manzaradan başka 
bir şey gösteremez. 

Efendim, M. P. li arkadaşımız maarif, ilim 
ve âlim demektir, dediler. 

Arkadaşlar, maarifin ilim ve âlim demek ol
duğunu, ilmin ve âlimin ne olduğu yolunda bir 
izaha girişmeden iddia etmeyi ben şahsan mu
galâta olarak kabul ederim. Tarihte ilim namı
na pekçok şeyler ileri sürülmüştür ki, bunlar 
safsatadan başka bir şey değildir. Kendileri 
ilim ve âlimden ne anladıklarını, bunlardan 
hangisini anlatmak istediklerini izah etmedikçe 
bu vecizelerinin hiçbir kıymeti yoktur. Böyle 
umumiyet üzerinde konuşmanın da hiçbir fay
dası yoktur. 

Külliyelerden bahsettiler, devletin temeli
nin hukuk ve ilim olduğunu söylediler. Arka
daşlar, şu hakikati belirtmek lâzımdır ki, ilim 
anlayışının da, ilmin tarihî tekâmülü tetkik edi
lecek olursa, türlü türlü safhalar arz ettiği gö
rülür. Bunu lise kitaplarında bulmak dahi müm
kündür. Pek çok ilim anlayışı vardır; metafizik 
ilim anlayışı vardır, protif ilim anlayışı vardır. 
Halbuki bugün öyle bir ilim anlayışı daha var
dır ki birçok âlimler ona karşıdır. Çünkü ka-
tiyetçi ilme karşı ihtimaliyetçi bir ilim dünya-
smdayız. Bir taraf hâkim, diğer taraftan da ay
nı fizik anlayışı içinde, aynı ahlâk anlayışı için
de, aynı hukuk anlayışı içinde beliren türlü nok-
tai nazarlar ve nazariyeler vardır. Bunlardan ter
cih edilecek ilim anlayışı hangisidir? Aktüel ol
duğu için bir tek misal alayım. Bâzı kimse
ler, milliyetçilik taraftarları kancjlığı, ırkçılı
ğı bir delil olarak alırlar ve bunu yaparken de 
lâboratuvar tecrübelerine istinadederler. Bunu 
aksini iddia edenler de vardır, onlar da bunu lâ-
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boratuvar tecrübelerine istinadettirerek müda
faa ederler. Ancak bunlardan hangisini seçmek 
lâzımdır ve bunları seçecek durumda mıyız? 

Arkadaşlar, ilim kelimesini günlük bir meta 
olarak herkes konuşmamalıdır, bu mevzuu her
kes ağzına almamalıdır. Bilhassa muhalefette 
bulunan arkadaşlarımızın ilim anlayışını teba
rüz ettirmeden bu kürsüde konuşmamalarını, 
bu kürsüye çıkmamalarını rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) -— Herkesin bir 
ilim anlayışı vardır. 

HAMDI RAGIP ATADEMlR (Devamla) — 
Herkesin görüşü katiyen ilim görüşü değildir, 
o daha ziyade amiyane görüştür. Ona amiyane 
bilgi derler, ilmî bilgi, ilmî zihniyet bir metotta 
ifadesini bulur. Hiçbir ilimde mutlak iştirak ve 
katiyet aranamaz. Meselâ bugün birçok hende
seler vardır. Oklides hendesesi, Ricmann ve sa
ire hendesesi vardır. Bunlardan biri muvazinin 
varlığını, birisi yokluğunu, diğeri de çokluğunu 
müdafaa eder. Bunların hangisi doğrudur? 

Arkadaşlarım, amiyane sözlerle burada ilim 
yapılamaz. 

Arkadaşlarım tarihteki ilmî muhtariyetten 
bahsettiler. Maalesef bugün* çektiğimiz sıkıntı
lar tamamen tarihte görülen kötü misallerden 
ileri gelmektedir. Bunun yüzlerce misali vardır. 
ilmî muhtariyete hürmet olmayınca memlekette 
ilmî zihniyeti tradisyonlariyle, idareye kalkmış
lardır. Meselâ Fâtih'imiz, Kanuni'miz, ilim ada
mına kıymet vermiş görünerek ilmi tamamen 
idareleştirmeye çalışmışlardır. Fatih medresele
ri, Süleymaniye medreseleri eğer uzun bir ilmî 
tradisyona malik olamamışlar, yaşıyamamaışlar-
sa, bu, idarenin tasallut etmesinden mütevellit
tir. Aksi misaller verelim. Gelelim geri tarafı
na... ilmî zihniyet darlığı memlekette tarihin 
hatası olarak değil, ilim adamının mütereddi ol
masından ileri eglmiştir. Eğer şu ilim adamı 
geçinen medresecilerle, onların içinde devleti 
istismar etmek istiyen geri kafalı mutasavvıflar 
olmasa idi; bugün bu memleket Avrupa'nın öte
sine geçmiş ve en yüksek ilim müesseseleriyle 
bezenmiş olacaktı. (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar). 

Arkadaşlarım, tarihten birçok misaller ge
tirdiler ve dediler ki, şu var, bu var. Acaba 
demokratik nizamı ilmî anlayışla telif etmek 
isteyen arkadaşlar, demokrasi tarihine bakarak 
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ve kendileri tarih içinde kısa bir seyrana çıkmak 
suretiyle bir Sokrat'ın, bir Aristo'nun çektikleri
ne baksalardı, ilim ve felsefeye karşı Atina de
mokrasisinin işlemiş olduğu hiyaneti hatırlarlar 
ve tek taraflı kalmazlar, daha objektif bir zih
niyetle hâdiseleri mütalâa etmezler miydi? Sok-
rat'ı zehirleyen, Aristo'yu kapı dışarı eden Ati
na demokrasisidir. «Demokrasi vardır, demok
rasi vardır!» diyorlar. Böyle basmakalıp sözler 
bir şey ifade etmez. Esasen bu iddialarla demok
rasi anlayışını da tuhaf bir zihniyetle kalıplan
dırmak istiyoruz. Demokrasi nizamı, terbiye -
demokrasi, metot - demokrasi, gaye - demokra
si vardır; tek bir şey yoktur, arkadaşlar. Bun
ların her birini, ayrı ayrı, işimize geldiği gibi, 
sanki bir tek vakıa imiş gibi, bir tek realite imiş 
gibi kürsünün üstüne oturtuyorsunuz. Böyle 
şey olmaz. Demokrasinin babası olan J. J. Rois-
seau, hiçbir partiyi kabul etmez. Ortodoks bir 
demokrat olarak çok partili demokrasiyi redde
der. Burada ilmi konuşturmak lâzımdır. (Sağ
dan, gürültüler) 

Arkadaşlar; gürültü etmekle mesele hallol-
maz. Bendeniz ancak gürültüden anlıyan insan
lara gürültü ile mukabele etmesini bilirim. To
kat yemeyi haketmiş adama tokat atmasını da 
bilirim. Herkese izanı nispetinde hitabederim. 
Eğer benim sözlerimde kabul etmedikleri bir 
nokta varsa, muhterem arkadaşlarımı buraya da
vet ediyorum. Nitekim kendileri de buraya bol 
bol muarız davet ediyorlar. Bendenizden de bu 
metottan bu kadarcık faydalanmak lûtfunu esir
gemesinler. Kendileri gelsinler, konuşsunlar. 
Biz de burada konuşmalarımızı yapalım. 

C. H. P. temsilcisi arkadaşıma huzurunuzda 
teşekkür edeceğim. Çünkü kendisi maarif mese
lelerini parti üstü meseleler telâkki etmektedir. 
Çok şükür böyle bir anlayışa rasgeldik. öyle 
zannediyorum ki birçok memleket işlerinde ve 
muhtelif vekâletlere tevdi edilen işlerde de bu 
anlayışa sahibolarak bu kürsüden ifadei meram 
ederler. Biz de iyi anlayış içinde bunları dinle
riz. Hakikaten maarif günlük politika dışında
dır. Günlük politika mevzuu edilecek maarif 
politikası yoktur, öyle olacak olursa gendeniz 
tam bir partizan edası ile bundan evvelki ikti
dara parti olarak, iktidar olarak, vekil olarak, 
teknisiyen olarak, bunlar kimler ise, onlara 
yüklemekte tereddüdetmem. Nitekim kıymetli 
arkadaşım Fethi Ülkü birçok tekidlerde bulun-
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dular. Fakat bunlar temennileri olmalıydı. Ya
pılmalıdır, şeklinde emir olarak olmalıydı. 
«Bunları böyle görmek istiyoruz, biz bunları 
yapamadık, tahakkuk ettiremedik, bu şartlara 
sahibolamadık.» Deselerdi daha çok objektif 
olurlardı. Çünkü temas ettikleri öğretmen ye» 
tiştirme meselesi, mektep binası yapma işi aca
ba bu 5 senenin meselesi midir? Bir taraftan 
bütçede kısıntılar yapmak istemekte, bir taraf
tan da «17 bin küsur mektep var, bunların bi
nası yok, hocası yok.» denmektedir. Ortada bü
yük bir mesuliyet var, bu mesuliyet bugünün 
mesuliyeti değildir. Çünkü maarif meseleleri 
uzun vadelidir. Ve uzun vadeli işleri 3 - 5 sene
nin muhasebesine kaydetmekten uzak kalmaklı-
dır. Bunları daha derinlere, daha gerilere gö
türmek icabeder. Bu hususta arkadaşımız bü
yük bir anlayışla, belki de bariz bir şekilde ifa
de edemediler, fakat ben öyle anladım : «Bi
zim mesuliyetlerimiz var ama, bu işleri siz ya
pın, şerefi sizin olsun» Demek istediler. Teşek
kür ederim. Nihayet, Maarif Encümeninde de 
arkadaşım ile beraber çalışmak şerefini taşı
maktayım. Birçok bakımlardan kendisinden da
ha ağır tenkidler yapmış bir arkadaşınızım. Bu 
teknik meseleler bir parti meselesi, günlük po
litika meselesi olmaktan çok uzaktır. Hepimizin 
üzerinde müştereken çalışacağımız, bütün kuv
vet ve bilgimizi sarf edeceğimiz memleket me
seleleridir. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşı
mı, şu kısa teşriî hayatımda, takibettim; en gü
zel, insaflı konuşmayı yaptılar. Onun için huzu
runuzda kendisine teşekkür ederim. 

öğretmen meselesine gelince : öğretmen 
meselesi, arkadaşlar, maarifin temel meselesi
dir. öğretmeni bulunuz; çadırda da, sokakta 
da, nerede isterseniz orada tedris, terbiye olur. 
Fakat öğretmeni bulmak meselesi çok mühim
dir. Maalesef, arkadaşlarım, bizden evvelki ik
tidarın kabul etmiş olduğu kanunlar öğretmeni 
muztarip bir hale sokmuş, meslekten kaçırmış
tır. 20 lira ile öğretmen tâyin etmişlerdir. Bu
gün onlar bizim için 17 bin öğretmen ve 15 mil
yon liralık intibak mevzuudur. Niçin bunlar 
bu halde bırakılmıştır? İktidarımız bunların 
maaşlarını 85 - 105 liraya çıkardı, bir kısmı da 
kadro içine alındı. Şimdi de 12 senelik mazisi 
olan bu gençleri; bırakınız şu ve bu dedikodu 
ve isnatları, ben kendilerini bundan tenzih ede
rim; umumiyet itibariyle tamamen bu vatanm 
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çamurundan, hamurundan yuğurulmuş olan bu ı 
çocukları bugün düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bunları intibak ettirmek için huzurunuza hükü
metin bir kanun lâyihasiyle gelmesi lâzımdır. 
Muallim mekteplerini lâğveden müesese Demok
rat Parti müessesesi değildir. Konya'da Erkek 
Muallim Mektebi vardı, kaldırdılar. Bursa'da 
vardı, kaldırıldı. Şurada vardı, burada vardı, 
hepsini kaldırdılar. O halde bizim 1955 ve 1956 
da bunları açmak mecburiyetinde kalışımıza 
göre bunları neye kaldırdılar?... Bugün açılan 
ve bugün minnetle ve şükranla karşılanan öğ- I 
retmen yetiştirme müesseselerini o zaman niçin j 
kaldırmışlardı? Bunun muhasebesini sormuyo- I 
ruz. Ve sormıyalım arkadaşlar... Demek ki, bir | 
maarif politikası vardı ve bu memleketi tahrib- J 
eden birtakım kaprislerden doğma idi. I 

Arkadaşım; müfettiş kadrosunun azlığından I 
bahsettiler ve müfettişlerin kadrosuzluktan ter- i 
fih edemediğinden bahsettiler. Teftiş görmiyen I 
öğretmenlere bundan dolayı bir mesuliyet yük- j 
lemek değil, onlara bir hak tanımaktan bahset- j 
tiler. Bizim inkılâpçı geçinen partilerimizin Os- I 
manii Devletinden kalma Tedrisatı iptidaiye I 
Kanuniyle tahakkuk ettirmek istedikleri bütün j 
bu meseleler, bizim öğretim kanun tasarımızda I 
yer almıştır. Bunlar tamamen bu kanunda mün- I 
demiçtir. «Şu kadar seneden beri gelmiyen bu I 
kanun...» dediler. Bu kanun gelebilir, fakat bu
nun malî portesi esas ve mühim olduğu içindir I 
ki, bir tarafta muhalefet bütçede kısıntılar ya
pılmasını isterken, bir taraftan daimî tezayüt 
durumunda olması icabeden maarifimizin ve 
bütçesinin bu mesele karşısında bütün icapları
nı birbirine yaklaştırmak ieabeder. Çünkü bir 
taraftan parasızlık, bir taraftan fiilî ve hukuki 
artış, masraf tezayüdü gibi meseleler ortaya çık
makta ve bunlar devletin malî kudreti mesele
si olmaktadır. Yoksa maarifimizin bu işi de bir 
günlük politika mevzuu olmanın dışındadır. 

Arkadaşlarım diğer birçok teknik meselele
re temas ettiler. Ben bunlara temas etmiyorum. 
Ben temas etmiyorum, çünkü her biri burada 
uzun akademik münakaşa mevzuu haline getiri
lebilir ve burada bir anda halli imkânı da yok
tur. Bunların birçoğu geçmişte işlenmiş hatala
rın ve güdülen maarif politikasının eseridir. 
Birdenbire tashihi de kolay değildir ve kolay 
olamaz. Çünkü her gün yeni yeni tetkikler ya
pılması lüzum ve zaruretini icabettiren mesele- | 
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i lerdir. Bunların hal imkânını gerektikçe bulma

ya çalışacağız. 
Arkadaşlarım, sanki halk evlerini kapatmı

şız ve halk eğitimine kıymet vermiyormuşuz gi
bi bir itham karşısında bulunuyoruz. Bunları 
ifade ettikten sonra ayrıca birtakım temenniler
de bulundular. 

Arkadaşlarım, eğer bu memlekette halk eği
timine kıymet verilmemiş olduğunu ifade eden 
bu arkadaşlarımız hakikaten işi böyle görüyor
larsa, hatalıdırlar. Vaktiyle halk eğitimine kıy» 

I met verilmemiştir. Bizzat büyük öğretmen Ata-
I türk ilk çığın açmış ve kendisi kara tahtanın 
I başına geçerek eline tebeşiri almış... 

MEHMET HAZER (Kars) — Halkevlerinde 
I geçmişti, Atatürk o karatahtanın başına!.. 

HAMDI RAGIP ATADEMlR (Devamla) — 
t Arkadaşlar, Büyük Atatürk'ün ismini telâffuz 
I ettiğim, şu kürsüden ona şükranımı ifade etti-
] ğim bir anda arkadaşımın itirazının ne kadar 
I yerinde olduğunun takdirini sizlere bırakıyo-
I rum... Hiç olmazsa Atatürk'ün ismine karşı ol-
I sun sükût buyursalardı. 
I Arkadaşlar; Halkevleri; maalesef halkın 
I yetiştirilmesi için açılmamıştır, Halk Partisinin 
I siyasi terbiye mektebi olarak açılmıştır. (Sol-
I dan, şiddetli alkışlar) Binaenaleyh orada nele

rin yapıldığını; bizzat bu memlekette, bu mem
leket inkılâbı içinde çalışmış ve inkılâbın ame
leliğini yapmış, onu yakinen müşahede etmiş ve 
Halkevlerinin iyi ve kötü birçok taraflarını gör
müş geçirmiş bir insan olarak ifade etmek iste
rim. Nelerini gördük orada biz? (Hafifini söy
lüyorsun sesleri) Evet bir tarafta masa üzerin
de yerleştirilen nargileyi içerler, öbür tarafta 
dondurma yerlerdi. 

Arkadaşlar; üniversite meselelerine temas 
etmek mecburiyetini duyuyorum. Vakit kaybet
memek için.. (Soldan, «sabaha kadar devam» 
sesleri) Bendeniz bu müsaadeyi bilhassa muha
lefetteki arkadaşlarımızdan rica etmekteyim, 
müsaade buyursunlar. 

RElS — Devam buyurun. 
HAMDI RAGIP ATADEMÎR (Devamla) — 

Rica etmeme müsaade buyurun. Fethi Ülkü ar
kadaşımız dediler ki, hakikaten üniversite muh
tariyeti izam edilmiş bir mevzudur. Söyledikleri 
qdk doğrudur, şükrana lâyıktir, tamamen ob-

I jektif bir mütalâada bulundular. Üniversite me-
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selesi îzam edilmiştir arkadaşlar. Çünkü bunda 
politik gayeler gizlidir. Esasında bu gibi mak
satların üniversiteye girmemesi lâzımdır. Üni
versiteye muhtariyet verilmek için 1946 dan 
çok evvel teşebbüslere geçümiş, fakat oyalan-
mıştır. Nihayet bizde demokrasi hareketinin 
başlamasiyledir ki, hattâ üniversiteden asistan, 
doçent veya profesörlük imtihanından geçme
den üniversitelerin o mükellef ilim kürsülerine 
kurulmuş bâzı zevat tarafından hazırlanan ka
nunlar buraya getirilmişti. O kanunları yapan
lar akademik kariyerin ancak muayyen karar-
nameleriyle profesörlüklerini almış, hiçbir aka
demik mertebeden geçmemişlerdir. Ne doktora 
vermiş, ne asistanlık yapmışlardır. (İnönü gibi 
sesleri) Bilmiyorum, bakın bunlardan bir zat 
ne diyor; Üniversiteler Kanununu hazırlıyan-
lardan bu zat esbabı mucibesinde, «günlük ve 
demagojik politika yapılmamalıdır» diyor. Şu 
muhtariyetin müdafii olan bu zevat, tabiî ses 
çıkaramazlar, çünkü kendilerinden sonra yeti
şecek olan ilim adamları önünde hicap altında
dırlar. Bugün üniversitelerimizde birçok ilim 
adamları kadro bekliyorlar, halbuki o zaman 
§u veya bu tercih ediliyordu. Doçentlik 5 sene 
olduğu halde 3 senede bile profesörlük gayesi
ne erişmiş olan insanlar vardır. Hattâ öyle in
sanlar vardır ki, bir fakültenin her hangi bir 
meseleden dolayı teftiş ve murakabesini yapan 
adama doğrudan doğruya dekanlık ve profe
sörlük payesini vermişti. Bugün; bütün bunlar 
dururken; acaba üniversite muhtariyeti o zaman 
zedelenmemişte bugün mü zedeleniyor. (Soldan, 
bravo sesleri) Bu meseleye tekrar geleceğim ar
kadaşlar. Arkadaşım, taksimi kuva, tefriki 
kuva nazariyesinden bahsetti. Bu nazariye hu
kukta, ilimde birçok akademik hususlarda mü
nakaşa edilir; fakat burada esas olan bu ilmî 
münakaşa değildir. Tefriki kuvvayı müdafaa 
eden âlimler olduğu gibi, tevhidi kuvvayı mü
dafaa eden âlimler de vardır. Binaenaleyh, biz 
diyoruz ki : Anayasamız tefriki kuvvayı 'esas ka
bul etmiştir. Bunlar : İcra kuvveti, kaza kuv
veti, teşri kuvvetidir. Her memleketin, her dev
letin anayasasında bu hususta ayrı hükümler 
vardır. Bu mevzu dışı olduğu için üzerinde dur-
mıyacağım. Bunun yanında bir de fikir kuvve
tinden bahsettiler. Arkadaşlar fikir mücerret bir 
mefhumdur. Fikir, doğru fikir de olabilir; kötü 
ve yanlış fikir de olabilir. Her fikrin iyi veya 
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doğru olduğunu müdafaa etmek lûtfunda bulu
nurlar mı? Kötü fikir yok mu arkadaşlar? Kö
tüye kullanılan fikir de yok mu? Nitekim C. H. 
Partisi iktidarı zamanında, 1946 da, sen muhtar
sın denilen üniversite, muhtariyeti anlamadığı, 
iyi idare edemediği içindir ki şu Meclisin şu sa
lonunda 1947 de kanun çıkarılmış ve oradaki 
kötü fikir diye kabul edilen fikirlerinden dolayı; 
(bu vakayı objektif bir şekilde tesbit etmek için 
anlatıyorum) kapı dışarı edilen hocalar olmuş
tur ve Meclis muhtariyete müdahale etmiştir. 
O gün Üniversite Kanununun bugünkü müdafi
leri yok mu idi, bunlar yeni mi doğdu, bu fikir
leri müdafaa edenler yedi yaşında mıydılar? 

Arkadaşlar, üniversitenin üç, hattâ dört mü
him fonksiyonu vardır. Birinci fonksiyonu ted
ristir. Tedris o güne kadar doğru - af buyur
sunlar yanlış da olabilir - malûm bilgiyi, malû
mu ilâm eder, bilinenleri genç nesillere aktarır. 
Bu tedris fonksiyonudur. 

Onun yanında araştırma fonksiyonu vardır. 
Bu da malûma istinaden, onun yanında meçhulü 
bulup çıkarmak suretiyle malûma yenilerini 
katmak cehdini ifade eder. 

Sonra yayma fonksiyonu vardır, halka bilgi
yi götürecektir. Çünkü fikren geri, ilmî bakım
dan geri kalmış memleketlerde bu da üniver
sitelerin bir fonksiyonudur. Bu, çok mühimdir. 
Artık ilmi ilim için değil, o memleketin insanı, 
o memleketin ferdi için yapmak mecburiyeti var
dır, cemiyet için yapmak mecburiyeti vardır. Bi
naenaleyh üniversitelerimize düşen vazife esas 
itibariyle, politik problemleri de içine alsın, onu 
da kabul edelim; fakat asıl mesele budur : Bil
gilerini halka götürmek, cemiyete hediye et
mektir. Yoksa yalnız Seçim Kanunu üzerindeki 
fikirleri yahut yalnız iktisadi programdaki fikir
leri götürmek değil. Fikir yalnız bu değildir, gö
türülecek ilim bu kadar değildir, ilmin müfre
datı bu kadar değildir. (Soldan, bravo sesleri) 

Dördüncü bir fonksiyondan da bahsedeceğim. 
Çünkü Cumhuriyetçi Millet Partili arkadaşım 
dedi ki : Bir tarafta ilim adamı bulamıyoruz, 
öte yandan yeni üniversiteler açıyoruz.. Yeni 
üniversiteler açmaya mecburuz, arkadaşlar. Bu
na ayrıca temas edeceğim. Yeni üniversiteleri 
niçin açıyoruz, açıklıyacağım arkadaşlar. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — İnhisarlar 
kalksın diye. 
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HA.MDİ RAÖIP ATADEMÎR (Devamla) — 

Üniversite mevzuunu bakın ne kadar ayrı gö
rüyoruz, arkadaşlar. Üniversiteler kültür mü
dafaası yapan ordu ve kalelerdir. Üniversite
ler vatan sathında, vatan köşelerinde yayılma-
dikça, hiçbir zaman kültür müdafaası yapıldı
ğını iddia «demeyiz. Bakın üniversiteye verdiği
miz değer ne kadar büyük. Ama, vazifesi hü
kümeti murakabe değil, kültür müdafaasıdır. 
Kültür müdafaası devlet müdafaasını da içine. 
alır. Kültür müdafaası yalnız ilmin, sanatın, 
folklorun, şunun, bunun, eski eserlerin muha
fazası değil, devletin, milletin de müdafaasıdır. 
Binaenaleyh üniversitelerimiz acaba böyle bir 
millî üniversite anlayışına gitmişler midir? Ben 
bunu daha anlıyamadım. içinde bulundum, gö
remedim. Dışında bulunuyorum, soruyorum öğ
renemiyorum. 

Arkadaşlar, bir millî üniversite anlayışı 
vardır. Bir arkadaşımız, üniversiteler iyi va
tandaş yetiştirmek 'mecburiyetindedir, dediler. 
Hayır, bu da kâfi değildir. Fakat esas olan 
hedefi seçmek ve tesbit etmektir. Çünkü dün
yadaki birçok üniversiteler ayrı ayrı maksat
lar takilbederler. Alman üniversitesinin mak
sadı ayrıdır ve Von Humbold'un ifade ettiği 
veçhile, onların gayesi iyi düşünen insan yetiş
tirmektir. Fransızlar, (ilim için ilim adamı ye
tiştirmektir) diye tarif ederler. Bizim üniver
sitemiz de Alman mı, Fransız mı, İtalyan gö
rüşünü mü kabul edecektir? Bizde halen ekek-
tik bir anlayış hâkimdir. İşine gelirse ingiliz, 
işine gelirse Alman, hattâ dünkü vilâyetlerimiz 
olan Balkan üniversitelerinden, daha bilmem 
çeşitli Amerika üniversitelerinden misal göste
rirler. işine gelir, Polonya'dan, Holânda'dan 
misal gösterirler. Böyle üniversite anlayışı ol
maz arkadaşlar. Bu nasıl millî üniversite an
layışıdır? Üniversitelerimizin anlayışı nedir, 
bunu araştırıp tesbit etsinler, öyle gelsinler.... 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Üniversite 'muh
tariyetini kanunda görüyoruz 've söylendiğine 
göre millî üniversite anlayışı orada mündemiç
tir. Kanun birtakım vazifeyi onlara veriyor. 
Fakat arkadaşlar, muhtariyeti, Meclisin ver
diği bir kanunun maddesi içinde görmek de ha
talıdır, eksiktir ve aksaktır. Bu ilme hakika
ten aksaklık veren bir şeydir. Bendeniz gru-
pumuz adına daha ileri giderek bu muhtariyeti 
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tatmin edici görmüyorum, tamamiyetten de 
uzaktır. 

Çünkü, muhterem arkadaşlar; yalnız ilmî 
muhtariyeti kâfi görüyorlar, idari muhtariyet
ten bahsetmiyorlar. Çünkü orada birçok mem
leketlerde muayyen tahditler vardır. Meselâ 
Fransa'da dekanı, rektörü, charge de eours'u, 
maître de Conferance'ı tesbit etmek, tâyin et
mek, başka başka usullere ve hükümlere tâ
bidir. 

Malî muhtariyete gelince: Fethi Ülkü arka
daşım, bunu temin edemeyiz dediler. Ben te
min edileceği kanaatindeyim. Fakat üniversite 
reşit olduğunu ispat ettiği gün o beş milyon li
rayı da vermek pekâlâ mümkündür. Nitekim 
ingiliz "Hükümetinden üniversite yardım görü
yor. Hükümet de bir kuruşu olan üniversiteye 
beş milyon, yirmi beş milyon verebiliyor. Esa
sen bugün vermiyor mu? Verir. Kapıcısını, ha
demesini almak için divanın, mülkiyenin, hu
kuk fakültesinin yetiştirdiği gençlerin muraka
besine tevdi edilen işleri profesörler meclisine 
verebiliyor, bu hakkı. Niçin, muhalefet bunlar
dan bahsetmiyor da veremeyiz diyorlar. Fakat 
karşı tarafın da, üniversitenin de devlete karşı 
olan vecibelerini bilmesi ve bildiğini ispat et
mesi lâzımgelir. Yoksa bir kanunla verilen; di
ğer bir kanunla geri alınabilir. Nitekim bunun 
misallerini bizden evvelki iktidarda görmüşüz
dür, bunun genç yaşımızda acısını çekmişizdir. 
Tepeden inme bir kararla profesörlük bir şah
sa verilmiş ilimle mücehhez, arkadaşlar; asis
tan olarak kalmışlardır. Belki bunun acısını çe
kenler muhalefet arkadaşlarımız arasında da 
vardır. 

Bu arkadaşların, tenkidlerinde şöyle bir zih
niyet var: Hükümet müdâhale edemez. Arkadaş
larım yüksek okullar, liseler de bir ilim müesse
sesi değil midir? Yüksek okullardaki arkadaş
larımız ilimle meşgul değiller midir? Acaba bun
ları devlet mütemadi zulüm altında mı bırakı
yor? Bunlar memlekete müfit eserler vermiyor
lar da yalnız üniversite için mi mevzuubahistir, 
bu muhtariyet? Ben bu noktada arkadaşlarımı 
eksik düşünmekle ve tezatlar içinde kalmakla 
vasıflandıracağım... işitiyoruz, Ankara Üniver
sitesine 6 aylık profesörler getiriliyor. Avrupa'
ya gittiğimiz zaman tanıyoruz; diyoruz, bize 
gelir misiniz? Gelirim, ama altı ay müddetle, 
cevabı maksada yetiyor. Geldikten sonra bir ta-
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kim konferanslar falan veriyor, turistik mahi
yette bir ziyaret gibi. Ama tradisyon bırakma
dan, bir ekol bırakmadan gidiyor. Bunlara bir 
şey veriliyor, bâzı eş dostlara aralarında pazar
lık yapmak suretiyle ordinaryüs payesi verili
yor ve onlar bu payeyi verip gidiyorlar. Altı 
aylık müddetle Avrupa'dan getirilenlere türlü 
ihtisas bölümlerinde çalışan profesörlere seri 
halinde ordinaryüs payesini verdirmek doğru 
değildir. Eserlerini görmeli ve ispat etmelidir. 
Bununla bütün üniversiteleri itham etmekten 
uzağım, arkadaşlar. 

Üniversitelerimizde çok olgun şahsiyetler 
vardır. Hakikaten ilim ve otorite sahibi kimse
ler üniversitelerimizde çalışmakta ve memleke
te faydalı olmak yolundadırlar. 

Binaenaleyh, yüzde seksen beş, 90 mı tenzih 
ederim, bu hocalarımızın yanısıra, belki bir kı
sım kimseler, şu veya bu şekilde hareket eden 
insanlar bulunabilir. Şayet bu kabil bulunanlar 
varsa, bilhassa kendilerinden rica ediyorum, ev
velâ üniversitenin reşit olarak, muhtar olarak 
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haklarını kullanmalarını istiyoruz. Aksi halde 
elbette ki, biraz evvel Mehmet özbey arkadaşı
mızın da belirttikleri gibi, her şeyin üstünde ve 
gayrikabili münakaşa olan ve millî bir irade ile 
seçilmiş olan Meclis üstünde hiçbir murakabe 
yoktur. Bu murakabeyi yapan, yapacak olan, 
öyle ilim kalkanı arkasında şu veya bu mües
sese ve zevat değildir. Böyle maksatlara gitmek, 
pekâlâ muhtemel olan haller karşısında Meclisi 
böyle bertaraf etmek, hattâ birçok haklarından 
mahrum etmek ilmî zihniyete sığmıyan, vatan
perverliğe sığmıyan bir hâdisedir. 

Şimdilik sözlerimi burada bitirmekle huzu
runuzdan ayrılıyorum, affmızı rica ederim. 
(Soldan, sürekli alkışlar) 

RElS — Söz Ahmet ihsan Gürsoy'undur. 
Fakat vaktimiz de az kalmıştır, (öğleden sonra 
konuşsun sesleri) 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati,: 12,55 

İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

BEİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Elâzığ mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Maarif Vekâleti bütçesinin görüş

melerine ; Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniver
sitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden 
Terbiyesi Umum müdürlükleri bütçeleri ile bir
likte devam ediyoruz, efendim. 

Söz, Ahmet İhsan Gürsoy'undur. 
AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben klâsik eğitim mevzuunda kısaca konuş

mak istiyorum. Teknik ilim, fikir sahalarında 
Batı âlemine nazaran geri kaldığımızı kavradı
ğımız günden beri, durgunlaşan maddî ve fikrî 
hayatımıza yeni bir hız vermek, böylece millet ola
rak varlığımızı korumak maksadiyle, büyük bir 

gayret sarfederek bilhassa tanzimattan bu yana 
birçok Batı müesseselerinin benzerlerini memleketi
mizde kurmuş rasyonel çalışma usullerini tatbik 
etmiş, teknik sahada büyük hamleler yapmış 
bulunuyoruz. Fakat yine de istediğimiz netice
ye ulaşamadığımız hâlâ devam eden bu yoldaki 
uğraşmalarımızdan anlaşılmaktadır. Biz bugün, 
hâlâ, Batıda mevcut şu veya bu teşkilâtı örnek 
tutmak, şu veya bu metodu ele almak, şu veya 
bu sahada yabancı mütehassısların yardımına 
baş vurmak zorundayız. Diğer taraftan bizzat 
münevverlerimizin ağzından işitmeye alışık ol
duğumuz şikâyetlerin arkası kesilmemiştir. 

Gerçi teknik sahada yetiştirdiğimiz elaman
lar kifayet bakımından Avrupa'lı elemanlardan 
aşağı olmadıklarını ispat ediyorlar. Bu mevzuda 
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yegâne şikâyetimiz olsa olsa adedçe kifayetsiz 
olmamızdır. Fakat mânevi sahada hâlâ bir boş
luğun mevcudolduğu bizzat aydınlarımız tara
fından kabul edilen bir hakikattir. 

Gerçekten memleketimiz, bugün cemiyetimiz 
bünyesine en uygun müesseseleri, en uygun ça
lışma usullerini bulacak dimağların hasretini çek
mektedir. Memleketin nereden gelip nereye git
tiğini kavrayıp, bu gidiş üzerine müessir olabi
lecek teorik görüşlerle ortaya çıkacak şahsiyet
lerden mahrumuz. 

Aynı şekilde; bir milletin mânevi hayatını 
besliyecek eserlerin mahdudolduğu insanı dü-
dündürmektedir. Tiyatro, musiki, edebiyat, ta
rih, felsefe, hukuk sahalarında memleketimizin 
geçirdiği hayret verici istihalelere uygun çap
ta bir faaliyete rastlamaktan uzağız. 

Böyle olunca insan ister istemez, acaba Tan-
zimattan bu yana yetişen nesillerin formasyo
nunda eksik kalan bir tarafı mı var, diye düşü
nüyor. Görülüyor ki, tanzimattan beri katetti-
ğimiz yol muazzamdır. Denilebilir ki bugün 
Batı memleketlerinde mevcut bütün okul tipleri 
klâsik okul müstesna, bizde mevcuttur ve ba
şarılı neticeler vermektedir. 

Ortaokul, liseler, teknik okullar, öğretmen 
okulları, ticaret okulları ve saire. 

Bütün Batı milletlerinin müşterek malı ha
line gelmiş olan bir öğretim müessesesi vardır 
ki, bunun karşılığını memleketimizde görmüyo
ruz. Bu öğretim müessesesinin adı memleket
ten memlekete değişmekle beraber programları
nın ana hatlarında tam bir uygunluk vardır. 
Bu okul klâsik okuldur. Gayesi, her hangi bir 
meslekî veya teknik bilgi vermekten ziyade, in
sanı manen olgunlaştırmaktır. Onun zihnî, ah
lâki ve estetik formasyonunu temin etmektir. 
Bu okul Rönesansta doğmuştur. Ve o büyük dev
rin bir ifadesidir. Skolâstik terbiye sistemine 
aksülâmel olarak meydana gelen klâsik okul, 
ilim anlayışının, ve bu anlayışın temeli olan fi
kir hürriyetinin tükenmez kaynağıdır. Bu okul 
Rönesans ruhunun Batı'da yaşanmasını temin 
eden ve bu sayede yeni çağ Avrupa'sını maddi 
ve mânevi sahalarda elde ettiği sonsuz telâkki
lere imkân veren müessesesidir. 

Üniversite tahsilini ancak böyle bir yetişme 
üzerine bina edilebileceği Batı maarifçilerinin 
•arsümaz kanaatidir. Bu tip okulun Batı mem-
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leketlerinde adedçe ilk anda tahmin edilemiye-
cek kadar bol olması da bu kanaatin neticesidir. 
Bu hususta birkaç istatistiki rakam vermek isti
yorum. 

Almanya'da klâsik okulların adedi 792 dir. 
Buna mukabil az - çok bizim liselere tekabül 
eden mekteplerin adedi 513 tür. 

Fransa'da : Klâsik okul adedi 956 dır. Bu 
okullarda okuyan talebe adedi 500 bindir. 

Bizdeki lise muadili mekteplerin adedi daha 
azdır, 

İngiltere'de : Klâsik okul adedi 1 394 tür. 
Talebe adedi 600 bindir. 

italya'da : 815, buna mukabil diğer liselerin 
adedi 217 dir. Liselerin adedi 737 dir. 

Belçika'da : Aynı çatı altında, bizim liseleri-
mizdekine benzer bir tahsil de verilmektedir. 
Klâsik tahsile devam eden talebenin adedi 50 
bindir. Bizdeki liselerin verdiği tahsile muadil 
tahsil yapanların adedi 67 bindir. 

Bu rakamları vermekteki maksadım, bu tah
silin ehemmiyetini belirtmek içindir. Netice 
olarak Garbi - Avrupa'da ve İskandinav memle
ketlerinde klâsik okullarla bizim memleketi
mizde meveudolan lise muadili mektepler yarı 
yarıya bir nispettedir, denilebilir. 

Dikkati en çok çeken bir husus da şudur : 
Klâsik okul mezunlarına bütün fakülteler açık 
olduğu halde, meselâ, Belçika'da bizim liseleri
mize benzer okulların mezunları ancak yüksek 
okullara ve teknik bilgi veren fakültelere kabul 
edilmektedirler. 

Gençlerde zihni inkişafı, hür düşünce ve hür 
araştırma itiyadını, ilim anlayışını temin etmek 
gayesini güden bir formasyona muazzam fai-
deleri yanında en basit bir faidesine kısaca te
mas etmek istiyorum. Memleketimizde bugün 
liseyi bitirip hukuka kaydolan talebe Lâtince te
rim ve ifadeleri anlamadan ezberlemek durumun
dadır. Ruha kelimelerden geçilerek nüfuz edil
diği hatırlanırsa bu eksikliğin meselâ Roma 
hukuku sahasında ne derece telâfi edilmez bir 
boşluk yarattığı kolayca anlaşılır. Tıbbi terim
lerin tamamen Lâtince ve Yunanca olduğu dü
şünülürse vaziyet yine aynıdır. Jeoloji, botanik, 
felsefe, Batı dil ve edebiyatlarını tahsil eden
ler de bu tedrisatım ehemmiyetini ve lüzumunu 
kolaylıkla takdir ederler. Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de bir iki lisede ihtiyari olarak okutulan 
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kifayetsiz bir Lâtince öğretimi ile buna bir ça
re bulunduğu her halde iddia edilemez. 

Batı'nm bütün memleketlerinde mevcudolan 
ve meslekî veya teknik bilgiyi vermekten ziya
de gencin olgunlaşmasını baş hedef edinen böy
lece üniversiteyi besliyen başlıca öğretim mües
sesesi durumunda olan bu okulun bizde son de
rece faideli olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Vekilin bu hususta bilhassa tenvir edi
ci malûmat lütfetmesini rica ederim. (Soldan, 
alkışlar) 

REÎS — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte-

tem arkadaşlarım; Maarif bütçesi üzerinde ko
nuşan Hürriyet Partisi Sözcüsü Sayın Turan 
Güneş'in, «memleket iktidarında bulunan par
tinin resmî ve gayriresmî organında üniversite 
hocalarına reva görülen muameleler vicdanları 
sızlatacak mahiyettedir.» dedikten sonra* Osman 
Okyar hâdisesine müşahhas olarak temas etme
si ve adımı sarih surette ifade eylemesi zaru
retiyle şahsım ve hükümet adına huzurunuza 
çıkmak mecburiyetini hissettim. 

Çok aziz arkadaşlar; Türkiye'de iftiharla id
dia etmek hakkımızdır ki, D. P. nin büyük ham
lesi ve büyük mücadelesi sonunda bir demokra
si nimeti vücut buldu. (Sağdan, Allah Allah, 
sesleri) Hakiki şahıslariyle bütün millet, hük
mi hüviyetleriyle bütün müesseseler, program 
farkları ile bütün siyasi partiler ve nihayet dev
let ve hükümet bu nimetin hissedarıdırlar. An
cak iktidar olarak bu nimetten hisse almak ve 
üstelik koskoca bir milleti idare etmenin vazi
fe ve mesuliyeti, yükü ve hissi altında çalışa
rak hissesini almak işi kendisine ve iktidara in
tikal edince hakikaten garip ve şayanı hayret 
fikir ve telâkkiler muvacehesinde kaldığımızı 
görüyoruz. 

Bu mevzudaki mâruzâtım gayrikasdidir, iti-
madediniz vakıalara, müstenittir, realitelere da
yanır. Ne kimseye tarizim, ne kimseye ivazım 
vardır. Gocunulmasın, gücenilmesin, hiç değilse 
söz hürriyeti bu kürsüde kendileri kadar bize 
de tanınmış olsun. 

Arkadaşlar; yukarda, garip telâkkiler demiş
tim. Bir kalem sahibi çıkar, kendi kanaatinee 
Hürriyet Partisi olarak memleket menfaatleri 
adına satırlar yazar. Bu satırlardan biri tenkid, 
ikincisi tam, üçüncüsü tariz ise, onu hücum, el
lisi küfür, beş yüzü rüsva etmek ve beni teşhir 
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etmek gayelerine dayanır. Ama bu, demokrasi
dir, bu, fikir hürriyetidir, bu tenkid serbesti
sidir. fakat bu hareketlerin karşısında kanun 
adına, iktidar adına, hükümet adına vatandaş
ların şeref ve haysiyetlerini korumak, namus 
ve muktesebatını ayakta tutmak, namü hesabı
na eğer mevcut kanunlardan bir iki tanesi ha
rekete geçer, bu dâvayı tahrik eder veya mev-
cudolmıyan kanunların noksanlığı düşünülerek 
bir kanun tedvini veya tedviri düşünülürse bu, 
baskıdır, hürriyet kısıcılıktır! 

Arkadaşlar, bir parti, mesul bir muhalif 
partinin sözcüsü bu kürsüye çıkar, saatlerce ko
nuşur, tenkidin ve itmamın en ağırını yapar, 
kelimenin bütün şümulü ile bazan şahsiyata gi
rer, bunun örneklerini verir... Bunun hükmü 
şudur : Memleketseverlik. Bir iktidar partisi 
mensubu da fikir ve mütalâalarını beyan eder, 
memleket meselelerine temas eder, onun sözleri 
tecavüzkâr addedilir. Ekseriyet partisinin bas
kısı muhalefeti susturmuş olur veya. Meclisten 
çıkarılır veya çıkmış mevkiinde kalırlar. Niha
yet arkadaşlar, şimdi meseleye girerek arz ede
yim : 

Bir profesör bir yazı yazar. O ilmî bir yazı
dır. îlim adamının cemiyet hayatı içindeki va
zife ve murakabesini ifade eder. Maksadı 
üzerinde bir fakülte mütalâa ileri sürer, bu mü
talâa şayanı hürmettir. Akıl, ilim, ve fâzıl gö
rüş, takdir ve içtihatlarının muhassalasıdır, va-
cibülittibadır. Hattâ, Sayın Güneş'e göre uyul
ması gereken bir nassı katidir. Ama eğer aynı 
vazı hakkında bir Maarif Vekili evvelâ Büyük 
Millet Meclisine ve sonra milletine karşı takab-
bül ettiği mesuliyetlerin duygusu altında, sani
yen hakikaten o profesör gibi, o üniversite gi
bi, o fakülte gibi, o muhalefet partisi sözcüsü 
Savın Turan Güneş gibi kendi inanış ve kana
atlerinin ve takdirinin çerçevesi içinde hareket 
eder, vicdani bir kanaate vâsıl olmak için tet
kik ve tahliller yanar, yazışmalar yapar, fikir 
ve mütalâa isterse bunun adı baskıdır, arkadaş
lar. Bunun adı maksatlı bir harekettir, arka
daşlar. Bunun adı üniversite mensuplarını, vic
danları sızlatacak derecede bir muameleyi reva 
görmek demektir, arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlarım, bu mukaddemeyi yap
tıktan sonra, meselenin esasına gireceğim. On
dan sonra şahsım ve Turan Güneş'in şahsını, 
partimi ve Turan Güneş'in partisini evvelâ Al-
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îaVın sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ve Türk Milletinin hükmüne terk edeceğim. 
(Bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, Osman Okyar'ı hiç tanımam. 
Bugüne kadar yüzünü görmüş insan değilim. 
Sadece vazifem icabı olarak, kendisini muhte
rem üniversitemizin tedris heyetinde bir doçent 
olarak bilmekteyim. Herkesin hakkında, bütün 
vatandaşlar hakkında beslediğim en iyi niyet
lerimi Osman Okyar hakkında da beslemekte
yim. Muvaffak olsun, yükselsin, memlekete fay
dalı olsun. Hakkında hiçbir garazım mevcut 
değildir. Antipatim ise asla bahis mevzuu ola
maz. 

Günlerden bir gün, bu sayın üniversite men
subunun, Cumhuriyet gazetesinde bir makale

si, mevcut makalelerinden bir tanesi dikkat na
zarımı çekti. Arkadaşlar, bugüne kadar bu va
zifemi ifa... 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yapmayın 
böyle. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bakın, 
sözümü nasıl kesiyorsunuz. Turan Güneş Bey, 
gıyabımda beni itham ettiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — özür dilerim, 
konuşacağız. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Tabiî ko
nuşacağız. 

Arkadaşlar; bu vekâlet vazifemi ifa ettiğim 
müddetçe murakabesiyle mükellef bulunduğum 
üniversite ve okullar hakkında vaktim ve im
kânımın yeterliği nispetinde o yazıları tetkik 
ettim. Osman Okyar'm arz ettiğim bu yazısı 
dikkat nazarımı çekti; mesuliyetim bakımından 
dikkat nazarımı çekti, vazife hissi bakımından 
dikkat nazarımı çekti, memleket evlâdı olarak 
dikkat nazarımı çekti, anlayışım bakımından 
dikkat nazarımı çekti. Bu, benim hakkımdır. Bu 
yazı yardım kredisi bahis mevzuu olduğu zama
na tesadüf ediyordu. Biraz sonra bu yazının 
bâzı kısımlarını okumak ve maalesef meselenin 
bu safhasını huzurunuzda tafsil etmek mecbu
riyetinde kalacağım için, üniversite ve üniver
site topluluğuna dâhil arkadaşlarımdan özür 
dilerim. Günah bende değildir. Murakabesi ile 
mükellef olduğum bu üniversite arasındaki bü
tün hâdiseler bir devlet hayatının icabettirdiği-
saygı, samimiyet ve devlet sırrının mahremiyeti 
esasları dairesinde cereyan etmiştir. Ama bizi 

. 1956 O : * 
huzurunuzda bu açıklamaya mecbur ettiler, gü-
nah bizde değildir. Arkadaşlar bakınız, bu yazı 
üzerine nasıl objektif takdire dayanan bir yazı 
yazdım. 

Çünkü, Turan Güneş arkadaşım «Arkasın
dan bir yazı yazıldı, tekrar bir yazı daha ya
zıldı» diye her hangi bir maksadın peşinde ol
duğumuzu işrap eden mahiyette gördüğü için 
bunu izaha mecburum. Hulâsası şudur : 

«İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne : 
Üniversitenin İktisat Fakültesi Umumi İkti

sat ve Maliye Teorisi Doçenti Osman Okyar'm, 
(İktisadi yardımın muvaffakiyeti şartları) baş
lığı altında Cumhuriyet Gazetesinin 26 Mayıs 
1955 tarihli nüshasının ikinci sayfasında çıkan 
yazısının mahiyeti Üniversiteler Kanununun 
6185 sayılı Kanunla muaddel (ki, Yüksek Hey
etiniz bilmektedir. Bu muaddel madde üniversite 
mensuplarının günlük politika ile meşgul olma
maları mealindedir) 6185 sayılı Kanunla muad
del 46 ncı maddenin B fıkrası muvacehesinde 
calibi dikkat görülmüştür. Fakat adı geçen ya
zıda hükümetin takibettiği enflâsyonist siyaset 
yüzünden vücuda gelen kötülüklere işaret olun
duktan sonra Amerikan yardımı hususuna da 
temas edilerek ileri sürülen mütalâa Üniversite
ler Kanununun üçüncü maddesinin E bendi 
hükmünün cevaz verdiği uygunsuz yayınlarla 
bir münasebeti görülmemiştir. Binaenaleyh bu 
yazı hakkında üniversite canibinden bir tetki-
kat ve muamele yapılıp yapılmadığının işarını 
rica ederim.» 

Arkadaşlar; yazıda mevzuubahsedilen 3 ncü 
maddenin E bendi, (Türk toplumunun umumi 
seviyesini yükseltecek bilimi halka yaymaktır) 
ibaresinden ibarettir. 

-6185 sayılı Kanunla tadil edilen E bendinin 
tecviz ettiği neşriyat 6185 sayılı Kanunun mü
eyyide altına aldığı hükümlere aslında muhtelif 
bulunmaktadır, bu bendenizin anlayış, görüş 
ve kanaatimdir. 

Arkadaşlar, bu yazıya karşı İstanbul Üniver
sitesi Fakülteden almış olduğu yazıyı cevap ola
rak vekâletime gönderdi. Bu cevap şu mealde 
idi: Doçent Okyar kendi tedris sahasında ve 
ihtisas kolu dâhilinde bu mevzuda düşündükle
rini kaleme almış ve neşretıniştir. Makalede de 
ileri sürülen fikirler bugünkü ihtisas literatü
ründe lehte ve aleyhte argümanlarla esasen mü
nakaşa halindedir. Makale sahibinin savunduğu 
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Ökirler bu bakımdan kusurlu ve mucibi tahkik I 
görülmemiştir.» 

Arkadaşlar, bu yazıyı yazan fakülte idi. 
Bendenizin muhatabım fakülte değildir, İstanbul 
üniversitesidir. İstanbul Üniversitesi senato
sundan geçen kararlar üzerinde durmak mecbu
riyetindeyim. Binaenaleyh bu yazı üniversite 
senatolarından geçmiş, tezekkür ve mütalâa 
olunmuş bir yazı değildi. Kaldı ki, huzurunuz
da arz edeyim, tamamen objektif, tamamaıı tak
dirime, tamamen anlayışıma müstenit bir muha
bereden ibarettir. Elbette ki, insanlar mesuliyet 
mevkiinde bulundukları müddetçe kendi takdir 
ve içtihatlarının hesaplarını öderler. Bunun 
hesabını her zaman ödemek, lehinde ve aleyhin
de hükümler almak bendenizi, hiçbir zaman vic
dan huzurundan ayıracak bir mesele değildir. 
Şimdi arkadaşlar, böylece gelen cevap, üniver
site adına üniversite senatosundan geçmiş ve 
verilmiş bir cevap değil, fakülteden verilmiş bir 
cevap olduğu için Bakanlık olarak verdiğimiz, 
düşündüğümüz kararı daha sarih olarak 
istanbul Üniversitesine arz ve izah ettik 
ve burada fakültesinden gelen bu cevabı na
zara alarak kendi kararımızı, uoktai naza
rımızı, içtihadımızı, haklı olarak verdiğimizi is
pat sadedinde üniversiteye bir yazı yazdık. 

Arkadaşlar, bu yazı üzerine neşriyat durdu
ğu için fakültenin ilmî mahiyette, iktisadi ilim
ler literatürü her gün neşredilen meselelerden 
biridir diye fakülte, noktai nazarımıza karşı 
neden muhalif noktai nazara varmıştı, biraz 
sonra bunu izah edeceğim için huzurunuzda ma
kaleyi kısaca okuyacağım. 

Şimdi arkadaşlar, yardım mevzubahsoldu-
ğu günlerde bu makale iktisadi yardımın mu
vaffakiyeti şartları serlevhası altında intişar et
mektedir : 

«Bir dış yardım temin ettiğimizi f arzettiği-
miz takdirde dâva böylece halledilecek ve her 
şey birdenbire düzelecek midir?» 

Af buyurun, iyi göremediğim için çabuk 
okuyamıyorum, demek yaşımız ilerlemiş, gözlük 
lâzım. (Gülüşmeler) Tabiî yardımcıya da yar
dım eden bulunur. 

«... Böyle düşünürken çok basit ve yanlış şe
kilde düşünmüş oluruz. Daima şunu hatırda tut
malıyız, istikrarlı bir iktisadi inkişafı temin et
mek her şeyden önce iktisadi gidişimizi uzun 
vadeli bir plâna istinaddettirip eııflâsyonist | 
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tazyiklerden kurtarmak lâzımâiî\» (Sağdan, gu* 
rültüler) Müsaade buyurun, ilim adamları bir 
kelime üzerinde durmazlar, neticeyi alırlar; bi
ze böyle öğrettiniz. Hattâ bir yazının içinden bir 
satırı alalım, şuna şöyle müspet menfi bir fikir 
verelim, diyenler dahi olmuştur. (Gürültüler). 
Telâş etmeyin. Bunu anlatmak için buraya gel
dim. Okuyorum : 

«Unutulmamalıdır ki, şimdiye kadar hüküme
tin takibettiği aşırı eııflâsyonist siyasetlerin bu
günkü tehlikeli durumun hâsıl olmasında büyük 
hissesi olmuştur. Siyasetler içerisinde iktisadi 
muvazeneyi bozarak devamlı fiyat artışlarına 
sebebiyet vermiş ve dış tediyelerimizde de çok 
tehlikeli açıkların husule gelmesini intacetmiş-
tir.» 

Bütçe müzakerelerinin devamından beri han
gi görüşün haklı olduğu hakkında Meclis ve 
âmme efkârı bir fikre sahiptir. Ben burada bu
nu müdafaa edecek değilim. (Devam, devam 
sesleri). 

«Şimdi yatırım politikamızın konjonktür de
ğişmelerine göre ve dış tediyelerimizde muvaze
ne temin edecek şekilde plânlı hareket etmez ve 
maliyetteki devamlı artış temayülünü durdur-
mazsak, dünya piyasalarına uymazsak, temin 
edebileceğimiz dış yardım çok muvakkat bir za
man için nefes almaya imkân verir.» Bunu de
dikten sonra bilhassa şu nokta bizi bu yazı üze
rinde durmaya mecbur etmiştir. Niçin mecbur 
ettiğini arz edeceğim. 

«Enflâsyon gidişine son verilmezse yakın bir 
zaman sonra yeniden yardıma muhtaç bir va
ziyete düşmemiz mukadderdir. Amerikalı dost
larımızın kaynaklarının ve hüsnüniyetinin el
bette bir hududu vardır. Bundan sonra hâsıl ola
cak duruma temas etmek dahi istemiyorum. 

Halbuki enflâsyon durumuna son verdiğimiz 
takdirde dostlarımızla samimî bir iş birliği yap
mak arzusu sarih bir şekilde gösterildiği takdir
de önümüzde bizi bekliyen hudutsuz imkânlar 
meveutur.» 

Arkadaşlar bunun üzerinde, biraz evvel arz 
ettiğim gibi bu yazıdaki fikir ve mütalâayı Üni
versiteler Kanununun hedef tuttuğu ilmi Türk 
topluluğuna yayma ve halktaki ilmî kifayeti 
yükseltme mahiyetinde görmedik. Bu yazıyı re
alitelere ve biraz evvel arz ettiğim hakiki ra
kamlara ve biraz sonra arz edeceğim Amerikalı-
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larla olan münasebetlere aykırı buldum ve hattâ 
bu yazıyı tamamen günlük politikanın ta orta
sında ad ve telâkki ettim ve bu sebeple üstünde 
durdum. Yine ifade edeyim : Bir insanım ve 
memleket evlâdıyım; göklere çıkardığımız, gök
lere çıkarılması yerinde olan üniversitelerimi
zin rahlei tedrisinde feyiz almış bir memleket 
çocuğuyum. Türk siyasi hayatında vazife te-
kabbül etmiş bir insanım. Telâkkilerim var, gö
rüşüm var, kanaatim, anlayışım, var. Şimdi si
ze bunu izah edeceğim : 

Arkadaşlar, bunun üzerine üniversite sena
tosundan gelmek üzere bir mütalâaya ihtiyaç 
hissettim. Bu mütalâayı alırken nasıl düşündü
ğümü üniversiteye açıkça bildirdim. Bu düşün
celerimi vekâlet mensubu olarak, milletin bir 
müessesesi olan üniversiteye sarih olarak bildir
mekle beraber üniversiteden de - olabilir bilme
diğim bir nokta varsa - bu hususta tenevvür et
mek mülâhazasına müstenitti. 

Bakınız ne dedim : Arkadaşlar, mevzuubahis 
makale «bu gidişe son verilmezse yakın bir za
man sonra, yeniden yardıma muhtaç bir duruma 
düşmemiz mukadderdir.» diyor. «Amerikalı dost
larımızın kaynaklarının ve hüsnüniyetinin el
bette bir hududu vardır. O zaman hâsıl olacak 
durumu tasavvur etmek dahi istemiyorum. Hal
buki enfilâsyon durumuna son verildiği takdir
de dostlarımızla samimî bir iş birliği yapmak ar
zusunu sarih bir şekilde gösterildiği takdirde 
önümüzde bizi bekliyen hudutsuz imkânlar mec-
cuttur.» cümleleridir. Temenni ederim, Turan 
Güneş Bey bu fikirlerin makûs bir şeyde oldu
ğunu ispat ettiği takdirde bahtiyar olurum. Bu 
doçentin yazısından benim bu anladığımın aksini 
anladığım Turan Güneş Bey iddia eder ve bizi 
ikna ederse bahtiyar olurum. Doçent, hakikat 
hilâfına olarak Amerikalı dostlarımızın kaynak
larının ve hüsnüniyetinin iyi kullanılmadığı
nı, samimî bir iş birliğinden kaçınıldığını ve 
memleketin haricî yardımlarla idare edildiğini 
ima etmekte ve yardımlar kesildiği takdirde 
memleketin akıbetinin tasavvur bile etmek iste
mediği bir badire halini alacağını telkin etmek
tedir. 

Bu yazı şeklen ilmî bir makale gibi görülmek
te ise de hakikatte günlük politikanın tam orta-
sında bulunmaktadır. Maksat ise; Amerikalılara 
karşı yardım talebimizin haksız ve yersiz oldu-
fcıau, ispat v^ bundan Amerikalıların talebimi-
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I zi reddetmesini umumi efkâr muvacehesinde 

haklı çıkarmya matuftur. 
Türkiye'nin Amerikalılarla en samimî bir su

rette iş birliği yaptığını ve onların kaynak ve 
hüsnüniyetlerinin hudutlarını asla aşmadığını, 
bu hudutların pek çok gerisinde vakar ve hay
siyetle ihtizarı şiar edinmiştir, hattâ bu kaynak 
ve hüsnüniyetten en çok istifade etmesi gere-
en bir millet ve memleket olduğu halde en az 
istifade edilmiş olmasına rağmen kavlî ve fiilî 
icraatiyle resmî beyan ve neşriyatiyle en sami
mî bir şekilde işbirliği yapmaktan asla fariğ kal
madığını, gerek Amerika'lı dostlar ve gerekse 
bütün dünyaya ispat etmiş olduğunu sayın do
çent Osman Okyar'm bilmesi lâzımgelirdi, ka
naatindeyiz. (Bravo, sesleri) 

Yazdığımız yazıya devam ediyoruz: «Türki
ye bugün süratli ve iktisadi ve içtimai inkişaf 
içinde bulunması yüzünden bâzı zorluklara mâ
ruz ise, bunun 2 nci Dünya Harbinden sonra 
başka memleketlerin bol bol yardım görmeleri
ne mukabil Türkiyenin onlarla kıyas kabul et-
miyecek derecede en az yardım görmüş olma
sından ileri geldiğini kim inkâr edebilir? 

îkinci Cihan Harbinden sonra bilhassa 1950 
den bu yana en büyük askerî yükü taşıyan mem
leket Türkiye'dir. Buna mukabil en az iktisadi 
yardım gören memleketi ise, yine Türkiye'dir. 

Bir misal olarak Yunanistan'a yapılan yar
dımın nüfus basma 292 dolar olmasına mukabil 

I Türkiye'ye yapılan yardım nüfus başına 19 do-
I lardan ileri gitmemiştir. Bu yazımıza ekli ola-
I rak; ki bir ctvel vardı onu da üniversiteye gön-
[ derdim ve bu cetveli Osman Okyar'm evleviyet-
I le bilmesi lâzım; bu yazımıza ekli olarak sunu

lan cetvel bu hakikatin en müşahhas örneğini 
teşkil eder. Diğer taraftan ehemmiyetli bir or
du beslemîyen, hattâ ordu beslemîyen, dünya 
sulhunun korunmasında hiçbir vazife deruhte et
mek istemeyen memleketlere verilen en az nüfus 
başına 50 doların üstünde olduğu meydanda 
iken yine en samimî iş birliğini elden bırakma
yan memleketin Türkiye olması hakikati karşı-

I smda hâlâ Türkiye'nin Amerika'lı dostların hüs
nüniyet ve kaynaklarının hududu dışına çıktı
ğını işrabeder mahiyette mütalâalar ileri sür
menin ilimle objektiflikle, hakikatle ve Üni
versite Kanununun adı geçen bendi ile alâkası 

I yoktur, (Soldan; bravo sesleri) îktisaden ge-

« 8 8 -



î : 45 26. 
lişmiyen memleketlere yardım etmek ve bura
larda iktisadi ve içtimai sefaleti önlemek mak-
sadiyle kurulmuş olan Dünya îmar Bankası
nın... Beni dinlemenizi rica ediyorum... Biliyor
sunuz öteden beri arz etmiş olduğum gibi, te
kerleğime taş konunca konuşamam, kürsüden 
inerim. (Sağdan; devam devam, ve taş koyma
yacağız sesleri) Her tarafta iktisaden gelişme
miş memleketlerde diğer taraftan Kore'de ağır 
vazifeler deruhte etmiş ve istikbalde zuhuru 
muhtemel bir dünya harbinde hür milletler cep
hesinde en kuvvetli mevkii almaya azmetmiş 
olan Türkiye'ye 40 - '50 milyon doları bin bir 
müşkülât ile ikraz etmesine mukabil iktisaden 
en ileri memleketlerden biri olan deniz aşırı 
geniş memleketlere sahip bulunan Holânda'ya 
400 milyon dolar ikrazda bulunulmasmdaki isa
betsizlik belirtilerek Türkiye'ye ne şartlar al
tında olursa olsun mutlaka yardım edilmesi
nin... (Burada tekrar ısrar ediyorum.) Ne şart
lar altında olursa olsun mutlaika yardım yapıl
ması lüzum ve zaruretini mevcut binbir icap' 
ve hakli sebebe istinadettirerek ortaya koymak 
ve bugünkü iktisadı kalkınmanın bütün mem
lekette yarattığı millî heyecana iştirak: etmek 
icabeder ki, yazılı olduğu şekilde fikir yürüten 
makale sahibinin bu görüşünde ilmî mahiyette 
bir mesele ve ielâkki müşahede olunmamıştır.» 

Arkadaşlar; işte üniversiteye yazdığım yazı 
budur. Üniversitenin cevabı da vardır. (Sağ
dan, onu da oku sesleri) Gelen cevap bendeniz
den sonra vazife alan arkadaşımızın vekâlette 
bulunduğu zamanda gelmiştir. Yazıyı okuyup 
ne yapılması lâzımgeldiğini söylemek onun hak
kıdır. Ben hükümet ve şaJhsım adına kürsüye 
çıkmış bulunuyorum. Müşahede buyruldu ki, 
burada verdiğim cevapların (bir kısmı şahsi iç
tihatlarım, telâkki ve temayüllerim, diğeri ise 
hükümet adamı olarak vazife gördüğüm zama
nın hesaplarıdır. 

Şimdi arkadaşlar, bütün (bunlar Muhterem 
Turan Güneş'in, kendisi, partisi ve Osman Ok-
yar için düşünmesi gereken ve onlar kadar bi
zim için de düşünülmesi gereken haklardan bi
risidir. Görüş, anlayış ve kanaatimiz budur. 

Bu ışık altında vazife görmüş ve üniversite
ye de bu yazıyı yazmış bulunmaktayım. 

Şimdi muhterem arkadaşliarım; istical ettik
leri için arz ediyorum, 27 . VI I . 1955 te yazdı* 
ğımız bu yazının cevabı aylarca sonra ve 15 I 
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j Ekim 'tarihinde Maarif Vekâletine gelmiş bu-
j ummaktadır. Bunun mânası, her hangi bir mak

satla hareket düşünülmemiştir. Bir mütalâanın 
I sahibi olan vekâlet, kanunun verdiği salâhiye-
| tin hududu içinde, üniversiteden mütalâa al-
i mak üzere bir yazı yazmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, arz ettiğim gibi, sorarsa
nız, tensibederlerse cevabını Maarif Vekili ar
kadaşımız söyler. 

Şimdi Sayın Turan Güneş arkadaşımın şah
sına, partisine şu mâruzâtta 'bulunacağım: Sa
mimî olalım, realist oDalım, demokrasi nimet
lerini, düşünce ve fikir hürriyetlerimi takdir 
edelim ve memleket menfaati ıhissini inhisara 
almıyalım. (Soldan,alkışlar) Bu, 'hepimizin, he
pinizin hakkıdır, muhalefetin de, sizin de, ik
tidarın da, bizim de. Üniversitenin terakki ve 
tealisinin memleket ve dünya çapında bir inki
şafa mazhar olmasının şeref ve bahtiyarlığını 
paylaşmak yarışında sizden geri kalamayız. 
(Soldan, aDkışlar) (Sağdan; «inşaalla'h» sesle
ri) Ve bugüne kadar çalışmalarımız, hareketle
rimiz, niyetimiz ve görüşümüz de bunu ispat 
etmiştir kanaatindeyim. Biz 'başta üniversite 
olmak üzere Türk irfanının, Türk irfan haya
tının inkişafına çalıştık ve çalışacağız. 

" Üniversitenin halen rahlei tedrisinden geçmiş, 
onun feyzini almış memleket çocuklarının ve 
bilhassa iktidar hakkında bizzat onun muraka-
besiyle alâkası vücut bulmuş insanların Turan 
Güneş arkadaşımızın tavsif ettiği gibi üniver
siteye vicdanları sızlatacak mağduriyetleri re
va göreceğini kabul) edecek ıbir vicdan bulun
madığıma kaaniim. 

Sizin vicdanınız vardır, asildir, muhterem
dir ; yalnız iddia ederim ,ki, yanılmıştır. Bu tav
zihimin onun da hak yoluna gitmesini temin 
edeceğini umarım. Bunu burada ifade buyu
run, vicdanlarımız huzur içinde ittifak etsin. 
Aksi takdirde milletin, ilmin ve tarihin hakkı
mızda vereceği hükme riayettir esas olan. Be
nim boynuma düşen, samimiyetle ve iftiharla 
huzurunuzda arz ederim ki, bu hükmü veren
lere hürmet ve bu 'hükme itaattir. Bu benim tek 
vicdan huzurumdur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan, «Ibra-
vo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

KENAN AKMANLAR (Antalya) — Encü
men namına söz istiyorum, 

REİS — Buyurun, 
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BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA KENAN 

AKMANLAR (Antalya) — Muhterem arkadaş
larım; üniversitelerin raportörlerinden biri ola
rak bu mevzu üzerinde yaptığım tetkikleri siz
lere nakletmek isterim. Aynı zamanda şunu da 
ilâve edeyim ki, biraz evvel konuşan Celâl Yar
dımcı arkadaşımız hakikaten çok dikkate şayan 
bir mevzua temas etmiş bulunuyor. Memleketin 
iktisadi realiteleriyle asla alâkalı olmıyan birta
kım tefriklerin, üniversite namına, ilim namına 
gazete sütunlarında politika vasıtası olarak kul
lanıldığını ispat eden delilleri Celâl Yardımcı 
arkadaşımız ortaya attı. Bendeniz bir misal arz 
edeceğim. 

İstanbul gazetelerinden birisi hayat pahalılı
ğı hakkında (Hangi gazete sesleri) 19 Ocak ta
rihli Hürriyet Gazetesi bir anket yapıyor ve 
bahsedilen doçent arkadaşa bir sual soruyor; o 
da şu cevabı veriyor : 

«Hayat pahalılığının gittikçe arttığı inkâr 
edilemez bir hakikattir. Hayat pahalılığmdaki 
artışı aşağıdaki âmiller meydana getirmektedir
ler. 

1. Devlet masrafları ile iktisadi devlet te
şekkülleri masraflarının bir kısmının Merkez 
Bankasına bono, ıskonto ettirmek suretiyle kar
şılanması. * 

2. Böylece piyasaya çıkarılan munzam para 
miktarının bankaların kredilerinin mütemadi
yen genişlemesine meydan vermesi. 

3. Yukardaki âmillerle meydana getirilen 
mecmu iştira gücü artışının istihlâkimizdeki fii
lî artışa nazaran daha çok olması... Fiyat seviye
sinin yükselmesine sebebiyet veriyor. 

Ankete verilen cevap bu. Şimdi; Hürriyet 
Partisi içinde bulunan arkadaşlarımızdan bu 
görüşe iştirak eden var mı? Bizim politikamız 
mükerreren ifade edilmiştir. Hakikaten bugün 
muasır iktisat sistemi; doğrudan doğruya para
yı; iktisadi hayatın tanzimi bakımından birin
ci derecede ehemmiyetli addetmektedir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — iktisat büt
çesi mi görüşülüyor, Beyefendi? 

KENAN AKMANLAR (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz, şimdi Maarif bütçesine de geli
yorum. Bu yazıyı okuduğum günün ertesi günü 
istanbul Üniversitesi bütçesini tetkik etmek üze
re istanbul'a gittim. O günlerde içişleri Komis
yonundaki bir müzakere münasebetiyle bâzı 
tebliğler neşredilmişti 
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üniversitede dekan arkadaşlarımla bu mev

zuda konuştuk. Arkadaşlar, vardığım neticeyi 
raporumda gayet güzel anlatmış bulunuyorum. 
Bir taraftan üniversitenin, diğer taraftan da 
Hükümetin dikkate almasını istediğimiz nokta
lar üzerindeki bu mütalâamı müsaadenizle oku
yacağım : 

«Filhakika Türkiye bugün yeni bir oluş dev-
resindedir. 1950 den bu yana her sahada kayde
dilen terakkileri en kısa bir zamanda bütün va-
sıflariyle muasır bir emniyetin haiz olduğu se
viyelere ulaştırmak hususunda milletçe mutaba
kat halinde bulunmamız gerekmektedir. Böyle 
bir gayret içinde millî temayülleri sezmek ve bu 
temayüllerin müspet yollarda inkişafına rehber
lik etmek ilmî çalışmaları yanında üniversitele
rimizden tahassürle beklenmektedir.» 

Hakikaten arkadaşlar; ilim namına birtakım 
politikalar yapılmaktadır ve menfi istikamette 
çalışmalara rastlanıyor. 

Doçent Osman Okyar'm fikirlerinin muha
liflerimiz tarafından Bütçe Encümeninde ve bu
rada her vesile ile ifade edilmekte olduğunu da 
ifade edeyim. Şunu da söyliyeyim ki, biz Bütçe 
Encümeni olarak Devlet masraflarının hiçbir 
zaman bono vermek suretiyle Merkez Bankasın
dan temin edilen bankmotlarla yapılmadığının 
bilinmesini isteriz. Biz Türk vatandaşının temin 
ettiği gelirlerle ve bu gelirlerdeki inkişafla işle
rimizi görmekteyiz. Bunu bir ilmî realite olarak 
açıklamak mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzu fazla iş
gal etmiyeceğim. Fakat bu vesile ile geçen sene 
Bütçe Encümeninde okuduğumuz bir küçük 
kupürü burada huzurunuzda da okumak iste
rim. Bu, Daily Express'in bir fıkrasıdır. Ser
levhası «istatistiklerin değeri» ismini taşımak-
tarır. 

«Washington'da birisi kadın olmak üzere on 
iktisatçı aynı istatistikler üzerinde ayrı ayrı ça
lışarak çıkardıklarını Amerikan Kongresinin 
bir komitesine takdim ettikleri zaman şu hayret 
verici netice ile karşılaşmışlar ve bu iktinatçıla-
rin bir kısmı, eldeki istatistiklerin belirttiğine 
göre Amerikan ekonomisinin gittikçe daha iyi
ye, geri kalan kısmın ise gittikçe daha kötüye 
doğru gittiğini ispat etmişlerdir. Kongre üyele
rinden A. B. Kelley : «Bunları gördükten son
ra iktisadın gerçek bir ilim olmaktan çok uzak 
bulunduğunu anladım» demiştir. 

- *830 
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Şimdi muhtelif seneler üniversiteler bütçele

ri üzerinde çalışmış bir arkadaşınız olarak ifa
de edeyim ki, Demokrat Parti iktidarı olarak 
üniversitelere ve akademik kariyerine, namütena
hi hürmetimiz olduğunu, maddi ve mânevi bü
tün imkânlarımızı kendilerine tahsis ettiğimizi 
burada tesbit etmek isterim. Binaenaleyh bizim 
onlardan istediğimiz şey, memleket realiteleriy-
le alâkadar olmalarıdır. Muayyen bir mütalâa 
beyan ederken bunu kitapların sayfaları için
den bize vermelerini değil, hayatın içinden alıp 
kitaplara götürmelerini istiyoruz. Benim kana
atim budur ve bu kanaatledir ki, bunun aksine 
bir netice karşınında hayret ettiğimi ifade et
miş oluyorum. Mâruzâtım bu kadardır arkadaş
larım. 

REÎS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, Muhterem Celâl Yardımcı arkada
şımızın, ismini bu kürsüden zikretmiş olmam 
münasebetiyle muayyen bir hâdiseyi tavzih et
mek için söz alması üzerine, bendeniz yine bu 
meseleyi tavzih etmek zorunda kaldım. 

Muhterem arkadaşlarım, Celâl Yardımcı ar
kadaşımızı buradan zikretmiş olmamızın sebebi 
şudur : Bendeniz Osman Okyar hâdisesini an
latırken muhterem bir milletvekili arkadaşımız, 
«Hangi vekil zamanında olmuştur?», buyurdu. 
Ben de Celâl Yardımcı arkadaşımız zamanında, 
dedim. Bunun dışında bu hâdisenin Celâl Yar
dımcı veya diğer bir vekil arkadaşımız zama
nında geçmiş olmasının hâdisenin mahiyeti ile 
bir alâkası bulunmamak iktiza eder. Muhterem 
arkadaşımız bundan bir nevi tariz payı çıkar-
mışlarsa böyle bir tariz kasdım olmadığını açık
lamak isterim. Hattâ üniversite ile ilgili diğer 
hâdiseleri anlatmak icabetseydi, orada görüle
cekti ki, kendileri muayyen huduttan ileri git
memişlerdir, diye Celâl Yardımcı arkadaşımızı 
tebrik dahi edecektik. 

Şimdi Osman Okyar hâdisesine gelelim : Ha
kikaten Muhterem Celâl Yardımcı Beyefendi
nin dediği gibi; Allah'ın, tarihin ve Yüksek 
Meclisin huzurunda bu vesikaların okunması ve 
bu beyanatın yapılması bir hükmi ilâhidir. Şu 
vesikanın okunması ile bizim bu meselede ne gi
bi bir görüş sahibi bulunduğumuz, hükümetin 
ve kendilerinin hangi görüşü takabbül ettikleri 
meydana çıkmış oldu. Osman Okyar'ın neşret
miş olduğu makalenin mahiyetini teşriî faali-
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yetler sırasında kıymetlendirmek bize düşen 
vazifelerden, hele haklardan hiç değildir. Biz 
diyoruz ki, bir siyasi makam, bir icrai makam 
bir makalenin ilmî'kıymeti hakkında hüküm ve
recek ehliyet ve kabiliyette değildir. (Soldan, 
«Allah, Allah» sesleri) (Şiddetli gürültüler) 
(«öyle şey olur mu?», sesleri) 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Peki nasıl 
murakabe edeceğiz?... (Soldan gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Ken
di görüşlerine göre ifade ettiklerine göre isti
cal buyurmanıza lüzum yoktur. Çok rica ede
rim, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) —Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz verem hastalığının hangi 
ilâçlarla en iyi şekilde tedavisini bütün mebus 
arkadaşların bildiği zehabında katiyen değilim. 

BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Turan Bey, mu
halefete geçmeden evvel bunun hakkında ne 
söylüyordunuz?... 

REÎS — Baki Bey, lütfen hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 
• BAKÎ ÖKDEM (Devamla) .— Reis Bey, siz 
de hep bizi ikaz ediyorsunuz! Biraz da öbür 
tarafı ikaz ediniz... 

REÎS — Efendim, Celâl Yardımcı Beyin ko
nuşmasını sükûnetle dinledik. Bunu da dinliye-

' lim. (Sağdan, «Bravo Reis» sesleri) 
. . TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, bu noktadan hareket edildiği za
man, Muhterem Celâl Yardımcı'nm İstanbul 
Üniversitesi Senatosuna göndermiş olduğu yazı
ya muttali olduk. Fakülte mecmualarında veya 
Zafer gazetesinden Osman Okyar'm neşren ileri 
sürdüğü fikirlerin cerhi maksadiyle ilmî bir ma
kale neşretmiş olsa idi, biz kendisini ilmî çalış
ma yapan bir arkadaş olarak alkışlardık. Fakat 
bizim bildiğimiz bu kabîl ilmî yahut hakikatler
den ayrılmış makalelerin neşir ve fikirlerin cerh 
yeti resmî tahrirat değildir. Celâl Yardımcı ar
kadaşımız işte bizim muhtariyetten anladığımız
dan tamamiyle aksi şeyler anladığını şu okumuş 
olduğu hususlarla belirtti. Biz bunda da bir mah
zur görmüyoruz, ilimde ihtüâflar olduğu gibi 
siyasi hayatta da ihtilâflar olmasını tabiî telâk
ki etmek lâzımgelir. Osman Okyar kalkınmamı
zı şu, bu şekilde kıymetlendirmek salâhiyetine 
sahiptir. Muhterem Başvekil bütçe müzakerele-

I ri esnasında burada Prof esör Nirdal'den bahset^ 
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tiler. Profesör Nirdal, Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde verdiği bir konferansta demiş ki : «Mu
ayyen miktarda enfilâsyon yapmadan kalkınma 
yapılmaz. Şimdi bu kürsü sahibi profesör hak
kında tahkikat mı yaptıracağız? Buna imkân 
yoktur.» Celâl Yardımcı arkadaşımız diyor ki, 
«Ben istanbul Üniversitesi senatosuna bunun gay-
riilmî olduğunu göstermeye çalıştım. Hakikaten 
kendisinin maarif meseleleri arasında iktisadi 
mevzularda da bu derecede ileriyi görmesi teb
rike şayan olmasını gerektirir. 

Celâl Yardımcı arkadaşımızın şunu bilmesini 
bilhassa isterim ki, bir siyaset adamı üniversi
telerde tedris olunan ilim kollarının her birinde 
tam bir vukuf ve salâhiyete muktedir, olamaz. 

Bütün mesele şu noktada toplanıyor, arka
daşlar : ilimde şüphesiz hakikatler izafidir. Bü
tün mesele, ilim namına kendi gittiğimiz yolun 
doğru olduğunu kabul ettirmeye savaştığımız 
noktadan başlamaktadır. Bu memlekette muha
lefet partileri iddia ediyorlar ki, - doğru veya 
yanlış - hükümetin tuttuğu iktisadi politika 
yanlıştır ve biz iktidara gelirsek... (Soldan, «ge
lemezsiniz» sesleri) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — iktidara 
gelemezsiniz. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Onu zatıâli-
niz" bilemezsiniz, onu efkârı umumiye ve seçmen- . 
ler, bilir. (Soldan, gürültüler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — insaf ya
hu, bu kadar uzatılır mı? insaf! Niyetleri var 
galiba. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Niyetleri var 
tabiî... Zatıâlinize bu sandalye ebedî mi? 

Şimdi arkadaşlar, biz iddia ediyoruz ki, bizim 
görüşümüz doğrudur, hükümet iddia ediyor ki, 
benim görüşüm doğrudur. Arkadaşlar, vaziyet 
böyle olduğuna göre, biz muhalefet partisi ola
rak bizim görüşlerimizi benimsemiyen, hüküme
tin görüşünün daha doğru olduğunu bildiren bir 
profesöre, sen siyaset yapıyorsun diyebilir mi
yiz? Asla. Bunun aksini ifade eden bir profesö
re de, sen siyaset yapamazsın demek elbette 
mümkün olmaz, işte muhtariyet, ilmin muhta
riyeti bu noktada toplanmaktadır, arkadaşlar. 

Bir Maarif Vekili bir üniversite hocasının 
yazmış olduğu bir makaleyi kendi ölçüsüne, 
kendi terazisine vurabilecek; tartabilecek midir? 
(Soldan, tartabilecektir, sesleri) Tartabiliyorsa 
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Allah huzurunda, tarih huzurunda ve millet 
huzurunda arz ediyorum ki arkadaşlar, bu mem
lekette bir muhtariyet olmadığı gjbi, ilmin inki
şafı da asla ve kat'a mümkün olamıyacaktır. 
(Sağdan, sürekli alkışlar) (Bravo sesleri) 

Yardımcı arkadaşımız diyor* ki : «Ben sena
toya sordum, fakülte cevap verdi.» Gayet tabii. 
istanbul Üniversitesi Senatosunda bulunan pro
fesörler, ordinaryüs profesörler daima allâmei-
kül olmak iddiasında değillerdir, iktisadi ilmi 
bir gözle ve mütehassıs bir noktainazarla tetkik 
edecek İktisat Fakültesi profesörleri vardır. Bu 
sebepledir ki iktisat Fakültesi makaleyi iktisatçı 
gözle tetkik eder ve meselenin burada kapanması 
iktiza ederdi. Kapanmıyor. Bir gün Maarif Ve
kili üniversiteye yardım endeksleri gönderiyor. 
«Endeksleri aşağıda eklidir, bunları dikkat na
zarına alın, ona göre makalelerinizi ayarlayın» 
demesini üniversite muhtariyeti ile kabili telif 
görmüyoruz, üniversite çalışmalarının ciddiye
tiyle kabili telif görmüyoruz. 

Bir neticeye bağlamak lâzımgelirse : «Mevzu
atımız arasında bulunan ve üniversite muhtari
yetini zedelediğine kaani olduğumuz 6435 sayılı 
Kanunun ilgasını istedik ve dedik ki, üniversite 
hocaları siyasetle iştigal ediyorlar, binaenaelyh 
bunu önlemek lâzımdır, tedbir alınması lâzımdır» 
diye düşünüyorsanız, Demokrat Parti programı 
sarihtir, onun hükümlerine aykırı hareket etmiş 
olursunuz. Ve hükümetin, hattâ bir grup sözcü
sünün, kürsüden, eğer partiler seçmenlerinin önü
ne programlariyle çıkıyorlarsa, 6435 sayılı Kanu
nun ve üniversitelerin siyasetle iştigalini mene-
d'ecek zihniyeti Demokrat Parti programının bu 
maddesiyle nasıl telif ettiklerini izah etmeleri 
iktiza eder kanaatindeyiz. Hakikaten üniversi
tenin burada Meclis kürsüsünde içinin dışının 
uzun boylu polemik mevzuu olmasını biz katiyen 
arzu 'etmiyoruz. (Soldan, «arzu etmiyorsunuz 
ama yapıyorsunuz» sesleri) ( «kasten getirdi
niz» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; misal getirilemez bel
ki denebilir ki bizim lehimize propaganda yapan 
mevcut değildir, eğer üniversite hocaları bu va
ziyette ise bunun kabahati bizde değil arka
daşlar. Eğer hakikatleri ortaya koyan üniversite 
hocalarının dediği yoldan gidilmiyorsa bunun 
önüne geçmek, ona baskı yapmak suretiyle değil, 
yapacağınız işleri ilmî yapmak suretiyle önlene» 
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bilecek hususlardandır. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar). (Soldan, «edebiyat» sesleri) 

Eğer hükümetin gidişini tasvibeden iktisat 
hocası mevcutsa o zaman bizim de sizin karşınıza 
gelip burada sizi tutuyor dememiz mi icabeder. 
Böyle şey yok arkadaşlar. İlim adamı da daima 
hata edebilir, üniversitelerin yazdıkları mahzı 
hakikattir diyen kimse çıkmaz. 

Okyar'm yazdıkları doğrudur diyen olur, 
aykırıdır diyen olur. Bunlar münakaşa mevzuu 
oluyor. Bırakalım bu münakaşaları, bir ilim ada
mının fikirlerirîi başka bir fikir adamı cerhetsin. 
Maarif Vekili yazıyor; bu ilmî bir yazı değildir 
diyor, tdarede vazife almış bir Maarif Vekilinin 
bu şekilde münakaşalara katılması kendisini yıp
ratır. Biz burada kendi görüşümüzü muhafaza 
edelim. Bunu efkârı umumiyeye bırakalım : Üni
versiteleriyle, sendikal ariyle, muhtar müessesele
riyle, basmiyle hükmünü versin. Esasen tarih de 
verecektir. Ondan daha ileri, zamanında hakkı
mızdaki hükümleri seçmenler de verecektir. Mâ
ruzâtım bu ^kadardır. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar, üniversite muh
tariyeti mevzuunda cereyan etmekte olan müza
kerelere katılırken evvelâ belirtmek istediğim 
nokta, münakaşa ve müzakere mevzuu yapaca
ğım husus, burada ileri sürülen bizim görüşleri
mize uymıyan mütalâaları ele alarak cevaplan
dırmaktan ibarettir. Bu arada saygı ile müte-
halli olduğumuz üniversitenin şahsiyeti hükmi-
yesine ve mâneviyesine taallûk eden hiçbir ci
het yoktur. Onun ne suretle idare edilmesi lâ-
zımgeldiği mevzuu üzerinde mütalâalarımız 
olursa bu esasında muhteremiyet mevkiinde tu
tulması lâzımgelen üniversitenin şu veya bu 
noktada şahsiyeti mâneviyesini, bir hususu on
dan ayırmak doğru değildir. Burasını böylece 
ifade ettikten sonra yine konuşma tarzları üze
rinde bir nebze tevakkuf etmeme müsaade Duyu
rulmasını rica ederim. Tarih huzurunda, millet 
ve vicdan huzurunda gibi büyük kelimelerin vel
velesinin ve gulgulesinin siperinde konuşma iti
yadını devam ettirmektedirler. (Sağdan : Celâl 
Bey de, söyledi, sesleri) Muhterem arkadaşlar, 
son sözlerinden başlamak suretiyle kendisini ce-
vaplandıracğım. 

Zatı muhterem der ki : Üniversite profesör-
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leri şayet sizin işlerinizi tenkid ediyorlarsa ohü, 
üzerlerine baskı yapmak suretiyle susturmak 
değil fakat işlerinizi onlara beğendirecek bir is
tikamete tevcih etmek suretiyle onları ikna edi
niz. Arkasından derakap, dikkat buyurunuz; bu 
Osman Okyar'm yazdıkları mahzi hakikat değil 
ya, diyor. Tezada dikkat buyurdunuz mu? Bir 
taraftan der ki, Osman Okyar'm dediklerine 
uyunuz ki, aleyhinizde yazmasın. Diğer taraftan 
der ki : Osman Okyar'm yazdıkları mahzı ha
kikat değil ya. Şimdi bizim hangi camiin ima
mı olacağımızı tâyin edememek mevkiinde ol
duğumuzu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci fikir, asıl mev
zua şimdi gireceğim. İkinci fikri ortaya koymak 
lâzımgeliyor. Partiler ve mebuslar programla
rına göre seçmenlerinin huzuruna çıkarlar. Pro
gramında ve görüşünde her hangi bir değişik
lik mevcut ise, bunu seçmenlerine izah etmek 
mecburiyetindedirler. Bunu, şu sıralarda oturan 
arkadaşlardan birinin ifade etmesi gayet garibi
me gitti. Bunun üzerinde bir nebze durmak mec
buriyetindeyim, beni mazur görünüz. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti pro
gramı ile seçmenlerin huzuruna çıkmış ve se
çimleri Demokrat Partinin bayrağı altında ve 
onun sayesinde kazanmış olanların böyle bir na
zariye ileri sürmeleri mânevi bakımdan kendile
ri için hayreti mucip bir haldir. Bu meseleye bu 
kadar işaret ettikten sonra şimdi asıl mevzua 
geçiyorum. Üniversite Kanununun 2 nci veya 3 
ncü maddesinde gündelik siyasetle uğraşamaz, 
der. Eğer bu maddede üniversite muhtariyeti
ni muhil bir husus görüyorlarsa, tetkiklerini 
yaparlar, kanun teklifi olarak Yüksek Meclise 
sevk ederler, müzakere edilir ve bir neticeye 
bağlanır. Yok eğer bu madde burada baki kal
dığı müddetçe mevcut ve mer'i olduğuna göre 
hüküm vermek lâzımgelirse, günlük politika ile 
uğraşmaması demek, düpedüz günlük kelimesini 
kaldırırsak, çünkü bu bizde politika mânasına 
gelir; politika ile meşgul olur demek mânasına 
gelir ki, bu takdirde Osman Okyar'm bu yazısı
nın günlük politika ile alâkası var mı, yok mu 
meselesinin nazarı itibara alınması lüzumu mey
dana çıkar. Eğer Üniversiteler Kanununda böy
le bir madde olm ıstaydı bu akla gelmçzdi. Belki 
o zaman vekile, sen üniversite profesörlerinin 
her mevzua icalei kalem edebilmeleri salâhiyeti 
verilmişken ne diye sual açmak suretiyle onların 
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kanunla temin edilmiş haklarına muhalif bir vs- I 
ziyet alıyorsun, denebilirdi. Halbuki burada böy
le bir madde mevcuttur. 

Böylesine, yani günlük politika ile ilmin 
marjı üzerinde olan hakiki hüviyeti kolayca 
tesbit edilebilecek vaziyette olmıyan yahut da
ha ziyade günlük politikayı ele aldığına dair 
sarih belirtiler bulunmıyan bir makale karşısın
da Maarif Vekilinin harekete geçmesini ga7y«ct 
tabiî bulmak lâzımgelir. 

îki kelime ile bu makaleyi huzurunuzda bir 
kere daha tavzih edeyim. Burada enflâsyon, def
lasyon şudur, budur diyor... Pekâlâ, söylesin, 
ondan sonra; «Hiç şüphe bırakmamak için arz 
ediyorum», ondan sonra; «Bu Amerikalılar si
ze para veremez. Onların da kaynaklarının hu
dutları vardır. Onların da dostlukları ve yar
dımları muayyendir», diyor. Bunların ilim ne
resinde arkadaşlar?... Bu ilim mi? Onların ken
dilerinin söyliy em ediklerini kendisi üzerine al
mak ve bir üniversite cübbesini sırtına geçire
rek iktisat kabiliyetini on defa teyidettikten 
sonra bu mevzuda konuşmak... Bu yasaktır bu 
memlekette arkadaşlar. (Bravo, sesleri ve alkış
lar) Tarih huzurunda zapta geçecek kayıtlariy-
le tekrar edeyim; nasıl ki, dini siyasete karış
tırmamak kararındayız, nasıl ki, orduyu siya
sete karıştırmamak kararındayız tıpkı onun gi
bi üniversiteyi de günlük politika dışında bı
rakacağız arkadaşlar. (Soldan; alkışlar) Çün
kü ordunun maksadı tesisi milletin en aziz var
lığı olarak elindeki silâhla içte emniyeti ve dış
ta emniyeti istihsale matuftur. Nasıl ki; dinin 
vicdan hürriyeti prensibi ışığında vicdani bir 
mefhum olduğunu kabul edip vatandaşın Alla-
hiyle başbaşa kalmasını tecviz, tergibetmek fa
kat bunun ötesinde dine dayanmak suretiyle 
onun kuvvetinden istifade etmek suretiyle dün
yevi işlerde tesir yapmayı nasıl menetmişsek 
bir ilim müessesesi olan üniversitenin günlük 
işlere, bizim kavgalarımız arasına karışmama
ları icabeder. Çünkü hem maksadı tesisleri baş
kadır, hem de politikayı ayrıca bizim elimizde, 
her hangi bir vatandaşın elinde olmıyan başka 
bir silâhla politikaya iştirak etmiş oluyorlar. 
O da şudur; profesör üniversite namına konu
şuyor, o halde efkârı umumiye de ilmin mahzı 
hakikati budur, bundan ibarettir gibi bir ayrı 
telkin kuvvetini nefsinde, zatında eemetmiş ol
ması bakımından bu da tıpkı ordunun, dinin 
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I siyasete kanştırılmaması gibi, üniyersitenift de 

günlük siyasete kanştınlmamasmı da mukabil 
bir icabolarak kabul etmek lâzımdır. 

Üniversitenin muhtariyetine gelince, üniver
site, ilmî muhtariyeti içinde bugünkü mevzuatı
mızla tamamen temin etmiş durumdadır. Üni
versite muhtariyeti deyince muayyen bir t'p 
muhtariyet mevcut değildir. Dünyanın muhtelif 
devirlerinde muhtelif telâkkiler ye metotlar 
bulunmuş, bugünkü demokratik memleketlerde 
muhtariyet anlayışı yeni bir devreye girmiştir 
Pensilvanya Üniversitesi profesörleri memleke
timizi malûm ve muayyen maksat için ziyaret 
ettiler. Bunlarla uzun konuşma yaparken, ya
nımda mebus arkadaşlar da vardı, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesini kurmak maksadiyle gel
mişlerdi; birtakım hazırlıklar yaptılar, bu ha
zırlıklar neticesinde benimle konuşmayı arzu et
mişler, konuştum, bana dediler ki : Sizden bir 
şey talebedeceğiz; şayet bu maksadımız tahak
kuk sahasına isal edilecek olursa, üniversite 
muhtariyetine taallûk eden hükümlerde tadilât 
yapmak veyahut kurulacak olan üniversiteyi bu 
kanunun hükümleri dışında bırakacak bir hü
küm tedvin etmek lâzımgelecek, dediler. Anla
madım, dedim. Bunun üzerine dedi ki : Bu üni
versitenin hayatiyetini donduran, tahaccür et
tiren bir kanundur. Bizim kanunlarımız, bizim 
üniversite anlayışımız, bizim üniversite muhta
riyeti anlayışımız ile bunun arasında fark var
dır, dediler. 

Arkadaşlar, Pansilvanya Üniversitesi profe
sörlerinin söylediği sözler budur. Burada sala
hiyetli arkadaşlarımın pekçoğu, huzurunuzda 
ifade edebilirler. Muhtelif memleketlerin üni
versitelerinin tâbi bulunduğu kanunları, gayele
ri, bütün farkları huzurunuzda izah ve ifade 
edebilirler. 

Arzım şudur ki; Üniversite Kanunu, muhta
riyeti, olduğu kadar tam ve kâmil tahakkuk et
tiriyor, bütün eksikleri tamamlıyor ve başka 
memleketlerde de bundan başka muhtariyet ka
nunu yoktur, muhtariyet ablamı bütün sathı 
arzda bundan ibarettir. 

Böyle bir iddianın ne kadar yersiz olduğu 
aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Mirdal'm sözleri : 
Bu da profesör, kalkıyor başka türlü söylü

yor. Türk tezini müdafaa eder tarzda söylüyor, 
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bu da profesördür. Şimdi bir kere dikkate alın
ması lâzımgelen husus şudur: Maksadı tesise göre 
Üniversite Kanunu, üniversitenin iyi çalışması
nı temin ediyor mu, etmiyor mu? Üniversitenin 
maksada varması için mutlaka günlük politika
ya karışması lâzımgelir mi? Gelmez mi? Kana
atimce üniversitenin maksadı tesisine göre mem
lekete hizmet edebilmesi için, mevkii muhtere-
miyette kalması, günlük politikanın temevvüç-
lerinin dışında kalması lâzımgelir. Bugün bu
rada yapılan münakaşalar dahi, bundan evvel
ki Büyük Millet Meclisinin encümenlerinde de
vam etmiş olan müzakereler dahi bu hakikati 
ortaya çıkarmış bulunuyor. 

Şimdi, üniversite muhtariyeti aslen niçin lâ
zımdır? Üniversite muhtariyeti. aslen terbiye
lerini ellerine tevdi ettiğimiz vatan çocukları
nın hiçbir tesire tâbi tutulmadan, ilmin esasla
rına göre, hiçbir tesir altında kalmadan talim 
ve terbiye edilmelerini temindir. Acaba üni
versitenin içinde, üniversite profesörlerinin ted
ris tarzları üzerinde sen şunu söylüyorsun, sen 
bunu söylüyorsun, diye en küçük bir müdahale
de bulunulmuş mudur? Böyle bir şey akıldan, 
fikirden geçmiş midir? 

Şimdi üniversitenin bir de ilmi yayma faali
yetleri vardır. Bu da cemiyete hayırlı bir faa
liyet olduğu için kanunla kabul edilmiştir. Bu 
yerindedir, ancak günlük politika karıştırıldığı 
takdirde bu güzel maksat fevdedilmiş olur. Bu 
güzel maksat fevdedilmesin, diye gündelik po
litikanın dışında bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Üniversite 
Kanunumuz mükemmel midir? Değil midir? Bu
günkü Üniversite Kanunumuz esasından kökün
den yeni baştan ele alınmaya muhtaçtır. Bir 
müddet tatbikatından sonrta gördüğümüz ak
saklıklar ayan beyan meydandadır, iç politikası 
ile beraber bugün vardığı netice, hareket tarzı 
üniversitelerimizi ele almak ve onların yerine 
tedvin edeceğimiz bir kanuna tâbi tutmak lü
zumunu apaşikâr karşımıza çıkarıyor. (Bravo 
sesleri) Bunu yapmakta asla tereddüdetmiyece-
ğiz. Üniversitenin içinde kendisine göre politi
kalar; ikilikler vardır. Bu kanunda muhtariye
tin tarzı tatbikinde üniversitenin, bizzat üni
versite camiasının mensuplarının pekçoğu zarı 
zarı şikâyetçidirler. Bugün beşerî birtakım za-
ıflar her yerde olduğu gibi, her insan toplulu-
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ğunda olduğu gibi üniversitelerimiz içinde de 
zararlı tesirlerini göstermektedir. 

Tatbikatın verdiği tecrübelerle Üniversiteler 
Kanunu üzerinde tetkikler yapmak ve günün 
ihtiyaçlarına göre yeni bir kanun tedvin etmek 
elbette kaçınacağımız, uzak kalacağımız bir 
meyzu değildir, arkadaşlar. 

BEİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar-

kadaşlarım; gayet kısa bir iki hususa temas 
edeceğim. Bendeniz grup adına konuşurken hü
kümete Osman Okyar'm tavsiye ettiğini yap 
demedim. Kendisi münasip görürse, kendi nok-
tai nazarına göre bu bir hakikat ifade ediyorsa, 
o yoldan gider. 

Osman Okyar'm mütalâasının mahzı hakikat 
olması meselesine gelince, içtimai ve iktisadi 
ilimlerde mahzı hakikat iddiası maalesef şim
diye kadar iktidar sözcülerinden başkası tara
fından iddia edilmedi. 

Program meselesine gelince: Bendenizin sa
rih bir sualim vardı, Demokrat Parti progra
mında mesele şu şekilde vaz'edilmiştir. Bu 
programın muvacehesinde hükümetin noktai na
zarının, bu programın tatbik'mevkiine konul
ması için tutacağı ve şimdiye kadar tuttuğu yo
lun ne olduğunu öğrenmek istedim, bunu rica 
ettim. Ancak bunun açıklanmasından sonradır 
ki, Demokrat Parti programının 11 nci madde
sinde zikredilmiş, esasa kimin sadık kaldığı, ki
min sadık kalmadığı o zaman anlaşılacaktır. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Üniversiteler Kanununda yapılacak tadilâta 
gelince : Muhtariyetle beraber ele alınmasını 
Sayın Başvekilin arzu ettiği bu yeni kanunu 
şimdilik sadece müşahede etmekle iktifa ediyo
ruz. Eğer böyle bir kanun gelecek olursa bu 
kanun üzerinde biz de sözlerimizi, fikirlerimizi 
beyan edeceğiz. Yalnız dikkat Duyurulacak olur
sa bundan evvelki tenkidlerimizde biz esas Üni
versite Kanununu değil, Üniversiteler Kanu
nundan ayrı olarak konmuş mevzuatı almış ve 
orada 6435 sayılı Kanundan bahsetmiştik. Bi
naenaleyh münakaşa mevzuu Üniversiteler Ka
nunu ile muhtariyetin sağlanıp sağlanmadığı 
değil, 6435 sayılı Kanunun muhtariyeti zedele
yip zedelemediğidir. Yine tekrar edelim: Biz 
bu kanunun ve birkaç müteferrik kanunun kal
dırılmasından memnun olacağız. Üniversite ho
calarını bizim peşimiz sıra gelmekle vazifelen-
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dirmeye kimin hakkı vardır? Olsa olsa biz on
ların peşi sıra gidersek bâzı hakikatlere yürü
yebiliyoruz, demektir. Bunu bizim kadar olduğu 
gibi iktidar için de temenni ediyorum. Hükü
met yapar veya yapmaz. 

Eğer milletvekili veya muhalefet grupu ola
rak niye siz getirmiyorsunuz, diyecek olursanız 
biz bunları teker, teker getireceğiz, arkadaşlar. 
(Sağdan, alkışlar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar; yine benim söy
lediğim sözleri 'bana isnadetmiş oMukları için 
huzurunuza gelmek mecburiyetinde kaldım. 
Dediler k i : İçtimai ilimlerin izafîliğini herkes 
kabul eder, bunun riyazi ilimler gibi mutlak bir 
kıymet ifade ettiğini, ancak hükümet iddia et
mektedir. 

Zannediyorum ki, 2 - 3 gün evvelki konuş
mamda ıburada tamamiyle bana isnadedilmek 
istenen ifadenin yüzde yüz aksini uzun boylu 
teşrih etmiştim. Eğer biz böyle bir fikirde ol
saydık, seçim yoluna gidip Meclis teşkili etmez, 
memleketi ayağa kaldırıp, sandıklar yaptırmaz, 
memleketin sevku. idaresini üniversitelere tevdi 
etmek yolunu müdafaa ederdik. Kaldı ki, ri
yazi ilimlerdeki katiyet, içtimai ve siyasi ilim
lerde asla mevzuulbahis değildir. Esasen meb
dei hareketimizi bu teşkil etmektedir. Bir muh
terem profesör çıkıyor, diyor ki ; Adnan Men
deres Hükümetinin kurulması, kurulmaması, 
şu veya bu Anayasaya mugayirdir. Bir fbaşka 
sayın profesör çıkıyor, Anayasaya tamamen uy
gundur, diyor. Evet, bu gündelik politika mı
dır, gündelik politika değil midir? Gündelik 
politika ne olur, arkadaşlar, ne olur? Ameri
kan yardımı bahis mevzuudur. Devletin, hü
kümetin takibetmekte olduğu bir yol vardır. 
Orada 'kalkar der ki, sizin tuttuğunuz yol yan
lıştır, şudur, budur. Günlük, aktüel politika 
işte budur. İki partinin muhtelif nokta'i nazar
ları vardır. Bu iki partinin muhtelif nokta'i na
zarlarının mihrakında, bir de bakarsınız, üni
versite gelmiş oturmuş. İşte günlük politikaya 
girmek demek budur. Üniversitenin, günlük po
litikaya girmemesi lâzımgelir. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; Muhterem Hükümet Reisinin 
üniversite muhtariyeti üzerinde konuşulurken, 
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günlük politika mevzuundaki beyanları ifade 
ettikleri veçhile ileri sürülmemiş olsaydı söz al
maya lüzum hissetmiyecektim. 

Arkadaşlar; üniversiteler araştırma yerleri
dir. Üniversiteler genç dimağların entellektüel 
jimnastik yaptıkları yerlerdir. Eğer Başvekilin 
noktai nazarı kabul edilecek olursa, içtimai ilim
lerde yapılması lâzımgelen, araştırmalar yapıla
maz, noksan yapılır, bu anlayışa göre aktüel 
meselelerde yapılması lâzımgelen seminer mesa
ilerine veda etmek lâzımgelir. İçtimai ilimler 
mevzuunda ve diğer sahalarda talebenin günlük 
hâdiseleri ilmin, bilginin ışığında incelemesi lâ
zımgelir. Amerika'da ve dünyanın hiçbir hür 
memleketinde aktüel meselelerin ilmî tetkikler 
dışında kalması teklif ve temenni edilmemiştir. 

Olabilir arkadaşlar; aktüel meselelerin tet
kikini kaldırırsınız, ama bu mesaiyi kaldırmak
la beraber üniversitelerin yaratıcı kuvvetini ber
taraf etmiş olursunuz. (Soldan, gürültüler). Üni
versitelerde yetişmiş olan gençler hayatta her
hangi bir meselenin haliyle karşı karşıya geldik
lerinde yeter derecede yetişememeleri tefekkür ka
biliyeti kazanamamaları, melekâti akliyelerinin 
inkişaftan mahrum kalması entellektüel jimnas
tik yapmaktan mahrum kalmaları yüzünden 
isabetli düşünüp, karar alamazlar ve kitap say
falarını karıştırarak şu meselelerde ne yapaca
ğız diye dogmatik birtakım nazariyelere sapla
nırlar ve sonunda üniversiteler böyle mezunlar 
veren yerler haline gelir. Üniversite mezunu, 
mezun olduktan sonra halline memur edileceği 
meseleler karşısında bütün müktesebatı üzerine 
dayanarak kafasını işletmek yoliyle meseleleri 
halletmenin anahtarını elde eden insan demek
tir. Yoksa ilim dağarcığını birtakım nazari bil
gilerle doldurmuş insan değildir. Esasen dikkat 
ettim, demin de bir noktai nazar ileri sürüldü. 
Liselerle üniversiteler arasındaki tedrisatın ma
hiyetinde fark vardır... Muhterem arkadaşlar li
selerin tedrisatının mahiyeti başka, üniversite
lerin tedrisatının mahiyeti yine başkadır. Eğer 
biz Türkiye'de Türk cemiyetinin inkişafını arzu 
ediyorsak, ki hepimiz bunda ittifak ediyoruz, 
bu ittifaka göre üniversitelerin alması lâzımge
len ilmî hüviyet bakımından bugüne kadarı ya
pılmış tecrübelerden istifade etmemiz lâzımgele-
ceği aşikârdır. Biz İsrar ediyoruz, halbuki siz 
üniversitelerde aktüel meseleler tetkik edilmi-
yecek dediniz. Biz de ondan sonra içtimai ilim-
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lerde seminer mevzuu kalmaz. Ameli kurlar ak- I 
tüel meseleler dışında yapılamaz. Yapılır dedi
ğiniz andan itibaren talebelerin dikkati azalır. 
Ne çıkar bundan, işte o zaman iyi yetişmemiş 
yaratıcılıktan mahrum, mesuliyeti, duygusu ol-
mıyan, kırtasiyeci insanlar yetişir. Bu tip in
sanı yetiştirecek müesseselerin faydası yok. Bi
zim istediğimiz, gençler; üniversitelerde, tefek
kür dinamizmi içinde araştırmalar yapmaya 
sevk etmektir. Demin Hükümet Reisi dediler ki, 
«Bir profesörün noktayı nazarına Hükümetin 
ittiba etmesi zaruri değildir» doğrudur. Ama bu
na mukabil bir profesörün Hükümetin politika
sını tasvibetmeye de mecburiyeti yoktur. Mese
leyi tek taraflı mütalâa ettiğimiz zaman, bu nok
talarda hislerimizi tatmin edebilir, bundan bir 
mânevi itminana varabiliriz ama üniversitenin 
ilmi Türk milletine yaymasına mâni oluruz. 

Bizim noktayı nazarımız budur. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, yin« fikirlerimizi 
efkârı umumiyede yanlış tefsire tâbi tutacak 
beyanlarda bulundukları için huzurunuza gel
mek mecburiyetini hissettim. 

Dediler ki, üniversiteler, ilmî araştırma yer
leridir, eğer bunlar gündelik politikayı ele al- | 
mazlarsa, seminer mesailerini nasıl yapacaktır? 
Gündelik politikayı ele alıp seminer mesaisi 
yapmak üzere talebenin dikkatini gayet canlı 
olarak toplamak suretiyle ilmî araştırmalar yap
mak hususuna mâni olan yoktur. Fakat jimnas-
tikhaneden bahsettiler. Bu jimnastikhaneyi, 
mutlaka efkârı umumiye önünde, matbuat say
falarında kurmalarının mutlaka zaruri olup ol
madığı hususunu kendilerinden sormak isterim. 

İlmî araştırmalar, gündelik politikanın dışın
da kalmak suretiyle yani gündelik politika de
dikodularını matbuat sayfalarına aksetmemesi ı 
suretiyle acaba yapamazlar mı? Yaparlar. 

Turan Güneş'in, demin cevaplandırmadığım 
bir sözü kaldı, mutlaka cevaplandırılmalıdır ka
naatindeyim. 

Fikri şöyle ifade ettiler; bir siyasi ve idari 
makam bu makalenin ilmî kıymetini takdir ve 
kıymeti hakkında mütalâa vermek kabiliyet ve | 
ehliyetini haiz değildir. I 

Mevzubahsolan şey meselenin ilmî kıymeti 
hakkında mütalâa vermek değil; Üniversite Ka
nunu mucibince üniversiteleri murakabe etmek 1 
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I ve kanunu yürütmek mevkiinde bulunan bir ve

kilin kanunun ikinci, üçüncü maddesi mi ha-
tırlıyamıyorum, bu maddelerinde günlük poli
tikaya karışmamak, hükmünü ihlâl edip, etme
diği hususunda bir hükme varmaktan ibarettir. 
Bunu böylece ele aldığımız takdirde bir profe
sörün ilmî makalesi hakkında idari ve siyasi 
makamların mütalâa dermeyan etmeye hakkı 
yoktur. Fakat bugün devletin idari ve siyasi 
makamlarında üniversitelerden çıkmış üniversi
teliler gibi ilmi takibeden teknik forlarm mevcud-
olduğu herkesin malûmudur. Yapılan neşriyat 
bunlar tarafından da takibedilmektedir, verilen 
eserler sadece objektif bir ilmin eseri midir? 
Bunu takdir edebilmek için idari ve siyasi ma
kamlarda ehliyet ve kabiliyet görmemek tama-
miyle yanlıştır. 

Şimdi bir hususa daha nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim. Mevzu, üniversitelerimizin 
maksatlarından inhiraf ettirilmek suretiyle po
litikanın şikârı haline getirilmemeleri hususu
dur. Üniversitelerin içinde parti kurarsınız, pro
fesörler parti, parti ayrılırlar, ocaklar kurarlar, 
ondan sonra lokal vücuda getirirler, günlük po
litika mücadelesine girerler, hattâ talebeye mu
amele etmek hususunda dahi siyasi mezheple ha
reket ederler, mensuboldukları partilerin tesiri 
altında kalırlar. Eğer bu tecviz edilecek olursa 
üniversitelere verilen emeklerin bir kısmı heba 
olur ve kendilerinden beklenen hiznîet talil edil
miş olur. Onun için çok sağlam olmak lâzımge-
lir. 

MeselJ, Halk Partisinin 1950 seçim nutku 
bu fikri şöylesine ifade ediyor. «Masum üniver
site talebesinin büyük kütlesi içine girm'ek 
fırsatını bulmuş olan politikacılar üniversite ta
lebeleri adına memlekette ehemmiyetli bir mesele 
ortaya çıkarmışlardır. Biz seçimden sonra bu 
meseleyi ciddiyetle ele alacağız. Muhtelif üni
versitelerimizde ve muhtelif vesilelerle 4 sene-
d'enberi vukua gelen elemli hâdiseleri zikretmi-
yeceğim. Fakat haber vereyim ki aile babaları
nın göz nuru ve memleketin istikbali ve dayanağı 
olan gençlerimizin içinden ufak bir kısmının 
olsun tahrik politikacılarının insafsızlığına kur
ban olmasına kayıtsız kalmıyacağız. 

Bunu bu vesileyle huzurunuzda okumuş bu
lunuyorum. Nihaî olarak şurasını da arz edece
ğim, bu kürsüden söz söylerken dikkatli olma
nın lüzumu aşikârdır. Bu bir defa daha teeyyü-
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detmiştit. Hürriyet Partisi adına konuşanların 
falan numaralı kanunun üniversite muhtariye
tini zedelediğini ileriye sürmek suretiyle bu 
kanuniih kaldırılmasını arzu etmektedir ve bu 
fikri mütalâa «etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda en hararet
le söz söyliyen bir arkadaşımın bu kanunun 
şevkinde hükümette olduğunu ve bu vesikayı im
za etmiş bulunduğunu hatırlatmakla sözlerime 
son vereceğim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

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

rem arkadaşlar, Hükümet Reisinin şahsan has
sas olduğum bir mevzuda huzurunuzda konuş
mak ve bir noktayı açıklamak imkânını verdik
lerinden dolayı kendilerine müteşekkirim. 

Bu kanun lâyihasının hazırlandığı şartlar 
malûmunuzdur. Bu lâyiha hükümetten gelen 
metni itibariyle senatoların muvafakati şartını 
ihtiva etmekte idi. Bunu bilhassa zabıtlara ge
çirtmek için arz ediyorum. Fakat burada bunun 
mahiyeti değiştirildi, Maarif Vekili inisyatifini 
ele aldı. 

Şimdi kendilerinle soruyorum; hükümete dâ
hil olmanın muayyen bir istikamette hazırla
nan lâyiha altında imzası olmanın kanunun 
bambaşka çıkması karşısında mesuliyetini hafif
leteceğini kabul ederler mi, etmezl'er mi? (Sol
dan, gürültüler) 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Et
mezler her halde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) —Mustafa 
Bağrıaçık, size hitabediyorum : İdarî makamda 
bir müddet bulunan siyasi bir insan yüzde yüz 
hareketinin sahibi değildir beyefendi. Sizi şahit 
gösteriyorum. Fakat bendeniz, şartların sureti 
katiyede icabettirdiği anda dahi vekâlet koltu
ğundan ayrılıyorum diyen arkadaşlara arz ede
yim ki, çekilmesini bilen bir arkadaşınızım. (Sağ
dan, alkışlar) 

REİS — Encümen, buyurun. (Önergeler var 
sesleri) 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA HALÛK Tî-
MÜRTAŞ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın temas ettiği bir 
noktaya encümenimizde devam eden müzakereler 
sırasındaki hâtıramı tatfeliyerek işaret etmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Amerika 'daki seminer çalışmalarına katılmış 
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bir arkadaşınız sıfatiyle şu hususu belirtmek is
terim : 

Seminerler hiçbir zaman gazete sütunlarında 
yapılmaz. Seminerler üniversite camiasının için
de yapılır. 

Seminerlerin ikinci hususiyeti - şahsan ken
dim de iştirak ettim - hiçbir profesörün Ameri
ka'da iktisadi meseleleri tahlil ederken, talebe
lerle karşı karşıya münakaşa ederken, hiçbir 
zaman bizatihi meseleyi bırakıpta federal hü
kümet şöyle yaptı, böyle bir tutumu vardır di
ye bir ifadesine laslamadım. Zaten bunlar se
miner mevzuu olmazdı, ilmî münakaşa mevzuu
dur. 

Şimdi burada kendi durumumuza atıf yap
mama müsaadenizi rica ederim, biz de, Üniver
siteler Kanunununa göre 8 saatten fazla dışarı
da çalışmaması icabeden profesörler, ne zaman 
vakit bulupta seminerler yapmışlardır. Bahusus 
ki, bu seminer çalışması dedikleri şeyler mat
buata intikal eden ayrı ayrı siyasi görüşlerin ifa
deleridir. Seminerlerin gazete sayfalarında de
ğil, mektep içinde kalması zaruretine bilhassa 
işaret etmek isterim. 

Diğer bir husus da şudur : Üniversiteleri
mizin asıl meseleleri profesörlerin siyasetle uğ
raşıp uğraşmamaları ve, bunun hangi şekilde 
olup olmaması lâzımgeldiğinden ziyade bizati
hi üniversitelerimizin bünyesi, kendi iç mesele
leri bakımından nasıl bir tutumdadır? Bu Muh
tariyetten bahsettikleri şu on yıl içinde nasıl 
devam edegeldiğidir. Burada, elime geçen bir
kaç gün önceki bir gazeteden birkaç fıkra oku
mama müsaadenizi rica edeceğim. Demin Turan 
Güneş arkadaşımız; «Biz, dedi, başka bir kanun 
üzerinde duruyoruz, üniversite muhtariyeti üze
rinde değil.» Üniversite muhtariyetinin mevzu-
ubahsedildiği 1946 - 1956 devresinde acaba üni
versitelerimiz bu muhtariyeti ne şekilde tatbik 
etmişlerdir? Kendi mensuplarından birinin iza-
hiyle, bu duruma dair bir iki misal vermeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim. İstanbul Üniver
sitesi Rektörü, Bütçe Komisyonunda bütçe mü
zakereleri sırasında, gözümüzün içine bakarak; 
«Üniversitelerde ikilik yoktur», buyurmuşlar
dı. Bir üniversite mensubu bakın ne diyor... 
(Sağdan; bize ne sesleri) Diyor ki: «Hiç şüphe 
yoktur ki, muhtariyet prensip olarak iyi bir 
şeydir. Bir üniversitenin kendi kendini idare 

I etmesi, her fakültenin kendi mukadderatına 
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hâkim elması, isterse kerçdi kendini temizliye-
bilmesi, istediği zatı başına getirebilmesi, şeref
sizliği sabit olmuş insanları kendi içinden ata
bilmesi iftihara değer geylerdir. Fakat bu muh
tariyetin istimalini esaslı hükümlere, ciddî ka
yıtlara bağlamamış olduğu içindir ki, Üniversi
teler Kanunu kifayetsiz, kusurlu bir kanundur. 

Bu kanun sayesinde fakülte meclislerinde 
bâzı şahıslar kendi aralarında anlatarak hizip
ler veya bir psikoloji profesörünün ortaya at
mış olduğu tâbirle (menfaat grupları) teşkil 
edebilirler. Vaitler ve tehditlerle grup dışında
ki bitaraf unsurlar üzerinde de müessir olarak 
bir takım menfaatler temin edebilirler. Meselâ 
her sene Meclisin verdiği binlerce liralık kongre 
tahsisatını, araştırma ve seyahat tahsisatım, 
neşriyat tahsisatını kendi aralarında paylaşabi
lirler. Meclisten alman doçentlik ve profesörlük 
kadrolarını keyif ve arzularına göre tevzi ede
bilirler. Kendilerine muti olmıyan elemanları 
her nevi haktan mahrum ederek vicdanları ve 
reyleri satılık olan kimseleri lâyık olmadıkları 
mevkilere getirebilirler. Meselâ evvelce üniver
sitede tedrisatta bulunduğu halde sonradan dört 
sene mebusluk etmiş olan bir kimseyi öğretim 
görevlisi olarak almak icabederken, kararna
mede tahrifat yaparak profesör tâyin edebi
lirler. Üniversiteler kanunu yüzünden fakülte
ler içinde bir taraftan rey avcılığı diğer ta 
raftan rey ticareti diye isimlendirilebilecek faa
liyetler ilmî çalışma havasını tamamen yok ede
bilir. Bir asistan veya doçent için araştırma
lar yapmaktan ve eserler yazmaktansa, kapı 
kapı dolaşarak kendini şirin göstermek ve rey 
toplamak daha kolay olduğu için genç eleman
lar arasında ilimlerden çok dalkavukluk ilmi
nin revaçta olmasına sebebolabilir. En kes
tirme yoldan gitmek istiyen bir asistan etütler
le kafasını yoracağı yerde bir veya iki kişiye 
fahrî kâtiplik gibi hizmetlerde bulunarak mu
ameleye konmak için kâfi gelen tek sayfalık 
bir tezle doçent unvanını kazanabilir. Rey av
cılığına çıkmış bir asistana veya doçent profe
sörlerden birinin reyini yüz lira mukabilinde 
veya İngiliz kumaşından bir kat elbiseye 
karşılık olarak vereceğini beyan edebilir. (Sağ
dan, gürültüler) Yüz lirayı Meclis salonundan 
çıkarken alabileceği gibi İngiliz kumaşından el
bise yaptıracağını vadeden şahıs tarafından 
aldatılmış olabilir ve sağa, sola (Hâlâ yaptırma-

.1906 C 2 
di kerata) diye söyliyebilir.» (Ayıp ayıp sesleri) 
Bu söz benim değil makaleden okuyorum. 

«Fakülteler içinde saltanatlarını kurmuş 
menfaat grupları, hele kendilerinden birini de
kan seçtirmeye veya yönetim kuruluna sokmaya 
muvaffak olursa kendilerine katılmıyacağını 
bildikleri şahısların asistanlıktan doçentliğe, do
çentlikten profesörlüğe yükselmesine pek güzel 
mâni olabilirler. 

Kara listelerinde olan bir asistan hakkında 
rapor vermek üzere teşekkül etmiş olan bir jü
rinin müspet rapor vereceğinden şüphelenirlerse 
bu jüriyi dağıtarak aylar ve seneler geçtiği hal
de yenisini seçmiyebilirler. Bir diğer asistanı 
doçentlik imtihanını yerdiği halde 12 sene hak
kından mahrum ederek 80 lira asli maaşa yük
selmesini bekledikten sonra, bu maaşı profesör
lük kadrosuna tekabül ettiği için, kendisine ne 
doçentlik kadrosunun ne de başka bir kadronun 
verilemiyeceğini binaenaleyh ebediyen asistan 
kalmasını söliyebilirler...» 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Kimin bu ma
kale, ismini okuyun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA HALÛK 
TlMURTAŞ (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar ; isim üzerinde durmıyacağım. Bir üniversite 
mensubudur. Cumhuriyet gazetesinin 21 Şubat 
tarihli nüshasının ikinci sayfasmdadır. Açın 
okuyun. 

Muhterem arkadaşlar hepsini okumıyacağım. 
Benim maksadım şudur; üniversitelerimizin 
bünyesi hastadır. Tedavi için Sayın Başvekilin 
buyurduğu gibi yepyeni bir kanunla gelmemiz 
meşruttur. Bu bir hakikattir. Yoksa aksi tak
dirde, bâzı profesörlerin iddiası bir tarafta dur
sun, kendileri muhtacı himmet bir dede nerede. 
kaldı gayriye himmet ede! 

REİS — Hamdi Ragıp Atademir. 
(Kâfi kâfi, sesleri) Mebuslar henüz konuş

madı... 
(Hamdi Ragıp Atademir alkışlar arasında 

kürsüye geldi) 
HAMDİ RAGIP ATADEMİR (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten Fethi Ülkü 
arkadaşımıza yerden göğe kadar hak veriyorum. 
İzam edilen bir mesele karşısındayız. Bir kere 
muhtariyet, verilen ve alman bir meta haline 
getirildi. Demek ki, bu memlekette ilim yoktu, 
ilim olabilmesi için bir kanunla gelindi ye, JŞü-
yük Millet Meclisinden kanun alındı. 
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Muhterem arkadaşlar, muhtariyet verilmez. 

Muhtariyet, ilim zihniyetinde, ilmin metodunda 
mündemiçtir. Binaenaleyh arkadaşlarımız bura
da hukuki bir speklasyon yapmak suretiyle il
mî zihniyete; ilmî metoda, ilmî otoriteye saygı
sızlık göstermek durumundadır. 

Muhtariyet kanunla verilirse, kanunla veri
len bir şey, arkadaşlar, yine kanunla alınır. Fa
kat böyle bir mesele mevzuubahis değildir. 
Çünkü, muhtariyetin tarihine, üniversitelerin 
tarihine bakacak olursak, görürüz ki, muhtari
yet bir kanunla verilen, şu veya bu topluluğun 
muayyen kanunlarına göre alman bir mevzu ol
maktan çok uzaktır. 

Arkadaşlar, ilim, büyük martirler vermek 
suretiyle muhtariyete ulaşmaktadır. Ama ulaş
mış da sayılamaz. Çünkü, üniversiteye karşı 
ilim vardır, tarihte; ilme karşı üniversite var
dır, tarihte. (Hangi devirde, sesleri) izah ede
rim, esef etme, çoktur, orta çağ üniversiteleri.. 
(Sağdan, alkışlar) Üniversiteye karşı üniversite 
vardır, arkadaşlar, ilme karşı ilim vardır, ar
kadaşlar. Ben öyle zannediyorum ki, bu arka
daşlar, ilimde değişmez hakikatler, mutlak ha
kikatler görmektedirler. 

Bugünkü ilim anlayışı zihinlerde tamamiyle 
kökleşmiş ve üniversitede benimsenmiş değildir. 
Ancak, bâzı katolik ve protestan üniversitele : 

rinde farklı anlayışlarla dogmatik tedris yapıl
maktadır. Daha bâzı üniversitelerde mahdut 
bâzı ilim anlayışları kalmıştır. Bugün yaygın 
olan anlayış doğrudan doğruya pozitif ilim an
layışıdır. Başka bir mânada ilmî zihniyeti teba
rüz ettirmek ve görmek imkânı yoktur, ilmî 
zihniyetin birinci şartı ; serbest tahkik ve tet
kiktir. Bu neye karşı konulmuştur? Bu, doğru
dan doğruya ilme karşı olan üniversitelerin, 
daha ziyade katolik düşüncesiyle ve birtakım 
metafizik düşüncelerle ilim yapıldığını iddia ve 
onun haricinde ilim kabul etmiyen müessesele
re karşı, dogmatik ilim tedris eden müessesele
re karşı ortaya konulmuş ve muhtariyeti mü
dafaa için konulmuştur. 

Serbest tetkik ve tahkik doğrudan doğruya 
devlete karşı değildir. Devletle üniversitenin 
münasebeti yenidir. Çünkü, üniversiteler ta öte
den beri hususi birtakım müesseselerle, vakıf
larla, mütevellilerle, kilise ve papazlariyle, 
eveklerle, arşeveklerle, kardinallerle idare edil-
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mislerdir. Avrupa üniversitelerine bakınız, Sor-
bon'a bakınız, bütün üniversitelerin tarihine ba
kınız; müstakil üniversite yoktur. 

Sonra, arkadaşlar, ilim, ilim deniliyor, ilim
de aranan birinci vasıf objectivite' dir. ilimde 
aranılan birinci şart objektifliktir demek âli
min, ilmi yapanın kendi enfüsi kanaat ve duy
gularını tamamen bertaraf etmesi demektir. 
Halbuki, bakıyorum, sağdan ve ilerden gelen 
seslerden^ anlıyorum ki, daima enfüsiliği, objek
tiflik yerine ilim olarak kabul ettirmeye çalışı
yorlar. Arkadaşlar bir kere ilimde vakıa var
dır, vakıada ise hareket vardır. Vakıasız ilim 
yoktur. Bu ise ilmin pozitiflik karakteridir. 
ikincisi ise objektifliktir. Objektiflik demek ön
ceden edinilmiş kanaatlere, sosyal kanaatlere 
dayanarak vakıalar izah edilemez, ilim yapıla
maz. Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, K. 
Küfrevi (Ağrı) : Böyle bir ilmî anlayışiyle Al
lah'ın varlığı ispat edilebilir mi? 

HAMDI RAGIP ATADEMlR (Devamla) — 
Kasım Bey, onu da açıklarız. 

İlmî bilgiyle dinî bilgi arasındaki farkı bu
rada izah etmeme müsaade ederseniz bunu ya
pabilirim. Fakat dinî bilgi mebde ve mead mese
lelerini mevzu alır, bunları önceden açıklar ve 
öğretir. Halbuki ilmî bilgi, aktüeli ve reeli ele 
alır, ancak bugünü, aktüeli izah eder. Bunun 
dışında bir ilim anlayışı varsa, buyursunlar, 
burada izah etsinler. 

Arkadaşlar; ilimde determinizm vardır. 
ilimde determinizm demek : ilim, vakıalardan 
hareket eder ilmî münasebetler tesis ederek, tec
rübelere başvurarak kanunlara yükselir de
mektir. Binaenaleyh, ilimde kanun vardır. Her 
hâdise ilmî olmadığı gibi, ilmî hâdiseler de var
dır. ilim her hâdise ile meşgul olmaz. Âlim, il
mî vasıfta gördüğü hâdise ile meşgul olur. Bun
dan başka, ilmi karakterize eden bir vasıf da 
metottur. Tarihin ve sosyal ilimlerin ilim olma
sı, mevzuların icabı değil, kullanmış oldukla
rı metottan mütevellittir. Binaenaleyh, arkadaş
lar zannetmesinler ki, edebiyat bir ilimdir. Ama 
edebiyatta ilmî bir metot takibedilirse ancak o 
zaman edebiyatta da bir ilmîlik vasfı olur. Yok
sa her gün değişen kanunlar, her gün değişen 
bilgiler, ilim değildir. Birinin iddia ettiğini ya
rın öbürünün bozduğu tarzda olursa bu ilim 
değildir. Onun kanunlara yükselmesi lâzımdır. 
öyle, dağınık, münferit vakıalar halinde her 
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gün değişen ayrı ayrı mahiyetler arz eden, en-
füsi münakaşalara dayanarak ilmî kanunlar ya- j 
pılmaz. ilimde hasbilik vardır, ilim menfaat j 
gütmez, ilmin ahlâki sıfatları vardır, ilim ada
mı ne menfaate, ne paraya dayanır, ilim men
faat aleti yapılamaz arkadaşlar. (Soldan alkış
lar) 

Biz bu vasıfları haiz olmıyan adamları üni
versitede görmek istemiyoruz. Bu şekilde ilim 
adamları yetiştiren üniversiteler ise esasında 
muhtardırlar. 

ilim işine gelince; arkadaşlar, ilk önce teb-
yin gelir, gâvurcası constatation'dur. Müsaade 
buyurursanız bu işleri biraz da biz biliriz, ilim 
tebyin edilen hâdisenin gerçekleşmesi ile ikinci 
bir safha arz eder. ilim deyince iş ispata gider. 
ispat edilmiyen hiçbir şey ilim değildir. Ancak 
arkadaşlar tahkik ettiğiniz yüzlerce hâdiseyi is
pat etseniz dahi, yine ilim değildir, ilim ayrıca 
sistematizasyon ister. Binaenaleyh bir ilim ada
mının bu sistematizasyona erişmiş olmadan da
ğınık vakıalarla, sübjektif şartların tesiri altın
da şu ilimdir diye kendi düşüncesini empoze et
mesi doğru-değildir. 

Arkadaşlarım, dünya üniversitelerinin her-
birinin mazisi gibi kaderi de çeşit çeşittir. Bi
naenaleyh bizim üniversitemizde, bundan evvel
ki konuşmalarımda da söylediğim gibi, millî bir 
üniversite anlayışı yoktur, o bundan henüz 
mahrumdur. Millî üniversite anlayışını kanun 
yapmaz, üniversite yapar, üriivresite âlimleri 
yapar, mensupları yapar. Üniversitenin, bu 
memlekete vermek, getirmek istediğini ve ge
tireceklerini, bu hususlarda neler düşündükle
rini evvelâ kendi bünyeleri içinde tesbit edip 
kendi kapılarının üstüne yazmaları icaıbeder. 
Bu memlekette öyle bir ilim anlayışı ile karşı
laşılmıştır ki, ilim barcmlendirilmiştir. ilim 
sanki falan dairedeki memur gibi, kıdemine gö
re sınıflandırılmıştır. Onun refahı, terfii ve 
imkânları memur baremi ile olmuştur. 25 ten, 
35 ten başlar, 40 liraya, 50 liraya, 60 liraya 
terfi eder. işte bu statik durumdur ki, bizim 
memleketimizde genç unsurlara imkân verme
miştir. Birtakım ilim papalarının nüfuzu altın
da kalan genç unsurlar yetişememiş, yetiştiril-
memiştir. Kapılar onlara kapanmış, açlıkla 
tehdidedilmişlerdir. Bu türlü ilim anlayışı, 
âlimi işte böyle baremleştirir, memurlaştırır. 
Acaba, üniversite muhtariyeti ve buna müma-
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sil konular üzerinde 'konuşan arkadaşlar, böy
le bir mevzuu getirselerdi ve Üniversite Ka
nununun, (biraz evvel Saym Başvekilin veciz 
bir şekilde ifade ettiği gibi) bu memlekette do
ğacak nurun takviyesinde bize yardım etmiş 
olsalardı, daha az şeref mi duyarlardı? (Sol
dan, «onlar bundan anlamaz» sesleri) Rica ede
rim... Binaenaleyh arkadaşlar, bir gencin, bir 
asistanın, bir doçentin ilmî bir keşifte bulun
duğunu, büyük bir ilmî nazariyeyi ortaya koy
duğunu düşünün. Bunun kaderi nedir bilir 
misiniz arkadaşlar? Üç sene beklemek, eğer 
profesörü varsa, ordinaryüsü varsa, onun ha
sedine mâruz kalmamak şartiyle, ancak 40 li
raya, yahut 50 liraya terfi edebilir. Ne kadar 
statik bir durum! Halbuki Avrupa'da ve di
ğer memleketlerde böyle bir şey bahis mevzuu 
değildir. Oralarda dört sene asistanlık, üç se
ne charge de cours'luk yapar ve altı ay, bir yıl 
sonra da profesör olabilir. Böyle bizdeki gibi 
40 lira asistan, 60 lira doçent, 100 lira profesör 
diye birtakım takyitler mevcut değildir. Böy
le bir düşünce ilim anlayışına muhaliftir. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha temas ede
ceğim. Üniversitede tedris ve araştırma fonk
siyonlarında bugünkü Demokrat Parti iktidarı
nın acaba bir gün tedris hürriyetine tecavüzü 
var mı? Yok arkadaşlar. Tedris hürriyetine te
cavüz yok. (Sağdan, var sesleri) Vardı, o 1947 
de. Araştırmalarda, bugünkü ilmî araştırmalar
da tek bir profesör veya doçent veya asistanın 
ilmî araştırmalarına hükümet veya vekâlet ola
rak bir tecavüz var mıdır? Yoktur arkadaşlar.. 
Yayma fonksiyonuna temas ediyorum. Bugü
ne kadar hangi üniversite haftalarının yapılma
masını istedik? Hangi gün, hangi profesörü
müz gittiği bir şehirden geri döndüler veya dön
dürüldüler? Hangi konferanslarından dolayı 
takibe mazhar.... 

KASIM KÜFREVt (Ağrı) — Mâruz kal
dılar. 

H. RAGIP ATADEMlR (Devamla) — Mâ
ruz kaldılar?... Kasım Küfrevi Bey, müsaade 
ederseniz mâruzla mazhar arasındaki farkı bi
lecek kadar benim de tahsilim vardır. 

Hangi üniversite kültürün müdafaasını etti 
de Meclis olarak, hükümet olarak, millet ola
rak biz ona muhalefet ettik?... Bunların hiçbi
risi yok. O halde arkadaşlar, Türk üniversite-
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sinin, iddia ediyorum, hiçbir fonksiyonuna te
cavüz edilmemiştir. Yalınız Türk üniversitesi
nin kanunla elde etmiş olduğu muhtariyetin ak
sak ve eksik olduğu kanaatindeyiz. Bunun ıs
lahı lâzımdır. Üniversitenin genç elemanları, 
hakiki ilim adamları namına bu kanunun tam 
mânasiyle üniversite an'layışı içinde yeniden 
tedvini zaruretine kaaniim. Bizim görüşümüz 
budur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, al
kışlar) 

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

kadaşlar; konuşmaların tahdidedildiği şu sıra
da çok kere encümen adına söz alan arkadaşlar 
kendi namına konuşmakta, sataşıldığını iddia 
ile kürsüye gelenler ise hükümet sözcüsü gibi 
konuşmaktadırlar. 

Timurtaş arkadaşımız encümen adına söz al
dı, kendi noktainazarını sıraladı, encümen keli
mesini telâffuz eden bir tek kelime konuşmadı. 
Hattâ okudukları gazete bütçenin encümenden 
çıkışından sonraki 21 Şubat tarihli bir gazete 
idi, arkadaşım bu faaliyeti asla encümen faali
yeti değildir. 

RElS — Mehmet Hazer Bey, sözünüzü kes
miyorum, yanlış anlamayın. Müsaade buyurur
sanız encümen adına veya grup adına sözcü ola
rak söz istiyen arkadaşların kürsüye geldikten 
sonra ne konuşacağını Riyasetin evvelden bil
mesine imkân yoktur. Kaldı ki, görüşmeler grup 
sözcüleri ile hükümet arasında cereyan etmiş
tir. Bu itibarla usule aykırı bir hal olmamıştır. 

MEHMET HAZER (Devamla.) — Usule ay
kırıdır, tekerrür etmemesini istiyoruz. Mâruzâ
tım budur. 

REÎS — Encümen adına söz alan arkadaşla
rın şahısları adına konuşmamalarını rica ede
rim. 

Abdullah Aytemiz. (Yok, sesleri) 
Yusuf Aysal. (Geliyor, sesleri) On dakika

dan fazla konuşmamalarını arkadaşlarımdan 
rica ederim. 

YUSUF AYSAL (Uşak) — Efendim, bende
niz on dakikadan daha az konuşacağım. 

Muhterem Ömer Bilen hocamız söz sırasını 
bana verdiği için kendisine teşekkürle işe başlı-
yaeağım. 

Muhterem, arkadaşlar; bendeniz yalnız bir 
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hususa temas edeceğim : «Beden Terbiyesi Ka
nunu». 

Her sene bu kürsüden birkaç dakika bu hu
susta istirhamda, niyazda, temennide bulunu
ruz. Aldığımız cevaplar da müspettir, fakat hiç
bir zaman kanun gelmez. 

Muhterem arkadaşlar; Beden Terbiyesi Ka
nunu 1950 senesinde Meclise sevk edilmiş, fakat 
Dokuzuncu Devrede bir türlü çıkamamış, Onun
cu Devrede hükümet geri almıştır. îki yıl geç
miş olmasına rağmen de henüz Meclise avdet 
etmemiştir. 

Spor işi zannedildiği kadar küçük bir iş de
ğildir. Medeni ve muasır memleketler sporu hi
mayelerine almışlardır. Bizde ise mer'i kanun 
spor işlerimize müdahale eder mahiyettedir. 
Halbuki sporu devletin himaye etmesi, terakki 
ye inkişafına yeter imkânları bahşeylemesi icap 
ve iktiza eder. Hükmiyeti şahsiyeye haiz bir 
varlık haline gelmesi suretiyle spor işlerimizin 
arzu edildiği gibi yürümesi, bugünkü karışık, 
gayrimüstakar, keşmekeş içindeki halin ıslahı 
kanunun gelmesine vabestedir. Muhterem Millî 
Eğitim Bakanına bu işin, yani Spor Kanunu
nun yıkık değirmende altı ay bekletilecek işler
den olmadığını söylemek suretiyle sözlerimi bi
tirmiş oluyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

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

rem arkadaşlar; burada partimiz adına konu
şan Sayın Fethi Ülkü'nün de belirttiği gibi, bu 
maarif işlerini, üniversite muhtariyeti ve saire-
yi, hepsini partiler üstü bir mesele olarak ele al
mak lâzımdır. Bugünkü konuşmalara bakılırsa 
böyle bir neticeye varıldığına hükmetmek icab-
eder. Üniversite mensupları çok muhteremdir. 
Yüzde yüze yakın onlara bu sözü söylemek ieab-
eder. Yüzde yüze yakın dedim, profesörlerin 
içinde meslekleri icabı serbest iş yapanlar da 
vardır. Yüzde yüze yakın dedim, çünkü resmî 
vazifeleri dolayısiyle bulundukları yere varıldı
ğı zaman, fukaranın işlerini tacil hususunda bü
yük fedakârlık gösterenler vardır. Şüphesiz 
menfaat bekliyen yüzde bire yakın bâzıları var
dır ki, saatlerce bekletir, günlerce bekletir, işini 
hususi yaptırsın diye. Asıl bu noktadan üniver
site muhtariyetini mensuplarının kendi nefisle
rinde de aramış olmaları lâzımdır. Ziyafetleri ve 
karşılanmaları olmıyan maarif mensuplarının 
başlangıç derecede olanlardan en üst dereceler-
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de olanlarına kadar feragatle çalışmalarından 
dolayı huzurunuzda hepsini hürmetle selâmla
rım. 

Maarif Vekâletinin bütçesi esas itibariyle, di
ğer konuşmalarımda da belirttiğim gibi, mem
leketi fertlere sevdirmek noktasından büyük 
ehemmiyeti vardır. Memleket köşelerini nasıl 
sevdireceğiz ? Bu, münakaşalarımızın başlıca ha
reket noktasını teşkil etmelidir. 

Bâzı arkadaşlarımız; eskiden de yapılmıyor
du, diyeceklerdir. Ben yeninin de eskisi gibi ol
duğuna dair bir misal vereceğim. On bir sene 
evvel bir kazada orta mektep açılması için An
kara'ya bir heyet geliyor. O zaman vazifem iti-
bariyle bulunduğum yerden beni de dâhil et
mişler. Kendilerine iltihak ettim, Maarif Veki
line gittik, meseleyi anlattık. «Kazalara gidecek 
öğretmen bulamıyorum, binaenaleyh bu kazada 
orta mektep açamam, 178 orta mektep muallimi 
kazalara gitmedi, istifa etti» deyince, «tâyinde 
âdil sıra olmaması okul açılmasına mâni olmaz.» 
dedim. Bugün de aynı dert mevcuttur. 

Zerre kadar bir adım atılmamıştır. Orta 
mektepler muallimsizdir. Kazalarda öyle orta 
mektepler vardır ki : Bir müdürü vardır, belki 
bir de öğretmeni, üst tarafı vekâletle idare edi
liyor. Müracaat olduğu takdirde talep vukuun
da gösterilecektir, deniyor. Kendi rızasiyle gi
den de olmadığı için vekâletin elinde yapacak 
bir şeyi yoktur. Bu itibarla işin esası; memleke
ti sevdirmek, tarafsız iş yapmaktır. Bütün me
murların tâyini ve öğretmenler için de bir usul 
koyarak bu mahzurların önüne geçmek lâzım
dır. öğretmen bilsin ki, burada şu kadar kala
cağım, beni ondan sonra buradan başka yere 
gönderecekler. 

Bilûmum sivil, askerî memurların, harb ma
lûllerinin, eski emeklilerinin maaşları az olduğu 
gibi öğretmenlerin de emeklilik maaşları azdır. 
Bunların gözetilmesini rica ediyorum. 

öğretmenlere bir intibak Kanunu çıktı. Ba
kıyoruz, ilkokuldan ortaokula geçmiş olanlar 
ve bâzı öğretmenler de şikâyetçiler. Muallimler 
için umumi bir intibak kanununun tedvin edil
mesi zaruretine kaaniim. 

Bir de okul - aile birliği vardır. Gayet güzel 
bir şey ama nazariyatta kalıyor, ilkokul öğret
menleri talebeyi birinci sınıftan alıp beşinci sı
nıfa kadar okutuyorlar. Başka bir okuldan gel
miş olan çalışkan bir talebeyi o öğretmen, ya

bancı telâkki ediyor ve kendisi ile meşgul ol
muyor. O talebe de sınıfen en tembel talebesi 
haline geliyor. Çocuk ebeveynine mütemadiyen 
eski mektebime gideyim diyip duruyor. O mu
allim değişiyor, başka bir muallim geliyor, o 
talebe de yine eskisi gibi çalışkan bir vaziyete 
geliyor. Bunları gözetmek lâzımdır. 

Bir de eskiden yaptırılan, köy enstitüleri 
namı ile birçok köylerde yapılan mektepler 
kullanılmıyor. Hattâ kira veriliyor, başka bina 
tutuluyor. Eski mektepler yıkılmaktadır. Mi
sal olarak, Konya'nın Beyşehir kazasında on 
sene evvel keşfe gittiğimde yapılmış bir mekte
bi var ki, halen kullanılmıyor. Eski mükem
mel binada okutuluyor, yenisi madem kullanılmı-
yacaktı, köylü niye borçlandırıldı, niçin bu 
mektep yapıldı? Bunu yaptıranın yakasından 
tutmak lâzım. Darende'nin Balaban nahiyesi 
5 - 6 köy öğretmen evi, halkevi yapılmış, bun
lar kullanılmıyor, harap bir vaziyettedirler. 
Yukarı Selimli köyünde de var. Bunların hiç 
olmazsa kiremitlerini, çatısını kurtarmak lâzım. 
Köylerde yapılan köy enstitülerinin ne kadarı 
kullanılıyor, ne kadarı kullanılmıyor?, bunu 
bilmek lâzım. 

imam - hatip mekteplerine gelince; bütçe
nin umumi görüşmesi sırasında da arz ettiğim 
gibi, lâyikliğin ve inkılâbın din aleyhtarlığı ol
madığını ve dinin de yalnız ibadetten ibaret ol
madığını, fennî, sanatı ve terakkiyi emreden 
bir din olduğunu imam - hatip mektepleri me
zunlarına bildirmelidir ki, bunlar muhitte bu 
yolda telkinlerde bulunsunlar. 

ilahiyat Fakültesine de aynı derecede ehem
miyet vermek lâzımdır. Bunlar hangi kadroya 
tâyin edileceğini bilmeli. Camilerde genç, hu
kuk, tıp ve diğer fakülte talebeleri namaz kılı
yorlar. Bunlar nasıl öğrenecekler, istiyen nere
den bilgi alacaklar! 

Üniversite istanbul'un hakkı olduğu kadar, 
Erzurum'un da hakkıdır. Oraların da açılması
nı candan isteriz. Fakat, oraya nasıl profesör 
gönderilecek? Bir profesör istanbul'dan kalkar 
oraya gider mi? Gidebilir mi, gönderilebilir mi? 
Bunlar düşünülecek meselelerdir. Huzurunuzu 
fazlaca işgal etmiyeyim, mâruzâtım bundan iba- _ 
rettir. 

REÎS — Buyurun, ismet inönü. ve r-.ı:,-
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başve

kil 1950 seçimlerinden evvel benim bir beyana-
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tıma temas ettiler. Bu temas üniversite muhtari
yeti üzerinde konuşulurken vukubulmuştur. 

1950 seçimlerinden evvel benim söylediğim 
nutkun, şikâyet eylediğim mevzuların üniversi
te muhtariyeti ile münasebeti yoktur. 

Üniversite muhtariyetini biz dâva olarak ta-
kibediyoruz. Meseleyi basit bir hale irca ede
lim. Muhtelif arkadaşlar bu hususta fikirlerini 
söylediler, ilim adamı, fikirlerinden dolayı gün
lük politika bahane edilerek izacedilmesin, za
rar görmesin, ilmin hürriyeti ve ilim adamının 
emniyeti başlıca idari ve siyasi tesirlere karşı 
mahfuz bulunmak lâzımdır. Nihayet üniversite
ler içindeki dertler üniversite hocaları teşkilâtı 
ile, üniversitelerin kendi teşkilâtı ile muhakeme 
ve muvazene edilebilir olduğunu ve muztar ka
lırlarsa hükümete mâkul teklifler yapabilecek
lerine inanmak icabeder. Üniversitelerin muh
tariyeti üzerinde yapılan münakaşanın hulâsası 
budur. Bahsolunan vaka, Osman Okyar hâdise
si bir ilim adamının siyasi kuvvetin tesiri ve 
tehdidi altında bulunduğuna bir misal teşkil 
eder. (Soldan, «Ooo» sesleri, gürültüler), ilim, 
politika, günlük politika hudutları arasındaki 
farkı ayırmak son derece nazik bir meseledir. 
Böyle bir mesele takdiri, siyaset adamlarının 
elinde olursa bundan ilim, ve ilim adamları za
rar görür kanaatindeyiz. Getirecekleri kanun
ları kanaatlerimizi muhafaza ederek Büyük 
Mecliste enine boyuna münakaşa eder, fikirleri
mizi söyleriz. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Hamdullah Suphi Tanrıöver. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (is

tanbul) — Millet Meclisine bir sual soracağım, 
bunun için müsaadenizi rica ediyorum. 

REÎS — Bunu sözünüzün başlangıcı telâkki 
ediyorum. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Evet, iki bahse temas etmeyi düşün
düm. Birisi üniversitelerimiz, öbürü lâik devlet 
müessesesi. 

Anlaşılmamış olan iki pek mühim mesele. 
Bir endişem var, acaba on dakika içinde bu iki 
bahis hakkında size arz etmek istediğim, fikirle
ri anlatmıya imkân bulabilir miyim? Mecliste 
çok nadir konuşan arkadaşlarınızdan biriyim. 
Bana rica ettiğim müsaadeyi verirseniz her iki 
bahsi icabettiği kadar, lâyık olduğu derecede 
genişleteceğim, derinleştireceğim. 
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REÎS — Siz devam buyurun, efendim, müd

det hitam bulduktan sonra icabederse karar alı
rız. ' 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Müsait bir karar alınamazsa vaziyet 
ne olacak? 

REÎS — Teşmil edeceğiz. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De

vamla) — Tekrar ediyorum, bu iki bahis hak
kında söyliyeceğim fikirlerin bölünmesini ve 
natamam kalmasını istemem. (Konuşsun, sesle
ri) 

REÎS — Vukubulan tezahürattan mülhem 
olarak ittihaz buyurulan kararınıza taallûk eden 
bir ciheti tasrih edeceğim, bu müsaade Hamdul
lah Suphi Beyefendinin şahsına münhasır ka
lacaktır. (Sağdan ve soldan, şiddetli gürültü
ler, olmaz sesleri) O halde Beyefendi siz devam 
buyurun, müddetin hitamında reye koyacağım. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Arkadaşlar, bizim dünya milletlerine 
karşı bugün dokuz asırlık bir üniversitenin sa
hibiyiz, dememiz mümkün olurdu, eğer Alpaslan 
zamanında onun Veziri Nizamı Mülk'ün tesis et
tiği külliyelerimiz" şimdiye kadar devam etsey
di. Biz başlarız; müessese doğar ve ölür, yahut 
öldürürüz, tekrar başlar, tekrar ölür. Fatih dev
rinde de bir külliye kurduk, ne yazık o da de
vam etmedi. İstanbul Üniversitesinin eski Rek
törü Sıddık Sami Onar Avrupa'da üniversiteler
arası Joir kongreye davet edildi. O, bizim üni
versitemizin 500 senelik bir maziye malik oldu
ğunu söyledi. Halbuki Fatih Üniversitesi devam 
etmedi. Fakat 'eski rektörün fikrini anlıyorum, 
ve ona hak veriyorum. Müspet ilimlerin inkişafı
nı takibetmiyen Fatih Külliyesi üniversite ol
maktan çıktı, imparatorluğun enkazı üzerinde 
kurulan milletlerin yeni üniversiteleri bizim 
îkinci Meşrutiyette, îttihat ve Terakki zamanın
da kurulan ikinci üniversitemizden daha fazla 
bir kıdeme maliktir, çok hazin ve çok doğru. 

Çok eski bir milletin vatanı olan toprakları
mızda en yüksek ilim müessesemiz, tarihi bu 
kadar inkıtaa uğramış, bu kadar tekrar ve tekrar 
başlamak mecburiyetine düşmüş olmamalı idi. 
Hatıra gelen bir sual var, onu sizden evvel ken
dime sordum, eğer şimdiki üniversitemizden 
memnun değilsek bu teşebbüs umduğumuz neti
celeri vermemişse, bir hayal kırıklığına uğra-
mışsak niçin memleketin muhtelif köşelerinde 
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yeni üniversiteler açmaya teşebbüs ediyoruz. I 
Muvaffak olmamasından dolayı mı, yoksa mu
vaffak olmasından dolayı mı? Verilecek bir tek 
cevap var. Muvaffak olmasından dolayı. Muhak
kak faydalı olmuştur, hizmet etmiştir, muhtac-
olduğumuz yüksek seviyede ilim terbiyesi alan 
bir gençlik yetiştirmeye hizmet etmiştir. 

Millet Meclisine şahsi bir hâtıramı anlataca
ğım; Büyük Cemal Paşa adiyle anılan Meşruti
yet Bahriye Nazırı mâruf askerî devlet adamını 
hepiniz hatırlarsınız. Onun bir gün Darülfü
nunu ziyaret edeceğine dair bir haber aldık. 

Burada bir dakika dikkatinizi garip bir me
rakımız üzerine celbedeceğim. Yakın tarihimiz
de isim değiştirmek merakına çok tesadüf olu
nur. Evvelce memleketimizin bir zaptiye teşki
lâtı vardı. Avrupalıların kendi usulleri kendi 
anlayışları ve kelimenin delâlet ettiği mânayı 
tatbik sahasında kıymetlendirmeyi bilmeleri bi
zim tarihî müesseselerimizin isimlerini atıp bu 
kelimelerin yerine Avrupa'dan, Amerika'dan 
gelen isimleri koymamız bir âdet haline geçti. 
Zaptiye kelimemiz, jandarma oldu, sultanilerimiz 
lise oldu, şimdi liseler kolej oluyor. Nasıl ki I 
darülfünunumuz üniversite oldu, müderrisler 
profesör. Avrupalılar, Amerikalılar tarafından 
sindirilmiş mânadan istifade ederek biz darülfü
nunumuzu üniversite yaptık, müderrisler profe
sör oldu, meclisi müderrisin senato oldu, şeyhül 
müderrisin rektör. Medreseler ise fakülteler is
mini aldı. Son defaki ıslahatımız bu nevidendir. 
Seyrüseferde müşkülât olunca bu iki kelimeyi 
kaldırdık, yerine trafik kelimesini koyduk. Dün 
gazetelerde okudum, berberlerimiz kuvaför ol
muşlar, ve bir kongre akdetmişler. 

Arkadaşlar, bir sanive hep beraber düşüne
lim, başka ımT etlerin bilgisi, emeği ve fikirlere 
sadakati ile hâsıl olmuş kıymetleri tek kelime 
ile memleketimize nakletmek mümkün olacağına 
aramızda kimse inanabilir mi? Muhtacoldüğumuz 
kelime mübadelesi değil, kıymet Ve hüviyet müba-
delesidir. 

Cemal Pasa, benim de müderris olduğum da
rülfünuna geldi. Meclisi Müderrisin ona bir hoş 
geldiniz nutkunu söylemeye beni memur etti. 
Ben hitabemi, bu çok dikkate lâyık olan ve hâtı
rasına derin bir sevgi ile bağlı olduğum paşaya; 
arkadaşlarım ve kendi namıma söyledim. Ceva
bını bekledik, üç dakika, beş dakika geçti ayağa 
kalkmıyor. Demek ki, cevap vermiyecek, hayır | 
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büyük bir iradeden ve memlekete sadakatten-
ibaret bir şahsiyeti olan bu devlet adamı ayağa 
kalktı.' Şu cümleleri söyledi : Bugünkü münaka
şalarımızda bu cümleleri size tekrar etmenin bir 
faydası olacağını düşünüyorum. Onun sözlerine 
başlamadan evvel bir sarahate ihtiyaç var. O, 
İttihat ve Terakkinin başında bulunanlar büyük 
bir zaafın, yani tecrübesizliğin, yani birdenbire 
bir ihtilâl ile devletin en yüksek makamlarına 
geçmenin cezasını hem şahsen çektiler, hem çok 
sevdikleri memleketlerine çektirdiler. Birden
bire çok atlama, siyasette yakın ve uzak tari
hin biz>e sarahatle öğrettiği üzere, bazan yaman 
ve korkunç neticeler veriyor. 

Paşanın nutkundan bugünkü münakaşaları
mız için en 'ehemmiyetli addettiğim parçayı 
ayırıyor ve size tekrar ediyorum. O diyor ki : 
Biz teşebbüs ve hareket adamlarıyız, biz darül
fünunumuzun muhtelif sahalarda bize her han
gi bir harekete geçtiğimiz anda ışık tutmasını, # 

bizi, irşadından mahrum bırakmamasını istiyo
ruz, çünkü buna muhtacız. İrşadınız bizi yaman 
hatalardan kurtarabilir. Siz, ağır vazifeler ka
bul etmiş olan hükümet adamlarını ışığınızdan 
mahrum bırakırsanız işliyeceğimiz günahlarda 
sizin de payınız vardır. Eğer maziden gelip is
tikbale doğru giden nesillere; yani meçhulün 
engininden, istikbalin meçhulüne giden nesillere 
ve bunları sevk ve idare eden devlet adamları
na bir deniz feneri vazifesini görmezseniz bizim 
için ne talihsizlik, idare ettiğimiz memleket için 
ne talihsizlik. lUm dağıtan adamların yanma 
polis koymaya gelmez, ilim korku ile barışamaz. 
îlmi serbest bırakmalı ki, çocuklarımız kanaat 
ve iman adamı olarak yetişsinler. Korku altına 
düşmüş olan ilim, ilim olmaktan çıkıyor, bıra
kalım, ilim müesseseleri pervasızca yeni nesil
lerin ruhuna hakikatlerin aşkını telkin etsin ve 
yerleştirsin. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, bütün Avrupa üniversiteleri 
medrese olarak, yüksek din mektepleri olarak 
doğdu ve yaşadı. Orta çağdan sonra müspet 
ilimler bu müesseselerin içine aktı ve bu suretle 
bizim memleketimizin içinde ve memleketimizin 
dışında, Avrupa'da, Amerika'da çocuklarımızı 
göndermekte fayda bulduğumuz muhteşem ilim, 
kanaat ve iman müesseseleri halini aldılar. 

Hep beraber düşünelim; niçin topraklarımız
da yetişen çocuklarımızı iklim ve diyar aştıra
rak memleket memleket muhtelif üniversitelere 
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gönderiyoruz ? Bunun tek izahı oralarda ilim ta
mamen hürdür. Bütün kalbimle diliyorum, ilim 
müesseselerimiz her nevi siyasi endişelerimizin 
dışında ve üstünde kalsın. Eski bir mektep ho-
easıyım, bir orta mektepten başlıyarak iki sene 
zarfında darül muallimine, darülfünuna bahri
ye mektebine, darül bedayie hoca olarak gir
dim. Bu fırsatla memleketimin genç, terü ta
ze ruhlarını ta içinden seyretmeye fırsat bul
dum. Hayatımın en aziz hâtıralarını teşkil eden 
bu meslek hayatımdan size bir küçük vakayı 
nakletmek istiyorum : 

Senede bir gün bizi Tıp Fakültesi bir konuş
maya davet ederdi. Böyle bir ziyaretimde be
nim söylediklerime yaşı çok genç olan bir talebe 
ayağa kalktı ve cevap verdi. O sözünü bitirdik
ten sonra elimle işaret ettim ve yanıma çağır
dım, Cuma günü seni ocakta bekliyorum, bir şey 
konuşacağız, dedim. Bu Trabzonlu genç; verdiği 
cevapta ki, güzel, temiz sesle, fikirlerdeki vu
zuhla, anlatıştaki duygu ve iman perdesiyle be
nim dikkatimi celbetmişti. 

Üzerinde hitabete dair 21 kitabın ismi yazılı 
olan bir kâğıt verdim, bunları seneler zarfında 
yavaş yavaş oku dedim, ona bir de resim ver
dim, altına yazdığım satırlarda şu kelimeler var
dı : İstikbaline en güzel ümitlerimi bağladığım 
ve o istikbalde büyük muvaffakiyetler tahmin 
ettiğim Kâzım İsmail'e derin sevgilerimle ve iti
madımla. Bu resim şimdi onun muayene oda
sında, bu karşınızda gördüğünüz ihtiyar arka
daşınızın yüzü ile değil 24 yaşındaki Hamdul
lah Suphi'nin yaşı ile duruyor. O, çok mâruf bir 
doktorumuz, hitapları en derin bir zevkle ve 
takdirle dinlenen bir hatibimiz, asil ve doğru 
fikirlere gönlünü tamamiyle bağlamış bir ilim 
adamımızdır. Emin olunuz bir gencin istidatla
rında gördüğümüz müjdeleri vaktinde sezerek 
söylemek ve bir gün ve hattâ seneler sonra bu 
müjdelerin tahakkuk ettiğine şahit olmak ho
calık hayatının en aziz ve en mübarek mükâfa
tı olarak kalıyor. 

Bu gibi misallerim çoktur. Bana lütfen ayır
dığınız kısacık zamana ne yazık onları sığıştıra-
mam. Hürriyet Partisinde, Cumhuriyet Halk 
Partisinde, Demokrat Partide ve Cumhuriyetçi 
Millet Partisinde öyle kıymetler var ki, bu kıy
metlerin hattâ bâzı dargınlıklar, bâzı ayrılışlar 
pahasına ortaya çıkması gönlümüzün ta içinden 
bağlı olduğumuz memleketin yükselmesi huşu-
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sunda talihin bize duyurduğu en aziz haberler, 
en kıymetli vaitlerdir. Korku bunların ruhları
na hâkim olup sussalardı, biz onları nasıl tanı
yabilirdik, memleket muhtacolduğu adamları 
nasıl teşhis edebilirdi. 

Ben 1954 intihabından sonra burada kürsü
ye çıktığım gün yeni Meclise bir hitapta bulun
dum. Onun ilk cümlelerini size tekrar edeceğim. 
Ben karşınızda, üzerinde akşamın karardığı bir 
ufkum, siz benim karşımcla üzerinde sabahın ve 
ümidin ağardığı bir ufuksunuz. 

Biz, genç olan bu Millet Meclisi içinde eski bir 
tarif ile anlatayım, bakıyyetüssuyuf, yani, ölü
mün kılıncmdan kurtulmuş sekiz, on ihtiyarız. 

Memleketin ümitle beklediği birçok kıymet
ler, ve servetler bu Meclisin içinden çıkacak di
ye bekledim, o kıymetler her partinin içinde 
mevcuttu. Kendi köşemde, oturduğum yerden 
bazan Cumhuriyet Halk Partisinden, bazan De
mokrat Partiden, bazan Cumhuriyetçi Millet 
Partisinden yeni hatipleri dinliyorum, içimde 
ellerini yukarı kaldırmış, gözleri yaşlı bir ham-
dü sena var. Geç kaldım diye düşünüyordum, 
şimdi öyle düşünmüyorum, sevinecek sebepler, 
övünecek sebepler, aziz ümitlere hak veren çok 
büyük kıymetler ve bunların müjdeleri kafamın 
bir köşesinde, dünün sessizliği içinde ortaya 
çıkmak ve kendini göstermek için sıra bekliyor-
muş. 

Dün Demokrat Partiden bir genç kürsüye 
geldi, size lâyik devleti izah etti. İşaret ettiğim 
Osman Turan'dır. Fikirler güzel, ifade güzel, 
ilim o yaşa göre ne kadar geniş. Bu, eski mek
tep hocası için ne kadar sevindiren bir temaşa! 
Hürriyet Partisinden Ekrem Alican isminde di
ğer bir genci dinledim. Millî izzeti nefsin guru
ra kendinde hak buldu. Eski hoca kalbime ışık
lar yağdı. Yarın onun sesini bütün memleket se
ve seve dinliyecek. Turan Güneş'de böyle. O da 
Millet Meclisinin memlekete hitabında Türk 
halkının izzeti nefsini okşıyacak, sevindirecek, 
diğer bir kıymet, bir servet. 

Benim neslimin, sizin genç neslinizden istemek
te haklı olduğu bunlar ve bunlar gibi yeni hatiple
rimizin memleketin kendilerine verdiği vazifeyi hu
zur içinde görmelerine müsait, mesut, hür hava
yı inkişaf halinde görmektir. (Hafif, gürültüler) 

Arkadaşlar, affmızı rica ederim, size hitabe
den kimse altı devri belli başlı ricali ile, meşe-
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leleriyle, buhranlariyle ve ihtılâlleriyle ve 
hürriyetleri ile, öğrenmiş ve hafızasında sım
sıkı tatmuş bir kimsedir. Ben 1944 te, o 
zaman mensubolduğum Cumhuriyet Halk 
Partisinin karşısına çıkarak bu rejimin de
vam edemiyeceğini söyledim. Bütün Meclis bir 
tek partiden ibaretti. Hududu çizilmiyen, istedi
ğim kadar uzatmakta muhtar olduğum nutkum 
sırasında bir tek itiraz sesi yükselmedi, en ufak 
bir gürültü duymadım. Ne söylediysem arka
daşlarım, hepsini taşıdığım kanaatlerin bir ifa
desi sayarak beni serbest bırakmayı muvafık 
görüyordu. Anlattıklarım bittikten sonra yerime 
gittim, bir dakika, üç dakika, beş dakika bekle
dim, mevcut rejimi devam ettiremeyiz diye gös
teren nutkum yalnız bir infiale mâruz kalmadı 
değil, en ufak bir itiraza bile uğramadı. Sözle
rimde, hâtırası kalbimde aziz olan merhum ar
kadaşım Başvekil Recep Peker zamanında ken
disini Meclisin kadir ve itibarını kıran bir hare
ketin sahibi diye itham ettim, bu düşüncemin 
sebeplerini anlattım. Mukabele; uzun bir sessiz
lik, dikkatli bir dinleyişten ibaret kaldı. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi burada siz
den istediğim, mebusluk vazifesini ve mânevi 
mesuliyetini üzerine almış olanların* konuşmala
rına mâni olmaya teşebbüs etmemenizdir. 

Müsaade buyurunuz; harblerden harblere 
geçen bu eski dünyanın bin bir acı tecrübeler
le öğrendiklerini size söylemekte, bizimle bera
ber aynı hizmeti görmek için gelenler, tamamen 
serbest olsunlar. 

.Üniversitelerimizi geniş ihtisas sahalarında, 
yalnız gençlere değil, hepimize yol göstermekte 
serbest bırakalım, ilim adamlarımız arasında 
yanlış yollara sapanlar çıkarsa hataların tabiî 
neticesi olan cezalar, kırılan haysiyetleriyle, rağ
bet bulmıyan kürsüleriyle onları ya yollarından 
ayırır ya müesseselerinden uzaklaştırır, ilim ve 
siyasetin inzibat kuvvetleri beraber hava ala
maz, yan yana yaşıyamaz. 

Üniversite hatalarını, üniversitede toplanan 
âlimlerimizin kararları yollarından çevirmeye 
kifayet edecektir. 

RElS — Affmızı rica ederim, efendim, cüm
lenizin sonunu bekledim, zira vaktiniz bitmiş
tir. Şimdi soruyorum. Hamdullah Suphi Beyin 
konuşmasına devamını tasvibediyor musunuz? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Devam etmeniz, 
tasvip buyuruldu, efendim, 
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HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De

vamla) — Arkadaşlar; size hitabeden naçiz ar
kadaşınız 71 yaşma girmiştir. (Maşallah, maşal
lah, daha gençsin, sesleri) Çok teşekkür ederim. 
Darülfünunda hoca olduğum zaman 24 yaşında 
idim, o zaman Maarif Nâzın olan Şükrü Beyle 
aramızda ağır bir münakaşa geçti. Münakaşa 
Darülfünun konferans salonunda cereyan etti. 
Bir muharririmizin, Türkler Acemler tarafın
dan temdin edilmiştir, fikri ile Binbirdirekte 
Millî Talim ve Terbiye merkezinde verdiği konfe
rans bu defa darülfünunda tekrar edilecekti. 
Bu konferansı Maarif Vekilimiz himayesine al
mış, bunu öğrenince 45 - 50 arkadaş içtima ye
rinde yanyana oturduk ve konferansın başla
masını bekledik. Arada birçok resmî kimseler 
var, bâzılarının isimlerini söyliyeceğim. Maarif 
Nazırından mâada bu nezaretin müsteşarı olan 
Simit, Veliaht Abdülmecit Efendi, tanıdığınız 
mâruf şairimiz Abdülhak Hâmit Bey, Celâl Nu
ri Bey, birçok darülfünun hocaları ve bütün 
salonu yalnız oturarak değil, ayakta dolduran 
darülfünun gençleri. 

Hatip Süleyman Nazif Bey kürsüye çıktı. 
Elinde bir tomar kâğıt var. Gözlüklerini iyice 
yerleştirdikten sonra etrafına baktı ve söze baş
ladı : «Bir zamandan beri bize Turan'dan bah
sediyorlar. Emin olunuz bu hatipler, bu muhar
rirler, Turan'm nerede olduğunu bilmezler.» de
di. Yerimde ayağa kalktım, yüksek sesle ce
vap verdim. , Darülfünunlar hangi me'mleketin 
ise o memleketin gençliğine, millî izzetinefsi, 
tarih şuurunu telkin eder. Siz, Türklerin Acem
ler tarafından temdin edildiğini söylüyorsunuz. 
Böyle bir konuşmaya Türk Darülfünununun du
varları arasında yer verilemez, asla verilemez. 
Bu yalnız bir hata değil, hatadan çok daha bü
yük bir şeydir, devamı tasvibedilmek mümkün 
olmıyan yersiz; mânâsız, hiçbir teyide mâlik 
olmıyan gelişi güzel söylenmiş, bomboş, indî bir 
bühtandan ibarettir. Muharririn ismini söyle
dim. Türk Darülfünunu; Türk Milletinin asır
ları değil, 2 600 seneyi dolduran medeniyetini 
anlatmaya, öğretmeye memurdur. Emin olunuz 
sizi mukabil fikirlerimizle yere vurmanın çare
sini elimizde tutarak buraya gelmiş bulunuyo
ruz. 

Maarif Nâzın ayağa kalktı, ismimle bana 
hitabetti; yanlış bulduklarınızı bir kağıda kay
dediniz, konferans biter bitmez size söz verece-
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ğiz, mukabil fikirlerinizi söylemekte serbestsi
niz. Nazıra Türkiye Darülfünununda bu cins
ten bir konferansa riyaset etmeye asla mezun 
olmadığını, eğer muharririn bu nevi fikirlerine 
tahammülü varsa bunu ancak evinde dinliyebi-
leceğini söyledim. Ne yazık ki, konferansın so
nunda resmî şahsiyetler salonu derhal terk et
meye başladılar. Ve ben yerimden kürsüye fır
ladım, saltanatın emin ve mücerrep mesnedi 
olan Türk Milleti aleyhine verilen bir konfe
ransa veliahdın iştirakinden dolayı duyduğu
muz teessürü söyledim. Vakayı siz çok küçük 
bir hulâsa halinde anlatıyorum. Muhakkak me
rak .etmişsinizdir, acaba netice ne oldu?, mü
derris bir ihtarname mi aldı, vazifesine nihayet 
mi verildi? Ittihad ve Terakki Merkezi Umu
misi Şükrü Beyi istifaya davet etti, 15 gün son
ra o vazifesinden ayrıldı, benim vazifem devam 
etti. 

Benimle, İttihat ve Terakkinin üç büyük 
rüknü arasında, çok mühim mevkiini bildiğiniz 
Cemal Paşa muhatabım olarak bir ihtilâf mü
nakaşa ediliyor. Türk Ocaklarının merkezinde-
yiz. Veliaht Abdülmecit Efendi o akşam misa
firimizdir. Salon Fâtih'ten gelen sarıklı ho
calar, Beyoğlu'ndan gelen Rum, Ermeni, Mu
sevi vatandaşlarımız ve ocağın mensubu ve
ya davetlisi olan büyük bir topluluk Türk ka
dınlarının «yeni Turan'ı» seyretmek üzere içti-
mada hazır bulunuyorlar. Dahiliye Vekili, başı 
Yavuz Sultan Selim'in başı gibi kesif bir irade
den ibaret olan Dahiliye Nâzın Talât Bey bir 
telefonla şimdi size hitabeden kimseyi, kendisi
ni ziyarete çağırdı. Bugün İttihat ve Terakki 
merkezinde nasıl bir vaka cereyan etti, biliyor 
musunuz?, diye sordu. Hayır, dedim. Fâtih 
medreselerinin hocaları fırkamızın merkezine 
geldiler, ocakta Türk kadınlarının sahneye çı
kacağını haber aldıkları için hükümeti derhal 
tedbir almaya ve bu vakanın olmasını yasak et
meye davet ettiler. Yüzleri, halleri büyük bir 
teessüre kapıldıklarını gösteriyordu. Arkadaş
larla aramızda konuştuk, siz bu akşam kadın
ların sahneye çıkmasına mâni olacaksınız. Ke
limeleri yavaş yavaş ve itina ile söyliyerek ve 
gözlerimin içine bakarak kararın ehemmiyetini 
hissettirdi. Eğer teşebbüs vukua gelirse Bayızit 
Komiseri emir almıştır, içtimainizi dağıtacak. 
Nazıra sordum, Meşrutiyetten beri kaç cemiye
te ruhsat verildiğini sorsak faydalı olur, zan-
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mndayım. Bunu öğrendikten sonra size mâru
zâtım olacak. 

Hususi kalem müdürünü çağırdı, benim sua
limi ona tekrar etti, bir çeyrek sonra müdür 
cevabı getirdi, 670 küsur cemiyete ruhsat veril
miş. Bu haberi dinledikten sonra tecrübesizli
ğinden maada hiçbir zaafı olmıyan bu harikul
ade insana şunları söyledim. Kuruluş sayısı bu 
kadar yüksek olan cemiyetlerden kaç tanesi 
ayaktadır biliyor musunuz? Hayır cevabını al-

/ dım. Beraber sayalım. Elimin parmaklarım 
açarak ve her sayıda birini kapıyarak saymaya 
devam ettim, yalnız sekiz tanesi ayakta kalmış, 
diğerleri kapanmış veya kapatılmış. Beyefendi 
müsaade ediniz, Türk ocakları yaşasın, memle
ket bu müesseseyi vücuda getiren büyük fikrin 
hizmetinden mahrum kalmasın. Hayır dedi, 
kararımız katidir, mutlaka menedeceğiz. 

O akşam geldi, içtima başladı, biraz evvel 
anlattığını mühim şahsiyetler kendilerine ayrı
lan koltukları işgal ettiler, oturacak yer değil 
ayakta duracak yer kalmamıştı. Sahneye çık
tım, İttihat ve Terakki yaptığı büyük ihtilâle, 
onun ruhuna ve onun taahhütlerine hiyanet edi
yor diye bir nutuk söyledim. Sokak ihtilâli kor
kusu önünde memleket kaderini ellerinde tu
tanlar Türk kadınının, bir sultan başından bin 
kere daha aziz olan haysiyetini ayaklar altına 
atmaktan çekinmiyorlar. Biz kararımızı tatbik 
edeceğiz, bunun neticelerine razıyız. Orman 
Ticaret ve Maadin Nezareti Mektupçusu Reşat 
Beyin kızı Hurrem Hanım sahneye çıktı ve^ pi
yanonun önüne oturdu. Bu hanım bir hemşire-
zademdir, onun kocası eski Ticaret Vekili Mah
mut Nedim Gündüzalp'tır. Piyanoya başladı, 
Merhum Doktor Mazhar Paşanın oğlu Münir 
Bey kemanı ile ona refakat etti. Benim söyle
diğim nutukta sadece bir itham yok, devlet mü
essesesi Türk kadınlarının, Devlet Reisi Türk 
kadınlarının, ordulara başkumandanlık etmiş 
Türk kadınlarının, Asya, Şarki - Avrupa ve Af
rika tahtlarına hükümdarlar vermiş Türk ka
dınlarının hâtıraları ve tarihleri var. 

Hurrem kelimesi türkçe değil arapçadır, ji-
nese kelimesi türkçe değil rumcadır. Mehal ke
limesi türkçe değil acemcedir. Kirem kelimesi 
türkçe değil rusçadır, ıslavcadır. Türk kadım 
eve kapatılırsa memleket iktisadı yıkılır, Türk 
kadım muhteşem bir verasetin hazinesidir. Bil-
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diklerimi ve hatırladıklarımı birer birer anlat
tım. Çekinmeden size söylüyorum, böyle bir te
şebbüse düşmandır diye tanıtılmak istenilen 
halk nutkum bittikten sonra beni tekrar beş 
defa kürsüye çağırdı ve hükümet Türk ocak
larına dokunmadı. Bu suretle Bayezit komiseri 
vazifesiz kaldı ve Cemal Paşa da mensubolduğu 
siyasi zümrenin mümeyyiz vasfını teşkil eden 
ihtilâl fikrine sadık kaldı, bizi yolumuzdan çe
viren bir kuvvet değil, bizi himaye eden bir 
kuvvet olarak işçal ettiği mevkide oturdu. 

Aradan elli seneye yakın bir zaman geçti. 
Şimdi anlamaya ihtiyacımız var : Üniversite ve 
müesseselerimiz hakkında düşüncelerimiz dara-
lacak mıdır, genişliyecek midir? Yalnız ve yal
nız genişliyeeek diye bir cevap verebiliriz. 

Hafızamda minnetle, şükranla sakladığım 
hâtıralarımdan biri, benim İstanbul'daki baba 
yadigârı evime pek yakın bir yerde yaşamış ve 
ölmüş olan Zembilli Ali Efendiye aittir. Dini
mizin en aziz, en mübarek simalarından biri 
olan, bu kanaati imandan ibaret, gönlü hiçbir 
korku bilmez, iman adamı merhum Zembilli Ali 
Efendi; sesi hiddetle çıktığı vakit etrafa zelze
le salan Yavuz Sultan Selimin karşısmdadır. 
İnsan kıymetini birçok şereflerine ayrı bir şe
ref ilâve eder derecede idrak etmiş, duymuş 
olan padişah meşhur âlimi karşısında buluyor. 
O bir irade ile ipek ticaretini menetmiştir, 20 
museviyi bu yasak ticareti yapmakta devam et
tikleri için padişah hudut dışarı edilmeleri için 
bir irade çıkarmış. Zembilli bu iradenin aley
hindedir. Padişaha soruyor, çarşılarda, meydan
larda ilân edilmiş olan bu irade neticesi 20 mu-
sevinin hudut dışarı edilmesi doğru mudur, de
ğil midir? Başı bir kaya parçası tesirini veren, 
kulağında ve boynunda inciler, çocukluk ve 
gençlik senelerinde resimlerini İstanbul'un bü
tün kahvelerinde, çayhanelerinde seyrettiğim 
ve ezberlediğim Yavuz, bu isme çok lâyık olan 
Yavuz,' yıldırım gürültüsünü hatırlatan sesiyle 
iman adamına haykırıyor, sen yalnız din işle
rine memursun, ben dünya işlerine memurum, 
bu irademe karışman hatadır. Zembilli cevap 
veriyor, padişahım senin ruhunu da kurtarma
ya memurum, sana günâh işlemeye müsaade ede
mem, diyor ve çıkıp gidiyor. Sonra ne olduğu
nu benden çok daha ihtiyar olan tarih size an
latacaktır. Selim iradesini geri aldı, yalnız o 
museviler değil onların çocukları, karıları, ana-
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l an ve babaları haksız yere ceza görmekten, 
zulme uğramaktan kurtuldular. 

Büyük imanın kendine taht kurduğu kalb-
lerin etrafında zulmün nefes almasına imkân 
yoktur. Osmanlı padişahları sayısız eserlerin 
sahibidirler. Yalnız onların sarayları yoktur. 
İstanbul'da saray ismini taşıyan ne kadar bina 
görürseniz; fakrü sefalete düştüğümüz, Avrupa 
kasaları önünde çanak tutarak dilendiğimiz za
manların yadigârıdır. Evvelkiler halka hizmet 
etmeyi bilir, kendilerinden evvel hidematı umu
miye binalarını düşünür yaparlardı. 

Üniversitemiz ve yeniden kurulan ve yeni
den kurulmak üzere bulunan üniversiteler ilim 
dediğimiz kaadir imanın mabetleri olarak taraf 
taraf yükselmiş ve yükselmekte devam ediyor. 

Geçici siyasi endişeler, onların ruhlarımız 
üzerinde hükümranlığına mâni olmamalı. Hata 
ne vakit başgösterirse bu büyük müesseseler 
de vazife alanlar kendi görüşleri ile, kendi ek
seriyetleri ile hataları durdurmak ve onların 
ziyanına mâni olmak imkânını elinde tutar. 

Üniversiteler susacak, gazeteler susacak... 
Memleket üzerinde bu havayı, bu sessizliği ta
savvur etmek bile istemem. Böyle bir tedbirden 
hâsıl olacak ziyan ne acı neticelerle ödenir. O-
nun tarifini sizin takdirinize bırakıyorum. 

Size şimdi lâyik devlet fikrinden bahsedece
ğim. Lâik devlet din düşmanı devlet değildir. 
Din beşeriyetin tarihi ile başlar, din, medeni
yetlerin tarihleri ile beraberdir. 

İslâm dini ve islâm medeniyeti beşeriyet ta
rihinin ne güzel, ne aziz ve ne büyük bir mer
halesini teşkil eder. Ben ilk defa değil üçüncü 
defa Millet Meclisine bu meseleden bahsediyo
rum. 

Merhum Recep Beyin Hükümeti sırasında, 
lâik devlet nedir? Biz nasıl hatalı yola düşmü
şüz bunu anlatmaya çalıştım.. 

1947 Kurultayında aynı bahsi Cumhuriyet 
Halk Partisinin murahasları önünde tekrar mü
nakaşa ettim. Daha evveli var, 1927 de Bü
yük Reisimiz, hâtırası kalbimizde her gün da
ha aziz olan Birinci Cumhurreisi Atatürk'e ay
nı mevzuda fikirlerimi söyledim. Bir gün İkin
ci Cumhurreisimiz İsmet İnönü ile bu bahse yi
ne temas ettik. Her defa tekrar ettiğim rica
mın esasını şu birkaç kelime içinde toplamak 
mümkündür. Bizden evvel lâik devlet teşkilâ
tını muvaffakiyetle yapmış milletler var. îsviç-
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re'de, Belçika'da, Fransa'da ve Amerika'da 
muhtacolduğumuz misalleri görüyoruz. Burada
ki tatbikat onların benimsedikleri usullere ve 
şekillere asla uymuyor. İsmini söylediğim dört 
ayrı memlekette lâik devlet nasıl anlaşılmıştır, 
oradaki sefirlerimize birer telgraf çeker sora
rız, 20 gün, bir ay, bir buçuk ay sonra cevap
lar elimizdedir. Hayretle göreceğiz ki, yanlış 
bir yoldayız. Devletin kendi resmî teşkilâtı 
içine koymak istemediği din tedrisatı halkın 
vücuda getireceği müesseselerle mükemmel su
rette temin edilir, tatmin edilir. Bugün Tür
kiye'de bâzı din müesseseleri devlet kadrosuna 
dâhildir. Diyanet işleri, ilahiyat Fakültesi gi
bi misaller hepimizin malûmudur. Fransa yal
nız Fransa dediğimiz topraklarda mevcut din 
ihtiyacını karşrlamıyor. Başka memleketlere 
kadın ve erkek din adamları gönderiyor. Bi
zim memleketimizde Nötre-Dame de Sion'da 
vazife gören din kadınları kızlarımızı yetiştiri
yorlar. Sen Jozef, Sen Benevo'da erkek ço
cuklarımızın tahsili ile alâkadar oluyorlar. Ame
rika, bu en büyük lâik devlet yalnız istanbul'
umuzda Bible Hause ve genç hiristiyanlar teş
kilâtı ile terbiye ve telkin vazifesini görmekte
dir. Amerikan kolejlerinin tesisinde aynı mak
sat tamamen mevcut idi. Belçika'da Katollik 
Luven Üniversitesi bütün fakülteleri ile tam bir 
yüksek ilim ocağıdır. Biz dış memleketlere 
din adamları göndermek şöyle dursun kendi
mizin muhtacolduğumuz din adamlarını yetiş-
tiremiyoruz. 

1815 te Viyana'da toplanan Milletlerarası 
kongre bir beyanname neşretti. Bu beyanname
nin maddelerinden biri, papalara, Nonce Apos-
toliklere her yerde kordiplomatiğe riyaset hak
kını tanır. Ben Bükreş'te bulunduğum on üç 
sene zarfında iran'ın ve Mısır'ın Müslüman se
firleri ile, bütün Protestan ve Ortadoks milletle
rin sefirleri ile beraber Papalık makamının mü
messilleri arkasından saraya ve millî bayram
lara iştirak ettim. Vatikan'ın mümessilleri ken
dilerinin namına olduğu kadar bizim namımıza 
da nutuklar iradettiler. Bir tek defa biz Non- ı 
ce'leri kifayetsiz bulmadık. Bizim namımıza da 
konuşmalarından dolayı şikâyet hissine kapıl
madık. Çünkü mükemmel surette yetişmiş in
sanlardır. Size itiraf ediyorum, lâik devlet ka
rarı çıktığı vakit en aşağı kademeden en yuka
rı kademeye kadar bu cinsten bir devletin hu- i 
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ı susiyetleri neden ibarettir, buna dair kâfi ma

lûmatı olan aramızda bir tek kimse yoktu. 
Muhterem Başvekil Adnan Beyefendi, Kon-

I ya'dan geçerken orta tedrisata din derslerinin 
konacağını söyledi. Bu, her tarafta bir münaka
şa mevzuu oldu. Arzu ederdik ki, lâik devlet 
din tedrisatı, din adamlarının yetiştirilmesi hü
kümette, iktidar partisinde ve nihayet Millet 
Meclisinde umumi bir münakaşa mevzuu olsun 
ve Meclisin ekseriyet kararı ile ona en salim, 
en faideli şekli verelim. 

iki ihtimal, iki yol var. Ya lâik devlet ol
maktan çıkacağız, Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
buna dair olan maddeyi değiştireceğiz, dine aid-
olan vazifeleri devlet kadroları içine alacağız, 
yahut milletçe din teşkilâtı yapacağız, dinî 
hizmetlerin her nevi ihtiyacını karşılıyacak mü
esseselerimizi milletçe vücuda getireceğiz ve bü
tün hayır müesseselerine olduğu gibi devlet 
bütçesinden bu büyük lüzumu tatmin edecek pa
ra yardımında bulunacağız. 

Fransa'da Combes Hükümeti zamanında di
ni devletten ayıran kanundan sonra din mües
seselerine yardım esasının kabul edilmiş olması 
önümüzde dikkatimizden kaçmaması lâzımgelen 
bir örnektir. 

Şimdi, bugünlerde bu yardım fikri etrafın
da Fransız Meclisi Mebusamnda tekrar müza
kereler cereyan ediyor. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Lâiklik 
nedir? 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Fertleri ve milletleri iman işlerinde 
serbest bırakmaktır, kimsenin,dinine müdahale 
etmemektir, halk din teşkilâtı yapmak istediği 
vakit buna mâni olmamaktır. 

Bir noktaya çok büyük bir ehemmiyetle dik
katinizi celbetmek isterim. Eski Yunanistan'
dan bugüne kadar dinî felsefe, yani iman felse
fesi ve maddi felsefe, ayrı ayrı, devam edegel-
mektedir. Son devrin dikkati çok fazla üzerine 
çekmiş olan din adamlarından biri Eiemstien'a 
sordular, Allah'a inanıyor musun? Verdiği ce
vabı hürmetle size tekrar ediyorum. Kâinatın 
seyirleri ile karşı karşıya kaldığım dakikalar
da Allah içimde hazırdır. 

Tarih boyunca en büyük zekâ zirvelerini bir 
silsile dağ halinde karşımızda tasavvur ediniz. 
Bu zirvelerden biri belki en harikuladeleri, en 
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muhteşemleri arasında yer alan, kâinatın meka
nizması nasıl işliyor, bize tarif eden Newton'-
dur. Bu eşsiz zekâya malik nadir insan, öldüğü 
vakit yatağında dizleri kırılmış ve dizlerinin 
üzerinde bir kitap duruyordu. Newton İncil'in 
Apokalips bahsini okurken gözlerini kapadı ve 
öldü. 

Din müessesesi müspet ilimlerin inkişafı ile 
ehemmiyetini kaybediyor mu? Müsterih olarak 
size hayır, diyebilirim. Müspet ilim meçhulün 
bir perdesini açarsa buna mukabil arkada bir
biri ardınca derinleşen, uzıyan, büyüyen meçhu
lün diğer perdeleri iniyor. 

Ankara Palas'ta, eski Estonya Hariciye Na
zın Pusta ile beraber bir akşam yemeği yiyo
ruz. Bu zat, memleketi Ruslar tarafından isti
lâ edildikken sonra Amerika'ya iltica etti. Sof
rada, hâtırasına minnetle bağlı olduğum Ebüz-
ziya'mn oğlu Ziyad da var. Nazırın \ıe Ziyad'm 
hanımları aynı sofra etrafında toplanmış bulu
nuyorlar. Pusta'ya sordum, Amerika milleti din
dar mıdır? Verdiği cevabı size tekrar ediyo
rum : Ben ibadetlerimi St. Patrik Kilisesinde 
yapmaktayım. Bu kilise, duvarları içine ancak 
üç bin kişi alabiliyor. Kar ve yağmur altında, 
fırtınaların estiği saatlerde kilisenin dışında 
8 - 1 0 bin kişi şemsiyelerini açmış vaizin hitabı
nı takibediyor. Amerika'da altı sene tahsil eden 
büyük oğluma sordum, Amerika dindar mıdır? 
Veriği cevabı tekrar ediyorum : Baba, Pazar 
günleri büyük ve küçük şehirlerde sokakların 
tenhalığı dikkati celbeder, çünkü Amerika'lılar 
çok sevdikleri vaizlerinin etrafında kiliselerde 
ibadet halindedir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Biz nasıl 
yetiştiriyoruz? 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De
vamla) — Tedbirlerimiz kifayetsizdir, büyük 
maksadı tatmin etmiyor, temin etmiyor. Mesele
yi lâyık olduğu büyük ehemmiyetle, kül halin
de mütalâa etmeliyiz ve nesillerce münakaşa 
mevzuu olmaktan çıkaracak hal çaresini bulma
lıyız. Bu ihtiyaç bir dert olmakta devam etme
sin. 

İstediğim bir şeyi mutlaka sözlerime ilâve 
etmeliyim. Din adamını lâyık olduğu tahsile, 
şerefe kavuşturmalıyız. Onlar, bizim memleke
timizde vereceğimiz ilmi elde ettikten sonra, bâ
zılarını Oksfort'a, Kembriç/e, bâzılarını Sor-
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bon'a, Alman üniversitelerine, bazılarını Arap-
çayı mükemmel ve hattâ belâgatle konuşabilme-
leri için Arap memleketlerine, Arap medresele
rine göndermeliyiz. Ta ki, din adamlarımız di
nin lâyık olduğu geniş, şâmil, ilme malik olsun
lar. Ancak bu şekilde zabitlerimiz gibi, doktor
larımız gibi, mühendislerimiz gibi lâyık olduğu 
itina ile yetiştirilmiş din adamları Cumhuriyetin* 
dostu, Türk halkının mürebbisi ve mürşidi olur
lar. Onların istidadında Türk ırkının bütün bü
tün kabiliyetini, kemalini ve şümulünü bulabili
riz. Kendimizde de meselenin bizim için ehem
miyetini tamamen idrak ettiğimiz gün hudut-. 
suz imkânlar karşımıza çıkacak ve bu yolda 
sarf edeceğimiz emeklerin mükâfatını memleke
tin, milletin nef'ine olarak elde etmiş olacağız. 

Meclisin içinde ve dışında din bahsinde fikir
lerinden istifade edeceğimiz kimseler mevcut
tur. Bunların nesli daha tükenmemiştir. Ayrı 
bir heyet vücuda getirelim, altı ay, yedi ay, 
bir sene çalışsın. Başkaları ne yapmış, biz ne 
yapmalıyız? Dâvayı bütün şümulü ile mütalâa 
etsin ve bize din tedrisatının halk tarafından 
nasıl takip ve tatbik edileceğini gösteren lâyi
hasını versin. 

Millet Meclisine düşüncelerimi söyledikten 
sonra, ricam bundan ibaret kalacaktır. Din me
selesi vardır, bu mesele en büyük itinamıza lâ
yıktır, parça parça, zaman zaman düşünmiyelim, 
hep birden düşünelim, hep birden halledelim, 
onu bir kül halinde düşünelim ve bir kül halin
de halledelim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

ENCÜMEN NAMINA MEHMET KARASAN 
(Denizli) — Biliyorsunuz ki, lâiklik meselesi 
Türkiye'de yalnız Cumhuriyetle başlıyan bir 
mesele değildir. Cumhuriyetten evvel de din 
ve devlet meseleleri uzun münakaşaları mucip 
olmuştur. Bugün de hâlâ aynı mesele üzerinde 
duruyoruz. Meselenin iyi anlaşılabilmesi için 
size lâiklik mefhumu ve bunun muhtevası hak
kında bâzı şeyler söylemek istiyorum. 

Arkadaşlar; lâik kelimesi Yunanca lâos keli
mesinden gelir ve mânası halk demektir. Bina
enaleyh eski çağlarda devleti idare eden, dev
letin işlerine müdahale eden, devletin kanunla
rını vaz'eden veya vaz'etmekte esaslı unsur 
olan dini smıfa (YaniKlarişkos'a karşı) halktan 
olan kimselerin idareyi ele alması mânasına ge
lir. Meseleyi böylece vaz 'ettiğimiz zaman lâiklik 
meselesi bakımından memleketimizde bugün 
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hüküm süren birçok mübhemiyetleri bertaraf 
edilebilir, kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, demokrasi üze
rinde çok konuşuldu, burası bir nevi akademi 
haline geldi. Müsaade ederseniz ben de bir iki 
kelime söyliyeyim. 

Demokrasi devlet idaresini ele almak istiyen 
toprak sahibi Aristokrasi veya servet sahibi oli
garşiye, karşı halk sınıfının idareyi eline alma
sıdır. Lâiklik meselesi doğrudan doğruya de
mokrasinin doğurduğu bir meseledir. Nasıl de
mokrasi halkın aristokratlardan idareyi ele al
ması ise aynı şekilde yine aristokratlarla bera
ber memleket idaresine müdahale eden ruhban 
sınıfının idaresi karşısında halkın idareyi kendi 
eline almasıdır. Bu bakımdan ilk lâik devletle
rin eski çağda görüldüğünü biliyoruz. Bunun 
en güzel misallerini eski Yunan siteleri vermiş-. 
tir. (Nomos) kanun, yazılı kanun, halkın reyle-
riyle kabul edilen ve tatbik edilen kanundur. 
Şu halde halk, kendi idaresini eline aldığı za
man, ne ruhban, ne de asilzade zümresini kabul 
etmeyip demokrasi doğuyor, lâiklik bunun tabiî 
neticesi olarak ortaya çıkıyor. 

Binaenaleyh meseleyi bu bakımdan ele aldı
ğımız zaman memleketimizde böyle bir sınıfın 
memleketi idare ettiği mevzubahsedilemez. Ka
nunlarımız Meclisten çıkıyor, icra kuvveti onun 
hükümlerini yerine getiriyor ve burada dinî 
mülâhazalarla kanun yapılması mevzuu bahis de
ğildir. Bu bakımdan lâiklik meselesi katiyen 
zedelenmiş sayılamaz. Ama bunun yanında çok 
söylenen bir mesele, siyasi mesele haline getiril
mek istenen bir mesele var, bu da din tedrisatı 
meselesidir, arkadaşlar. 

Lâiklik meselesi ilk defa olarak Fransız 
inkilâbmda siyasi bir mesele olarak ortaya atıl
mıştır. Fransız inkılâbında, Konvansiyonda ge
çen hâdiseler malûmunuzdur, Condorcet,nin ge
tirdiği kanun lâyihasmdaki tarife'göre lâiklik; 
ne devletin dine, ne de dinin devlete tasallutu
dur. Binaenaleyh devlet din işlerine karışmadığı 
gibi, din de devlet işlerine karışamaz. Condorcet 
bunu şimdi mecburi öğretim dediğimiz, meşhur 
Maarifi Umumiye Kanununda tarif etmiştir. 
Aradan bir zaman geçtikten sonra Robespierre 
papazları tâkibediyor. Condorcet buna karşı 
bir manifesto neşrediyor. Inkıl |bm demokrasi
den^ lâiklikten çıktığını söylüyor, çünkü diyor 
dün dinin devlete tasallutuna karşı inkılâbı ge-
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tirdik, onları bertaraf ettik, fakat bugün, dev
let adamları din işine karışmaktadırlar. Niha
yet bu sözlerini hayatı ile ödemiştir. 

Mesele bu şekilde alındığı zaman, din ted
risatı meselesi sadece bir tedrisat meselesidir, 
ben bunun lâiklikle münasebetini göremiyorum 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

Sonra pek muhterem üstadımız Hamdullah 
Suphi Bey burada kiliseden bahsettiler. Çok ri
ca ederim, hepimizde bir din mefhumu vardır, 
bir din adamının siyasi mümessil olması ne de
mektir? Oradaki mümessiller din mümessili de
ğil, doğrudan doğruya politika adamlarıdırlar. 
Biliyorsunuz, Vatikan Kilisesi, ruhani rolünü 
kaybedip, hiristiyan camiasından ayrılarak bir 
devlet olmaya başladığı vakit birtakım isyan Ha
reketleri başlamıştır, reform hareketleri, Protes
tanlık, İngiltere kilisesinin Roma'dan ayrılması, 
buradan ileri gelmiştir. Yavaş, yavaş italyan 
birliği geliştikçe, papalık küçük bir arazide, Va
tikan duvarları içinde mahsur bir devlet ola
rak kalmıştır. Fakat , hâlâ siyasi mümessilliği 
devam ediyor ve dünyanın her tarafına mümes
siller gönderiyor. Ama bu devletler bu mümes
sillerden her yerde memnun değillerdir. Allah 
göstermesin; eğer biz Türkiye'de böyle bir şey 
yapmaya kalkacak olursak devletimizin temeli
ni teşkil eden lâyiklik anlayışını mahvetmiş olu
ruz. 

Sonra din adamlarımızın yetişmesinden bah
settiler. Onu da izah edeyim. Bizde din birliği 
islâm birliğidir. Müslüman âlimi hiristiyan mem
leketlerde yetişmez arkadaşlar. Biz mutaassıp 
değiliz. Bendeniz Fransız mekteplerinde oku
dum, Fransız üniversitesinden mezunum, genç
lerimizi yabancı memleketlerde tahsiline devam 
etmesini arzu ederek oralara gönderiyoruz; fa
kat, papazlar oralarda nasıl âyin yapıyorlar onu 
Öğrensinler istemiyoruz. Ben, din tedrisatı yap
mış bir hoca olarak şunu arz edeyim arkadaşlar; 
din adamları bunları yani papanın mümessille
rini din adamı telâkki etmiyor. 

Kezalik Yunanlılarla aramızdaki mesele, 
Kıbrıs meselesi, Yunan Devletinin lâik bir dev
let olmayışından ileri gelmektedir. Ortadoks 
kilisesinin Bizans imparatorluğunda mevcudol-
mıyan fakat Osmanlı imparatorluğunun Orto
doks memleketlerde tesis ettiği otorite tarzında 
bir Ortodoks geleneği vardır. O hayati ve siya
si münasebetlerimize mâni oluyor. Osmanlı im-
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paratorluğunun ananelerini onlar muhafaza 
ediyorlar. Biz bunu muhafaza etmeye kalkarsak 
Cumhuriyet ne olur? 

Fransa, dedim; bugün hiçbir zaman inkâr 
etmezsiniz ki, dünyada en fazla lâyikliği muha
faza eden, din alehdarı. yetiştiren memleket 
Fransa'dır. Arkadaşlar bugün Fransız mektep
lerinde dinî tedrisat yapılmaktadır. Bendeniz 
ilahiyat Fakültesinde hoca olduğum vakit tet
kik ettim. Bir Fransız şehrine uğradım. O Fran
sız şehri katolik kilisesinin merkezidir ve orada 
çok eskiden beri mevcut bir katolik üniversite
si vardır. Buradaki lâyik üniversite ile katolik 
üniversiteyi ziyaret ettim. Üniversite rektörüne, 
din öğretimi hakkında bâzı şeyler sordum. De
di ki : «Fransa'da din meselesi kanunların ta
rif ettiği şekilde cereyan etmez. 1905 teki kanun 
çıktığı zaman lâyiklik vaz'edildi ve papas cemi
yetleri lâğvedildi, din dersleri de kaldırıldı. Fa
kat şöyle garip bir vaziyet hâsıl oldu, mevcut 
mekteplerdeki din tedrisatına dokunulmadı, 
yeni açılan mekteplere din tedrisatı konmadı. 
Fakat Birinci Cihan Harbinden sonra, harbin 
tesiriyle komünizm tehlikesine karşı bir aksül-
amel olarak dinî tedrisatı koyduk, yeniden dinî 
tedrisatı getirdik.» (Bravo sesleri) «Ve bugün, 
dedi, halen mevcut kanunlarımıza göre ve yeni 
çıkan kanunlarda dinî tedrisat mekteplere kon
muştur. Fransa'da halen okutuyoruz. îşte Fran
sa'da vaziyet budur. Arkadaşlar bu meseleyi 
ciddî olarak, ele almak istersek, her türlü siya
si mülâhazadan ayrı olarak ve bir millî terbiye 
meselesi, millî bir ahlâk meselesi halinde her 
şeyin üstündü çocuklarımızı bir insan olarak 
yetiştirmek '«selesi şeklinde halletmemiz lâ
zımdır. (Bravo sesleri, alkışlar) O zaman mese
lenin içinden çıkmamız mümkün olur.» Rektörle 
konuştuğumuz din öğretimi orta öğretimde ve
rilmektedir. 

Geçenlerde italyanlar gelmişlerdi, söz arasın
da kendilerine sorduk; «sizde din tedrisatı na
sıldır?» diye. Onlar da ilk, orta ve yüksek mek
teplerde din tedrisatı yapılmaktadır, dediler. 
italya müteassıp Katolik olduğu için bunu misal 
olarak almıyacağım. 

Almanya'da Katolik üniversiteleri vardır, 
bunlar tedrisat yaparlar. Lâiklik bakımından 
Fransa'dan geri oldukları için bunu da misal 
olarak vermiyeceğim. Kezalik bundan iki sene 
önce milletlerarası bir terbiye konferansına Ma-
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arif Vekâleti tarafından gönderilmiştik. Top
lantıda Rus delegesi isviçre'de din tedrisatının 
nasıl yapıldığını sordu. Aldığı cevap şu idi : 
«Bizde din tedrisatı kantonların ana kanunları
na göre idare edilir. Halkı Fransız olan Cenev
re ve Nöşatel'de dinle devlet müesseseleri ay
rıdır. Ama Zürih ve Bern gibi Alman kantonla
rında dinle devlet ayrılmamış olduğu için tal'e-
beler din derslerini okumaya mecburdurlar, im
tihanlarda bilemezlerse sınıfta kalırlar» dedi. 
isviçre'de hal böyle; mevzuatımızla en uygun 
olan memleket. Lâiklikte en ileri bir memleket 
olan Fransa'da ise, talebelerin içinde din ted
risini istiyen talebelere idare zaman ve yer tes-
bit eder. O saatte her dine mensubolanlara bir 
sınıf gösterir. Protestan olan talebelere ayrı bir 
sınıf, katoliklere ayrı bir sınıf; yok musevilere 
ayrı bir sınıf gösterirler. Mektep saatini gös* 
terir. Dinî teşkilât bu mevzuda salahiyetli şahıs
ları gönderir. Katoliğe papas, Protestanlara pos-> 
tör, musevilere haham, müslümanlara imam gön
deriyorlar. En lâik bir memleket bu. Şimdi biz 
memleketimizde mekteplerde okutulan dersleri 
müftilere verdirsek, kıyamet kopar, işe hocaları 
soktunuz, irtica, taassup, denir kıyamet kopar. 
Peki dini nasıl okutacağız? Bugün matematiği 
matematikçi öğretir, öyle ise dini de din âlimi 
öğretecektir. Muhterem üstadımızın dediği gi
bi, lâik terbiye ile yetişmiş hakiki din adamını 
yetiştirip okula göndereceğiz. 

Şunu bir defa daha arz edeyim ki; lâiklik 
meselesi, prensip itibariyle, sadece dini temsil 
eden bir ulema sınıfının, klorikosun, devletin 
işlerine müdahale etmemesi, devletin millî ih
tiyaçlara göre kanunlarını teşriî organlariyle 
yapması ve memleketi böylece idare etmesi de
mektir. Bu prensip dâhilinde yapılan her tür
lü tedrisat, lâikliğe aykırı olamaz. Bir tedrisat 
yapmak gayet tabiîdir, insan bilen, öğrenen bir 
varlık olduğuna göre, niçin çocuklarımızı mu
ayyen bir din bilgisinden mahrum edelim. 
Bunu yapmak onları, insanlıklarını teşkil eden 
esas bir unsurdan mahrum etmektir, arkadaşlar 
(Soldan, alkışlar) 

MAARİF VEKlLÎ AHMET ÖZEL (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım; sabahtan beri Ma
arif Vekâleti Bütçesi üzerinde müzakereler ce
reyan etti. Grup temsilcileri konuştular, arka
daşlar sualler sordular. Bunlara cevaplar ve
rildi, hükümet de. cevabını arz etti: Bütün b§< 

—. 853 —• 



î : 45 26.: 
cevaplat karşısında vazifemin kolaylaşmış ol
masından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür 
«derim. 

Muhterem arkadaşlar, maarifi kenımiyet ve 
keyfiyet olarak 'başlıca ilki katagoride mütalâa 
etmek mümkündür. 

Kemmiyet bakımından mütalâa, ilk, orta, 
lise ve yüksek tahsile gidecek talebelerin istik
bale matuf olanak üzere sayıları ve istikbalde 
bu taDhsil kademelerinde ihtiyaç duyulacak öğ
retmen sayısının tesbiti mânasına gelir. Bütün 
bunlar 1924 senesinden 19*80 senesine kadar cet
vel ve grafiklerle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
1980 senesinde ne kadar ilk, ne kadar orta ve 
ne kadar lise talebelerimizin olacağı, (ki, 1956 
senesine kadar olanlar realitedir, ondan sonra
kiler ise hesabidir) bunların hepsini grafikle 
ifade etmek mümkündür. Meselâ ilk öğretim
de maarifi 'kemmiyet bakımından mütalâa etti
ğimiz vakit, 1980 senesine kadar 6 yaşını biti
recek olan çocuklarım sayısı, yani ilk öğretime 

/ devam edecek çocukların sayısını gösterir gra
fikler çizilmiş bulunmaktadır. 

'* îlk öğretimde bu şekplde talebe sayısı tes
bit edilince 1956 senesinde altı yaşını ikmal et
miş. jtç milyon çocuğumuzdan ancak iki milyo
nu okula alınabilecektir. Aradaki fark grafik 

-'*" olarak gösterilmiş vaziyette olup bir milyondur. 
Bugün maarifte iki milyon 850 bin talebe 

ve 60 bin. öğretmen mevcuttur. Şüphesiz tale
be miktarı çoğaldıkça öğretmen sayısının da 
o nispette artması icabedecektir. 

Bu bakımdan 26 seneye tekabül eden, nis
petleri tesbit eden grafikler elimizde vardır. 

j | Buna göre 1980 senesinde ilk öğretime 130 
II bin öğretmen iltihak etmesi gerekmektedir. Bi

naenaleyh bütün yıllara taksim edilerek, tale
be artışı ile öğretmenlerin artışı yekdiğerine 
muvazi olarak bir grafik halinde tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Bunların yanında şüphesiz ki, 
bina ve tesise de ihtiyaç olacaktır. Bunlar da 
metre kare olarak hesabedilmektedir, yani bir 
talebeye kaç metre kare düşeceği muayyendir. 
Bütün bunlar hesabediimek suretiyle tesbit 
edilmiş durumdadır. Bugün memleketimizde 
köy okullarının sayısı, bildiğiniz gibi 19 bin 
küsurdur, daha 16 bin küsur okula, 600 şehir 
okuluna ihtiyacımız vardrr. Bütün bunları sağ
lamak için, tesis masrafları rakamlara dökül-
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| mek suretiyle hesabedilmiştir, arz edeyim: Yük

sek huzurunuza gelecek olan İlk öğretim ka
nun tasarısının mesnetleri bu rakamlar olacak
tır. 

İlköğretim dâvasını memlekette tahakkuk 
ettirmek için (831 821 280) lira lâzımdır, ^üp-

I hesiz ki, bu bir kanun meselesidir. Bu kanun da ha
zırlanmış durumdadır. Bu devre içerisinde,_ya_-_ 

r kmda, çok ümit ediyoruz ki, yüksek huzurunu-
I za sunulmuş olacaktır..." 

Aynı şekilde orta ve liseler için de grafikler 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bunlar şüphe
siz ki, yıllardan beri vâki olan bir mesainin mah
sulüdürler. Yine 1980 yılma kadar - lise ve orta 
okullarımızın muhtacolduğu öğretmen sayısı -
grafikle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

İşin kemmi tarafı bu şekilde tesbit edildik
ten sonra, keyfiyet tarafına geçelim : İlk, orta, 
teknik, yüksek tahsili ve bu kademelerin for
masyon seviyesini ve programlarını tesbit etmek 
icabeder. Şüphesiz bunları da birtakım müesse
seler yapar. Vekâletimizde halen bu hususta iki 

I müessese vardır; bunlardan birisi, talim ve ter
biye heyeti, öteki Maarif Şûrasıdır. Maa
rif Şûrası bildiğiniz gibi, üç senede bir 
toplanır, aldığı kararlardan vekâletimiz fay
dalanır. Nitekim, İlköğretim Kanunu tasa
rısını Maarif Şûrası tesbit etmiştir. Talim ve 
Terbiye, Maarif Şûrası arasında ikinci bir ka
demeye, istişari organa ihtiyaç vardır. Buna da 

I Yüksek Maarif Meclisi diyoruz ki, bu mevzu 
(üzerinde çalışıyoruz. Yüksek Maarif Mecİisi se-
I nede birkaç defa toplanmak suretiyle maarif iş-
I lerimiz hakkında kararlar alacaklar. Şüphesiz, 

Maarif Şûrası da vazifesine devİp» edecektir. 
/Bunun yanında Yüksek Maarif Meclisi muhtelif 

II tahsil kademelerinde, muhtelif meseleleri tama-
11 miyle parti mülâhazaları dışında memleket işi 
\ olarak ele alarak hal yoluna gidecektir^Esasen 
\yalmz Maarif Vekâletinin değil, bütün vekâlet-

"r*îerin, parti mülâhazalarının tamamiyle dışında 
" memleketin yüksek menfaatlerini ön plânda tut-

I ması gerekir. 
Muhterem arkadaşlarım, muhtelif tahsil ka-

I demelerine mensubolan öğretmenlerimizin ve 
öğretmenlik müesseselerimizin cazip bir hale 

I gelmesi için tedbirler almaktayız. Nitekim bu 
hususu Muhterem Fethi Ülkü arkadaşım sor
muştur. Aldığımız tedbirleri ayrı ayrı arz ede-

1 yim. 
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Bir defa Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi I 

tarafından kabul edilen întıbak Kanunu ile ilk
okul öğretmenliğini daha cazip bir hale getirmiş 
bulunmaktayız. 

Burada yalnız bir tevhidi içtihat kararma 
lüzum hâsıl olmuş ve bu tevhidi içtihat kararı
nın verilmiş olması ile vekâletimiz bunu derhal 
tatbika koymuş, bu suretle kanun bütün şümu
lü ile öğretmenlerimizi tatmin etmiş bulunmak
tadır. Böylece ilk tedrisat öğretmenlik müesse
sesi daha kıymetlendirilmiş olmaktadır. Buna 
paralel olarak köy enstitüleri, bilindiği gibi 
muallim mektepleri haline kalbedilmiştir. Da
ha evvel bu enstitülerden mezun olup, maarif
te öğretmen olarak çalışanların intibak kanunu 
da pek yakında Yüksek Huzurunuza gelmiş bu
lunacaktır. (Alkışlar) Buna muvazi olarak or
ta ve lise hocalarından yüksek tahsil görenleri
nin intibaklarını temin etmek ve bu müessese
yi de şimdikine nazaran daha cazip bir hale 
getirmek için yeni bir kanun tasarnsı hazırlamış 
bulunmaktayız. Bunun da yakında Yüksek Hu
zurunuza geleceğini ümidederim. 

Yine öğretmenlik müessesesini cazip bir ha
le getirmek, onu kıymetlendirmek için alınmış 
yeni tedbirlerimiz arasında ders ücretlerinin 
artırılması, makam ücretlerinin artırılması ve 
öğretmenlerin zamanında terfihini temin bakım
larından kanunlar hazırlanmakta ve bu husus
lar derpiş edilmiş bulunmaktadır, yakında hu
zurunuza gelecektir. Yalnız Teşkilât Kanunu 
meselesi ve Terfi ve Tecziye Kanunu meselesi, 
Personel Kanunu ile yakın alâkası bakımından, 
bunlar hemen Yüksek Huzurunuza getirileme- I 
di, Personel Kanunu taazzuv ettikten ve Yük
sek Huzurunuza geldikten sonra bu kanun lâ
yihaları da Maarif Vekâletinin ana dâvaları I 
olarak Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunacak- I 
tır. 

Teknik öğretime lâyık olduğu değer veril
miyor, şeklinde bir mütalâa ileri sürüldü. Bu I 
hususu rakamlarla ifade etmek isterim. 1950 se- I 
nesinde teknik öğretim müesseselerinde tahsil 
gören öğrenci sayısı 70 bin küsur, iken bugün I 
aynı müesseselerdeki çocuklarımızın sayısı 36 
bin küsur fazlasiyle, 106 bin küsurdur. Teknik 
tedrisata mensup öğretmenlerimizi de daha faz
la takviye etmek bakımından bir kadro kanu- I 
nu hazırlanmış ve bu Maarif Encümenimizde | 
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kabul edilmek suretiyle Bütçe Encümenine 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

öğretmenlik Bankasına da temas edildi. Bi-
liyorsunuz öğretmenlerin birçok şikâyetlerine 
sebep olan bir sandık vardı. Bunların genel "" 
kurulları kararı ile kaldırılmasını ve yerine bir 
öğretmenler bankasının kurulmasını kararlaştır
mışlardır. Bunun için vekâletimiz de bir kanun 
hazırlamış ve diğer vekâletlerden mütalâa al
mak üzere sevk edilmiş bulunmaktadır, öyle 
zannediyorum ki yakında bu kanun da huzur
larınıza gelmiş bulunacaktır. 

Elâzığ'da vekâletimizce istimlâk edilmiş bu
lunan arsalar mevcuttur. Bu arsalar üzerine tek
nik tahsilin icabettirdiği birçok tesisleri kurmak 
suretiyle arzularımızı âzami derecede tatmin 
edeceğimizi arz etmek isterim. 

Avrupa'ya gidecek talebelerimiz meseleleri
ne gelince : Halen Avrupa ve Amerika'da 2 500 
talebemiz mevcuttur. Bu sene Kasım ayında 310 
talebeye burs vermek suretiyle Maarif Vekâleti 
adına tahsile göndermiş bulunuyoruz. Şüphesiz 
ki, bu üniversite bütçesine dâhil değildir. Ken
dilerine ayrıca kadro tahsis edilmiştir. Bu tale
beler için tahsis edilen kontenjanın bilhassa 
kullanılış şekli; memleketin daha çok muhtac-
olduğu mevzularda eleman yetiştirmeyi gaye 
olarak göz önünde tutar, mahiyettedir. Meselâ 
memleketimizde petrol mühendisliği, sınai kim
ya tahsil edilmemektedir. Keza memleketimizde 
tekstil mühendisliği yoktur. Memleketin bunla
ra olan ihtiyacını daima göz önünde bulundu
rarak tahsislerimizi bu branşlara yapıyoruz. 
Bunun dışında doktora ve ihtisas yapmak için 
gidenlere aynı şekilde kolaylık gösteriyoruz. 

Kültür ataşeliği mevzuuna temas edildi; bu
na ait kanun tasarısı hazırlanmıştır; zannede
rim ki, yakın zamanda huzurunuza gelecektir. 
Bunların sayısı da on yediye çıkarılmıştır. Ma
liye Vekâletiyle bu hususta mutabakat hâsıl ol
muştur. öyle zannediyorum ki, yakında bu me
sele halledilmiş olacaktır. 

Müze ve eski eserler mevzuu; bu mevzuu da 
vekâletiniz öteden beri ele almış durumdadır. 
Bu mevzuda tanınmış şahsiyetler bir araya ge
lerek komisyon halinde çalışıyorlar. Burhanet-
tin Onat ve Nuri Ocakcıoğlu arkadaşlarımız bu
rada üyedirler. Binaenaleyh vekâletimiz gerekli 
tedbiri alarak bu mevzua aidolan formülleri ha-
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zırlamaktadır. Bunu süratle bitirmek ümidinde
yiz. 

Bir de okul sağlığı ve beslenmesi mevzuu 
vardır. Vekâletimiz bu hususta U. N. î. S. E. F. 
Teşkilâtiyle bir anlaşma yapmak üzeredir. Bu 
anlaşma neticesinde elde edilecek imkânları 
memleket sathına yaymak üzere hazırlık yap
maktayız. 

Yurtlar meselesine de temas edelim : Yurt
lar Maarif Vekâletine bağlıdır. Bunları ihtiyacı 
karşılıyacak şekilde ele almış bulunuyoruz. 
İstanbul'da yeni bir yurt bitmek üzeredir. Ya
kında hizmete girecektir. Bu büyük bina dışın
da ayrıca İstanbul'da kızlara mahsus bir yurt 
kuracağız. Ancak yurtların müstakillen Maarif 
Vekâletinin elinde olması ve üniversitelerimizin 
bu yurtlarla alâkadar olmamalarını iyi görme
mekteyiz. Bunu üniversitelere de duyurmuş va
ziyetteyiz. Binaenaleyh yurt mevzuunu üniver
sitelere de teşmil etmek suretiyle daha iyi bir 
şekle sokmak azim ve kararındayız. 

Son olarak biraz da üniversitelerimiz üze
rinde durmak istiyorum; vakıa bu hususta çok 
konuşuldu, belki de benim konuşmama ihtiyaç 
hâsıl olmıyacak, bununla beraber bu mevzuda-
ki noktai nazarımı kısaca arz etmek istiyorum. 

Üniversitelerimize mazinin, halin ve istikba
lin ilim müesseseleri olarak hürmet ettik, hür
met edeceğiz, bu müesseseleri daima muhabbet
le selâmlıyacağız. Şüphesiz ki, biz üniversiteyi 
bir bütün olarak alıyoruz. Çıkan münferit bâzı 
vakalar ve hâdiseleri üniversite müessesesinin 
dışında mütalâa etmek lâzım gelir. Üniversitele
rin bilhassa muhtariyeti üzerinde çok duruldu. 

Üniversitelerin muhtariyeti mevzuunu müta
lâa ederken üç ana unsuru nazarı dikkate al
mak lâzımgelir : 

Bunlardan birisi; bu müesseselerin ilmî hü
viyetidir. Hakiki fonksiyon da ilmî hüviyettir. 
îlmî fonksiyonu yürütmek için, diğer fonksi
yonları (îdari ve malî mevzuları) ana gayeye 
uygun yürütmek icabeder. Böylece ana gayenin 
ne olduğunu, ilmî fonksiyonun ne olduğunu ta
rif etmek lâzımdır. 

Bu gayeyi Bütçe Encümeninde açıklamıştım, 
bir kere de burada izah edeceğim. 

ilim; hakikatler ve hakikatlere giden yolla
rın heyeti mecmuasıdır. 

Üniversiteler, bu saha üzerindedir, bunun dı
şında değildir ve olmamalıdır. 

.1956 0 â 
Müstakbel Türk neslinin nura ve irfana ka

vuşmasını temin için bu müesseselerin mutlaka 
partizan bir zihniyetten uzak tutulması lâzım
gelir. Daha üniversitede iken bu mevzu üzerin
de çok hassasiyetle durduğumu takdirlerinize 
arz ederim. Halen üniversite mensuplarının ço
ğunun, hattâ yüzde doksanından fazlasının be
nim gibi düşündüklerine kaani bulunuyorum. 

1950 den bu yana üniversitelere birer ilim 
mihrakları olarak çok kıymet verilmiştir. Bunun 
maddi delili olarak, şunu arz edeyim, îstanbul-
da iki, Ankara'da bir üniversitenin 1950 deki 
topyekûn bütçesi 20 milyon lira idi. Halbuki 
şimdi yüksek huzurunuza gelen bütçesi 70 mil
yondur. Binaenaleyh beş sene içerisinde 50 mil
yon artmıştır. 

Bu hükümetlerimizin üniversitelere, ilim 
mihraklarına vermiş olduğu değerin bir ifade
sidir. Nitekim, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi bu zaman içerisinde en az 
iki misli büyümüş vaziyettedir. Hakikaten üni
versitelerimizin her bakımdan vazifeleri son de
rece ağırdır. Bugün İstanbul Üniversitesinin ta
lebe sayısı 15 bin, Ankara Üniversitesinin tale
be sayısı 11 bin küsur, İstanbul Teknik Üniver
sitesinin talebe sayısı 3 500 dür. Biliyorsunuz 
İzmir'de Ege Üniversitesi namı altında bir üni
versite açmış bulunuyoruz. Bunun iki fakültesi 
mevcuttur. Bu iki fakültenin yani Tıp, Ziraat 
fakültelerinin talebe sayısı 206 dır. önümüzde
ki yıllarda bu sayı memleketin ihtiyacına teka
bül edecek şekilde artacaktır. Bunun dışında 
şüphesiz ki, memleketin nüfus kesafeti, jeopoli
tik bünyesi ve diğer faktörleri de nazarı itibara 
alınmak suretiyle, üniversitelerimizin memleket 
sathına daha yaygın olmasını, memleket menfa
atlerine uygun görmekteyiz. Bu itibarla geçen 
sene kabul etmiş olduğumuz kanunlarla, İzmir'
de bir Ege, Karadeniz bölgesinde bir Karadeniz 
üniversitesi açılması kararlaşmış bir haldedir. 
Bunun tatbikatı olarak; İzmir'de, Ege Üniver
sitesi açılmıştır. Karadeniz Üniversitesi için ar
saların istimlâkine, gerekli ödenek bütçeye kon
muş durumdadır. Bunu da kısa zamanda açmak 
azmindeyiz. Keza Erzurum'daki Atatürk Üni
versitesinin hazırlıkları süratle ilerlemektedir. 

Teknik eleman yetiştiren mekteplere memle
ketimizin ne kadar muhtacolduğunu biliyorsu
nuz. Bu arada memlekette yeni teknik okullar 
açılması gayelerimiz arasındadır. Keza teknik 
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tahsili memleketin sathına yaymak hedef ve ga
yesini gütmek üzere seyyar köy kursları açmış 
bulunmaktayız. Bunların sayısı 840 dır. Teknik 
tahsili köylere kadar kurslar şeklinde intikal 
ettirmek istiyoruz. 

Diğer taraftan sanat okullarımızda halk eği
timi ile alâkalı olmak üzere gece kursları tertib-
etmekteyiz. Bu şekilde halk eğitimine fiilen gir
miş bulunmaktayız. Bunun, memleket çapında 
bir mesele olmak bakımından, diğer vekâletler
le koordine bir halde yeniden ayarlanması lâ-
zımgeldiğine kaani bulunuyoruz. Bu hususta 

RElS — Yoklama yapacağız. 
(Gazianteb mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
RElS — Ekseriyet vardır, Celseyi açıyoruz. 
Maarif Vekâleti, Ankara, istanbul Üniversi

teleri, istanbul Teknik Üniversitesi ve Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçeleri heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. 

Son olarak Vekil Beyin konuşması sırasında 
Riyasete kifayet takrirleri verilmişti. Ancak, 
son söz mebusun olduğu cihetle bir mebusa söz 
verdikten sonra kifayeti reylerinize arz edece
ğim efendim., 

Söz Said Bilgiç (İsparta) nındır. 
SAlD BİLGİÇ (İsparta) —Muhterem arka

daşlar; Yüksek Mecliste dört parti temsil olun
maktadır. Hepimize bir haldir arız oldu; bâzı 
müesseselere, bâzı teşekküllere karşı o teşekül-
leri medih mevzuunda yarış halindeyiz. Aziz 
arkadaşlarım; bir meslek müntesiplerini top
tan itham etmek nasıl hatalı bir hareket ise o 
meslek mensuplarını toptan ibra etmek, onları 
toptan takdir etmek de o kadar hatalıdır. (Bra
vo sesleri) Aziz arkadaşlarım, Halk Partisinin 
tek parti olarak memleketin kaderine hâkim ol-
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bir kanun tasarısı hazırlıyarak yakında Yüksek 
Meclisin huzuruna geleceğimizi ümidederim. 
öyle zannediyorum ki, maarifimizle ilgili olmak 
üzere sorulmuş olan muhtelif sualleri cevaplan
dırmış oldum. Eğer sorulan suallerden hâfızam-

• da kalmıyanlar varsa lütfen tekrar etsinler, on
lara da cevap vermek isterim. (Alkışlar) 

REÎS — Vaktimiz daralmıştır. Hükümetten 
sonra bir arkadaşın konuşması lâzımdır. Saat 
19 a iki dakika kalmıştır. Bu sebeple saat 21 de 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,58 

duğu zamanlarda Yüksek Mecliste ordu mev
zuu üzerinde derinliğine ve genişliğine konuş
maya imkân verilmez ve buna cesaret eden me
buslar hakkında disiplin muamelelerine girişi
lirdi. Arkadaşlar, zamanımızda da âdeta, şimdi 
bahsedeceğim bâzı müesseseler karşısında biz 
kendimizi takyit altına almış vaziyetteyiz: Üni
versite ! Bundan bahsetmek hata. Adlî teşkilâ
tımız öyle, matbuat öyle. Arkadaşlar, biraz ev-' 
vel arz ettiğim gibi, bir meslek mensupları ara
sında vazife ve mesuliyet şuuruna ermiş olan
lar da vardır, vazife ve mesuliyet şuuruna er
memiş olanlar da vardır. Meseleyi bu zaviyeden 
mütalâa etmek, memleketin istikbale muzaf 
menfaatlerine çok daha uygun düşer. 

Aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
.muhterem arkadaşlarım, meseleyi kendi • anla
yışlarına göre ıakat tek taraflı olarak ele almış
lardır. Profesör hakkı... Fakat bu profesörün ye
tişmesine ve üniversitenin meydana çıkmasına 
imkân veren büyük Türk Milletinin istikbale 
muzaf menfaatleri üzerinde katiyen durulma
mıştır. 

Üniversitelerin ilmî ve idari bakımdan muh
tar olmaları hakikaten lâzımdır. Fakat arkadaş
lar, bugünkü muhtariyet kanunu, arkadaşlarım 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21,10 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), îhsan Gülez (Bolu) 

• 
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objektif olarak kabul ve teslim etmelidirler ki, j 
tembelleri himaya eden bir kanun haline gel
miştir. i 

Arkadaşlar; üniversite camiası içerisinde bir
az evvel arz ettiğim veçhile vazifesini mesuli
yetini müdrik hakikaten çok ciddî şekilde ilmî 
mesainin içinde bulunan insanlar ekseriyette- J 
dir. Bunların yanında 15 - 20 sene bir profesör j 
titrini, unvanını haiz olduğu halde bir satırlık I 
ilmî neşriyatı bulunmıyan insanlar da vardır. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten muhtariyet j 
kanununu çalışmıyan ve çalışma istemeyenlere 
karşı siper olarak bırakamayız. Biz muhtariyet j 
kanununu bu cephesiyle ıslaha muhtaç bir ka- ı 
nun olarak görmekteyiz. (Bravo sesleri) i 

Aziz arkadaşlarım; Bütçe Encümeninde bu
lunan arkadaşlarım hatırlıyacaklardır; orada 
bir hâtıramı nakletmiştim. O mevzua burada da 
temas etmek istiyorum: . ı 

1951 senesinde Hukuk Fakültesinden bir 
genç arkadaş evime geldi, «sizi fakülteye davet 
ediyor, arkadaşlar», dedi. Kalktım gittim. Hu
kuk Fakültesinin bir küçük odasını mescit it
tihaz etmişler. Yatsı namazından sonra çepçev-
re oturmuşlar, aralarından bir genç, bir fikir 
ortaya at t ı : «İktidar Partisi mebususunuz, dedi. j 
Demokrat Parti milletin reyiyle iktidara geldi. I 
Şimdi, mühim vazifelerinden birisi de tesettür 
meselesidir, bunn ele almalıdır. Kadının giyi
nişini santimine kadar tesbit etmelidir», dedi. 
Ben: «Bu fikir tamamen saçmadır, dedim», Di- ı 
ger gençler bana itşirak ettiler. Demek o tarih
te böyle bir genç bunu düşünebiliyordu. Hemen 
memnuniytele ilâve edeyim k i ; bahsettiğim genç 
gibi düşünenlerin sayısı pek azdır, hiç mesa
besindedir. Fakat, bu tarzda düşünenler de de
mek ki bazan çıkabiliyor. Uzun uzun konuştuk- I 
tan sonra bulunduğumuz odayı terkederek mer
divenlerden inmek üzere idik. Saat 12 ye yak
laşmış veya üç beş dakika geçiyordu. Tam bu 
sırada zilzurna iki kişi kol koja girmiş, biri 
kadın, biri erkek, merdivenlerden çıkıyorlar. 
Majızara bu... Biz, ifrat ve tefritler içindeyiz. 
O zaman bir profesöre söyledim, dedim ki : 
«Biz, hocalarımızın, profesörlerimizin yalnız 
takrirle iktifa etmelerini tabiî telâkki etmeyiz, 
memleketimizde gençlerimiz liselerden şahsiyet
lerini tam olarak iktisabetmiş vaziyette üniver
sitelere intikal etmemektedir. Binaenaleyh, on
ların ahlâki durumları üzerinde, onların ideo- ' 
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lojik cereyanlar karşısındaki vaziyetleri üze
rinde tedris heyetlerinin ısrarla durmaları bir 
zarurettir. Bu memleket bunu bilhassa yüksek 
tedris müesseselerinden ve yüksek tedris heyet 
azalarından ısrarla beklemektedir. 

Arkadaşlar; orta mekteplerimizin, liseleri
mizin memlekette sayıları artmıştır. Çocukları
mız orta tahsillerini ve lise tahsillerini ebevey
ninin murakabesi altında, doğup büyüdükleri 
yerlerde ekseriyetle yapabilmekte değillerdir. 
Bu gibi murakebeden kurtulmuş vaziyette olan, 
büyük merkezlere intikal etmiş olan çocukları
mız büyük bir cemiyet içerisine rasgele terke
dilmiş durumdadırlar. Hakikaten üniversiteli 
gönçlerimizin umumi istikametteki mevzuları 
üzerinde ısrarla durmak bir zarurettir. 

Aziz arkadaşlarım; aynı tedris müessesele
rinde bulunan profesörler de vardır Bunların 
bir kısmının ilmî çalışmaları ile fevkalâde kıy
met iktisabeylemiş oldukları şüphesizdir ve bir 
kısmının da ilmî çalışmalarda bir kısım profe
sörlere, diğerlerine bâzı engeller çıkarmakta 
oldukları da, sağda solda konuşulmakta, iddia 
edilmektedir. 

Arkadaşlar; hakikaten yüksek tedris müesse
selerinde bulunan zevatın ders kitabı çıkarması 
zaruri değildir. Ama üniversitelerimiz daha zi
yade birer araştırma enstitüsü durumundadırlar. 
Memleketimizde henüz geniş ölçüde araştırma ens
titüleri kurulmadığına göre, bu ilmî araştırma
ları yapacak insanların birbirine ilmî araştırma
da müzahir olmaları elbette iktiza eder. Ne de
mektir, arkadaşlar, 15 - 20 sene profesör olarak 
çalıştıkları halde ortaya en küçük bir ilmî etüd 
ve kendi sahasındaki mensuplara bir şey vereme
mek? Hakikaten insan bunu memleketin bir ev
lâdı olarak söylemekle üniversite camiasına hü
cum etmiş bir insan mevkiine gazeteciler tarafın
dan düşürülürse hiç şaşmam. Çünkü matbuat 
müntesipleri altı seneden beri söylediklerimin 
büyük bir kısmını tahrif etmişlerdir, bunu mü
şahede ve tesbit etmiş durumdayım. 

REİS — Sait Beyefendi, konuşma müddeti
nizin hitamına iki dakika vardır. 

SAİD BÎLGÎÇ (Devamla) — Arkadaşlar; 
bir de din mevzuu üzerinde durmak istiyorum. 
Filvaki iki dakika içerisinde bu mevzuu hallet
mek imkânsızdır. Fakat arkadaşlar, Demokrat 
Parti iktidarı ve parti sînesindeki insanlar ima-
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m feste anyanlar, şekil perest insanlar, değil
dirler. Fakat bir milleti millet olarak ayakta bu
lunmasında din hem lüzumlu hem zaruri bir un
surdur. (Bravo, sesleri) 

Arkadaşlar, biz din mevzuunu münhasıran 
millî hars mevzuu içinde mütalâa ediyoruz. Mil
lî hars mevzuu içinde mütalâa edince de bu 
memleketin evlâtlarının ekserisinin sahip bulun
duğu islâm dininin bilhassa ahlâk esaslarının 
yetişen nesillere telkini umumi ahlâk durumu
muz bakımından bir zarurettir. Bu hususu baş
ka şekilde anlamaya ve başka şekilde tefsir et
meye hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamak ge
rektir. (Bravo, sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; ilk mekteplerde din 
derslerine imkân vereceksiniz; ortamektebe ge
lince «dur orada!». Bu, «Dur orada!» sözünü bu 
memleketin evlâdı olarak bir şartla tadil ederim. 
Arkadaşlar; hakikaten esasatı islâmiyeye bi
hakkın vâkıf insanlar yetiştirmek ve ondan son
ra da din tedrisatına geçmek ve eğer elde imkân 
varsa bugünden ortaokullarda din tedrisatına gi
rişmek icabeder. Elbetteki Maarif Vekâleti, elin
de kâfi eleman mevcut değilse bunun tatbikatı
na geçmiyeeektir. Şimdilik mâruzâtım bundan 
ibarettir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Kifayet takrirlerini okutuyoruz, 
efendim. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Maarif bütçemiz heyeti umumiyesi hakkın

da grupların ve arkadaşların görüşmesiyle te
nevvür etmiş bulunuyoruz. Bu baptaki müzake
relerin kifayetinin Yüksek Meclisin tasvibine 
arzını rica ederiz. 

Çanakkale Ordu 
N. Tugay M. Yazıcı 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti bütçesi üzerinde kâfi dere

cede tenevvür hâsıl edilmiştir. Müzakerelerin 
kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Adana Adana 
B. örnekol E. Batumlu L. Sezgin 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
.Burdur 

H. Çimen 
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Yüksek Başkanlığa 

Maarif Vekâleti bütçesi hakkında kâfi iza
hat verildi. Müzakerenin kifayetini teklif ede
rim. 

Antalya 
E. Karan 

Yüksek Reisliğe ,. 
Bu mevzuda kâfi miktar konuşuldu, kifaye

tin reye vazedilmesini arz ve teklif ederim. 
Bilecik 

Ş. Hasırcı 

REİS — Kifayet takrirlerini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilme
si kabul edilmiştir. 

F . 

101 

201 

202 

203 

204 

Lira 

206 

207 

Vekil tahsisatı 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 275 032 120 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 19 540 715 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ünreti 1 285 775 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 1 763 608 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 7 963 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 50 00Ö 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Söz isterim. 
REÎS — Buyurun. 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim; ya

bancı dil bilenlere malûmu aliniz Devlet imti-
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hanı neticesinde bir derece terfi verilmekte
dir. Fakat bunda tahdit edici bir keyfiyet 
var. Memur ancak stajyer olduğu müddet 
içinde bu imtihana iştirak edebilirse bir dere
ce alır. Etmezse 1 500 lira ya hak kazanır. 
Neden bu şekilde bir tefrik yapmışız bilmiyo -
rum? Gaye lisan öğrenmeyi teşvik etmektir. 
Bir insanın stajyerliği esnasında nihayet bir 
sene içinde lisan öğrenmesine imkân yoktur. 
Lisan biliyorsa imtihanının muhtelif sebep
lerle gecikmiş olması bunu icabettirmemelidir. 
Üniversitenin son sınıfında bir genç farz bu
yurun, bu genç mektebi bitirdiği zaman doğru
dan doğruya Devlet imtihanına girerse bir de
rece terfi ediyor. Bu bir derece terfinin onun 
ömrünün sonuna kadar kazandığı para mik
tarına, karşı her hangi bir sebeple ondan 6 
ay sonra geri kalmış bir arkadaşı 1500 lira ik
ramiye almakla iktifa ettiriliyor. Bunun se
bebini anlamak müşküldür. Buna bir formül 
bulmak imkânı var mıdır, yok mudur, bilmem ; 
bu hususta Maarif Vekâletinin, Hükümetin 
nazarı dikkatini çekmek isterim. 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir 

m. 
209 

Lira 

210 

mı 

217 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11 401 110 

2 100 

34 500 

11 386 290 

1956 
F. 

301 

0 : 3 
Lira 

Merkez daireleri büro masraf
ları 67 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 78 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 155 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, tegraf ve telefon ücret 
ve masrafları 456 0Ö0 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 513 108 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 14 725 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 3 856 450 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödencek tedavi masrafları ve 
harcırahları 210 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 95 310 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masrafları 119 765 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 5805 sayılı Kanun gereğince 
anıtlar yüksek kurulu üyelerine 
verilecek huzur hakları ve har
cırahları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 3 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

- .860 — 
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İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; ufak bir meseleye temas etmek istiyorum. 
Hergün önünden geçerken kafamda bir istifham 
olarak belirir: Bilirsiniz siyasi partilerin uhde
sinde bulunan malların millete intikali hakkın
daki kanun çıktıktan sonra birçok mallar gibi şu
rada Ulus meydanında bildiğimiz Halk Partisi 
eski merkez binası da Devlete intikal etmiş oldu. 
Diğer bu kabîl mallar mektep, hastane, şu bu ola
rak tahsis edildi. Bu binanın da inkılap müzesi 
namı altında ve Birinci Büyük Millet Meclisinin 
dekoru içinde bir müze haline getirileceğini işit
miş bulunuyoruz. Fakat, bu binanın Hazineye in
tikalinden bir hayli zaman geçmiş olmasına rağ
men bina metruk ve kapalı bir vaziyette bulun
maktadır. Bu binanın bir an evvel açılmasını 
rica ediyorum. 

MAAEÎP VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 
— Yakında açılacaktır. 

İHSAN GÜLEZ (Devamla) — Bunu şu ba
kımdan arz ediyorum. O günleri yaşamış insan
lar mahduttur. Bunların bilgilerinden, hatırala
rından istifade etmek lâzımdır. Üç seneden beri 
kapalı duran bu Ankara'nın en şerefli yerindeki 
binanın bir an evvel müze olarak açılmasını rica 
ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? Efendim. 
Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

F. 

417 

418 

419 

Lira 

420 

Yüksek okulların umumi mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise, ortaokul ve imam - hatip 
okulları umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
llköğretmen okulları umumi 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar 

2 334 840 

1 881 000 

9 043 014 

17 719 812 
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REİS — Sabri özcan San. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Efen

dim, ilk öğretmen Okulundan mezun olan
lara teçhizat bedeli diye 80 lira bir para ve
rilir. Az olmasına rağmen çok isabetlidir. 
Talebe mektebi bitirdiği zaman elbise yaptırır, 
ufak tefek ihtiyacını karşılar. Son zamanlar
da ihtiyaca cevap vermek üzere lise mevzunla
rından da imtahan vermeleri suretiyle ilkokul 
öğretmeni yapma cihetine gidilmiştir. Şimdi 
öğretmen Okulundan mezun olanlara liseden 
mezun olupta aynı öğretmen okulunda bâzı 
derslerden imtihan vermek suretiyle ilkokul öğ
retmeni olan gençlere bu yardımlarda ikilik 
gösterilmektedir. Birisine seksen lira veri
liyor, birisine verilmiyor. Benim istirhamım 
seksen lirayı bu gençlerden esirgememektir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

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

P. 

421 

422 

423 

424 

425 

Lira 

426 

427 

Kütüphaneler masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Riyaseti Cumhur Filârmonik 
Orkestrası umumi masrafları 
REİS — Kalbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Korumaya muhtaç çocuklar' 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler.,. Et-

738 000 

367 000 

40 000 

60 000 

488 000 

428 250 

1 950 000 
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1 : 4 5 26.2. 
F. Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
428 Kamp masrafları 20 000 

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

429 Aklen ve ruhan geri kalmış ço
cukların eğitimi için umumi 
masraflar 1 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 521 135 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti Bütçesinin 450 nci faslına 

mevzu bulunan öğrenim öğrencileri burslarının 
160 liraya çıkarılması için gerekli ödeneğin ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sivas 
B. örnekol 

Yozgad 
N. Kurban 

Tokad 
Y. Ulusoy 

Kayseri 
Ömer Mart 
Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 
Çoruh 

Muzaffer önal 
Gazianteb 

Cevdet San 
Seyhan 
î. Uslu 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Konya 

M. Güzelkılmç 
Muğla 

Akif Sarıoğlu 
Ordu 

Fazıl Erim 
Denizli 

M. Gülcügil 

Tokad 
Ömer Sunar 

Sivas 
N. Ertürk 

(Okunamadı) 
Konya 

Tarık Kozbek 
Ankara 

A. Gedikoğlu 
Van 

M. Görentaş 
Burdur 

M. özbey 
Seyhan 

E. Batumlu 
Konya 

Abdi Çilingir 
Konya 

Z. Ebüzziya 
Trabzon 

S. Karayayuz 
Sivas 

Rifat öçten 
Kütahya 

Galip Bubik 

O : S 
Kütahya 

A. î. Gürsoy 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Bolu 

S. Baysal 
Denizli 

A. R. Karaca 
Konya 

(Okunamadı) 
Kocaeli 

S. Göksel 
Erzincan 

M. R. Sanalan 
Trabzon 

M. Tarakçıoğlu 
Trabzon 

M. Harunoğlu 
Erzincan 
V. Varol 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Kayseri 
H. Kurmel 

(Okunamadı) 

Kütahya 
A. 'Kavuncu 

Kütahya 
O. özbilen 

Hatay 
M. Kuseyrioğlu 

Aydın 
C. Ülkü 
Denizli 

M. Gülengil 
Erzincan 

S. Perinçek 
Sivas 

H. Çitil 
Sivas 

K. Oskay 
Niğde 

A. U. Arıkan 
Tokad 

O. Hacıbaloğlu 
Samsun 
H. Üzer 
Bursa 

B. Zağra 

(Okunamadı) 

BAHATTÎN ÖRNEKOL (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar; gerek Maarif Vekâleti hesa
bına, gerek diğer vekâletler hesabına burslu 
olarak yüksek tahsil yapan gençlere ayda 125 
lira burs verilme'ktedir. Bu paranın bugünkü 
hayat şartları ve rayicine göre kifayetsizliğin
den bütün yüksek tahsil gençliği şikâyetçidir. 
Onun için bu miktarın ayda 160 liraya çıkarıl
ması hakkında bir teklif takdim etmiş bulunu
yoruz. Tasvibini istirhamı ederiz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KENAN AK-
MANLAR (Antalya) — Muhterem arkadaşlar; 
bütçenin vaziyeti, Umumi Heyetinizce malûm
dur. Biliyorsunuz ki, bir sene evvel burslara 
50 lira zam yapılmıştı. Eğer Heyeti Umumiye 
teklifi kabul eder, encümenimize havale ederse 
meseleyi mütalâa eder ve tekrar heyetinize arz 
ederiz. 

REÎS— Okunan takriri reyinize arz ediyo
rum. Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Tak
rir nazarı dikkate alınmış ve fasılla beraber en
cümene verilmiştir. 
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451 Yayın masrafları 526 140 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka'her çeşit masrafları 130 000 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, sa
bahki konuşmamızda 4489 sayılı Kanuna göre, 
yabancı memleketlere staj için öğretmen gönde
rilmesinin çok faydalı olduğunu arz etmiş ve 
aynı zamanda bu sene bu kanuna istinaden kaç 
öğretmenin gönderileceğini sual etmiştim. Bir 
cevap alamadım, bunu rica ediyorum bir, 

Bir de bütçeye 130 000 lira konulduğuna gö
re acaba bu sene kaç kişinin gönderilmesi düşü
nülmektedir! 

Şu hususu da a«z edeyim, 4489 sayılı Kanu
na müsteniden yabancı memleketlere staj için 
gönderilenlere harcırah verilmemekte, yalnız 
kendisine bir emir tebliğ edilmektedir. Buyurun 
Fransa'ya veya Almanya'ya gideceksin, denil
mektedir. Harcırah almadan giden bu öğretmen
ler oradaki stajlarını çok sıkıntı ve müşkülât 
içinde yapmaktadırlar. Bu bakımdan kendile
rine harcırah verilmesini hassaten rica ederim. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Faslı re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

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

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları 

712 220 

450 000 

REÎS -^ Dr. Talât Vasfi öz, buyurun., 
TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; kıymetli Maarif Vekilimizin bütçe 
konuşmaları dolayısiyle hakikaten yıllardan beri 
hasretini çektiğimiz bu sağlık mevzuunun kısa bir 
zaman zarfında kurulması için lâzımgelen ted
birleri aldıklarını ifade ettiler. Bunu ifade et
mekle bizlere çok büyük ümitler bahşettiler». Ken-

.1906 O : 3 
dilerine bu hususta minnettarım, muvaffakiyet
lerini eanü gönülden dilerim. 

Filvaki Bütçe Encümeninde Maarif Vekâleti 
teşkilatındaki kıymetli teşkilât mümessili arka
daşlarımızdan bu mevzuun ele alındığını öğren
miş bulunuyoruz. Mfi\ yıldan beri gönül hasreti
ni çektiğimiz bu rajeyzu inşaallah tahakkuk eder. 

Halen iki milyonu tecavüz eden ilk tedrisat 
öğrencisi ile, orta, lise ve yüksek mektepler mün-
tesiplerinin ilâvesiyle 60 bin olarak hatırladığım 
Muhterem Maarif Vekilinin beyanına göre, ilk 
tedrisat öğretmenlerinin sağlık durumlarını bu
günkü hazin vaziyetten kurtarmak bahtiyarlığı 
inşaallah, yine tekrar temenni ediyorum, kendi
lerine nasibolur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu fasıldaki, Valide-
bağı Sanatoryum ve Prevantoryumu üzerinde 
söz almaktaki maksadım, şu idi. Orta Tedrisat 
Umum Müdürlüğüne bağlı bulunan ve onun ta
rafından idare edilen, tamamen nümunevi bir 
teşkilâtın maarif ordusu için ne kadar kifayetsiz 
olduğunu hepiniz bendeniz kadar takdir buyu
rursunuz. 

Bir noktaya daha temas etmekliğine müsaade 
buyurulmasını rica ederim : 

Bunları ifade etmekten maksadım; kariyer 
akademik bünyesinden gelen, ilmi ile iftihar duy
duğumuz kıymetli Maarif Vekilimizin bize va-
dettikleri sahada süratle harekete geçmelerini 
teşvik etmektir. 

Emekli sandıklarına verilen raporlar tetkik 
edilecek olursa göreceksiniz ki, aziz arkadaşla
rım, emekliye sevk edilen öğretmenlerin mühim 
bir kısmını akciğer veremlileri teşkil etmekte
dirler. Bu, üzerine parmak koymaya muhtacol-
duğumuz ve yarının neslini ihzar eden her hu
susta muhterem, gönüllerimizde hâlâ çocukluğu
muzdan beri en tatlı hâtıralar şeklinde yaşıyan 
aziz öğretmenler için hakikaten ehemmiyetlidir. 

Ve nihayet müsaade buyurursanız; sözlerimi 
ikmal etmeden evvel bugünkü öğretmenin sağ
lığı mevzuunda Maarif Vekâletinin içinde bu
lunduğu hazin duruma kısaca işaret edeyim. 
70 - 80 lira ücretle tabip kullanmak suretiyle 
dâva şimdiye kadar halledilmek istenmiştir. Bu
nu, ne kadar muhal olduğunu yüksek takdirle
rinize arz etmek istiyorum. Arkadaşlar her han
gi bir zaman sağlık fişlerini şöyle bir tetkik 
buyurursanız, göreceksiniz ki, bu vazife ifa edil
memektedir. Bu, ediyoruz görünmekten daha 
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fenadır. Ben Maarif Vekilimizin en kısa bir za
manda Dünya Birleşmiş Milletler ve UNÎSEF'-
in hassasiyetle üzerinde durmuş olduğu bu 
öğretim sağlık mevzuuna ait kanun lâyihaları
nı Yüksek Meclisin huzuruna getirmek suretiy
le kalblerimizde ebedi bir minnet ve şükran 
hissi yaratmalarını bilhassa rica ederim. 

REÎS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 

— Çok muhterem arkadaşlarım; Talât Vasfi öz 
arkadaşımın, hakkımda izhar etmiş olduğu te
veccühten dolayı kendisine çok teşekkür ede
rim. Gerek okuldaki talebelerin, gerekse bun
lara belli bir irfan seviyesi veren çok muhterem 
hocalarımızın sıhhi durumlariyle de çok yakın
dan alâkadar olmaktayız. Bu müesseseyi cazip 
bir hale getirmek ve kıymetli hocalarımızın sıh
hatlerini sağlamak için her türlü tedbire baş
vurmaktayız; vuracağız. Bundan emin olmala
rını istirham ederim. 

REÎS — Başka spz istiyen yok. 
Faslı okunduğu şekilde reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etnliyenler... Kabul edil
miştir. 

F . Lira 

458 

476 

477 

501 

502 

504 

Fuar ve sergi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
ÎŞElŞ — Ka>ıl edenler... İJt-

25 200 

1 635 700 

30 000 

33 000 

190 000 

700 000 
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602 

605 

609 

611 

612 

613 

701 

711 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı mas
raflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumları ile 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Unesco Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak 
çeşitli kültür hizmetlerinde 
kullanılacak olanlarla halk der-
sanelerinin ve okuma odaları
nın her türlü masraflarını kar
şılamak maksadiyle vilâyet ve 
kazalara yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane
lere ilişkin her türlü malzeme
lerin döşeme, demirbaş ve ders 
aletlerinin onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et< 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 413 756 

100 000 

60 000 

50 000 

5 400 000 

121 000 

300 000 

1 960 000 

100 000 

864 
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731 İstimlâk ve satınalma masraf
ları 1 000 
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 20 000 000 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim; sabah
ki konuşmamda da bahsettim. Köy okulları tek
nikerler tarafından yapılmakta ve inşaattan an-
lamıyan maarif müdürleri ve müfettişleri tara
fından kontrol edilmektedir. Bunun için bu bi
nalar sağlam olmamaktadır. Bu hususta birçok 
arkadaşlarımızın da müşahedeleri mevcuttur. 
Halbuki diğer devlet daireleri, meselâ Orman 
Dairesi binaları çok sağlam olmaktadır. Bunla
rın sebebini tetkik etmek gerektir. Bu hususta 
akla birçok tedbirler geliyor; acaba bu bina in
şaatı Nafıa Vekâletine devredilebilir mi? Bu 
mevzuda acaba Maarif Vekâleti bir tetkik yap
mış mıdır? İnşaatın. Nafıa Vekâletine devri hu
susunda ne düşünüyorlar? 

İkincisi; tekniker olarak çalışan elemanlar 
muvakkat bir kanunla istihdam ediliyorlar. Ter
fi ve diğer haklardan faydalanamıyorlar. Bu 
meslekte beş, on sene çalıştıkları halde aynı 
ücreti alıyorlar. Bu arkadaşlar vazifelerine bağ-
lanamamaktadırlar. 

Bunların Maarif Vekili tarafından cevaplan
dırılmasını rica edeceğim. 

Saniyen, biraz evvel olduğu gibi, Sayın Baş
kanın lütfen Maarif Vekiline fırsat vermeden 
oya koymamasını da ayrıca rica edeceğim. 

REÎS — Sadettin Yalım (Kocaeli), buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, işlerin çokluğu, vaktin azlığı dola-
yısiyle sizi işgal etmemek için çok düşündüm. 
Tahammül edemedim, mecbur oldum, kürsüye 
çıktım. 

Muhterem arkadaşlar, 1948 de Maarif Vekâ
leti bütçesi 27 milyon lira idi. 1955 te 450 mil
yon liraya kadar yükselmiştir. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Ne alâ
kası var? 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Alâkası
nı anlarsın. Bu bütçe içinde köy okullarına 20 

.2.1956 Ö: 3 
j milyon tahsisat ayrılmıştır. 526 milyon içinde 

- köy okullarına ayrılan bu para azdır. Köylü ve 
şehirli vatandaşlarımız eski iktidarın yaptığı 

>0 J gibi köylü ninelerimizin sırtından yaptırmıya-
cağız. Her sene ne icabediyorsa onu sarf edip 
yaptıralım ki, bunu telâfi edelim. Vekâletin var^ 
lığı ile bunu yapmıya imkân yoktur. Bu iş asga
ri 400 milyon lira içindedir. Bir çarei hal bul
mak suretiyle bunları yapmak mümkündür, 

17 bin okulu yapmak imkânları vardır. Te
menni odur ki, hükümet bunu tetkik etsin. Çok 
mühim bir dâvanın içerisindeyiz. Köylü çocuk
larımız içinde mebus olacak, reisicumhur olacak, 
başvekil olacak vatandaşlarımız vardır. Onun 
için eski iktidar zamanında ihmal edilmiş olan, 
maarife verilmemiş olan bu muhabbet ve sevgi
nin tamamlanmasını rica ediyorum. 

Faslı geçti, arz etmeye unuttum, şimdi arz 
edeyim; imam - hatip okullarına da alâka azdır 
arkadaşlar. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Pek muhterem 
arkadaşlar, benim biraz evvelki ricam tama
men yapıcı ve siyasi bir mülâhaza olmaktan zi
yade şükran duygularımı ifade eden bir tarzda 
mekteplerin daha fazla olmasını temine matuf 
bir konuşma idi. Muhterem Sadettin Yalım'm 
«1948 deki gibi ninelerin sırtında taş taşıtılma
sın» diye serdettiği ifadesinin mânasını anlıya-
madım. Yalnız muhterem Sadettin Yalım'a şu 
kadarını arz edeyim ki istiklâl muharebesinde, 
şurada Ulus Meydanında heykelini gördüğümüz 
omuzunda mermi taşıyan nine nasıl muhterem 
ise memleketi cehaletten kurta/rmak için sırtın
da taş taşıyan ana da o derece muhteremdir. 
(Soldan gürültüler) 
' NECATİ CELİM (Aydın) — Gene mi sır
tında taş taşıtacaksınız? 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Ben bizzat bu 
anayı karşımda görsem, elimden gelse onun 
heykelini yaparım. Her zaman önünden geçer
ken huşu ile eğilirim. (Soldan gürültüler, «ana
sını ağlattınız» sesleri) 

Yalnız çok muhterem arkadaşlarım, bidayet
ten beri, konuşmalarıma dikkat buyurursanız, 
zerre kadar particiliğe temas etmedim. Gönlüm 
çok arzu ederdi ki, her hangi bir arkadaşım, bu 
mevzuu politikaya alet etmesin. Yalnız muhte
rem arkadaşlar, şayanı şükrandır ki, her za
man müdahale hastalığına müptelâ bir arkadaş 
tarafından bu müdahale yapıldı. (Sağdan, bra-
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vo sesleri) Sorduklarımıza Sayın Maarif Veki
linin cevap vermesini rica ederim. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) ~ 

Muhterem arkadaşlar; bu köy mektepleri mese
lesi çok mühim haldedir. Her sene bütçeden 
20 - 30 milyon lira veriyoruz. Bununla bu dâva 
halledilemez. Benim tahminime göre bütün Tür
kiye çapında bu işin aşağı yukarı portesi 500 
milyon liradır. Bütçenin bu 500 milyonu 3 - 5 se
ne içinde, nihayet bilemediniz 6 - 7 sene içinde 
ikmal etmek suretiyle bunu bitirmesi lâzımdır. 
Yoksa bu 500 milyonu, doğan yeni ihtiyaçlarla 
birlikte, 20 milyonla kapatamayız. Bu hususta 
arkadaşımın hakkı vardır. Bu sene bütçesi geç
miştir, 1957 senesinden itibaren yılda 50, 80-100 
milyon lira vermek suretiyle bu dâvayı kısa za
manda bitirmek lâzımdır. Bunu bilhassa rica 
ediyorum. 

REÎS — Süleyman Kuranel; Gazianteb... 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlar; ben okulların azlığından 
veya çokluğundan bahsetmiyeeeğim. Fethi Ül
kü arkadaşım, yapılan okulların çürük olduğu
nu söylediler. Ben de sağlam olduğunu iddia 
ediyorum. Ben sağlam, diyorum, arkadaşım da 
çürük, diyor. Her hangi bir şeyin sağlam veya 
çürük olduğunu iddia edebilmek için müspet 
delil lâzımdır. Binaenaleyh arkadaşımın müta
lâası indîdir. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Misal verebili
rim. Mütalâamız indî değildir. (Soldan, «onlar 
kendi zamanlarında yapılan mekteplerden bahs
ediyorlardı^ Süleyman Bey.» sesi) 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Bi
naenaleyh ; okulun çürük olduğunu iddia etmek 
için riyazi hakikatlere dayanmak lâzımdır. Te
meli mi çürüktür? Hesabını yapmışlar mıdır? 
Çatısı mı çürüktür? Tetkik edip hesabını yap
mışlar mıdır?.. Belki arkadaşımın seçim bölge
sinde yapılan okullardan bir iki tanesi çürük 
olabilir. Fakat bunun bütün sathı vatanda yapı
lan okullara teşmil edilmesi doğru değildir. Bu 
okulların bir iki tanesinin çürük olması tama
mının çürük olmasının bir delili olamaz. Bu ba
kımdan bu mütalâa yanlıştır. Bunu tavzih için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA HALÎL TUR
GUT (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşlar; 
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köy okulları binasının yapım şekli 1950 den ev
vel başka idi, 1950 den sonra başka şekil aldı. 
1950 den evvel hakikaten bu ağır vazife köylü
ye yükletilmişti. Köylü bin bir müşkilâtı içinde 
kıvranırken aynı zamanda mektep binalarının 
yâpımiyle de az çok meşgul oluyordu. ; 

ARSLAN BORA (Tunceli) — O zaman siz 
müfettiştiniz. 

HALÎL TURGUT (Devamla) — Ben kürsü
ye gelirken eski, yeni devri tefrik edip birisini 
kötülemek birisini yükseltmek için çıkmamış
tım. Fakat muhterem arkadaşım beni o zaman
ki hüviyetimle teşhir etmiştir. Bu itibarla bütün 
kabahat ve günahı kendisine yüklemek suretiy
le keyfiyeti izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; muhterem arkadaşı
mız Fethi Ülkü' nün sabahtan beri yaptığı ko
nuşmaları cidden büyük bir hayranlıkla dinle
dim. Teşekkür edecektim, fakat şimdiye kadar 
fırsat bulamadım, çünkü kürsüye ilk defa çıkı
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, dikkat ediyorum, kür
süye çıkıp konuşmıya başlıyan bir arkadaş daha 
sözünü hattâ cümlesini bitirmeden, maksadını 
izaha vakit bulmadan ona derhal müdahale olun
maktadır. Bu, küçücük çocuklara bile yakışmı-
yan bir harekettir. (Sağdan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, 1950 den evvel köylü, 
mekteplerini çamurla, kuru taşla bizzat yapıyor
du. Gayet tabiî bu okullar çürük oluyordu. Bu ara
da valinin takibi, alâkalı maarif memurunun ta
kibi ile iyi yapılanlar da var. Fakat kötü mek
tepler yapan vilâyetler de vardı. Çamurla yapıl
dığı için ekserisinin ömrü tabiî kısa olur. Ama 
1950 senesinden sonra bu işi devlet üzerine aldı 
ve köylüyü büyük bir külfetten, hakikaten köylü
ye büyük bir baş belâsı olan angaryadan kurtar
mış oldu. Bugün yüksek tasviplerinize sunulan 
15 - 20 milyon lira işte bu okul binalarına sarf 
edilecektir. Bu para vilâyetler emrine veriliyor. 
Vali, maarif müdürü, nafıa müdürü, hususi mu
hasebe müdüründen müteşekkil bir heyet mari-
fetile saf edilecektir. Son zamanlarda Maarif 
müdürlerinin emrine teknisiyenler de verilmiş
tir. Bu teknisiyenlerin kontrolü altında iyi bir 
şekilde yapılması takip ve intacedilecektir. 

Fethi Bey bir noktada haklıdır, eğer bir vi
lâyette senede 20 okul yapılıyorsa, - ki her bi
ri 40 000 - 50 000 liradır - bu binaları bir 
tanesi çürük yapılabilir. Bendeniz buna misal 
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olmak üzere Diyarbakır'ı alacağım. Hakikaten 
iyi usta bulunmadığı için ve iyi de vali bulun
madığı için yapılmış olan on sekiz okuldan, 
okul binasından 3 - 4 tanesi çürük- yapılmıştır. I 
•Bunlar hakkında yapılan tahkikat neticesinde 
tabiî mesulleri hakkında gerekli takibat yapıl
maktadır ve yapılacaktır. 

Ancak' bunların evveliyatı 1947 senesinden 
başlar. Arkadaşımızın söylediği şekilde beride
niz maarif müdürü bulundum sırada Maarif 
Vekâletine gizli olarak bir rapor takdim ettim, 
müsaade ederseniz bu raporun bir sayfasını 
okuyayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu okumaktan 
maksadım şu: Bu mesele eski iktidar zamanında 
ele alınmış mevcut imkânlar nispetinde yürü
tülmüş, imkânsızlıklar karşısında durdurulmuş 
bir meseledir. Bizim kendi iktidarımızın ele ge
çirdiği veyahut yarattığı büyük imkânlarla 
şimdi esaslıca ele alınmıştır ve gayet iyi yürü
tülmektedir. Arkadaşlar, eski şekli bugünkü 
şekli ile mukayese ederlerse herhalde çok daha 
isabetli hareket edildiğini görürler ve daha in- I 
saflı bir hükme varırlar. I 

«1943 - 1947 yılları arasında Türkiye 'de baş- I 
lıyan ilk öğretim seferberliğinin birçok yerlerde 
verimli sonuçları olmakla beraber bu arada bir
çok acı taraflarının da mevcudolduğunu ifade I 
etmeden geçmek mümkün değildir. Milletin I 
% 82 sini teşkil eden köylü vatandaşları okut- I 
mak dâvası için yapılan hesaplarla çizilen plân 
ve projelerin maaa başında ve kâğıt üzerindeki I 
parlak görünüşünün muhayyel tablosu ve bunun I 
verdiği cazibe; dâvanın uygulama alanındaki I 
hakiki seyrini örtmüş ve...» I 

RElS — Bunun şahsınıza ait bir hâdise ol- I 
duğu anlaşılmaktadır. I 

HALİL TURGUT (Devamla) — Efendim, | 
encümen veyahut raportör olarak cevap vermeye I 
mecburum, arkadaşım müfettiş olarak yaptığını I 
söylediği hususu şahıs olarak da burada oku- I 
mak mecburiyetindeyim, müsaade buyurunuz. I 

«Çeşitli zorlukların ve hattâ büyük imkân- I 
sızlıkların ve bunların neticesi olan tehlikelerin I 
üstüne bir perde germiştir. İşte bunun içindir I 
ki, kâğıt üzerinde mükemmel okul binaları ya- I 
pildi, arazi kolaylıkla ve halkın isteğine uygun I 
bir şekilde kamulaştırıldı ve satınalındı. Ensti- I 
tü mevzuları yerleştirildi, modern ziraat usulleri | 
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ile arazi, işletildi. İşlikler faaliyete geçirildi. 
Köylü öğretmeni bağrına bastı, çocuklar gün
düzleri ve büyükler ise geceleri okula koştu, 
istatistikler bu hızla kabartıldı. Hâsılı köy bir 
cennet, köylü ise bu cennette altın çağını yaşa-
mıya başladı. 

İşte yüksek makamların gözü önüne serilen 
tablo budur. Fakat işin gerçek durumu, üzüle
rek itiraf ederim ki, hiç de böyle değildi. Filva
ki 1943, 1944, 1945 ve 1946 yıllarında köy okul
ları yapım işinin hızlandırıldığı ve bâzı bölge
lerde verimli sonuçlar elde edildiği muhakkak 
olmakla beraber üst makamları memnun etmek, 
başarısız ilân edilmemek korku ve gayretkeşlik 
zihniyetinin tesiri altında inşaat durumunun 
okulların öğretim ve eğitim faaliyetinin, öğrenci 
sayısının, öğretmen ve eğitmen başarısının ha
kikat hilâfına ve mübalâğalı bir şekilde ifade 
edildiği de bir vakıadır. O yıllarda yanlış esas
lar üzerine kurulmuş olan istatistik malûmatın 
düzeltilmesinde ve düzenlenmesinde...» 

REİS — Halil Turgut Bey; müsaade bu
yurun, Riyaset, şahsınıza tariz var diye söz 
vermiş bulunmaktadır. Halbuki siz satır satır 
okumaya başladınız. Bu şekilde devam ederse
niz sözünüzü kesebilirim. 

HALİL TURGUT (Devamla) — Peki, efen
dim. Fethi Ülkü Bey arkadaşım bundan üzün
tü duyuyorsa hakikaten haklıdır. Fakat bunun 
bir başlangıcı, bir mebdei; bir hareket noktası 
ve neticesi vardır. Başlangıçla netice mukaye
se edildiği zaman arada hakikaten çok büyük 
bir fark olduğu görülür. Bununla beraber ben 
de kendisine iştirak ediyorum. 20 tane okul ya
pıldığı zaman bir tanesi bile çürük yapılmama
lıdır. Hepsi sağlam yapılmalıdır. 

Arkadaşım; «Sen de o zaman * mekteplerde 
maarif müfettişi idin. Raporu tetkik etmek su
retiyle sen de mesuliyete itşirak ettin», dedi. 
Arkadaşlar; Muhterem Heyetiniz arasında o 
zaman yapılan maarif şûrası kongresinde açık, 
sarih ve katî bir şekildeki, raporda belirtilen 
hususlara iştirak etmediğimi ifade etmiştim. Bu
nu hattâ Ankara'da bilmiyen pek azdır. 

REİS — Usul hakkında Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar ; bugünkü müzakereler sırasında En
cümen adına alman sözlerin nasıl şahsi maksat
ları ifade ettiğini, nasıl istismar edildiğini ve 
bu,suretle usule nasıl muhalefet ve mugayeret 

— 867 — 



t : 45 26.2 
olunduğunu arz etmiştim. Buna rağmen Riyaset I 
Makamı görmektedir^ Maarif Vekâleti bütçesi 
hakkında, şahıslar hakkında, bir takım "mütalâa
lar serdi suretiyle tamamiyle usul dışı konuşul
muştur. 

Muhterem arkadaşlar Maarif müfettişini ta
nırım, şimdi de dostumdur. Yalnız müsaadeniz
le bir şey soracağım. O acı raporu yazdıkları 
zaman kendisine ne yaptılar? 

REÎS — Mehmet Hazer Bey; usul hakkında 
diye söz aldınız. Arkadaşımız, encümen adına 
konuştular... (Gürültüler) Lütfen, sükûneti mu
hafaza edelim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşım... (Gürültüler) 

REÎS. — Riyasetin tebliği var. Riyaset, en
cümen" adına konuşan arkadaşımızın da beyan
ları sırasında müdahale etmek suretiyle kendi
sini sadede davet etmiştir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sözünü 
kesmediniz, sadede devam ihtarım bana da yap
tınız. 

REÎS — Beyefendi, müsaade buyurun. (Gü
rültüler) 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, ben Riyaset Makamının ihtarı
na uyarak değil... 

REÎS — Beyefendi... 
MEHMET HAZER (Devamla) — Ben onu 

dinledim, o da beni dinlesin. 
REÎS — Riyasetin sözlerini dinlemenizi ri

ca ederim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Dinliyo

rum. Geri mi, döneyim? Geri, dönmiyeceğim. 
REÎS — Sadet dışına çıkan kim olursa ol

sun Riyaset onu sadede davet eder. Buna rağ
men hatip sözlerine aynı şekilde devam ederse 
Tüzüğün 92 nei maddesine göre muaıtieleye te
vessül edilir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bendeniz 
• sadet dâhilindeyim ve Reis Beyin emrine ittiba 

etmiş vaziyetteyim. Yalnız Reis Bey «emirlerini 
tebliğ için bendenizin kendilerine teveccüh et-
mekliğimi istiyor, ona da bendeniz prensip ola
rak taraftar değilim. 

Demin de arz ettiğim gibi hakikaten usule 
riayet edilmiyor ve müzakereler bu yüzden lü
zumsuz olarak uzuyor, esasa girilemiyor. Bil
hassa hükümet sık sık söz almak suretiyle mü- I 
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zakereleri tahrik ediyor (Soldan; «Ooo» sesleri) 
hükümet hiç olmazsa... 

REÎS — Mehmet Bey... 
MEHMET HAZER (Devamla) — Usul hak

kında konuşuyorum. 
REİS — Mehmet Bey, hükümet sık sık söz 

almak suretiyle müdahalede bulunuyor, şeklin
deki ifadenizden ne kasdediyorsunuz?... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arz ede
yim, efendim... 

REİS — Beyefendi, Riyaset sözünü bitirme
den söze başlamayınız, müsaade ediniz. Riya
set, her sözünüzün üzerinde durmakla mükel
leftir. 

Müzakere esnasında hükümet her zaman söz 
almak hakkını haizdir. Zatıâliniz hükümetin söz 
hakkını ne suretle kayıt altına almak istiyor
sunuz ? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, Beyefendi, hükümet bütün 
tenkidleri dinledikten sonra cevap verebilir. 
Böyle yapılmadığı takdirde müzakereler kısa 
zaman içinde bitirilemez. Her tenkidden sonra 
hükümet söz alırsa, müzakereler uzar. Maksa
dım budur Reis Beyefendi, anlatabildim mi? 
(Gürültüler) 

REÎS — Beyefendi, usul hakkındaki sözü
nüz bu mudur? (Gülüşmeler) 

MEHMET HAZER (Devamla) — Usul bu
dur, konuşmam da bunun hakkındadır, hürmet
lerimle. 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Arkadaş

lar, huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Yal
nız, bende müdahale hastalığı olduğunu söyle
yen arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, 
bende, hepinizde olduğu gibi millet ve memle
ket hastalığı vardır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum. 
REİS — Sıranız bakidir, efendim. Söz Sab-

ri özcan San'mdır. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Efen

dim, Demokrat Parti bütün iktidarı boyunca 
hiçbir hizmet yapmamış olsaydı, ama hiçbir hiz
met görmemiş olsaydı, yalnız köylünün sırtın
dan mektep yükünü almış olmakla tarihî vazi
fesini bihakkın ifa etmiş olurdu. 

Şimdi bu fasla geçen sene olduğu gibi bu 
sene de beş milyon lira ilâve etmek suretiyle 
20 milyon liraya çıkaran Bütçe Encümenine bil-
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hassa teşekkürler ederim. Daha 16 bin küsur . 
köy okuluna ihtiyacımız olduğuna-göre acaba 
müsait olan yerlerde birkaç köyü birleştirmek 
suretiyle gündüzlü bölge okulu cihetine gitme
si mümkün mü değil mi? Bu ciheti Maarif Ve
kâletinin mülâhaza etmesi gayet yerinde olur. 

Bu mekteplerde çalışan köy enstitüsü öğret
menleri asıl mesele buradadır, hakikaten bir 
münevverin lâyık olduğu refah içinde değiller
dir... Çünkü çok az bir para alıyorlardı. Bugün 
Vekil Bey onların durumlarını düzelttiklerini 
ifade edince benim gibi hepiniz de memnun ol
muşsunuzdur. Ben bu memnuniyetimi oturdu
ğum yerden alkışla ifade etmek istedim. Fakat 
tez canlılığımın cezasını gördüm, bunda yalnız 
kaldım. Şimdi bu teşekkürü Millet kürsüsün
den arz etmek isterim... 

REÎS —Fethi Ülkü.. 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlar; benim arzım sadece bir soru idi. Muh
terem vekilin soruma cevap vermesinden ibaret 
idi. Başka bir şey beklemiyordum. Mevzu taş
mış bulunmaktadır. Bunun cevabını vermek ko
laydır ; fakat istemiyorum. Vakıaların nasıl de
jenere edildiğini görüyorsunuz. Ben yalnız Ku-
ranel arkadaşıma cevap vermek istiyorum. 

Hesap yaptılar mı, yapmadılar falan filân di
ye lâf ettiler. Ben mühendis değilim. Bu binala
rın iyi veya kötü olduğunu anlamak için hesaba 
kitaba bile ihtiyaç yoktur. Tunceli'nde bir mek
tep binasının çatısı fırtınadan 500 metre öteye 
fırlatılmıştır. Bunun için hesaba ne lüzum var
dır? Bunları anlamak için seçim bölgelerinde 
şikâyetleri dinlemek kâfidir. Bunu bırakın, ve
kil bey buyurdukları tamirat için vâki olan ta
lepleri dosya münderecatına göre lütfetsinler, 
bendeniz de, demek birkaç tane imiş ve benim 
gördüğümden ibaretmiş diye teselli bulayım. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Nasıl olur da bir mektebin koskoca ça
tısı 500 metre uzağa uçar... (Gülüşmeler) 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Vakıadır, ma
hallinde pekâlâ tahkik edilir, görülebilir. 

Benim buradaki arzım Maarif Vekilinin ce
vap vermesi ve meselenin kapanmasıdır. 

MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 
-r- Muhterem arkadaşlarım, yapılan köy okul
ları hükümetimiz tarafından hazırlanmış 4.okul 
tipi projesine göre yapılır. Bu projeler vilâyet-
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lere gönderilir. Bu 20 milyon lirada vilâyet özel 
idarelerine verilecektir. Vilâyetlere biz bu para 
yanında teknisiyen yardımı da yaparız. Binaen
aleyh vilâyetler kendi nafıasının imkânları dâ
hilinde bu işleri yürütür. Şimdiye kadar Fethi 
Ülkü arkadaşımızın anlattığı gibi şu bina ha-
rabolmuştur, şeklinde bir müracaat vâki değil
dir. Binaenaleyh söylediği, gördüğü hâdise belki 
cevvî bir hâdisedir. Bizim memleketimizde sani
yede 30 kilometre süratte rüzgâr eser. Bir metre 
murabbama yaptığı tazyik 120 koldur. Böyle 
fevkalâde hallerde belki mektebin çatışmdaki 
birkaç kiremidi almış götürmüştür. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri gelmiş
tir. Son söz milletvekilinin olduğu için sırada 
bulunan Servet Sezgin'e sözü veriyorum. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, şimdiye kadar olan konuşmala
rında tenkidlerini tamamen objektif yapmayı 
itiyat edinmiş olan arkadaşımız Fethi Ülkü'nün, 
bu sefer köy okulları inşası münasebetiyle, yeni 
inşa edilen okulların çürük olduğunu beyan et
mesini hakikaten hayretle karşıladım. Şöyle de
mek lâzımdı ki... (Sağdan, gürültüler) Müsaade 
buyurun da konuşalım. 

REİS — Oturduğunuz yerde konuşmayınız, 
efendim. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Yazık olan 
milletin emeği, yazık olan milletin israf olunan 
saatleridir. Sizler istediğiniz gibi tenkidlerinizi 
yapıyorsunuz, tenkidlerinizin yersizliği cevabına 
tahammül edemiyorsunuz, hem suç ve hem güç
lüsünüz. (C. H. P. tarafından : «Suçlu kelimesini 
aynen iade ederiz» sesleri) 

Mazide, maarif tarimizde imece suretiyle 
yaptırılmış, Türk kadınlarına jandarma kırbaç
ları ile yaptırılmış okullar sizlerin eserlerinizdir. 
Bu şekilde yaptırılan okullar elbette çürük olur. 
Bugün çürüklüğünü müşahede ettiğimiz okulla
rın kâffesi Halk Partisinin cebren yaptırdığı 
okullardır, bunların birçok misalleri vardır. Biz
zat Karanakçı arkadaşımızın bildiği kendi vilâ
yetinde Kepek, Tâvak gibi yerlerin okulları bun
lar arasındadır. 

120 haneli köylerde her biri on bin liraya 
çıkan; on bin liraya yaptırılan bu okulları bu
sene yıkmak mecburiyetinde kalarak yerine 33 
bin lira değerinde bir okul yaptırmak zaruretin
de kalıyoruz; 

Hal ve durum böyle iken, mühendisler tara-
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fından plânları yapılan, mütaahhitler tarafından 
inşa edilen ve teknisiyenler tarafından kontrolü 
yaptırılan tip okulların çürük olduğunu iddia 
etmek tamamen haksızlıktır. (Soldan, bravo ses
leri) 

İ tElS— Kifayeti müzakere takririni, oku
tuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Bu mevzuda kâfi derece konuşuldu, kifaye

tin reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Bilecik 

Şevki Hasırcı 

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

742 nci faslı aynen reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 

743 

Lira 

751 

761 

772 

773 

Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan okul 
binaları için müteşebbis der
neklere yardım 3 233 386 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise ve ortaokullar için satın-
almacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
malzemeleri döşeme, demir
baş, ders aletleri masrafları 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni tesisler 7 760 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yetiştirme yurtları ile korun
maya muhtaç çocuklar döner 
sermayesi 50 000 

ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar; bu madde münasebetiyle Türk 
cemiyetinin büyük bir yarasına çok kısa hacım 
içinde temas etmek istiyorum. 

Cemiyetimizde içtimai mâna taşıyan dert
lerden birisinin kimsesiz, bakıma muhtaç çocuk-
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lar mevzuu teşkil) ettiğini muhakkak ki, bütün 
siz kıymetli arkadaşlarrmca kabul edilen bir. 
mevzudur. Bu mevzuu Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında vakıf müesseseler halletmişken Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar geçen zaman 
içinde maalesef Cumhuriyet rej imlimiz devlet 
anlayışı olarak bu mevzuu zımnen vatandaş va
zifeleri sahasında daima ve daima sembolik ma
hiyette ele almış bir manzaraya malik ollmakla 
beraber asla ciddî mânası ile ve hakiki hacmıyla 
ele almış değildir. Bugün büyük Türk şehirle
rinde yaz mevsimlerinde parklarda uyuyan, se
fil bir hayatın bir kader mahkûmiyetinin neti
cesi olarak ıstırap çeken binlerce küçük Türk 
çocuklarının derdini kış mevsimlerinde de da
ima büyük müesseselerin antrelerinde görmek 
mümkündür. Milyarlık bütçemizin sadece 50 
bin lirası bu sosyal dâvaya aksettirilmiş vazi
yettedir. (Döner sermaye sesleri) Evet efen
dim, döner sermaye burada beslenen çocukla
rın azlığını veya çokluğunu gösteriyor. Sırf 
orada sembolik mânada beslenen çocukların el
lerine demirbaş eşya satmalmasın ve bu de
mirbaş eşya da imal olunacak hammadde mâna
sını taşıyor. Türkiye'mizde ailesi inkıraz bul
duğu için sokağa düşmüş çocuklar vardır. Tür
kiye'mizde aile otoritesinden mahrumiyet dola--
yısiyle kendisini hayatın akışına terkeden, evi
ne dönemiyecek kadar mazisini kirletmiş bulu
nan çacuklar vardır. Nihayet çeşitli esbapla, 
macera saikasiyle memleketini terkederek bü
yük şehirlerin girdabında kendilerini kaybet
miş çocuklar mevcuttur. İstatistiklerle tesbit 
edilmiş daha birkaç sınıf, bellilbaşksı 4 olan ko
nularda kimsesiz çocuklar mevzuuna raslıyo-
ruz. Benim kısa temennim şudur: Vatandaştan 
aldığı vergiyi hizmet olarak vatandaşa akset
tirmek mecburiyetinde olan devlet, Türk cemi
yetinin en büyük dertlerinden birini teşkil et
mekte bulunan bakımsız çocuklar için, istikbal
de değil, hemen önümüzdeki yıldan itibaren en 
geniş ölçüde yardımcı olmak mecburiyetinde
dir. 

Arkadaşlar, bu kader mahkûmu çocukların 
memleket menfaatini temin eden birer müstak
bel uzuv olmasını teminen Maarif Vekilimizin 
açmış bulunduğu, o dediğin bizde de var kabi
linden az olan bu müesseselerin, allâküllihal 
mevcudu iyidir; fakat biz Türk cemiyetinin 
kendi bünyesinden sokağa ifraz ettiği bu ço-
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cuMarm hemen tamamını devlettin himayesin
de görmek isteriz. 

Demin bu mevzuu bir mühim sosyal mevzu 
olarak sizlere arz etmeye başlarken çok Muhte
rem Başvekilim oradan bu mevzu gecenin bu 
yarısında bu kadar ehemmiyetli bir şey midir 
ki temas ediyorsun gibisine bana manalı, ma
nalı baktılar. (ıSoldan, gürültüler, seni «dinle
miyor bile» sesleri). 

SBBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — O da
ima manalı bakar. 

REÎS — Ziya Beyefendi... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Haberim yok. 
ZÎYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 

Başvekilim samimî bir safiyet içinde bana «Ha
berim yok» dediler. Kemali hürmetle bu zühu
lün kendimde olduğunu belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, kaldırıma düşmüş Fransız ço
cuklarının Fransız Devletine bir yılda kaç mil
yon franga malolduğunu hesabeden istatistik 
erbabı ve pedagoglar, bu çocukların tamamının 
beslenmesi halinde sarf olunacak paranın esas 
bütçenin nısfına muadil bulmuşlar. Bu, uzun 
tetkikler üzerinedir. Türk Devletinin demok
ratik rejim içinde vatandaşa karşı büyük borç-
Darı taahlhüdeden bir devlet anlayışı içinde önü
müzdeki yıllardan itibaren mutlaka ve belheıme-
hal bu meseleyi de mânalandırılması zaruridir. 
Ben bu konuyu, kimsesiz çocuklar mevzuunu 
badema Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
yük konularından biri olarak görmek arzusun
dayım. Ve bu mevzua lâyık olduğu ehemmiyeti 
vermek yüksek anlayışınızla miıvazi bir netice 
alacaktır kanaatindeyim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK-

MANLAR (Antalya) — Efendim, arkadaşımı
zın üzerinde konuştuğu madde bir döner serma
ye mevzuudur. Yani 50 bin liralık döner serma
ye bahis mevzuudur. Asıl ehemmiyet verilmesini 
istediği mevzu için bütçenin «fasıllarında, 426 
ncı fasılda, (sağır, dilsiz ve körler okulu umu
mi masrafları) (428 250); 427 de (korunmaya 
muhtaç çocuklar umumi masrafları) (1 950) li
radır. Ondan sonra kamp masrafları vardır. 
Bunlar arkadaşımızın ehemmiyet verilmesini is
tediği hususata mevdu paralardır. Bütçede im
kân nispetinde bunlara ehemmiyet verilmiş ol
duğunu bu rakamlar ifade eder. 
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50 bin liralık tahsisata gelince; bu bir döner 

sermayedir. Yani bunlarla malzeme alınır, ço
cuklar bunları işlerler, yaparlar, satarlar ve tek
rar iade ederler. Hâdise bundan ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar, bu mevzua 5387 numaralı 
Kanuna göre ruhan, ahlâkan, bedenen inkişaf
ları tehlikede olan çocuklar yaşlarına göre vi
lâyetler, belediyeler ve köylerin himayelerine 
bırakılmışlardır. 0 - 7 yaşmdakilere Sıhhat Ve
kâletinden ayrıca yardım ve bakım tahsisatı 
verilmektedir. 7 - 18 yaş arasındakiler Maarif 
Vekâletinin yardım ve himayesine mazhardır. 
Binaenaleyh görülüyor ki muhtelif sektörlerde 
bu mevzu ele alınmış, yani bir iş olarak trajik 
bir şekilde ifade edilmek istenen bu mevzu büt
çede, tamamen Türk vatandaşının vergi ola
rak ödediği paranın tekrar ona iadesi gibi bir 
fikir içinde ele alınmış bir vaziyettedir. Maruza
tım bundan ibarettir. 

REÎS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yoz-
gad).. 

ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Aziz ve muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ziya Termen arkadaşımız muhakkak ki, içtimai 
dâvalarımızdan birisine temas etti. Ama bu dâ
vanın ne zaman ele alındığı hususunda ve hat
tâ bugünkü bütçede nerelerde ve ne şekilde, ne 
miktar tahsisat ayrıldığı hususunda huzurunu
za noksan malûmatla çıktığı zehabmdayım. 

Muhterem Başvekilin kendisine «bu zaman
da böyle bir mevzu konuşulur mu?» Der gibi 
baktığını bilmiyorum, buna kendileri cevap pe-
rirler, ama bu dâvayı evvel emirde Cumhuriyet 
Hükümetinin ilk kurulduğu zaman büyük vali
lerin ve bilhassa ismini hürmetle anacağım 18 
yurt kurmuş olan Muammer Beyin ele aldığını 
ifade etmek isterim. Sonradan her nasılsa 
1934 - 1935 ten sonra bu dâvanın tamamen bı
rakıldığı ve 1948 in Mayıs ayında bugün Dev
let Başkanı olan Sayın Celâl Bayar'm izmir'de 
verdiği nutukta : «Korunmaya muhtaç çocuk
ları ele almıyacak mıyız?», sözü üzerine, o za
manın Başvekili Şemsettin Günaltay cevap ver
di. Ve 5387 sayılı Kanunla 1949 da bu meseleyi 
ele aldığını Ziya Termen'e hatırlatmak isterim. 
Bununla beraber bu dâva evvelâ iki şekilde ele 
almır. ' 

Birisi; beden, ruh, ahlâk bakımından korun
maya muhtacolan çocuklarla sağır, dilsiz v. s. 
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çocukları yani, bugün çalışma durumunda ol
duğu halde ruh bakımından bozuk çocuklarla 
diğer sakat ve çalışamıyacak durumda olan ço
cukları birbirinden ayırmak lâzımdır. Bunlar, 
Ziya Termen'in dediği gibi elli bin değil, 426 
ncı fasılda zikredilen 428 250, 428 de 1 950 000 
ve kendisinin zikrettiği 773 ncü fasılda 50 bin 
lira ki, yekûn olarak 2 428 250 lira tutuyor. Bu 
beş sene içinde her sene mütezayiden artan bir 
miktardır. Daha çok yabancı memleketler gör
müş olan Ziya Termen arkadaşımız gittiği mem
leketlerde bu mevzuu tetkik etmiş olmalıdır, 
ama anlaşılıyor ki, tetkik etmemişler. Ben ya
bancı memleketler görmedim ama istatistikleri
ni tetkik ettim, birçok memleketlerde korunma
ya muhtaç çocuklar mevzuu artık mahallî ida
relerin ve hususi teşekküllerin işi olmuşıtur. , 
Fransa'da, Amerika'da, isviçre'de, Almanya'da 
böyledir. Meselâ Almanya'dan Düsoldrof'u ala
lım, korunmaya muhtaç 17 bin çocuktan 16 bin 
küsuru mahallî idare tarafından vikaye olun
makta, ancak 300 ü devlet tarafından korun
maktadır. Amerika'da bu nevi çocukların du
rumunun artık devlet tarafından ele alınması 
mevzuu ortadan kalkmış bulunuyor. % 98,2 si 
tamamen mahallî idareler, % 1,8 i de devlet 
tarafından korunmaktadır. Bu hususu tetkik 
ettiğim için arz ediyorum. Devletin bu yardımı 
da ancak beynelmilel teşekküllere yardım fas-
hndadır. Bahusus ki, bugün hükümet 38 yerde 
yurt açmıştır. Her yurtta yerine göre 100, 150, 
250 çocuk korunmaktadır. Aşağı - yukarı bu şe
kilde korunan çocukların yekûnu dört bini bul
maktadır. Istatistikî malûmata göre bugün ko
runmaya muhtaç çocuk adedi ise 200 000 dir. 
Bir çocuğun bir senelik masrafı 1 000 liradır. 
Yüz yurt açtığımızı farz ediyorum, beher yurt
ta 100 çocuğa baksak senelik masrafı 10 mil
yon lira tutar. 200 bin çocuğun bugünkü büt
çeye yapacağı masraf da üç milyonluk bir fe
dakârlık olacaktır. 

Hakikaten bu çocukların istikbali ve bir 
meslek sahibi olmaları için döner sermayeli bir 
yerin kurulması ve bunların bu iş yerlerinde 
çakışması istenir. Ama arkadaşımızın bu mev
zuda yalnız elli bin lirayı ele alıp geri kalan iki 
milyon 428 bin kusur lirayı söylememesi karşı
sında hayret ettim. Huzurunuzda nâçiz tetkika-
tımı arza vesile oldukları için teşekkür ederim. 
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REÎS — Ziya Termen. 
ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş

lar, ben sırf zabıtlara burada yaptığım demin
ki konuşmamın bir zühul olmadığını tescil mak-
sadiyle söz aldım, arz edeceğim. 

Millî Eğitim bütçesinin asıl bu işin esasına 
ait maddesi konuşulurken bir aile mazereti dola-
yısiyle Meclise gelememiştim, fakat bütçeyi teş
kil eden tahsisatlar arasında adı bu şekilde ge
çen bir faslın müzakeresinden istifade ederek 
buna temas etmek istedim. Bu, benim hakkım
dır! Yani bunun bir zühul olmadığını tekrar 
ifade etmiş oluyorum. Bu madde alet ve ham
madde bedeli olarak konulan bir maddedir. De
mek ki, esasa ait konuşma mevzuunda değilim. 

Arkadaşım bana Amerika'dan bahsettiler, 
kendilerine cevap vermiyeceğim, çünkü vaktin 
geçmesi beni bu mevzuu kısa kesmeye zorlamak
tadır. Yalnız şu kadarını arz edeyim, Amerika'
da, Ne w- - Yorg'un Harlem denilen dört milyon 
nüfuslu zenci mahallesinde dahi sokakta insan 
yatmaktadır. İnsan derken aklı başında rüşte 
vâsıl olmuş, insanları kasdetmiyorum, çocuk 
yatmaktadır. Fakat Türkiye'de çocuk mevzuu 
en büyük içtimai ıstıraplarımızdan birisidir. 
Ben iki yıl evvel ailesi inkiraz bulmuş veya çe
şitli sebeplerle Türk içtimai hayatında kimsesiz 
kalmış genç kız ve kadınlarımızın kaderi üzerin
de, devlet uhdesine düşen vazifeyi yapmakta 
mıdır? Yapmıyorsa bu konuda ne düşünüyor? 
Mealinde bir soru getirmiştim. Muhterem Ek
rem Hayri Beyefendinin Vekil bulunduğu sıra
da bu soru iki ay geçtiği halde kürsüden bana, 
hükümet, olarak, istikbale muzaf bâzı vaitlerde 
bulunulduğu halde elyevm bu yönde bir ilerle
me görülmemiştir. Bu, mevzua devlet olarak, 
hükümet olarak, Meclis olarak nazar atfetme
memizin neticesi olarak ortada duruyor. Fakat 
yeni bir kanun geldi. Bu kanunun şükranla ka
bul edileceği. Ve bu mevzuun, İnşallah bu mem
lekette bir Karayolları mevzuu gibi, bir D. Y. 
politikası gibi, liman inşa etmek gibi müspet 
şeyler yanında mânevi bir vetire olarak, devlet 
anlayışı olarak muhakkak surette realize edil
mesini bekliyoruz. Bu konuda benim kanaatim 
ve temennim tamamen hasbi ve iyiniyetlidir. Bu
nu bu şekilde arz edeyim. 

REÎS — 773 ncü faslı okunduğu şekilde ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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774 Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında yapılacak her türlü 
masraflar 1 450 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

775 Karadeniz Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkında yapı
lacak her türlü masraflar 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Maarif Vekâleti bütçesi bitmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1956 Bütçesine geçiyo
ruz. 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1956 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 480 348) lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 872 502) lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Fasılları okumaya başlıyoruz. 

A / l - CETVELİ 

P. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

Lira 

Kabul edenler... Et-
, Kabul edilmiştir. 

Maaşlar 
REÎS — 
miyenler 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 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 

7 464 060 

2 887 275 

42 500 

905 121 

107 000 

209 

217 

219 

223 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

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. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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 
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. 
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. 
Taşıtmasrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

703 255 

30 025 

955 400 

17 000 

502 902 

16 200 

61 800 

64 100 

233 801 

10 500 

53 500 
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403 

407 

419 

420 
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421 

422 

423 

424 

432 

433 

Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemeler 
ile ilgili her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih Cağrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve Or
ta ve Batı - Anadolu araştıranı 
istasyonlarının her çeşit mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Enstitü
sünün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nebreska ve New-York Üniver
siteleriyle yapılan anlaşmala
rın gerektirdiği her çeşit mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 500 

500 

4 000 

1 511 000 

25 000 

30 000 

10 000 

2 337 358 

500 000 

6 000 

434 

435 

436 

437 

438 

451 

452 

453 

459 

501 

502 

505 

601 

Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îdari ilimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Îskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk îslâm Sanatları Enstitü
sü her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — 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 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler,.. Et. 

Lira 

12 500 

17 500 

25 000 

10 000 

10 000 

653 500 

48 750 

71 000 

10 000 

4 000 

4 001 

5 000 

98 300 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
602 Ankara Üniversitesi Talebe Bir

liğine yardım 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Vehbi Koç öğrenci yurduna 
yardım 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 390 002 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve tesisler 3 482 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Bu fasıl hakkında bir takrir var: 

Yüksek Reisliğe 
Ankara Tıp Fakültesi kulak, boğaz, buran 

klinikleri inşaatı için Bütçe Encümenince kabul 
edilmiş bulunan 450 000 liralık tahsisat Nafıa 
Vekâleti bütçesinin 741 nci faslının 29 ncu mad
desine vâz'edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı miktar sehven Ankara Üniversitesi 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin 741 
nci faslının 20 nci maddesindeki 3 082 500 lira
lık tahsisat meyanmda da yer aldığından bu 
miktarın bu tertipten tenzil edilerek madde tah
sisatının 2 632 500 liraya ve fasıl yekûnunun da 
3 032 500 liraya tenzilini ve Bütçe Kanununun 
1 nci maddesinin de bu değişikliğe mütenazır 
olarak tadilini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Sözcüsü 
Mazhar Şener 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Yoktur. 
Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

741 nui faslı bu tashih ile tekrar okuyorum, 
efendim. 

F. Lira 

741 Yapı işleri ve tesisler 3 032 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

.1956 O : 3 
Birinci maddeyi bu tashihe göre tekrar oku

tuyorum. 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1956 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflan 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (19 480 348) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (3 422 502) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1956 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(23 352 850) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

P. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 20 342 402 

REİS — Fasıl ile alâkalı bir takrir var, oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ankara Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı 

A/2 işaretli cetvelin 741 nci faslından 450 000 
liranın tenzili hakkında evvelce vermiş olduğu
muz ve kabul edilmiş bulunan takrire mütena
zır olarak B cetvelinin 1 nci hazineden yapıla
cak yardımlara ait faslının 2 nci (yatırımlar 
için verilenler) maddesindeki 3 872 502 liranın 
450 000 lira noksanı ile 3 422 502 lira fasıl yekû
nunun 19 892 402 lira olarak değiştirilmesi ve 
Bütçe Kanunu lâyihasının 2 nci maddesinde de 
buna mütenazır olarak tadilât icrasını arz ve 
teklif eylerim. 

Bütçe Encümeni Sözcüsü 
Mazhar Şener 

REİS — Takrir hakkında söz istiyen var mı f 
Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Fash son şekliyle tekrar okutuyorum : 
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.1 Umumi Bütçeden verilecek tah
sisat 19 892 402 
REÎS — Kabul edenler... Ka
bul Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Harçlar, kayıt, imtihan ve dip
loma harçları 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

5 Eski yıllardan devredilen gelir, 
(nakit) 2 690 447 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — İkinci maddeyi tekrar okuyoruz 
efendim. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1956 bütçe 
yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (22 902 850) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1956 
Bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmitşir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe 
yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30. 
VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanununun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
£|ağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. . 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere-
ğinco geçici mahiyetteki hizmetler için icra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 

.1956 O : 3 
tertiple, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi cet veliyle birlikte oyunuza 
, arz ediyoum. Kabul edenler... Kabul Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin Kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (I) Sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. —• Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı' bütçesinin 
aidolduğu tertibinde kaşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletine aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 -1954 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1956 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı 
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları tertiplerine Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kyabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin
den itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

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

Ankara Üniversitesi 1956 yılı bütçe lâyihası 
açık oyunuza arz edilmiştir, efendim, 
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REİS — İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Büt

çesinin müzakeresine blaşlıyoruz. 

İstanbul Üniversitesi 1956 Yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1956 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/l işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (20 829 087) lira ve yatırım masraf
ları içinde bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (8 049 001) lira tahsisat veril
miştir. 

REİS — Fasıllara geçiyoruz. 

Lira 

P. 

201 

202 

208 

204 

206 

207 

209 

217 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
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. 

Lira 

6 523 566 

3 243 750 

235 361 

1 166 940 

71 700 

15 000 

687 281 

28 130 

219 4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 707 400 

OSMAN TURAN (Trabzon) söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
OSMAN TURAN (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar; Üniversite hakkında konuşacak değilim. 
Yalnız huzurunuzda bir noktaya dikkatinizi çeke
ceğim ve bu hususta bilhassa Hükümetin bir şey
ler yapmasını rica edeceğim. 

Malûmdur ki, memleketimizde üniversiteler 
nasıl çalışırsa çalışsınlar, ilmî inkişaf memleke
timizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve ta
katte olmamaktadır. Bu takati tesri etmek için 
Avrupaya talebe gönderilmesi âdetimiz bilhassa 
manevî ilimler sahasında bir zamandan beri zayıf
lamıştır. Bunu Hükümetin yeniden ele alması ve 
bilhassa hiç olmazsa 5 -10 sene zarfında Türkiye' 
de 3 - 5 bin miktarında ilim adamı yetiştirilmesi 
lâzımdır. Bu sene bunun üzerinde dururken 
bu fasıl dolayısiyle dikkati çeken bir husus 
vardır. Üniversite tazminatı veriyoruz. Bu 
demektir ki, hocalar hariçte çalışmasınlar 
ve bütün mesailerini ilmî inkişafına hasretsin
ler. Halbuki, bu kanunda şöyle bir husus var
dır. Tazminat almamak şartiyle hocalar dışarda 
çalışabilecekler. 

Buradan şu netice çıkar: Hocalar profesör
ler ve doçentler mesailerini ilmî sahalara tah
sis edememektedirler. 

Tıp profesörü muayenehanede, hukuk pro
fesörleri mahkemede, iktisat profesörleri ban
kalarda ve sairede çalıştıkça ilmî mesai zama
nı bulamamaktadır. İlim ömür törpüsüdür. O 
halde yapılacak; bir şey vardır: Başka memle
ketlerde olduğu gibi, bu ilim adamlarının taz
minatlarını artırmak suretiyle mi, yoksa baş
ka bir yolla mı onlar mutlaka kendi mevzula-
larında ilmî araştırmalara, kısaca üniversiteye 
bağlamalıdır. 

Bu durum o kadar mühimdir ki, bâzı ilim 
adamları sadece unvanları sayesinde dışarda 
tatmin edici işler bulabilmektedir. Bâzı pro
fesörler bu unvanları dolayısiyle dışarda daha 
fazla para kazanmak yolunu bulmuşlardır. 
Halbuki, biz Avrupa'daki gibi bir yol bulmak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde henüz filiz Aksi takdirde 
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inkişafım zayıflatmak, halinde olan ilmimiz 

sarsmak bahis mevzuudur. 
REÎS — Faslı okunduğu şekilde reylerini

ze ar zediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

F< Um 

F. 

221 

223 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

Lira 

Emekli dul ve yetim aylıkları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getireceklerin ücret 
veharcırahlariyle başka mas
rafları 
REİS — 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 ücret 
ve masrafları 
RElS — 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 
verilecek 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. 
Geriverilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite binalarının Bina 
ve Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariyle 

27 001 

73 500 

1 260 550 

21 200 

141 000 

47 750 

86 500 

10 000 

54 000 

10 000 

1 000 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

bina, levazım, eşya ve sair 
menkullerin sigorta bedelleri 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzeme
ler her çeşit masraflar 1 269 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İdare Hukuk Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat ve içtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 13 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

878 



F. 

430 Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

^ miyenler... Kabul edilmiştir. 
431 îslâm Tetkikleri Enstitüsünün 

her çeşit masrafları 
•. REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
432 Hidrobiyoloji Enstitüsünün her 

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

433 İktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 İşletme İktisadi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

436 Coğrafya Enstitüsünün her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Fizik Tatbikat Merkezi her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

439 Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

440 Çocuk Pisikiyatri Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler.... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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20 000 

10 000 

10 000 

4 000 

20 000 

3 678 657 

5 000 

5 000 

10 000 

15 000 

5 000 

794 000 

üra 

452 

453 

459 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

701 

741 

742 

4489 ve 4936 sayıl kanunlar ge
reğince staj için ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin harcı-
rahlariyle başka her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 
REÎF — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Keçen 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 yar
dımlar ve burslar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/Z - CETVEIİ 

134 000 

70 000 

10 000 

2 000 

8 501 

5 000 

77 500 

6 800 

100 000 

247 000 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve esaslı onarımlar 2 052 000 
REİS — Kabul. edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
49Ö9 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

5 750 001 
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(Birinci madde tekrar okundu) 

— Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum; Kabul edenler... Etmiyenler..., Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1956 
Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(28 878 088) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

26.2.1956 G : 3 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadorlar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

RElS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler...Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 26 348 086 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, İmtihan ve 
Diploma harçları) 920 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 110 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar' 1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen na
kit 1 500 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler!.. Etmiyenler... 
Kabul edilmitşir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1956 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmitşir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe 
yılında da devam olunur. 

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

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 30. 
VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — İstanbul Üniveristesinin Kuru
luşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 
saylılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS —• Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler...Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar. 
İlgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 -1954 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamariaşımamına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1956 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3-6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları ba
kiyelerinden eski yıllar borçları tertiplerine 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir, 
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REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin
den itibaren mer'idir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

İstanbul Üniversitesi 1956 yılı bütçesi ka
nun lâyihası açık oyunuza arz edilmiştir, efen
dim. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Büt
çesi. 

REÎS — Birinci maddesini okutuyorum. 

istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (11 771 601) lira ve yatı
rım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (6 143 000) lira 
tahsisat verilmiştir. , 

RElS — Fasılları okuyunuz. 

F. 

201 

202 

203 

204 

206 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı psofesörler ve uzman
larla bunlara yardımcı perso
nelin ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS..— Kabul edenler... Et» 

Lira 

4 429 187 

2 505 800 

282 450 

744 000 

38 850 

1966 

207 
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209 

217 

219 

221 

223 

224 

301 

303 

304 

306 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge* 
reğince ödenecek para mükâ
fatı 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 411 507 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 37 463 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler..., Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 538 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 19 000. 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt içinde ve dışından kon
ferans için getirileceklerin üc
ret ve hacırahlariyle başka 
masrafları 79 500 
REÎS .— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücret 100 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 441 500 
REÎS. — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ülret 
ve masrafları 33 050 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 24 290 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Harcırahltr 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — 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. 
Vergi ve resimler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
înşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...- Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
înşaat Fakültesi Su îşleri Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
REÎS —• Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Unesco teknik yardımı ile açı
lan ve idaresi Î. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... I t -

282 000 

6 000 

7 000 

5 001 

1 000 

470 000 

7 000 

15 000 

4 000 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

7 000 

45 000 

433 

434 

435 

451 

452 

Lira 

miyenler.,. Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Teknik haberleşme 
merkez her çeşit masrafları 34 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
her çeşit masrafları 80 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
masrafları 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Malzeme ve îmal Usulleri Ens
titüsü her çeşit masrafları 25 000 
REÎS"— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Gemi Endüstrisi Ensti
tüsü her çeşit masrafları 25 000 
REÎS —' Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel Stajyer Öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler.» Et-
miyenler... Kabul edilmiş*ir. 
Cigre Türkiye Merkezi her çe
şit masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Elektroteknik Kurumu her çe* 
şit masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Topografya arazi kampı her 
çeşit masrafları 51 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 611 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 

883 
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453 

459 

476 

501 

502 

505 

601 

602 

701 

711 

731 

gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masraf
ları 73 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millelerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 28 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurslar umum masrafları 7 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 1 000 
REİS — Eobul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 5 001 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 73 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Üniversite Talebe Bir
liğine yardım 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzemeler ona
rımı 173 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arsa bedeli 670 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lİrâ 

741 Bina yapımı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 özel Kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarmın tesis ve in
şası 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 İstanbul Fen Fakültesi ile müş
tereken tesis edilecek reaktö
rün gerektirdiği her çeşit mas
raflar 

1 400 000 

1 000 000 

700 000 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK-
MANLAR (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar, burada Encümence izahına lüzum gör
düğümüz bir hususu zapta geçirmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Memleketimizde ilk defa tesis edilecek olan 
reaktörle ilgili masraflar faslmdaki 700 000 
lira, faslın antetinde de belirtildiği gibi, 
İstanbul Fen Fakültesi ile Teknik Üniversite 
tarafından müştereken kullanılacaktır. Yarı 
yarıya iki fakülte bu fasıldan istifade edecek
tir. 

REİS —Faslı okunduğu gibi reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 

751 Satınalmacak makina, alet ve 
malzemeler 2 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS— Birinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1956 yılı masraflarına Karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(17 914 601) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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B - OETVELÎ 

F. lira 

1 Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 15 444 762 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 362 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 270 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

5 Eski yıllardan devren (nakit) 1 837 838 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi kabul «denler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite-
since 1956 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatını tarh ve tahsiline 
1956 bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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 gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye! 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1.1966 O : 8 
MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversite

since gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G-) işa
retli cetvelde gösterilmitşir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 VII . 1948 tarihli ve 
5246 nayıh, 28.... I..' 1953 tarihli ve 6033 sayılı 
kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvellerde gös
terilenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ilişkin formül ,bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç1 

lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

1928 - 1İ954 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karışık
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1956 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasılları ile, yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları tertiple
rine Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

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

! REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı bütçe 

kanunu lâyihası açık oyunuza arz edilmiştir, 
efendim. 

RBÎS — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1956 yılı Bütçesine geçiyoruz. 

Birinci maddeyi arz ediyorum, efendim. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı masrafları için, bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 629 161) lira tahsisat verilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5484 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-

Lira 

217 176 

267 685 

86 750 

68 850 

8 000 

43 168 

1 500 

1056 O : S 
F. Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
22Ü Emekli, dul ve yetim maaaşı 4 780 

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

301 Büro masrafları 5 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 11 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 1 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 300 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 350 000 

REÎS — Bu fasıl hakkında takrir var: 
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Yüksek Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesi-* 

nin 421 nci Spor faaliyetlerinin gerektirdiği mas
raflar faslına (300 000) liranın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Çanakkale 
Nuri Toğay 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlıı 

Ordu 
Ali Rıza Kılıçkaîe 

Kocaeli 
Hamdi Osman Erkan 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Hatay 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

Sivas 
Rifat öçten 

Sivas 
Ercüment Damalı 

Konya 
Mekki Keskin 

Hakkâri 
Übeydullâh Seven 

Bolu 
Selâhattin Baysal 

îçel 
Hidayet Sinanoğhı 

Denizli 
Ali Çobanoğlıı 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

îçel 
Yakup Çukurova 

Yozgad 
Ali Ünlüsoy 

İzmir 
Sadık Giz 

Bursa 
Sadettin Karacabey 

Konya 
" Muammer Obuz 

İzmir 
Halûk ötoeren 

Seyhan 
İsmet Uslu 
Kırklareli 

Mehmet Ali Ceylan 
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Van 

Hamit Kartal 
Erzincan 

M. Rahmi San alan 
Trabzon 

M. Reşit T'arakçıoğhı 
İstanbul 

Necmi Ateş 
İstanbul 

S ey fi Göğon 
Denizli 

Ali R. Karaca 
Zonguldak 
Suat Başol 

Çoruh 
Hilmi Çeltikeioğhı 

Çoruh 
Muzaffer önal 

Kayseri 
Ömer Mart 

Ankara 
Ramiz Eren 

Ankara 
Abdullah Gedikoğlu 

Urfa 
Mehmet Hatiboğlu 
Afyon Karahisar 
Kemal özçoban 

Giresun 
Tahsin İnanç 

Edirne 
Öemal Köprülü 

Manisa 
Hayri Büke 
Çanakkale 

Bedii Enüstün 
İçel 

Hüseyin Fırat 
Maraş 

Remzi öksüz 
Maraş 

Mazhar özsoy 
Seyhan 

Mehmet Ünaldı 
Trabzon 

Pertev Sanaç 
Samsun 

Ömer Gurk 
Samsun 

Hamdi Tekay 

Niğde 
Sadettin Ertür 

Burdur 
Mehmet Özbey 

Çorum 
Memiş Yazıcı 

Kocaeli 
Hamdi Başak 

Sivas 
Memduh Turhan 

İçel 
Rüştü Çetin 

Sivas 
Etem Erdinç 

Uşak 
Yusuf Aysal 

Sivas 
Hüseyin-'Yüksel 

*Uşak 
Hacim Yılmaz 

Bolu 
Lûtfi Oğultürk 

İzmir 
Osman Kapanı 

Çanakkale 
N. Fuad Alpkartal 

Ağrı 
Nimet Sümer 

Kocaeli 
Sadettin Yalım 

İzmir 
Muzaffer Balaban 

Kocaeli 
Sefer Göksel 

Kocaeli 
Nüzhet Unai 

İzmir 
İlhan Sipahioğlu 

İzmir 
Necdet Incekara 

Edirne 
Hasan Maksudoğhı 

Bilecik 
Talât Oran 

Emneam 
Sadık Perinçek 

Yozgad 
Mahmut Ataman 

Kastamonu 
Süleyman Çağlar 

Zonguldak 
Nıısret Kirişcioğhı 

Niğde 
Cavit Kavurmacıoğlu 

Çankırı 
Kenan Çığman 

Uşak 
Orhan Dengiz 

Kocaeli 
Hamdi Başak 

İstanbul 
A. Hacopulos 
Kastamonu 
Basri Aktaş 

Adana 
Mustafa Akçalı 

Kayseri •• 
Kâmil Gündeş 

Sivas 
Nuri Demirağ 

Giresun 
Adnan Tüfekçioğln 

Ankara 
Atıf Benderlioğhı 

Balıkesir 
Yahya Pelvan 

Trabzon 
Selâhattin Karayavuz 

Tokad 
Osman Hacıbaloğlıı 

Ağrı 
Halis Öztürk 

Maraş 
Ahmet Bozdağ 

Ordu ! 
Fazlı Ertekin 

Erzurum 
Zeki Çavuşoğhı 

İstanbul 
Tahsin Yazıcı 

Samsun 
A. Keleşoğlu 

Van 
Hilmi Durmaz 
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Kocaeli 
Ziya Atığ 

Konya 
Muhittin Güzelkılıne 

izmir 
Pertev Arat 
Çanakkale 

Servet Sezgin 
Mardin 

Abdurrahman Bayar 
Yozgad 

ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlarım; vatandaş sağlığında ve 
memleket müdafaasında sporun büyük ehem
miyeti hepinizce aşikârdır. Başbakanın sporcu 
olduğu mebuslar içinde çok eski sporcuların 
bulunduğu Meclisimizden Türk sporu daha ya
kın alâka beklemekte haklıdır. Her gün memle
ketimizde artan spor sevgisi bizi daha prog
ramla çalışmaya mecbur etmektedir. Bu müna
sebetle bütün dünyada şerefle söylenen ve bay
rağımızı şerefle dalgalandıran güreşçilerle bi
nicilerimize ilâveten şimdi de futbolcularımız 
bize büyük müjdeler vermektedirler. Diğer 
sporlarda da ön plâna geçmek suretiyle şimdi
den ilerde yapılacak olimpiyatlardan birini 
memleketimizde yaptırmaya âmil olmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa son millî 
maç dolayısiyle bir temenni takririm var. Ma-
carlarla yapılan millî maç dolayısiyle 672 bin 
lira hasılat elde olunmuştur. Bunun 3 yüz bin 

. lirası da safi kârdır. Benim ricam Beden Terbi
yesi Bütçesi vesilesiyle bu sporculara mânevi 
bir hediye olmak üzere Beden Terbiyesi tara
fından birer altın madalya ve takım kaptanına 
da bir altın kupa verilmesidir, arkadaşlar! Tak
dir sizindir. İçinizde spor yapmış birçok arka
daşlar vardır. Türk efkârı umumiyesinde bey
nelmilel bir mahiyet kazanan bu bahiste benim
ki bir temenniden ibarettir. Bir de ikinci ricam; 
İstanbul'da ihtiyacı karşılıyabilecek bir stad 
hemen hemen yok gibidir. En büyüğü 30 bin 
kişi bile alamamaktadır. Bu sebeple hem İstan
bul'daki spor sevenler, hem de bütün Türk genç
liğine ihtiyacı karşılıyabilecek bir stad kazan-
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dırmak lâzımdır; bunun nazarı dikkate alınma
sını rica ederim. 

REİS — Sadettin Yalım'm vermiş olduğu 
takrir tahsisatın tezyidine dairdir. Ittılaınıza 
arz edeceğim. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Efendim, 
tezyit değil, temennidir. 

REİS — Temenni olmakla beraber yine ıttı
laınıza arz edeceğim. 

Yüksek Riyasete 
Millî Futbol takımımızın 19 . II . 1956 günü 

Macar Millî takımı ile yaptığı maçta kazandığı 
haklı muvaffakiyetin dünya efkârı umumiyesin
de yaratmış olduğu büyük akislerin bir hâtırası 
olarak bize bu muvaffakiyeti kazandıran Millî 
Takım oyuncularını ve idarecilerini efkârı umu-
miyemizin hissiyatına tercüman olarak tebrik 
ederken, aşağıda yazılı iki hususun temenni ma
hiyetinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
ne gönderilmesini rica ederim. 

Kocaeli 
Sadettin Yalım 

1. İstanbul'da stadyomun kifayetsizliği do
layısiyle spor sever Türk gençliği ve seyircileri 
stada girememek yüzünden büyük sıkıntı çek
mekte olduğundan inşa masrafı kısa zamanda 
amorte edilecek 60 bin kişilik bir stad inşası 
hattâ kabil olursa ilerde yapılacak olimpiyat
lar için elverişli şekilde inşası. 

2. Türk Futbol tarihinde şanlı beynelmilel 
zafer kazandıran 15 Millî Takım oyuncusuna 
ve üç idarecisine Beden Terbiyesi bütçesinden 
birer altın madalya ile Takım Kaptanına da 
bir altın kupa verilmesi. 

REİS — Efendim; Dahilî Nizamnamenin 222 
nci maddesine göre mebusların bu şekilde te
menni takriri vermesi gayrimümkündür. 

ı Buyurun Nuri Togay. 
NURİ TOGAY (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarım, Beden Terbiyesi bütçesinin 421 nci 
faaliyetler faslmdaki 350 bin lira ile 14 fede
rasyonun yurt içi ve yurt dışı bütün faaliyetle
rinin icrası mümkün olamamakta ve ekseriya 
sene başında yapılan çalışma programlarında 
âzami tenkisler yapmak iktiza etmektedir. 

En yakın komşu memleketlerin bir tek fede
rasyonlarının devletten gördükleri yardımlar 
dahi bazan bizim 14 federasyona verdiğimiz 
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Hatay 

Şemsettin Mursaloğlu 
Konya 

Reyhan Gökmenoğhı 
Burdur 

Hüseyin Çimen 
Diyarbakır 
Fikri Arığ 

İstanbul 
Nadir Nadi 

Balıkesir 
Mekki Said Esen 

Rize 
Ahmet Morgil 
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miktarın en üstünde bulunmaktadır. Esasen 
vermiş olduğumuz takrir ile istediğimiz ilâve 
«B» işaretli gelir kısmının «5» nci faslmdaki ge
çen yıldan nakit mevcudunun 156 bine, 300 bin 
liranın ilâvesiyle «456» bine çıkarılması sure
tiyle temin edilecektir. Zira son Macar Millî Ta
kımı ile yapılan maç hasılatı ve yine sene sonu 
sarf edilmemiş meblâğlar bu ilâveyi karşılıyabi-
lecek miktardadır. Ayrıca bir tahsisat ilâvesi 
mevzuubahis olmadığına ve Hazinenin zararına 
değil, faydasına mütalâa edildiğinden takriri
mizin kabulünü arz ve teklif ederim. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? 
Nuri Togay ve arkadaşlarının takririni oyu

nuza arz ediyorum. Nazarı dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir nazarı dik
kate alınmış ve encümene verilmiştir efendim. 

Buyurun, Mazhar Bey. 
BÜTÇE ENCÜMENÎ MAZBATA MUHAR-

RÎRÎ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efen
dim, Nuri Togay arkadaşımızın takririne Komis
yon olarak aynen iştirak ettiğimizi arz ederim. 
Ve badema bu kabil zam teklif edecek arkadaşla
rın da Nuri Togay'dan ilham alarak karşılığını 
da bulmalarını istirham ederim. 

REÎS — Encümenin filhal iştiraki dolayısiy-
le faslı tadilen okutuyorum efendim. 

F. 

421 

422 

424 

451 

460 

Lira 

Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor ve muayene merkezleri 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor malzemeleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma kurulu azaları umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

650 000 

1 000 

42 000 

7 000 

5 000 
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461 

462 

501 

502 

601 

294 900 

150 000 

1 000 

1 100 

10 000 

Melburn olimpiyatları Umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul'da yapılacak Dünya 
güreş müsabakaları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Güreşçi Yaşar Doğu'ya 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 029 161) lira tahsisat verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Beden Terbiyeni Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 929 161) lira olarak tahmin 
edilmitşir. 

F. 

B - CETVELÎ 

Umumi bütçeden yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 468 074 

5 000 
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F. Lira 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 456 085 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1956 bütçe yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilr 
mistir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1956 bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle beraber reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 neu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince 
geçici ^mahiyetteki hizmetliler için îcra Vekilleri 
Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olması şarttır. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunu
za arz ediyorum. Kahul edenler... Etmiyen
ler...Kabul edilmiştir. 

HADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 
tarihli ve 4047 sayılı kanuna bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... KPDUI edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
Ödenir, 

. 1956 C : 3 
1941 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Mu-

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1956 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipler veya 3 
ve 4 ncü kısım fasılları artıklarından eski yıl
lar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelin 2 nci faslına varidat, diğer 
taraftan bağlı (A / l ) işaretli cetvelin 421 nci 
faslına tahsisat kaydedilir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul -edilmiş
tir. 

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

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yı
lı bütçe kanunu lâyihası açık oyunuza arz 
edilmiştir, efendim. 

B — Nafıa Vekâleti Bütçesi 

6. — Devlet Su İşleri Umum, Müdürlüğü 
1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/358) (1) 

(1) 66 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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7. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/363) (1) 

REÎS — Nafıa, Karayolları ve Su İşleri Büt-
leri beraber müzakere edilecektir. 

Gruplar adına söz istiyen yok. Arkadaşlar 
şahısları adına söz istemişlerdir. Söz Himmet 
ölçmen'indir. Ancak daha evvel verilmiş bir tak
rir vardır, okuyoruz : 

26 . I I . 1956 
Yüksek Başkanlığa 

Önümüzde 7 Vekâlet ve mülhak bütçeler var. 
Vakit de gayet az kalmıştır. Bu sebeple Hükü
met ve partiler sözcüleri hariç, diğer hatiplerin 
âzami 5 dakikadan fazla konuşmamalarını kara
ra bağlamak üzere oya vaz'mı arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. Zonguldak 

Suat Başol 

REİS — Takrir aleyhinde İsmet Uslu. 
İSMET USLU (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar, 5 dakika gibi bir vaktin nasıl geçeceğini 
tahmin edersiniz. Esasen bütçelerin konuşulma
sında kıymetli vakitlerinizi alanların Grup söz
cüleri olduğunu bu vakti mebus arkadaşların 
öldürmediğini de göz Önüne alarak eskisi gibi 
on dakika konuşulmasını ve bu takririn reddedil
mesini rica ediyorum. 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Efendim netice 
Riyaset tarafından anlaşılamamıştır. Binaena
leyh oylama muamelesini ayağa kalkmak sure
tiyle tekrar edeceğiz. 

Beş dakikalık zamanı kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Peki oturunuz efendim... Ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 58 e 
karşı 64 oyla beş dakikalık müddet kabul edil
miştir. Müzakerelere devam ediyoruz... 

Himmet Ölçmen. Şahsınız adına mı? Grup 
adına mı konuşacaksınız1? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) Şahsan ko
nuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Nafıa Vekâletinin bü
tün memleket sathına yayılan işleri 1950 sene
sinden itibaren mütemadiyen artmış ve tevessü 
etmiş bulunmaktadır. Bu artışı rakamlarla izah 

(1) 65 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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etmek şöyle mümkündür. 1950 de 170 milyon li
ra olan bütçe, 1951 de 191 milyon, 1952 de 327 
milyon, 1953 te 405 milyon, 1954 tc 452 milyon, 
1955 te 689 milyon, 1956 da, yani bu sene 
730 963 000 lira olarak muazzam bir yekûn teş
kil etmektedir. Nafıa Vekâletince, karayolları, 
su işleri, yapı işleri, demiryolu ve liman işleri 
sahalarında memleket çapında büyük işler ya
pılmaktadır. Karayollarına bu sene ayrılan 302 
milyon lira ile bir kısım yollar yeniden yapıla
cak, bir kısım köprüler yapılacak, 1 600 kilomet
reye yaklaşan yeni bir yol şebekesi asfaltla kap
layacaktır. Bu arada Karayolları faaliyetini 
daha da tevsi etmek suretiyle diğer il yollariyle 
birlikte memlekette 23 bin kilometrelik bir ka
ra yolu şebeşesini başarmış olacaktır. 

Su işleri faaliyeti de büyük mikyasta artmış 
bulunmaktadır. Son yapılan Su İşleri Kanuniy
le yetkileri ve bütçesi artmış bulunan Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğü memleket sathında 
geniş işler yapmış bulunmakta ve yeni işlere 
başlamak üzere bulunmaktadır. 24 bin köye iç
me suyu getirilmiş, 174 bataklık ıslah edilmiş 
ve 103 şehir ve köy seylâptan kurtarılmıştır. 
912 bin dönüm arazi taşkından kurtarılmış ve 
73 aded sulama tesisi ile 1 110 000 dönüm arazi 
sulanmıştır. 56 aded bataklık kurutulmuş Sey
han Barajı gibi, Demirköprü Barajı gibi, Sarı-
yar Barajı gibi ve inşa halinde bulunan büyük 
barajlar vardır. Seyhan barajı 54 000 kilovat 
enerji verecektir. Memleketin enerji dâvası bu 
barajların ikmalinden sonra kısmen halledilmiş 
ve büyük bir kuvvet sağlanmış olacaktır. 

Bu arada Nafıa Vekâletinin daha geniş iş
ler yapması ve memlekete daha büyük menfa
atler sağlaması için birtakım kanunlarda deği
şiklik yapmak icabetmektedir. Bilhassa teşki
lât kanununu ehemmiyetle rica etmekteyim. Su 
ortaklıkları kanununu aynı ehemmiyetle rica et
mekteyim. Keza bâzı vekâletlerde mevcudolan 
fen heyetlerini bir noktada toplıyacak şekilde 
personel mevzuunuıı ele alınmasını ehemmiyetle 
rica ve temenni etmeteyim. Teknik eleman me
selesi, malzeme normu, makine tiplerinin tesbi-
ti, teknik eleman ve müşavir mühendis yetiş
tirilmesi mevzuunu, İstimlâk Kanununun yeni
den derpiş edilmek suretiyle istimlâk işlerinde
ki israfa nihayet verilmesinin teminini istirham 
ederek sözlerime son veriyorum. 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu, buyurun. 
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NURÎ OCAKCIOĞLÜ (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar; seçim mıntakamda devlet, vilâ
yet, köy ve nahiye yollarının; sulama, içme su
ları ile barajların ve bilûmum su işlerinin ik
mal edilmesini Sayın Vekilden rica etmiştim. Mü-
taaddit takrirler üzerine, mahalline mühendis
ler göndererek bu işleri tetkik ettirmiş ve 75 su 
işi meyamnda raporlarının hazırlanacağı bildi
rilmişti. 75 su işinden hangilerinin yapılıp, 
hangilerinin yapılmıyacağım bilmemekteyim. 
Bunun tavzihini rica ediyorum. 

Malatya'nın Yazman ovasının, Akçadağı 
arazisinin, Malatya'nın bâzı yerlerinin; Fırat 
nehri, Sürgü, Şahnahan sularından sulanması
nı; Gökpınar suyunun Darende'nin Asidi şelâ-
lesiyle birleştirilmesini; Kuluncak nahiyesi ve 
köylerinin, Mezgiden ve civarının Balıklı suyu 
ve Gâvur hamamından sulanmasını; Setrek, 
Mengelis, îpekçir barajlarının ırmakları kena
rındaki köylerin köprülerinin ikmalini; Daren
de - Hekimhan yolunun, Malatya - Darende -
Gürün - Pınarbaşı Devlet yolu ve diğer kaza 
yollarının, Malatya - Sivas yolunun; Hekim
han'da sulama işlerinin biran evvel ikmalini bil- • 
hassa, rica ederim. 

Elmadağı'na gidecek yolun Kayaş bahçele
rinden geçmesi halkın şikâyetlerini mucibol-
maktadır. Diğer istikametin de gözetilmesini sa
yın Vekilden rica ederim. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, beş dakikaya sığdırmak için dertleri
mizi kısaca sayacağım. 

Yol maliyeti pahalı olmaktadır, acaba bir 
kilometrelik standart yol kaça mal olmaktadır? 

Yol bakımı da masraflı olmaktadır. Bir ta
raftan îhale Kanunu meriyette, bir taraftan da 
istisnai kanunlar çıkarılmaktadır ve bu istisna
lar kaide haline gelmektedir, buna bir çare bu
lunmalıdır. Son yıllarda malzeme bakım mas
rafları artmaktadır. 

Amerikan yardımı ile temin edilen bu malze
meye çok iyi bakmak lâzım.gelir. 

Karayolları şube, bölge müdürlerinden bâzı
larının binek otomobilleri vardır. Bunların hiz
metleri, işleri daha çok jip ve pikap gibi vası
talarla görüldüğünden bunların hizmetlerimi: 
icabına uymak için bir çare bulmak lâzımgel 
inektedir. 
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Şimdi, başlanıp yarı kalan birtakım yollar 

vardır. Bunlardan yalnız seçim bölgeme aidolan 
bir, iki tanesini izah etmek ve ikmalini rica et 
mekle iktifa edeceğim. Ardahan - Posof; Kağız
man - Horasan; İğdır - Başköy yolları şedde ve 
mahmuzları ikmal edilmemiştir. 

Karsa, bir kışla ile iki defa ek inşaat yapıl
mışsa da ne kışla ve ne de ek inşaat işe yara
maktadır. Sonra Fen ve İmar Müdürlüğü, mü
esses bir kasabanın, tren yolunan bir tarafın
da bulunan kısmının, Yapı ve Yollar Kanunu
na muhalifdir diye iskân ve imarına müsaade 
etmemektedir. Halbuki, müesses bir mahallin 
Yapı ve Yollar Kanununa göre ihya edilmesine 
müsaade edilmek lâzımgelir. Maalesef böyle bir 
yanlış tatbik vardır, tashihini istiyoruz. Ben da
ha evvel müsteşar beyle temas ettim; mahalli
ne mühendis gönderileceğini vait buyurmuş
lardı. Bunun ne suretle halledildiğini bilmiyo
rum. 

Kars demir yolu için bu sene bütçeye konu
lan para, geçen yılın borçlarına ve bir kısım 
istimlâk masraflarına sarf edilecektir. Bu yo
lun ehemmiyet ve lüzumunu muhterem Vekil 
Bey benden daha iyi bilirler. Bu mmtakanm tek 
vasıtası, tek münakale imkânıdır. Bunun ikmal 
edilmesini istirham ediyorum. 

REÎS — Vaktiniz tamam, efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 

cümlemi bitirmeme müsaade eder misiniz? 
REÎS — Cümlenizi tamamlayın, vaktiniz 

geldi. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; Kars'ın İğdır mıntakasında susuz
luk çeken bir bölge vardır. Burada artezyenle 
su çıkarmak icabediyor. Buraya evvelce gönde
rilen alet çok iptidaidir. Bu yüzden müspet bir 
netice alınamadı. Buraya yeni bir vasıtanın gön
derilmesini rica ediyoruz. Hâlen İğdır ahalisi 
Araş suyunu içmektedir. Bu halkın çamurlu su 
içmekten kurtarılmasını Sayın Nafıa Vekilimiz
den rica ediyoruz. 

Mâruzâtım bu kadardır, efendim. 
REÎS — Ankara ve İstanbul üniversiteleri 

1956 yılı bütçelerine oy verme muamelesi bit-
mistir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ve İstan
bul Teknik Üniversitesi bütçelerine reylerini 
vermiyen arkadaş varsa lütfen reylerini versin. 

Hüseyin Çimen. 
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' HÜSEYİN ÇİMEN (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; yurdumuzun kalkınması mev
zuunda aşağıdaki çok kısa temennilerimin ka
bulünü Yüksek MedâsMzden rica ederim. Geri 
kalmış bir memleketin kalkınmasında yol baş
ta gelir. Köy ve il yollarına gereken önemi ver
diğinden dolayı Demokrat iktidarımıza yürek
ten teşekkür ©derken, köy ve il yollarımızın 
tahsisatını hiç olmazsa geçen sene olduğu gibi 
tatminkâr kılmak yerinde olacaktır. İktidarı
mıza içten inanmış olan köy ve kasabalarımı
zın bu nimetten mahrum kalmalarının doğru ol-
mıyacağmı Yüksek Meclisiniz takdir buyurur- I 
lar. 

Burdur - (lölhisar - Fethiye yolu ile Burdur - | 
Yeşilova - Denizli yolları her iki vilâyet tara
fından tamamlanmıştır. Bu yolların Devlet 
Karayollarına -alınması çok isaJbetli olacaktır. 
Bucak kazasında son yağıştan dolayı Kestel 
gölünün taşjmasiyle 18 köyün arazisi su altında 
kalmıştır. Hemen her sene millî bir felâket ha
lini alan bu gölün tamamen kurutulması, Anaç 
barajının bir an evvel bitirilmesi ile mümkün 
olacaktır. Bu hususta sayın bakanın yakın 
alâkasını rica ederim. Köy içme su tesisatının 
ekserisi bitmiştir. Bir kısmı borusuzlüktan do
layı yarıda kalmıştır. Bunların da ikmali için , 
hükümetten gerekli tedbirin alınmasını hassa- ; 
ten riöa ederim. Kovada'dan Burdur 'a gelecek 
olan elektriğin ne zaman Burdur 'a geleceğini 
Sayın Nafıa Vekilinden öğrenmek istiyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. I 

REİS — İstanbul Teknik Üniversitesi ve Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçelerime ait 
oylama muamelesi bitmiştir, efendini. 

Sıtkı Koral'tan, (Afyon Kaiharisar). (Yok ses 
leri). 

Saihrd Erduman (Erzurum.) 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; Nafıa Vekâletinin Karayol
ları, Yapı İşleri ve Su İşleri elemanları işlerine 
hâkim, (memlekette yaptıkları işler çok müs
pet. Bunların gözümüzle görüyoruz. Bu hu
susta Nafıa Vekâletini takdir etmemek hakika
ten haksızlık olur. 

Bununla beraber, temas etmek istediğim 
bir, iki nokta var. Karayollarında emanet yo
lu ille. yaptırılan işler gayet müspet netice ver-
m ektedir. Fakat ihale edilen işler, bilhassa I 
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| Cenup bölgelerimizde gördüm, ihaleleri yapılan 

yollardaki bâzı mütaaJhhitler oralarda başka ta-
î ahhütlere de giriyor ve onları daha kârlı gör-
| dükleri için onlarla meşgul! oluyor ve bu iş

leri 'ihmal «ederek işi uzatıyorlar. Yol işi böyle 
olduğu gibi, yapı işlerinde de böyle oluyor. 
Hastaneler, hükümet konakları, daha başka iş
ler mütaa'hhitlerin iyi bir şekilde seçilmeimesi 
yüzünden böyltedir, (Vekâletin bunda bir ka-ba-
hati yoktur), fakat bunların ihalesi .yapılırken 
iyi mütaahlhitlere verilmesi lâzımdır. Birçok 
hastanelerin duvarları tam fakat çatısı bekli
yor. Çatısı tam, duvarları veya sıvası tam de
ğil veya çatlaklık var... Binalar" haraJboluyor. 
Bu aksaklık kanundaki ilhâle şeklinin bozuklu
ğundan ileri gelmektedir. İnşaallalh vekâlet bu
nu ele alır ve değiştirir. 

Bir mesele daha vardır. İl ve devlet yolu 
diye iki çeşit yol vardır. Devlet yolları haki
katen iyi olmakla beraJber, vilâyet yollarında iş 
yoktur. Muhterem arkadaşlar, vilâyet emrine 
verilen paraları villâyet rasgele her yere sarf 
ediyor, her kazaya birkaç bin lira veriliyor. Bir 
yağmurun yağmasiyle, bir suyun akmasiyle bu 
yol ortadan kalkıyor. Onun için yol dâvasını 
tamamİyle Karayollarına devretmek, işlerin bir 
elden idaresi bakımından çok ehemmiyetlidir. 
Bunun, bu şekle sokulmasını rica ediyorum. 

Bir istirhamım daha1 olacaktır; bu daha 
ziyade vilâyetimi ilgilendirmektedir. Erzurum -
Hınıs-Muş yolu geçit vermez şekildedir. Kış 
programına alınmasını rica ediyorum. 

Van'la Erzurum arasındaki yolun da plâna 
alınmasını ve Van'ın kestirme yoldan Erzu
rum'a bağlanmasını rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar, sözlerime, Nafıa Vekâletinde çalışan arka
daşlara, personele teşekkürle başlamak istiyorum. 
Bu kısa müddet zarfında müsaadenize sığınarak 
sadece bir mevzu üzerinde duracak ve bir ricamı 
arz edeceğim. 

Bu da yeraltı suları ile sulama meselesidir. 
Biliyorsunuz ki, döviz kaynaklarımızın esasını teş
kil eden zirai istihsal sulama işleriyle sıkı, sıkıya 
bağlıdır. Bunların tafsilâtına girmeden sadece 
bugüne kadar yapılmış çalışmalarla yeraltı su
larına sarf edilen miktarların çok dun olduğunu 
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bu sfibşeple Önümüzdeki senelerde bu mevzua daha 
çok ehemmiyet verilmesini istemekle iktifa edece* 
ğim. Çünkü, tecrübe mahiyetinde de olsa çıkmış 
olan suların bir işletmeye bağlanması suretiyle 
bunlardan istifadeye geçilmesini temenni ederim. 
Bundan sonraki çalışmalarda bilhassa yeraltı 

. sularından istifade edecek mıntakalarm tâyin ve 
tesbiti, rivayetlere göre kuraklık gelecekmiş, on
dan evvel bunun halledilmesi, vestinghavzdan 
elde edilecek sondaj makineleriyle bu işin temin 
edilmesini rica ederim. 

Sonra sulama kanallarının ve şebekelerin sü
ratle ıslahı ve.birbirlerine bağlanmak suretiyle 
ele alınması için, Himmet Beyin de ifade ettiği 
gibi, su ortaklıkları kanununun bir an evvel çıka
rılmasını istirham ederim. 

Bir kelime ile enerji işinin bir elden idare 
edilmesinin en iyi bir şekil olduğunu arz etmek 
isterim. 

REİS — Hasan Hayati Ülkü... (Yok sesleri). 
Ahmet Hatı, buyurun. 
AHMET HATI (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım, beş dakikaya sığdırabilmek için be
nim temas etmek istediğim mevzulardan an-

. cak su işinden bahsetmek suretiyle işe başlıya-
cağım. 

Su işlerini, Nafıa Vekâleti eline alalı, aşağı 
yukarı 20 sene olmuştur. Bu işe senede sarf edi
len miktarlar esaslı yekûn tutmaktadır. Kabul 
etmek lâzımdır ki buraya sarf edilen para ile 
alman netice bir olmamıştır, hattâ bir netice 
alınmamıştır. 

Ehemmi mühimme tercih etmek lâzımdır. Az 
para ile çok iş görmek başta gelen şeydir. 

Su işinde gerek öteki iktidar gerek bizim 
zamanımızdaki iktidar muvaffak olmuş durum
da addedilecek vaziyette değildir. Bizim Düz-
ce'de canlı misal olarak kaydedilecek öyle su 
işleri vardır ki hakikaten vakit olup izah ede
bilsem hepiniz nüfuz edeceksiniz, fakat vakit 
olmadığı için bundan sarfmazar ediyorum. Yal
nız şunu arz etmek isterim M, su işleri; daha 
esaslı olarak, verimliliği itibariyle, müstaceli
yetleri itibariyle, az veya çokp ara ile yapılma 
imkânları itibariyle tasinfe tâbi tutulmamıştır. 
Meselâ İğdır için 500 - 600 bin lira sarf edil
miştir, öyle kalmıştır. Halbuki bu yarım milyon • 
lira Düzce veya Adapazarı'na sarf edilmiş olsay
dı şimdiye kadar çoktan kendini amorti etmiş 
olacaktı. 
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Sonra arkadaşlar, nafıa camiası içinde ele

man mevzu cidden üzerinde durulacak mühim 
bir konudur. Çünkü bugünkü işlere kifayet ede
cek derecede yetişmiş elemanımız yoktur. 

Fakat şunu kabul etmek lâzımdır ki, mevcut 
adamlardan da iyi istifade etmek için Nafıa 
Vekâleti şimdiye kadar esaslı hiçbir tedbir al
mamıştır. Bu noksanlığı yalnız paraya dayana
rak halletmek yoluna gitmişlerdir. Ek vazife
ler tesis etmek, ayrıca da yüksek yevmiye ver
mek suretiyle yapılan bu işler devlet dairelerin
de muvazenesizliğe yol açmıştır. Diğer daireler 
de aynı yola gittiği için umumi bir hoşnutsuzluk 
ve muvazenesizlik meydana gelmiştir. Sonra şu
nu da ilâve edeyim ki, Karayollarındaki alât ve 
edevat bolluğuna nazaran Nafıa Vekâleti gayet 
cılız kalmıştır. Aradaki bu muvazenesizlikleri 
kaldırsınlar, denklik olsun. Parası olmıyan, vesaiti 
olmıyan, imkânı olmıyan bir kadroyu masraf ola
rak elde tutmanın bir faydası olmadığını elbet
te takdir etmeleri lâzım. Yani Nafıa müdürlük
lerini daha faydalı olacak hale getirmek zamanı 
gelmiştir. Bolu'da Nafıa Müdürlüğü bir yük teş
kil etmektedir. Çünkü 700 bin lira varidatına 
karşılık 800 bin küsur lira masrafı olan bu böl
gede yalnız masrafları ödemek için çalışıldığını 
hissettiği zaman halk bir yenilik görmek istiyor 
ve bunu kendisi için bir hak telâkki ediyor. 

RElS — Efendim, kifayet takrirleri var; 
okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın- • 

daki müzakerenin kifayetinin reye konmasını 
rica ederiz. 

Ankara Bursa 
S. Kurtbek Baha Cemal Zağra 

REİS — Kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
aüyealer... Kabul edilmiştir. 
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Maaşlar 4 450 002 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 546 939 
BEİS — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 3 100 886 

REİS — Bu fasıl hakkında bir takrir var : 

Yüksek Reisliğe 
1956 yılı Nafıa Vekâleti bütçe teklifine ait 

esbabı mucibe lâyihasiyle Bütçe Komisyonu ra
portörlerinin raporlarında bir kısım işlerin de
vamlı olması bakımından E cetveli kadroların
dan 116 adedinin D cetveline nakledildiği ya
zılı olduğu halde Bütçe Komisyonunca kabul 
olunan P cetveli kadroları geçen senenin aynı 
olarak tesbit edilmiş ve bu kadrolara ait tahsi
sat İcra Vekilleri Heyetinden kadro almak üze
re 203 ncü fasla iade edilmiştir. 

Daimî mahiyetteki hizmetler için E cetvelin
den kadro alınmasına devam etmek kanaatimiz
ce Muvazenei Umumiye Kanununun beşinci 
maddesinin sarahat ve ruhuna uygun düşmez. 
Hükümetin- kanuna uygun bir düşünce ile yap
tığı mâruz teklifi Bütçe Komisyonunun ne se
beple kabul etmediği anlaşılamamaktadır. Dai
mî mahiyetteki hizmetler olduğunu hükümet 
kabul ve takdir ederek E cetvelinde ipkasına 
mahal görmediği ve raportörlerin de raporların
da teyidettikleri mezkûr 116 kadronun D cetve
line geçirilmesi ve tahsisatının da hesaplanarak 
203 ncü fasıldan tenzili ve 203 ncü fasla eklen
mesi suretiyle durumun ıslahını arz ve tejdif ey
lerim. 

Erzincan 
Tevfik Şenocak 

REİS — Tek imzalı verilmiş olması itiba
riyle reyinize arz etmiyorum. 

Faslı oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1956 yılı bütçe kanun 
lâyihasına (307) arkadaş rey vermiştir. Lâyiha 
(307) oyla kabul edilmiştir. Arz olunur; 

İstanbul Üniversitesi 1956 yılı bütçe kanun 
lâyihasına (277) arkadaş rey vermiştir. Lâyiha 
(2?7) reyle kabul edilmiştir. Arz ölünür, 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenleri.. 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 Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak 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 
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 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lir» 

321 600 

141 600 

1 500 

201 100 

2 100 

59 000 

19 500 

4 000 

112 OOO 

11 000 

13 000 

151 000 
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Lir* 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 15 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Atatürk Anıt-Kabir parkının 
tesis ve bakım masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 4623 sayılı Kanun gereğince 
yer sarsıntısından evvel ve 
sonra yapılacak işler masrafları 19 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 13 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 16 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 120 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı. kalfa kursu her 
türlü masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenter... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 53 398 505 

RElS —' Bir takrir var : I 

.1956 O : 3 
Yüksek Reisliğe 

Nafıa Vekâleti bütçesinin 741 nci faslının 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 22 nci mad
desine konan 12 500 000 liranın sağlık merkez
leri inşaatı için 5 000 000 lira ilâvesiyle 
17 500 000 liraya çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Yozgad 
T. Alpay 

Van 
H. Kartal 
Burdur 
H. Çimen 
Çanakkale 
N, Toğay 

Uşak 
O. Dendiz 
Tunceli 

B. T. Okaygün 
Burdur 
M. özbey 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 
Niğde 

C. Kavurmacıoğlu 
Seyhan 

M. Ünaldı 
Denizli 

R. Tavaslıoğlu 
Balıkesir 

A. Karagür 
içel 

M. Mutlugil 
Erzurum 
C. önder 
Kocaeli 
Z. Atığ 

Diyarbakır 
F. Arığ 
Konya 
M. Obuz 
Konya 

R. Özalp 
Bingöl 
E. Yıldız 
Erzincan 

M. R. Sanalan 

Gümüşane 
Z. Başağa 

Erzincan 
S. Perinçek 

Bolu 
A. Hâtı 
Çoruh 

M. Bumin 
içel 

Y. Çukurova 
Konya 

H. R. Atademir 
Mardin 
A. Kalav 
Trabzon 

S. Orbek 
Yozgad 

N. Kurhan 
Niğde 
S. Ertur 

Uşak 
Y. Aysal 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Kocaeli 
S. Yalım 
Çankırı 

Bingöl 
S. Göker 
Konya 

H. Ölçmen 
Yozgad 

M. Ataman 
Çankırı 

A. Emren 
Ordu 

B. Baykal 
Afyon K. 
O. Talu 

Kütahya 
t. Ş. özgen 

Çorum 
K. Terzioğlu 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Kastamonu 

S. Çağlar 
• Trabzon 

H. Ağanoğlu 
Konya 

R. S. Burçak 
Erzurum 
E. Tuncel 

Hatay 
K. Çığman A. M. Bereketoğlu 
Gümüşane 
S. Ö. San 
Denizli 

A. R. Karaca 
Samsun 

R. O. Gümüşoğlu 
İsparta 
S. Bilgiç 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 
Muş 

G. Emre 
Erzincan 
V. Varol 

N. 
izmir 
Incekara 
Ağrı 

N. Sümer 
Konya 
T. Kozbek 
Konya 

S. Sönmez 
Tekirdağ 

F. Mahramlı 
Çorum 

S. Baran 
Bolu 

S. Baysal 
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Bitlis 
N. Barut 
Trabzon 
P. Sanaç 

Bolu 
I. Gülez 

Mardin 
H. Satana 

^Kastamonu 
N. Batur 

Erzurum 
H. Numanoğlu 
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Mardin 
A. Bayar 
Denizli 

M. Gülcigil 
Erzincan 

T. Şenocak 
Giresun 

D. Köymen 

REÎS — Takrir hakkında söz istiyen var mı? 
Talât Bey, buyurun. 

TALÂT ALPAY (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar, saflık merkezleri için her sene büt
çeye tahsisat konulduğu halde bu sene konul
mamıştır. Halbuki 1951 tarihinden itibaren sağ
lık merkezleri inşaatı için; 

1951 de 4, 
1952 de 7, 
1953 te 52, 
1954 te 57, 

olmak üzere muayyen bir tahsisat konul
masına rağmen bu sene konmadığından ve bil
hassa mahrumiyet bölgesinde halk sağlığını 
korumak için bu saflık merkezlerinin kurul
masında zaruret bulunduğundan bu teklifi ver
miş bulunuyoruz takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde bu 5 mil
yon lira ile belki 30 - 40 aded sağlık merkezi 
kurulmak suretivle bilhassa yolu bulunmıyan 
kazalarımızın saflıkları korunmuş olacaktır. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ MUAMMER ÇAVUŞOĞ-

LU (îzmir) — Muhterem arkadaşlar; bütçeye 
konan tahsisat 12,5 milyon liradır. Halen eli
mizde 322 aded yapı işi vardır ki, malzemesizlik 
yüzünden bunları bir türlü ikmal edemiyoruz. 
Bunların üzerine yeni birtakım tesisler ilâvesi, 
mevcut işlerimizin yapılamamasına sebebolacak-
tır. Müsaade ederseniz, elimizdeki bu işleri en 
kısa bir zamanda bitirmek üzere gerekli tedbir
leri almış bulunuyoruz; Evvelâ bu mevcut iş
lerimizi randımanlı bir şekilde bitirmemize mü
saade buyurmanızı rica ediyorum. 

REÎS — Süleyman Kuranel, (Vazgeçti, ses
leri) takriri oyunuza arz ediyorum, kabul edenr 
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

741 nci faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1956 
F. 

742 

O : 3 
Lİra 

5011 ve 5855 sayılı kanunlar 
gereğince Büyük Millet Mecli
si binası ve eklentileri yapımı 3 250 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Memur evleri yapımı masraf
ları 250 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

744 6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledeceği 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflariyle is
timlâk bedelleri 700 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

745 5367, 5843 ve 6213 sayılı ka
nunlar gereğince hava meydan
ları yapımı için girişilecek yük
lenmeler 8 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

746 4677, 5581 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapımı her türlü 
masrafları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

747 6373, 6594 ve 6595 sayılı ka
nunlar mucibince kurulacak 
üniversitelerin bilûmum inşa
at ve tesisat masrafları 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

748 6358 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Kapalıçarşısınm ta
mir ve ihyası türlü masrafları 1 000 ÖOO 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

749 5397 sayılı Kanunla İstanbul 
Konservatuvarma tahsis edilen 
natamam binada 6585 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak ik
mal inşaata ait her türlü mas
raflar 500 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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750 6610 sayılı Kanun gereğince 
Vice kasabasının nakli masraf
ları 250 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Demiryolları yapımı masrafları 42 915 000 
REİS — Kabuledenler.. . Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

783 6237 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman, iskele ve ufak 
barınaklar yapımı masrafları 28 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

784 5775, 6192 ve 6596 sayılı ka
nunlar ve ekleri gereğince ya
pılacak liman ve sair deniz te
sisleri 43 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

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

792 Yersarsmtısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım (Sarf şekli îcra Vekilleri 
Heyeti Karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir) 1 300 000 

REÎS — Bir takrir var: 

Yüksek Reisliğe 
Son günlerde Trakya'nın mâruz kaldığı su 

baskın felâketi malûmdur. Bu hal hemen her sene 
vâki olmaktadır. Cezri tedbirine tevessül edilmiş 
ise de neticenin alınmasına kadar bu felâketli 
baskınlar daha birçok sene devam edecektir. 
Bu seneki felâket senelerden beri görülmemiş 
bir vüsattedir. Edirne, Havza, Uzunköprü, İpsa
la, Kırklareli, Lüleburgar ve Babaeski kazaları 
Zonguldak büyük hasarlar görmüştür. Kızılay 
teşkilâtınca ilk yardımlar yapılmışsa da yıkılan 
yüzlerce 'evin yapılabilmesi devletin yardımına 
vabestedir. Bu itibarla; müzakeresi yapılmakta 
olan 1956 malî yılı bütçesinin Nafıa Vekâleti 
792 nci faslında bulunan bir milyon liralık tekli
fin iki milyon daha ilâvesiyle 3 milyona çıkarıl
masını memlekette maalesef vâki olan mütaaddit | 

felâketler sebebiyle zaruri görmekteyiz. Her ne 
kadar 5607 sayılı Kanun hükmüne göre 792 nci 
fasla mevzu tahsisatın beş mislini sarfa Vekiller 
Heyeti salahiyetli ise do tatbiki hiç görülmemiş
tir. Tatbik edilse bile karşılık bulmak zarureti 
olduğundan şimdiden bütçeye ilâvesi çok daha 
iyi olacaktır. Bu sebeple; Nafıa Vekâleti Bütçe
sinin 792 nci faslına iki milyon lira daha ilâve
siyle bu faslın üç milyon liraya çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Edirne Edirne 
Mehmet Enginün R. Nasuhioğlu 

Kırklareli Edirne 
M. A. Ceylan K. Yaşmkılıç 

Kırklareli Edirne 
§. Bakay Hasan Maksudoğlu 

Konya Edirne 
Mekki Keskin Cemal Köprülü 

Bilecik Zonguldak 
î . S. Çakıroğlu Suat Başol 

Bilecik Kocaeli 
Talât Oran Cemal Tüzün 

Kocaeli İstanbul 
Ziya Atığ Ahmet Topçu 
Gazianteb Tekirdağ 
S. Ünlü Ferid Alpiskender 

] İstanbul 
(Okunamadı) Ziya Köktürk 

Bilecik İstanbul 
Şevki Hasırcı Hanri Soryano 

Kütahya Ordu 
Osman özbilen Refet Aksoy 

Yozgad Kırklareli 
Mahmut Ataman Hüsnü Yaman 

Seyhan İçel 
Sinan Tekelioğlu Y. Çukurova 

Kocaeli Kocaeli 
Sefer Göksel H. O. Erkan 

Hatay Hatay 
A. F . Atahan C. Ramazanoğlu 

Konya Konya 
H. R. Atademir Reyhan Gökmenoğlu 

Konya Balıkesir 
Himmet Ölçmen Ahmet Karagür 

Balıkesir Yozgad 
Mekki Said Es"en ö . L. Erzurumluoğlu 

Konya Ankara 
Muammer Obuz Dağıstan Binerbay 

Gümüşane Balıkesir 
Zeki Başağa Arif Kalıpsızoğlu 
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Bolü 
Selâhattin Baysal 

Samsun 
Hamdi Tekay 

Kırşehir 
A. Bilgin 
Samsun 

Salim Çonoğlu 
İstanbul 

F. N. Çamlıbel 

1 : 4 5 26.2 
Samsun 

Hadi Üzer 
Uşak 

Yusuf Aysal 
Samsun 

Abdullah Eker 
Eskişehir 

İsmail Sayın 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 
Burdur 

Behçet Kayaalp 
REİS — Rükneddin Nasuhioğlu, Edirne. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar, şu son günlerde memle
ketimiz birtakım felâketlere duçar olmaktadır. 
Gerze yağım, Eskişehir zelzelesi, bir de bugün
lerde Trakya'da emsali görülmemiş sel felâket
leri... Meriç ve Tunca nehirlerinin ıslahı yapıl
makla beraber henüz natamam olduğu için az 
da olsa faydası olmakla beraber bu felâketleri 
Önliyememiştir. Bu hâdise on beş günlük bir 
şeydir. Hâlâ şimendifer işlememektedir. Müta-
addit telgraflar alıyoruz. Nafıa Vekâleti bütçe
sinin 792 nei faslında muhtemel hâdiseler için 
1 300 000 lira konmuştur. Fakat bu hâdise ol
duğu vakit bütçe bağlanmıştı. Onun için bura
ya fazla tahsisat konamamıştır. Mahallen yapı
lan tesbitlerde, hasar pek büyüktür. İpsala'da 
100 ev, Edirne'de daha fazla ev, Uzunköprü'de 
200 ev yıkılmıştır. Halkımızın evleri yıkılmış, 
mahsulleri gitmiştir. 

Yüksek Heyetinizden, Meclisin lütufkârlı
ğından bu tahsisatın ilâvesiyle faslın 3 milyon 
liraya iblâğını arkadaşlar namına rica ederim. 

REİS — Encümen. 
ENCÜMEN ADINA MUSTAFA BAĞRIA-

ÇIK (Konya) — Muhterem arkadaşlar, Gerze 
Kasabasının Yeniden İhyası ve Yangından Za
rar Görenlere Yapılacak Yardım hakkındaki 
Kanunun 18 nci maddesinde «Lüleburgaz ve 
İnece belediye sınırları içindeki su baskınından 
evleri yıkılmış veya hasar görmüş mülk sahip
lerine» yardım yapılacağı ve tahsisat verileceği 
kayıtlı iken bir de burada ayrıca ve ikinci de
fa verilmesi uygun olmaz kanaatindeyim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Efendim, bu takrir verildiği vakit, mevzubahis 
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kanun hazırlanmamıştı. (Kanun geliyor, sesle
ri) Müsaade edin, vaziyet öyle değil, o kanun
da yalnız Kırklareli, Babaeski ye Lüleburgaz 
dâhil. Kanun musarrah. Edirne vilâyeti hariç
tir. Bu itibarla arada fark vardır. Edirne'nin 
merkezi ve muhtelif kasaba ve köyleri çok za
rar görmüştür. Eğer miktar ayırma dolayısiy-
le, iki milyon azdır, çoktur, bilmem ama, arz 
ettiğim gibi, mevzuubahsolan kanunda Edirne 
hariçtir. Bunu arz ederim. 

REİS — Mustafa Bağrıaçık. 
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Efen

dim, icabederse kanun değiştirilebilir. Onun 
için ayrıca tahsisatın artırılmasına lüzum yok
tur. Henüz kanun da çıkmış değildir, onun için 
icabederse arzu edilen şekilde değiştirilebilir. 

REİS — Mehmet Enginün. 
MEHMET ENGİNÜN (Edirne) -^ Muhterem 

arkadaşlar, Gerze felâketi için çıkan kanun yal
nız belediye hudutları içinde olanlar içindir. 
Bütün köyler Meriç vadisinde toplanmıştır. Sel 
çok olmamıştır ama geçen seneki su felâketi az 
değildir, üstelik bütün ova bir, bir buçuk metre 
kum tabakası ile kapalıdır, binaenaleyh toprak, 
verim kabiliyetini de kaybetmiştir. Bu seneki 
ondan da büyüktür, insafınıza sığmıyoruz. (De
ğişiklik yapılır, sesleri) 

Değişiklik yapmak mümkün değildir, 741 nci' 
fasıl tamamen belediye hudutlarına dâhil olan 
yerlere matuftur, 792 nei fasıl ise köylere şâ
mildir, nazarı dikkatinizi celbederim. 

REİS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Tereddüt hâsıl olmuş
tur, lütfen ayağa kalkmak suretiyle reylerinizi 
izhar buyurmanızı rica ederim. 

Takririn dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Takririn dikkate alın
masını kabul etmiyenler, lütfen ayağa kalksın
lar... Takrir dikkate alınmıştır, efendim. (Al
kışlar) 

Takrir dikkate alındığına göre fasılla bera
ber encümene veriyoruz. 

F. Lira 

793 2819» sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 4 781 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler..^ Kabul edilmiştir, 
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îlkizdere hidro - elektrik san
trali inşaatı için , (sarf şekli 
îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılır) 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe kanunu lâyihasına (277) arkadaş işti
rak etmiş ve kanun lâyihası (277) oyla kabul 
edilmiştir. Arz olunur, efendim. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe kanunu lâyihasına (276) arkadaş iştirak 
etmiş (274) kabul, 2 ret vardır. Lâyiha (274) 
reyle kabul edilmiştir efendim, arz olunur. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 19-5<* 
yılı Bütçe kanunu lâyihasının maddelerine ge
çiyoruz, efendim. 

Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1956- bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masraflar için bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 846 734 lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 207 350 955 lira tahsisat veril
miştir. 

y. 

201 

202 

203 

204 

K/l CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri . 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 741 002 

634 000 

1 545 000 

570 000 

Lira 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı* 
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı-
lacak 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 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telef on ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez kira bedeli 
REİS — 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 masrtfları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

55 100 

1 500 

195 331 

2 100 

53 000 

74 000 

10 000 

105 000 

45 000 

3 500 

78 000 

6 500 
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419 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

502 

505 

507 

Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
iacbettirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... 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. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan % 
5 faizli 1954 istikrazı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 000 

30 000 

200 000 

12 000 

40 000 

32 500 

5 001 

5 000 

10 000 

3 200 

3 000 

2 381 000 

A/2 - GETVELt 

F. 

752 

771 

Lira 

786 

Satınalmacak taşıtlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 
6089 sayılı kanunlar gereğin
ce yapılacak yeraltı ve yerüstü 

2001000 

su işleri 190 020 954 

HİLMİ DURMAZ (Van) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz, iki üç seneden beri Nafıa 
Vekâleti tarafından ele alınıp da bugüne kadar 
müspet şekilde neticelendirilemiyen bir mevzu 
üzerinde durmak istiyorum. Bu da Beyatlı'nın 
suyu meselesidir. Alâkalılarla yaptığım temas
larda verilen cevapta, ihale ettik, yapılacak, 
yapılıyor gibi cevaplar aldık. Biz, bu cevapları 
seçim bölgemize iletiyoruz. Seçmenlerimiz bu 
işin müspet şekilde halledilmediğini görüyor
lar. Bu durum karşısında biz, seçim bölgemize 
karşı yalancı duruma düşüyoruz. Vekil Beyden 
çok istirham ederim; bu iş yapılacaksa yaptır
sınlar, yaptırmıyacaklarsa bize katı bir cevap 
versinler. 

İkinci temennim yeraltı suları hakkındadır. 
Bölgemizde bu yeraltı sularının büyük ehem
miyeti vardır. Mmtakamızda bu. yeraltı suları
na kehriz tâbir ederler. Bu su işine de ehemmi
yet verilmesini istirham ediyorum. Su İşleri 
Umum Müdürlüğü ile yaptığım temasta bu yer
altı suları için beş milyon lira tahsisatı kurta
ramadıklarını öğrendim. Bu yeraltı sularını da 
nazara almalarını istirham ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efendim, 1954 

senesi yazında arkadaşım Nüzhet Unat ile bir
likte Kocaeli ve Sakarya civarında yaptığımız 
tetkikler neticesinde bir an evvel onarılması 
lüzumuna kaani bulunduğumuz su işlerini ma
hallen tesbit etmiş, bir liste halinde Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne bildirmiştik. Aradan bir, 
iki ay geçtikten sonra bu işlerin Eskişehir ve 
Bursa bölgesi müdürlerine havale edildiği, etüd 
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yapılacağı, mümkün olanların derhal onarımı
na geçileceği hakkında Su İşleri Genel Müdür
lüğünden cevaben bildirildi. 

Aradan bir sene geçti, hiçbir şey yapılma
dı. Dört ay evvel Su İşleri Genel Müdürüne bir 
mektup yazdım. Bir sene geçtiği halde hiçbir 
şey yapılmadı, dedim. Dört ay bekledim cevap 
verilmedi. 20 gün evvel isteklerimi mektupla 
Nafıa Vekiline arz ettim. Su İşleri Müdürünün 
sıhhatini merak etmekteyim. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

P. lira 

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

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 16 500 000 

REİS — Bir takrir var : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 

olarak 1956 yılı Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü bütçesine geçen yıldan (üç buçuk milyon) 
lira noksan olarak (16,5) milyon lira konuldu
ğu anlaşılmıştır. 

Su ihtiyacının bütün mahlûkat üzerindeki 
geniş ve ehemmiyetli tesirlerini arz ve izahı lü
zumsuz telâkki ediyorum. Susuzluk yüzünden 
ölen milyonlarca insanın çektiği derin ıstırabı 
ve halen bunun sıkıntısını çeken yüz binlerce 
insanın katlanmak zorunda kaldığı büyük zah
met ve meşakkatleri insaf sahibi her insanın 
takdir edeceğine inanıyoruz. 

Umumi sağlıkla sıkı sıkıya alâkadar bu 
mevzu için uzun yıllar beklenen alâka ve şef
kat gösterilmemiş bir bardak temiz suya has
ret giden vatandaşlarımızın yekûnu yüz binleri 
aşmıştır. 

Bu çok esaslı ve mühim konunun halli için 
girişilen teşebbüslerin müspet ve salim bir mec
raya isal edildiği bir sırada tahsisatın geçen se-
neki seviyesinden de aşağıya düşürülmek sure-

52 -, ıaob u : o 
tiyle aksatılmasının doğru olmadığına* inanıyo-
ruz. 

Köylü vatandaşlarımızın büyük bir anlayış 
ve hevesle giriştikleri su getirme teşebbüslerini 
sektedar etmemek için Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı bütçesinin 791 nci yatırım
lar faslında bulunan (Köylerde halkın yapa
cağı su işlerine yardım) tahsisatının (16,5) mil
yon liradan geçen yılki bütçede olduğu gibi 
(20) milyon liraya çıkarılmasını saygı ile arz 
ve rica ederiz. 15. I I . 1956 

Uşak Kocaeli. Rize, 
Y. Aysal S. Dinçer Ö. Kavrak 
Kocaeli Çorum . Amasya 

S. Yalım B. Koldaş K. Eren 
Adana Gireun-- Kastamonu 

A;. Kınık A. îzmen S. Çağlar 
Niğde Denizli. Kütahya 

S. Ertur B. • Akşit H. N. Pepeyi 
Yozgad Trabzon .; * Edirne.; 

Ö.L.Erzurumluoğlu P. Sanaç R. Nasuhioğlu 
Ordu Niğde Aydın 

F. Boztepe H. H. Ülkün G. Ülkü 
Konya Erzurum Maraş 

M. R. özal Z. Çavuşoğlu M. özsoy 
Çoruh Konya Gümüşane 

M. Bumin T. F. Baran H. Tokdemir 
Ankara Denizi Balıkesir 
R. Eren H. Sancar Y. Pelvan 
Konya İstanbul Tokad 

R. Gökmenoğlu H. Soriano Y. Ulusoy 
Diyarbakır Bolu Muğla 
M.H. Ünal A. Hatı Y.P.Mehmetoğlu 
Kastamonu Amasya* Van 

M. Kuşakçıoğlu M. Zeren M. Görentaş 
Muğla Samsun Samsun 

T. Akarca M. özkefeli E. Anıt 
Çanakkale Diyarbakır Mardin 

N.F. Alpkartal R.Karaosmanoğlu A. Bayar 
Seyhan Gazianteb Mardin 

M. Ünaldı S. Ünlü H. Satana 
Mardin Bingöl Tökâd 

B. Erdem E. Yıldız S. Gülüt 
Sivas Samsun Zonguldak 

H. Yüksel A. Eker A.Yürdabayrak 
Zonguldak Samsun Elâzığ 
N. Diken ö. Güriş Ş. Yazman 
Erzurum Trabzon Erzurum 
C. önder H/Ağauoğlu E. Tuncel 
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İstanbul 
Z. Tarver 
Erzincan 

S. Perinçek 
Manisa 

(Okunamadı) 
Urfa 

A. özbay 
Ankara 
R. Eren 
Ordu 

S. Orhon 
U>k 

O. Dengiz 
Seyhan 

h, Sezgin 
Kocaeli 
N, Ünal 
Erzincan 

M. E. Sanalan 
Konya 
M. Obuz 
Konya 

S. S, Burçak 
Urfa 

P. Ayalp 
||ümü£ane 

tfokad 
A. Gürcan 
Gazianteb 
S. Ünlü 

Gazianteb 
A. Atik 
Balıkesir 

A. Kalıpsızoğlu 
Îsparta 
I. Aksu 
Çorum 

H. K. Biberoğlu 
Yozgad 

A. Ünlüsoy 
Çorum 

Ş. Gürses 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Erzincan 

...jj\5n Varol 
Ankara 

H. Bulgurlu 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Urfa 
H. Oral 
Afyon 

R. Çerçel 
Ankara 

Â. Temuçin 
Balıkesir 

M. Sait Esen 
Adana 

Z.Akdağ 
Rize 

M. F. Mete 
içel 

H, Sinanoğlu 
Konya 

H. R. Atademir 
Erzincan 

T. Şenocak 
Urfa 

C. öncel 
İsparta 
T, Tola 
Trabzon 

S. Orberk 
Bolu 

î. Gülez 
Erzurum 

A. Eryurt 
Hakkâri 
Ü. Seven 
Kütahya 

A.G.Bubik 
Niğde 

A. U. Ankan 
Giresun 

H. Bozbey 
Seyhan 

M. Akçalı 
Balıkesir 

A. Karagör 
Uşak 

H. Yılmaz 
Çorum 

K. Terzioğlü 

1:45 26.2 
Ankara 

D. Binerbay 
Ağrı 

H. öztürk 
Zonguldak 
H. Hilâlci 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Ordu 
F. Ertekin 

Bolu 
S. Çonkar 

Afyon 
H. Tiryakioğlu 

Maraş 
R. öksüz 

Rize 
A. Morgil 

îçel 
R. Çetin 
Afyon 

G. Yiğitbaşı 
Burdur 

H. Çimen 
Gümüşane 

S. özcansan 
Kastamonu 

N. Batur 
Sivas 

N. Ertürk 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
Bitlis 

N. Barut 
Samsun 
H. Üzer 
îsparta 
S. Bilgiç 
Burdur 

M. özbey 
Bilecik 

§. Hasırcı 
Gümüşane 

(Okunamadı) 
Van 

H. Kartal 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Bolu 

S. Baysal 

1956 ö 
Ağrı 

N. Sümer 
Kocaeli 
N. Akın 

Sivas 
R. öçten 

Siird 
V. Oran 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Trabzon 

M. R. Tarakçıo 
Urfa 

M. Hatıboğlu 
Eskişehir 

M, Başkurt 
Kastamonu 

B. Aktaş 
Tunceli 

B. T. Okaygün 
Bolu 

L. Oğultürk 
Muş 

G. Emre 
Zonguldak 

S. Başol 
Diyarbakır 

F. Arığ 
Kütahya 

î. Ş. özgen 
Ankara 

F. Zincirkıran 
Konya 

H. ölçmen 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

Bingöl 
N. Araş 
Bitlis 
S. înal 
Kayseri 

î. Kirazoğlu 
Mardin 

R. K. Timuroğlu 
Yozgad 

H. Tatlıoğlıı 
Ordu 

ğlu Fazıl Erim 
Denizli 

î. Hadımlıoğlu 
Çorum 

S. Baran 
Eskişehir 
H. Sezen 
Yozgad 

N. Kurban S 
Kütahya 

O. özbilen R. 
Sivas 

B. örnekol 
Niğde 

Z. Ünver 
Sivas 

H. Çitil 
Giresun 

D. Köymen 
Aydın 

N. Celim 
Manisa 
H. Büke 

îçel 
Y. Çukurova 

İzmir 
t. Sipahiof Ju 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Çorum 
(Okunamadı) 

Van 
H. Durmaz 

Afyon 
K. özçoban 
Çanakkale 
S. Sezgin 
Tokad 

M. Şahin 
Konya 

H. Aydmer 
Bingöl 

S.Göker 
Kütahya 

. S. Nasuhioğlu 
Samsun 

O. Gümüşoğlu 
Zonguldak 
E. Sayar 
Denizli 

O. Ongan 
Sivas 

M. N. Turgay 
Konya 

M. Keskin 
îzmir 

O. Kapani 
Kayseri 
ö. Mart 

Rize 
K. Balta 

REÎS — Bâzı arkadaşlar saatin bire geldi
ğini işaret etmektedirler, müzakerelere 21 de 
başlanacağı hakkındaki karar Yüksek Heyeti
nizindir. Fakat sonu hakkında Yüksek Heyeti
nizin bir kararı yoktur. Bu itibarla müzakere
ye devam ediyoruz. 

YUSUF AYSAL (Uşak) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Nafıa Vekili takriri muvafık bul
duğunu beyan etti. Burada bulunan arkadaşla
rımızın hepsi takrire imza koymuş vaziyettedir
ler ve bu imza adedi 191 dir. Hürmetlerimle, 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Encümen. 
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jBÜTÇE ENCÜMTNİ ADINA REMZİ Bî-

RAND (Konya) — Muhterem arkadaşlar, bu 
mevzu, Bütçe Encümeninde enine boyuna görü
şüldü. O zaman arkadaşlarımız encümende bu 
20 milyonu koydurmak için ellerinden gelen her 
şeyi yapmaya gayret ettiler. Ama bütçe muvaze
nesi bakımından imkân bulunamamıştı. 191 im
zalı takrir verildiğine göre eğer yüksek tema
yülünüzün istikameti bu,* ise, bu karara hürmet
kar olmak mevkiinde olduğumuzu saygı ile arz 
ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Takririn 
dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
ENCÜMEN ADINA REMZİ BÎRAND (Kon

ya) — Encümene istiyoruz. 
REÎS — Encümen filhal iştirak etmediğine 

göre takriri fasılla birlikte encümene veriyoruz: 
Bu takdirde diğer maddeleri okumaya imkân 

olmadığından Karayolları Bütçesine geçiyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (10 884 763) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (302 845 864) lira tahsisat 
verilmiştir. 

P. 

201 

202 

203 

206 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

lira 

4 253 777 

3 183 250 

1 719 000 

93 500 

1986 
P. 

207 

6 : 3 
Lir* 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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 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 manrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

,;& 

1*00 

478 133 

2 100 

67 000 

82 000 

12 000 

153 000 

155 000 

5 000 

120 001 

16 000 

50 000 
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Lira 

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

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

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

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

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

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — 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-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

7 500 

30 000 

200 000 

2 500 

40 000 

165 500 

15 001 

5 000 

15 000 

3 001 

10 000 

A/2 - CETVELİ 

781 Yollar ve köprüler 

REÎS — Bir takrir var. 

301 345 864 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Vilâyet ve köy yollan ile bu yollar üzerin
deki küçük ve büyük açıklı köprülerin bakımı 
ve yeniden inşâası için vilâyetlere yardım ola-

1956 C : 3 
rak 1956 yılı Karayolları Umum Müdürlüğü 
Bütçesine geçen yıldan (45) milyon lira noksan 
olarak (30) milyon lira konduğu anlaşılmış-
tir. 

Vilâyet ve köy yollan asırlar boyunca, ele 
alınmamış vatandaşın bu hayati ihtiyacı göz 
önünde bulundurulmamış, bir ıstırap böylesine 
uzun yıllar bütün fecaatiyle devam eylemiş
tir. 

Vilâyetlerin bugünkü gelir kaynaklan yük
sek malûmlarıdır. Kendi kaynaklarından bu 
hayati ve zaruri ihtiyacın karşılanmasına imkân 
yoktur. Geçen yıllar yapılan yardımlarla bir
çok müsmir ve faydalı işler yapılmış yardım 
miktarlarına göre iş programları hazırlanmış, 
köylü vatandaşlanmızm içten gelen emek ve 
gayretleriyle bu muazzam mevzuun halline doğ
ru esaslı adımlar atılmış yardımın bir hamlede 
yarıdan aşağıya indirilmesi başlanan işlerin ya
rıda kalmasını ve verilen emeklerin heba ol
masını intaceyleyecektir. Köy kalkınmasında 
mühim âmil ve müessirlerden birisi olan yol dâ
vamızın selâmetle inkişafını temin için Karayol-
lan Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçesinin 781 
nci faslının 60 ncı maddesindeve yatırımlar kıs
mında bulunan (Vilâyet ve köy yollan yapımı 
ve yapımına yardım) tahsisatının (30) milyon 
liradan geqen yılki bütçede olduğu gibi (75) 
milyon liraya çıkarılmasını saygı ile arz ve ri
ca ederiz. 

15 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Çorum 

B. Koldaş 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Giresun 
A. îzmen 
Trabzon 
P. Sanaç 
Ordu 

F. Boztepe 
Niğde 

H. H. Ülkün 
Erzurum, 

Z. Çavuşoğlu 
Denizli , 

H. Sancar 

Kocaeli 
S. Yalım 

Uşak 
Y. Aysal 

Niğde 
S, Ertur 
Yozgad 

ö. L. Erzurumluoğlu 
Denizli 
B. Akşit 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Konya 

M. R. özal 
Maraş 

M.-özsoy 
Konya 

T. F. Baran 

11.1956 
Amasya 
K. Eren 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Kastamonu 
S. Çağlar 

Adana 
A. Kınık 

Kütahya 
N# Pepeyi 
Aydın 

C. Ülkü 
îzmir 

M. A. Sebük 
Ankara 
R. Eren 

Kalıkesir 
Y. Pelvan 

H 
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Çoruh Konya İstanbul 

M. Bumin R. Gökmenoğlu H. Sriano 
Diyarbakır Ankara Bolu 
M. H. Ünal ö. Bilen A. Hatı 
Kastamonu Muğla Samsun 

M. Kusakçıoğlu Y. Paşamehmetoğlu E. Anıt 
Samsun Tokad Van 

M. özkefeli Y. Ulusoy M. Görentaş 
Amasya Muğla Diyarbakır 

M. Zeren T. Akarca R. Karaosmanoğln 
Çanakkale Seyhan Mardin 

N. F. Alpkartal M. Ünaldı H. Satana 
Mardin Mardin Samsun 
A. Bayar B. Erdem ö. Güriş 

Tokad Sivas Ankara 
S. Gülüt H. Yüksel D. Binerbay 

Gazianteb Bingöl Zonguldak 
S. Ünlü E. Yıldız N. Diken 

Zonguldak Samsun Elâzığ 
A. Yurdabayrak A. Aker Ş. Yazman 

Trabzon Erzurum Erzurum 
H. Ağaoğlu C. önder E. Tuncel 
İstanbul Urfa Erzincan 

Z. Tarver A. özbay S. Perinçek 
Giresun Ağrı Çoruh 

A. N. Duyduk H. öztürk H. Çeltikçi 
Manisa Zonguldak Urfa 

(Okunamadı) H. Hilâlci H. Oral 
Ankara Sivas Zonguldak 
R. Eren B. örnekol S. Başol 
Samsun Diyarbakır Zonguldak 

R. O. Gümüşoğlu F. Arığ E. Sayar 
Denizli Niğde Konya 

O . Ongan Z. Üner M. Obuz 
Konya Erzincan Afyon 

H. R. Atademir T. Şenocak G. Yiğitbaşı 
Burdur Konya Urfa 
H. Çimen S. S. Burçak F. Ayalp 
Urfa İsparta Gümüşane 

t O. öncel T. Tola Z. Başağa 
Erzurum Gümüşane 

A. Eryurt S. Özcan San 
Tokad Sivas 

A. Gürkan N. Ertürk 
Kastamonu Bolu Trabzon 
N. Batur 1. Gülez S. Orberk 
Gazianteb Erzurum Gazianteb 

S. Ünlü H. Numanoğlu A. Atik 
Samsun Bitlis Hakkâri 
H. Üzer N. Barut Ü. Seven 

1956 O : 3 
İsparta İsparta Balıkesir 
1. Akın S. Bilgiç A. Kalıpsızoğlu 

Kütahya Çorum Niğde 
A. G. Bubik M. K. Biberoğlu A. U. Ankan 

Burdur Burdur Çorum 
M. özbey H. Çimen §. Gürses 
Yozgad Bilecik Giresun 

A. Ünlüsoy Ş. Hasırcı H. Bozbağ 
Seyhan Van Muğla 

M. Akçalı H. Kartal Z. Mandalinci 
Gümüşane Çorum Balıkesir 

1. H. Baykal H. Ortakcıoğlu A Karagöz 
Uşak Ankara 

H. Yılmaz H. Bulgurlu 
Erzincan Çorum İzmir 
V. Varol K. Terzioğlu 1. Sipahioğlu 

Ağrı Bolu Bitlis 
N. Sümer S. Baysal S. İnan 
Kocaelii Denizli Bingöl 
N. Akın R. Tavaslıoğlu N. Araş 

Sivas Çorum Kayseri 
R. öçten Okunamadı 1. Kirazoğiu 

Siird Mardin Afyon K. 
V. Oran R. K. Timuroğlu K. özçoban 
Kütahya Van Yozgad 

A. Kavuncu H. Durmaz H. Tatlıoğlu 
Trabzon Denizli Ordu 

R. Tarakçıoğlu 1. Hadımlıoğlu F. Erim 
Urfa Konya Tokad 

M. Hatilboğlu H. Aydıner M. Şahin 
Çanakkale Çorum Eskişehir 
S. Sezgin S. Baran M. Başkurt 
Kastamonu Bingöl Eskişehir 
B. Aktaş S. Göker H. Sezen 
Tunceli Yozgad Afyon K. 

B. T. Okaygün N. Kurban R. Çerçel 
Ordu Ordu Ankara 

S. Orhan F. Ertekin Â. Timuçin 
Uşaik Seyhan Balıkesir 

O. Dengiz L. Sezgim M. S. Esen 
Adana Afyon K. Kocaeli 

Z. Akdağ H. Tiryakioğlu N. Ünal 
Maraş, Bolu Rize 

R. öksüz S. Conker A. Morgîl 
Rize Erzincan Bolu 

M. F. Mete R. Sanalan L. Oğultürk 
Kütahya Kütahya Konya 

S. S. Nasuhoğlu O. özbilen M. Keskin 
Sivas Giresun Muş 

H. Çitil D. Köymen G. Emre 
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Sivas 

• N., Turgay 
Ankara 

F. Zincirkıran 
Manisa 
H. Büke 

içel 
î. Gürgen 

Denizli 
A. Çöbanoğlu 

Kütahya 
t. Ş. özgen 

Aydın 
N. Celim 
Kayseri 
ö. Mart 

izmir 
0. Kapani 

Konya 
H. ölçmen 

içel 
Y. Çukurova 
içel 

R. Çetin 
Rize 

K. Balta 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REMZl BlR-

AND (Konya) —Muhterem arkadaşlarım, bu
rada demin arz ettiğim gibi, köy suları için dü
şüncemiz ne ise köy yolları için de aynıdır. Bu
nun için encümende tahsisat çoğaltmak için 
elimizden geleni yaptık. Fakat demin arz etti
ğim gibi imkân bulamadık. Ama ortaya çıkan 
şu temayül karşısında artırmamaya imkân 
yoktur.. Binaenaleyh, nazarı itibara alacağız.. 

ABDULLAH KÖROĞLU (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; Adıyaman Malatya'dan fek 
edilerek bir vilâyet haline getirildikten sonra 
bu vilâyetin en mühim ihtiyaçlarından biri yol 
meselesi' İdi. Bilâhara duyduk; hükümet de bu
na kaani olmuş olacak ki, Gölbaşı'ndan Doğu 
istikametine uzamak üzere Siverek'e kadar bir 
yol yapmaya ve bu yolu devlet yolları meyanı-
na almaya karar verdi. Gölbaşı'ndan Adıya
man'a kadar olan kısmı tamir, güzergâh tashi
hi gibi suretlerle biraz inşa edilerek senenin 
her mevsiminde geçişe elverişli bir hale getiril
miştir. Fakat vilâyetin kazalarla olan irtibatı 
yoktur. Kazanın vilâyet olmasından gaye dev
let teşkilâtını vatandaşın yakınma götürmek 
maksadına . matuftur. Bu ölçüye göre bugün 
Adıyaman'ın Besni müstesna hiçbir kazasiyle 
irtibatı yoktur, ilk yağmurlardan sonra bu mın-
taka tamamen bir balçık deryası haline gelir. 
Bura halkmın her tarafla irtibatı kesilmiş. Sa
yın Nafıa Vekilimizden önümüzdeki devre zar
fında bu mesele üzerinde alaka ile durması ve 
bu suretle aşağı - yukarı 50 - 60 bin nüfuslu 
Kâhta ve diğer kazalar halkının vilâyet merke
zi ve civar ile münasebetini kolaylaştırmasını 
rica ederim. 

Bir de köprü meselesi var, huzurunuzu faz
la işgal etmemek için hulasaten arz edeceğim. 
Kâhta'yı Şimal'den.Cenup'a katedip ikiye ayı-

105Ö 0 : 3 
ran bir dere vardır. Bu derenin Şark'mda ka* 
lan kısım kazanın nüfus kesafetinin ikamet et
tiği mmtakadır. Yağmurlardan sonra 6 - 7 ay 
kadar daimî feyezan halindedir, bu yüzden iki 
tarafın irtibatı kesilir. Halk, gerek hususi, ge
rekse resmî işleri için kazaya gelmek mecburi
yetinde bulunduğundan bu zaruretle her sene 
civar halk birçok kurbanlar vermektedir. Onun 
için bu dere üzerine tez elden bir köprü inşa
sını bilhassa Sayın Vekilden rica ederim. 

Bu mevzua ait bir, daha birçok dileklerim 
vardı, fakat vakit geçmiş olduğu için ayrıca 
Sayın Vekilime arz edeceğim. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REÎS — Süleyman Kuranel (Yok sesleri) 
Hilmi Çeltikçioğlu, (Vazgeçti sesleri) 
Başka söz istiyen yoktur; takriri reyinize 

arz ediyorum : Nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Takrir nazarı dikkate alınmış ve fa
sılla birlikte encümene verilmiştir. 

F. Lira 

782 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 1 500 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

RElS — Efendim, 781 nci fasıl takrirle bir
likte encümene gitmiş olduğundan kanun lâyi
hasının diğer maddelerini okumuyoruz. 

Müzakerelerin müddetle takyidi hakkında 
grup ve hükümet sözcülerine şâmil olmak üze
re bir takrir vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bütçe müzakerelerinin tetkik ve intacı için 

üç günümüz kalmıştır. Günde bir buçuk saati 
yoklama ile geçecek olan üç günlük mesainin 
yekûnu 25 saattir. Bu müddet zarfında 8 vekâ
let, 9 mülhak daire, ve bir de gelir bütçesinin 
tetkik ve ikmaline imkânı maddi yoktur. 

Hükümet ve parti grupları sözcülerinin her 
vekâlet bütçesinin tümü ve fasılları üzerinde 
on beşer dakika konuşmaları keyfiyetinin Yük
sek Meclisin tasvibine arzını rica ederim. 

Ordu 
Memîş Yazıcı 

RElS — Takriri reyinize arz ediyorum.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Takrir aleyhin

de söz istiyorum. 
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REÎS —. Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhtenem ar

kadaşlar, bütçe; bir yıl içinde yapılacak millî 
hizmetlerin murakabesini ifade etmektedir. Ya
ni bütçe müzakereleri bir yıl evveline ait işlerin 
bir muraakbesi ve gelecek yıl içinde yapılacak 
hizmetlerin bir muhassalasmı teşkil etmesi iti
bariyle elimize geçen yegâne bir fırsattır. Bu 
fırsattan istifade için icabederse sabahlara ka
dar çalışalım, bu tahdide gitmiyelim. Esasen 
milletvekillerinin sözleri zamanla tahdidedilmiş-
tir, şimdi grup sözcülerinin ve encümenlerin ko
nuşmalarını da tahdidedersek bilhassa grupların 
15 dakika zarfında noktainazarlarını belirtmele
rine imkân yoktur. Ve bu şartlar içerisinde Bü
yük Millet Meclisinde bulunan muhalefet men
suplarının müspet veya menfi noktainazarlarını 
belirtmeleri, yani murakabe vazifelerinin lâyı-
kiyle işlemesi 'engellenmiş olacaktır. Yüksek Mec
lisin bunu tasvibetmiyeceğini ümidederim. 

REÎS — Kenan Akmanlar. 
KENAN AKMANLAR (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlar hakikaten Sırrı Atalay arkada
şımız murakabeden bahsettiler. Şunu ifade ede
yim ki bütçte, Bütçe Encümeninde, bütün mebus 
arkadaşların iştirakiyle iki buçuk ay inceden 
inceye tetkik edilmiştir. Ve murakabe mekaniz
ması asıl Bütçe Encümeninde cereyan etmekte
dir. Yani bu bakımdan grup sözcülerinle, Bütçe 
Encümeni sözcülerine 15 dakika müsaade veril
mesi hakkındaki takrir yerindedir. Bütçeyi ye
tiştirmek her şeyden evvel hepimizin vazifesidir, 
efendim. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Sayın Kenan Akmanlar'm 
noktainazarını kabul buyurduğunuz takdirde, 
bütçe gibi devlet hizmetlerinin kâffesine şâmil 
ve vatandaşın verdiği vergilerin haklı olarak 
sureti sarfını görmek istemesi gibi meselelerin 
mahdut bir yerde ve vatandaş nazarından uzak 
bir topluluk içinde cereyan etmesi mânası çı
kar. Bu itibarla, çok rica edeceğiz, bu işler 
enine boyuna muhterem heyetinizin huzurunda 
konuşulsun ki, milletin Türkiye Büyük Millet 
Meclisine karşı olan saygısı bununla artsın. Ve 
bunda, âmme hizmetlerinin murakabesine vatan
daşları iştirak ettirmek gibi demokrasi icapları
nı yerine getirmek keyfiyeti de mündemiçtir. Bu 
sebeple gerek hükümet ve gerek encümen ve 
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gerekse parti sözcülerinin sözlerinin muayyen 
bir zamanla takyidedilmesi hususundaki teklifin 
katiyen zamanın şartlarına uymadığını belirt
mek isterim. Bundan dolayı takririn reddini 
rica edeceğim, arkadaşlar. 

REÎS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGÎN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; grup sözcülerinin, hükümetin 
konuşmalarının müddetle tahdidi bendenizce 
doğru değildir. Sözcülerin vekâlet bütçeleri hak* 
kında görüşlerini kısa zamanda burada beyan 
etmeleri mümkün olmıyacağı gibi, hükümetin de 
izahat vermesi icbedecektir. îcabederse görüş
melere sabahlara kadar devam ederiz. Grup 
sözcülerinin arzu ettikleri kadar konuşmak im
kânının bahşedilmişini veya bu takririn geria-
lınmasını bilhassa istirham ederim. (Doğru ses
leri) 

REÎS — Takrir okundu; tavzihan arz edi
yorum. Hükümet, parti ve grup sözcülerinin 
her vekâlet bütçesinin tümü ve fasılları üzerin
de 15 dakika konuşmalarını Yüksek Meclisin 
tasvibine arzı istenmektedir. (Reye konmaz ses
leri) İçtüzükte hükümet veya grup sözcülerini,» 
muayyen bir müddetle konuşacaklarına, dair bir 
kayıt yoktur. Her hangi bir teamül ve kayıt da 
yoktur. Bu bakımdan reye koymak zaruridir. 
Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. (Alkışlar) 

C — iktisat ve Ticaret Vekaleti Bütçesi 

REÎS — Ticaret Vekâleti Bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında müzakerelere başlıyoruz. 
Söz istiyenlerin isimlerini sıra ile okuyorum, 
efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına 
; Kâmil Kırıkoğlu (Malatya), 
| Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Muh

lis Ete (Ankara), 
• Demokrat Parti Meclis Grupu adına Muhlis 
\ Erdener (Bursa), 
i Hüseyin Balık (Zonguldak), 
j Mehmet Hazer (Kars), 
I Sabri Erduman (Erzurum), 
i Hikmet Bayur (Manisa), 
': Baha Akşit (Denizli), 
| Hasan Hayati Ülkü (Niğde), 

Ahmet Hatı (Bolu), 
Hulusi Bozbeyoğlu (Tokad), 
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.,;,. Hilmi Durmaz (Van), 

Süleyman Çağlar (Kastamonu), 
Sekip înal (Hatay), 
Sadettin Karacabey (Bursa), 
Füruzan Tekil (İstanbul), 
Hulusi Köymen (Bursa), 
Rıza Yalçın (Kars), 
Kemal Terzioğlu (Çorum), 

' Arslan Bora (Tunceli), 
Başka söz istiyen var mı?.. Yok. Cumhuri

yet Halk Partisi Meclis Grupu adına Kâmil Kı-
rıkoğlu. 
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KÂMÎL KIRIKOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar... 
REİS — Kâmil Beyefendi, sözünüz takriben 

ne kadar sürecek, bir fikriniz var mı? (Saat 
10 a sesleri) 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — 20 da
kika kadar sürer zannederim. (Saat 10 a ses
leri) Mamafih, Heyeti Umumiye arzu ediyorsa 
sabah saat 10 da devam ederiz. 

REİS — Bugün saat 10 da toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum efendim. 

Kapanma saati : 1,30 

« M M 

TASHİHLER 

45 nci İnikat zabıt ceridesine bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 
S. ' 

sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

64 
64 

63 

35 
36 

37 

-.— 
— 

1 

33 
18 

tıbbi malzeme, 
Yayın masrafları Enstitüsü her 
çeşit masrafları 
Isı tekniği Ekonomisi Araştır
ma Kurumu 

Aded Ücret 

tıbbi ve sıhhi malzeme, 
Yayın masrafları 

Isı tekniği ve ekonomisi Araş
tırma Kurumu 

Aded Ücret 

63 
63 

63 

37 
40 

40 

Harita ressamı 1 350 Harita ressamı 1 400 
Fasıl 432 nin sonuna aşağıdaki kısım ilâve edilmiştir : 
Yönetmeliğinde yazılı her türlü masraflarla Türkiye'de yaban
cı memleketlere gönderilecek teknik stajyerlerin dil imtihan
larını yapacaklara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 
Fasıl 451 aşağıdaki şekilde tashih edilmiştir : 
Fasıl 451 yayın masrafları (Madde 21-29) 
öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile diploma bas
kı ve yazdırma ücreti, senato karariyle üye davetiye kartları 
ve klavuz, yönetmelikle benzerlerinin baskı ücretleri de bu 
tertipten ödenir. 

63 41 

66 34 neü 

Teknik Üniversite. Talebe Bir
liklerine yardım. 

Teknik Üniversite Talebe Bir
liğine yardım. 

Sahifesindeki Fasıl 786 - 787 nin sonuna aşağıdaki ibare ilâve 
edilmiştir: 
Bankaya temlik edilmiş olan istimlâk bedellerinin faiz ve di
ğer her türlü masrafları 
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Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIM 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Mendere» 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 

541 
307 
307 

0 
0 

222 
Münhal mebusluklar : 12 

[Kabul edenler] 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyikoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Tinıurtaş 
Sırrı Yır cali 
Sıtkı Yırcaiı 

BİLECtK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR' 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdencr 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberpğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

D|YARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip İnal 
A, Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 

Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat > 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet Ölcmea 

Sabahattin Sönmez 
KÜTAHYA 

Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SÎİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Hüatp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbas 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğrııyol 
Etem Erdinç, 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed Özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskendeı* 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
PIulûsi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi KM-
layoıoğln 
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Selâhattin Karay avuz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlıı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Saim Önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 

Hamit Kartal 
YOZGAD 

Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
^»ağıştan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik (î.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çal-ıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 

Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan (İ.) 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu (1.) 

BURSA 
Itaif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (i.) 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

DENİZLİ 
Mustafa GülcügiJ 
İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekiııei 
İhsan Hamid Tiğrel 
Mehr.ıed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkıho 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (t.) 
Hüsnü Göktıığ 
Ömer Faruk San aç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Oauako-ı 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ (î.) 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin (I.) 
Hüseyin Fırat 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal •Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (t,) 
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KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer , 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Abdi. Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ün sal an 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

L . <ko 'OÖ.'Â 

Melih Koçer 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlıi 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazli Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhön 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 

[Münhal M 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 195Ö U : 3 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 

ebusluklar] 
istanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ay alp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz *$ 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 
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î : 45 26.2.1956 O : 3 
istanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 277 
Kabul edenler : 277 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Hey e iştirak etmiyenler .: 252 
Münhal mebusluklar : 12* 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Muhlis Ete 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Jîsen 
Enver Güreli 

[Kabul 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

BlLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

edenler] 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır pjjger 
Sabri Erduman 

Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
jViazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 



Refik Koralfran 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlıı 

İSPARTA 
îrfarı Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muammer Çavuşoğlı 
Sadık Giz 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 

î : 45 26 . İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart, 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Köre? 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

.1956 C : 3 
MARAŞ 

Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem. Anıt 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topal oğlu 
İsmet Uslu 

SİÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Ahmed özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Fer i d Alpİskend e ı • 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabrı Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Selâhattin Karayavaz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Ham.it Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzuram-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâleı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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î : 45 26. 2 .1956 C : 3 
[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçöban 
Osman Talu 
Hüseyin ^iryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
(t) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât.Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mücteba îştm 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

Ekrem Yıldız 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan (î.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlıt (1.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (1.) 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 
Kemal yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene (1.) 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanae 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ (1.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl R^mazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (t.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (1.) 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
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Muammer Obuz 
M. Iiüytü Ozal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan üürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilea 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

/ 
MALATYA 

İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik ünsaîan 

MANÎSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Havri Büke 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ttem-ii Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 

1 : 45 26.2 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Krdem 
Abdülkadir Kal*r 
Cevdet öatürfc 
Halim Satan» 
Kesit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker* 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik Tl eri 
Hamdi Tekay 

.1956 0 : 3 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serç« 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Unaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
tsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 

Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç, 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

YOZGAD 
îhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Afyan Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Çoruh 1 

[Münhal Mebusluklar] 

Diyarbakır 
Eskişehir 
İstanbul 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Zonguldak 1 
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t : 45 26.2.1956 C : 3 
tstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 541 

Rey verenler : 277 
Kabul edenler 277 

Reddedenler O 
Müstenkifl«r : o 

Reye iatiraketmiyenler c 252 
Münhal mebusluklar : 12 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faîk Fenik 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIK 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 

[Kabul 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıko£lu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcah 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

edenler] 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Übeydullah SeVen 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
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Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık .Giz 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlıı 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Ruşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
İbrahim Kirazoğhı 

İ : 45 26.2 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Buıbik 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğhı 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 

1966 C : 3 
Şudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar Özsoy 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Gavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğhı 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SîtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 

Kâzını Oskay 
Bifat öçten 
Ahmed ÖzeJ 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Fçrid Alpiskender 
Saminı Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 
Ham it Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâleı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 
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İ : 45 26.2.1956 C : 3 
[Reye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğhı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
A. Bakrökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
MekM Said Esen 
Müeteba Işın 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasıra 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎHUŞ 
Nusrettin Ba.rut 
Selâhattin İnan (T.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (î.) 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumeu 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (I.) 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynıık 
Asım Em reni 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

DENİZLİ 
Mustafa Güleügi 1 
İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabanattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (İ.) 
Ömer Faruk Sanaç. 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi S an alan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ (t.) 

Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal .Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

Zakâr Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Mehmet Ali Sebük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 

KAYSERİ 
.Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (t.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
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KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na* 
suhoğlu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğhı 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbây 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Btem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

î : 45 26.2 
Halim Satana 
Re§it Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazöğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

•. 1956 Ö : S 
1 SEYHAN 

Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SİÎRD 
Suat Bedük 

1 Veysi Oran 
SlNOB 

Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

1 Nuri Demirağ 
I Şevki Ecevit 
I Bahattin örnekol 

M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

1 Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 

1 Osman Hacıbaloğlu 

ehusluklar] 
1 tstanbul 1 I 

Kastamonu 1 
Kayseri • 2 

1 Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

! URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

VOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak' 
Edibe Sayar 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 
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î : 46 26.2.1956 O : 3 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

\ 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 

Â2 la adedi : 541 
Rey verenler : 276 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler 2 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler ı: 253 
Münhal mebusluklar 12 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Makki Said Esen 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

Jttkı Yırcah 
B BİLECİK 
fBmnü Üresin 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

| Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
İsnak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
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, 1956 G : 3 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
.Nuri Özsan 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Rei'et Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Meınig Yazıcı 

RÎZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlıı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 

Wtş 

Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögeıı 
Aleksandros Hacopıüos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Puad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muammer Çavusoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halûk Ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

î : 45 26. 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım. 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvi't Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sinan Tekelioğltı 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sual] 

SÎNOB 
M. Vehbî. Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Oitil 
Nuri Deaıirağ 
Ahdurrahma n ! )oğru 
Eteni Erdinç • 
Nurettin Ertürk 
Kâzını Oskay 
Rifal Ö(|t.CT> 

Ahmed özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataınan 
S amini Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf \ Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal. Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzıırum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nıısret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Vnrdabayrak 
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I : 45 26 . 2.1956 C : 3 
[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAB 
Rıza Çerçel 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
(t) 

Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
A. Baki ökdem 
Oevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldır. 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu (t.) 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin (Jıraeıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Muzaffer Önal 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosınanoğlu 
Ilışan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrcv Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene (İ.) 
Ömer Faruk Sanae 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 

; Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiral&y 
Zühtü Hilmi Velibese 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Çebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (İ.) 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban. 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursa] 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçm 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
SaHm 13«ew 
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KAYSERİ j 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel (î.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR ı 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel v 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 

Afyon Kara hisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

î : 45 26.2 
Mehmet Kartal 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaoi-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğliı 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

i Fazlı Ertekin 

[Münhal M 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1956 G : 3 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu i 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SİİRD 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Bahattin Örnekol 
M. Nurettin Turgay 

1 Memduh Turhan 

ebusluklar] 
1 İstanbul 1 

Kastamonu 1 
Kayseri 2 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

1 Kırklareli X 
Zonguldak 1 
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1956 Yılı 

Beden Terbiyesi U. M. Bütçesi 



Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /357) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . XII . 1953 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 231/4117 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 16 . XII . 19 35 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Dış temaslardan edindiğimiz intihalara ve yattığımız tetkiklere göre, komşu ve yabancı mem 
leketler spor sahasında hiçbir masraftan kaçı tınlamaktadırlar kütleler halinde iştirak ettikler 
sporcularını en iyi kıyafet ve malzeme ile teçhiz ederek beynelmilel sahalarda memleketlerine geniş pro
paganda mevzuu yapmaktadırlar. Şimdiye kadar az bir tahsisatla ve kâfi derecede teçhiz edemi 
yerek yola çıkardığımız mahdut miktardaki Türk sporcularını beynelmilel sahalarda daha fazla 
elemanla ve daha iyi teçhiz edilmiş bir şekilde sahaya çıkararak Türk gücünü bütün dünyaya 
göstermelerini sağlamak ve aynı zamanda memleketimiz için bir propaganda vesilesi yapmak şaya
nı arzu bir keyfiyettir. 

1955 yılı Bütçesi hazırlanırken geçen yıl nakit mevcudu devrindeki (150 000) lira noksanlığı a 
on dört federasyonun iç ve dış faaliyetlerini bir araya toplayan masraf faslından tenzil edilmesi 
ve içinde bulunduğumuz malî yılın yarısında bu fasıl tahsisatının tükenerek munzam tahsisat 
talebi on dört federasyonun programlarına dâhil yarı yıl faaliyetlerini sekteye uğratmış bir du
rum yaratmıştır. Türk sporunun hususi teşekküdere devredilmeyerek devlet elinde tutulması
nın bugün bir vakıa halinde tebellür ettiğine göre bütçesinde de biraz genişleme ve fedakârlık 
yapılması zarureti aşikârdır. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesinin gerek Büyük Millet 
Meclisi Encümeninde ve gerekse Umumi Heyetinde geçen yıl müzakeresi ve kabulü sırasında Yük 
sek Meclisin yakın alâka ve sempatisi Devlet bütçesinden yapılacak yardım miktarının artırıl
masındaki zarureti açıklamış ve Türk sporunun Devlet elinde kalkınmasına en büyük teminat 
ve işaret teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Gelir durumu: 1956 yılı bütçesine bağlı B işaretli varidat cetvelinin tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere geçen yıl bütçesine nazaran (557 675) lira fazlalık göstermektedir. Bu fazlalık gelir 
bütçesinin birinci Hazine yardımı faslında geçen seneden müdevver nakit mevcudu faslındaki 
(50 000) lira eksilme sebebiyle (1 629 676) liraya yükselmektedir. 

( S. Sayısı : 61 > 
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Varidat bütçesinin ikinci faslını teşkil eden spor faaliyetlerinden elde edilen gelire gelince; 

Bütçe Kanununun yedinci maddesi gereğince diğer taraftan faaliyetler faslına tahsisat kaydı 
yetkisini vermektedir. Gerçi bu suretle faaliyetlerden bir gelir elde edilmekte ise de hattızatm-
da yegane gelir getiren fudbol ve güreş bederasyonlarının sene içinde yapacağı anlaşmalar neti
cesi celbedeceği yabancı takımların ancak masraflarını karşılayabilmekte ve dolayısiyle tahsi
sat talebedilmeksizin bu faaliyetleri yapabilmek imkânını bahşetmektedir. Bu geçen yıl olduğu 
gibi bu fasla bir rakam konulmamıştır. 

Varidat bütçesinin üçüncü teberrular faslında bir hareket görülmemekte ve dördüncü çeşitli 
gelirler faslında da geçen seneki miktar tahmin edilmiştir. Geçmiş yıllar gelir bütçesinin mühim 
kısmını teşkil eden iki faslın geçmiş yıllar bütfpsiyle tahmin edilen ve tahsil edilen miktarlarım 
aşağıda gösteriyoruz : 

Bütçe yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Faslı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Varidatın nev'i 

Hazineden yardım 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» „ 
» 

Tahmin olunan 

824 770 
901 677 
757 088 
778 975 
910 399 

1 468 074 

Tahsil olunan 

841 268 
712 502 
975 000 
778 975 

— 
(Geçen yıla naza» 
ran 557 675 lira 
fazlasiyle) 

(Tahmine nazaran noksanlıklar veya fazlalıklar geçmiş yıllara ait Hazine emanetinde bulunan 
paradan tahsilattır.) 

Bütçe yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Faslı 

2 
2 
2 
2 
2 

Spor 
» 
» 
» 
» 

Varidatın nev'i 

faaliyetlerinden 
» 
» 
» 
> 

Tahmin olunan 

34 997 
40 000 

262 000 
1 
1 

Tahsü olunan 

77 764 
59 032 

191 676 
395 690 
253 940 (Yedi aylık tah

silat) 

Masraf durumu : Masraf bütçesinin geçen yıla nazaran fasılları arasındaki artış sebeplerini her 
faslın hizasında kısaca arz edeceğiz. 

( S. Sayısı : 61 ) 
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Artış 
miktarı F. M. Tahsisatın nev'î 

11 300 201 10 Memurlar maaşı 
8 650 202 10 Memurlar ücreti 

38 800 202 20 Hizmetliler ücreti 

17 400 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
36 200 204 — Ecnebi uzman ve hizmet

lilerle bunlara Y. P. 

1 500 304 11 Posta ve telgraf ücreti 

294 900 461 — Melburn olimpiyatları u-
mumi masrafları 

150 000 462 — Dünya güreş müsabaka
ları 

Artışın sebebi 

2 maaş nispetinde verilecek tahsisat karşılığıdır. 
2 maaş nispetinde verilecek tahsisat karşılığı
dır. 
D cetveline dâhil olup da terfi edemiyen (44) 
kişinin üst derece farkları ve ikişer aylık ilâve 
ücretleri 
Kadroya ilâve edilecek 2 antrenör için (Olim-

- piyatlara hazırlık için) 14 federasyondan bas 
ketbol, boks, Dağcılık ve futbola celbedilecek 
yabancı antrenörler için 
îç ve dış muhaberatın ve fiyatların artışı dola-
yısiyle. 

- Melburn'da yapılacak Dünya Olimpiyat müsa
bakalarına iştirak edecek kafilemizin gidiş ge
liş uçak parası ile yevmiyeleri karşılığıdır. 

- İstanbul'da ilk defa yapılacak dünya güreş ku
pası müsabakaları için gelecek yabancı ekiple
rin İstanbul'da ibate ve iaşeleri ile bilcümle 
masrafları karşılığıdır. 

( S. Sayısı : 61) 
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Rapor 

24 , I , 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün ' 1956 malî yılı bütçesi (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (1 629 676) liralık tahsisatı ihtiva etmektedir. 

Masraf bütçesinin tetkikinde geçen yıl bütçesino nazaran (507 675) liralık bir fazlalık görül
mektedir. 'Bu fazlalığın (11 300) lirası memur maaşlarına, (8 650) lirası memur ücretlerine, 
(38 800) lirası hizmetliler ücretine ve (17 400) lirası da geçici hizmetliler ücretine ikişer maaş 
nispetinde ilâve edilen tahsisatı teşkil etmektedir. 

Diğer müteferrik cüzi artırmalardan başka federasyonlara hariçten celbedilecek yabancı ant
renörler için (36 260) liralık bir artırma ile 195) yılında dünya milletlerinin katılacağı (Mel-
burun) Olimpiyatlarına iştirak edecek ve âzami (30) kişiden ibaret bulunan yalnız güreş takımı 
ile (3) atlet, antrenörlerle hakemler ve idarecilerden mürekkep (Olimpiyat kafilesi) için yeni açı
lacak (460) ncı fasla (294 000) liralık ve yine bu yıl içinde İstanbul'da ilk defa yapılacak Mil
letlerarası Dünya Güreş Kupası müsabakası için de (150 000) liralık tahsisat konulmuştur. Diğer 
masraflardaki cüzi artış kanuni sebepler dolayısiyledir. 

Gelir bütçesine nazaran ; 

Bütçeye bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de görüleceği üzere, geçen yıl bütçesine naza
ran (507 675) lira bir fazlalık arz etmektedir. Gelir bütçesinin 5 nci geçen yıldan müdevver 
nakit mevcudunda görülen (50 000) liralık noksanlığa mukabil masraf bütçesinde yer alan hizmetler 
karşılığı 1 umumi bütçeden yardım faslında (557 675) lira bir fazlalık mevcuttur. 

Geçen yıl bütçesinde 421. federasyonlar faaliyeti faslındaki (350 000) liralık tahsisatın se
nenin ortasında bitmesi ve bütçe kanununun 7 nci maddesi gereğince elde edilen gelirin kâfi gel
memesi bir kısım faaliyetlerin yapılamamasını intaçetmesi hasebiyle 1956 bütçesinin tanziminden 
sonra bu kere Yüksek Meclisçe kabul buyurulan münakale kanununda Maarif Vekâleti bütçesinden 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 421. federasyonlar faslına naklolunan (280 000) liralık 
munzam tahsisattan sene sonuna kadar sarf olunrmıyacak olan miktar karşılık tutulmak ve gelir büt
çesinin 5. nakit mevcudu faslına zam yapılmak suretiyle aşağıda gösterilen hizmetler için tah
sisatın artırılmasını teklif etmekteyiz : 

A) Gelirini İdarei Hususiye ve Belediye bütçelerinden aldığı % lerden teşkil eden ve hususi 
bütçe ile idare edilen muhtelif bölgelerde başlan niş olan spor saha ve salonları bu idarelerden 
alacakları geliri temin edemediklerinden dolayı ikmal edemedikleri ve harabiye mâruz kaldıkları 
görülmektedir. Bunları harabiden kurtarmak maksadiyle yeniden açılacak bir fasla bölgelere yar
dım için (200 000) liralık bir tahsisatın eklenmesini, 

B) Güreş Federasyonunun antrenör kadrosunda ilâveten Federasyon tstişari Organı olarak 
(750) lira ücretle bir mütehassısın çalıştırılmasına ve senelik ücret tutarı olan (9 000) liranın 
da 203. fasla, ilâvesini, çok lüzumlu görerek, keyfiyeti yüksek tasviplerinize hürmetlerimizle 
arz ederiz. 

Diyarbakır Elâzığ Yozgad 
Mebusu Mebusu Mebusu 

Halil Turgut Ömer Faruıt Sanaç Danyal Akbel 

f ö. Sayı» : 61) 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/357 
Karar No. 36 

Yüksek 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 
malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 17 . X I I . 1955 tarih
li ve 71 - 231/4117 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Maarif Vekili, Beden Terbiyesi 
Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1956 
yılı bütçesini encümenimiz namına tetkik eden 
raportörümüzün raporu okunduktan ve Umum 
Müdürlüğün faaliyet sahasına giren hususlar 
hakkında vâki sualler hükümet mümessilleri ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra Bütçe Kanu
nu lâyihasına merbut cetvellerdeki fasıl ve mad
delerin tetkik ve görüşülmesine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1956 yılı masraflarını 
ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen 
yıla nispetle (507 675) lira fazlasiyle 
(1 629 676) lira olarak tesbit ve teklif edilmiş 
olup bu artışın mühim kısmını, Melburn olimpi
yatlarına iştirak edeceklerin harcırah ve yev
miyeleri ile bu hususta yapılacak zaruri mas
rafların karşılığı olarak 461 nci fasla mevzu 
(294 900) lira ile istanbul'da yapılacak dünya 
güreş müsabakaları masrafları karşılnğı olarak 
462 nci fazla konulmuş bulunan (150 000) lira 
teşkil etmektedir. 

Encümenimizce fasıl ve maddeler üzerinde 
yapılan tetkik ve müzakerelerde, güreş federas
yonunun antrenör kadrosuna ilâveten federas
yon işaretli organı olarak 750 lira ücretle bir 
mütehassıs kadrosunun ilâvesi hakkında rapor
törlerimiz tarafından vâki teklif kabul edilerek 
bu maksatla 203 ncü geçici hizmetliler ücreti 
faslına (12 750) liranın ilâvesi, olimpiyatlarda 
ve beynelmilel temaslarda kazandığı takdire de
ğer muvaffakiyetlerle spor tarihimizde yer al
mış bulunan Yaşar Doğu'nun ahiren geçirmiş 

( S. Say 

i mazbatası 

30.1.1956 

Reisliğe 

olduğu hastalık dolayısiyle kendisine yardım 
olarak ve bir defaya mahsus olarak verilmek 
üzere yeniden açılan 601 nci fasla (10 000) lira
nın konulması kabul edilmiş ve 202 nci fasıldan 
encümenin prensip kararı gereğince kadrolara 
birer derece zam farkı olan (23 265) lira tenzil 
edilmek suretiyle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
(1 629 101) lira olarak tesbit ve kabul edil
miştir. 

Umum Müdürlüğün 1956 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu da (1 468 074) 
lirası umumi bütçeden yapılan yardımla 
(1 629 676) lira olarak tahmin ve tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

1955 malî yılı içinde tahsisat kifayetsizliği 
dolayısiyle Maarif Vekâleti bütçesinden Umum 
Müdürlüğün 421 nci spor faaliyetlerinin gerek
tirdiği masraflar faslına naklolunan tahsisattan 
sarf olunamıyan miktarının 1956 yılı varidat 
ksmındaki 5 nci geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu fazlasından 515 lira tenzil edilmek su
retiyle (B) işaretli cetvel yekûnu da (1 629 161) 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın bir ve ikinci maddeleri, cetveller
de yapılan değişikliklerden sonra tesbit edilen 
rakamlar aksettirilmek suretiyle ve mütaakıp 
maddeleri ise Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1956 
yılı bütçe kanunu lâyihası ekleri bulunan cet
vellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Ankara 

M. Ete 
Balıkesir 
8. Yırcah 

Diyarbakır 
//. Turgut 

M. Muharriri 
Giresun 
M. Şener 
Antalya 
A. Tokuş 
Çankırı 
T. Uygur 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Kâtip 
Balıkesir 

M. II. Timurtaş 
Aydın 

Z. TJray 
Çorum 

Y. Gürsel 
Erzurum 
Ş. Erker 
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Gazianteb İzmir Seyhan Seyhan Sinob 

E. Cenani A. Aker S. Ban A. Topaloğlu N. ~Sertoğlu 
imzada bulunamadı Sinob Trabzon Trabzon 

îzmir Kırşehir Konya S. Somuncuoğlu S. F. Kalaycıoğlu t. Şener 
B. Bilgin A. Bilgin R. Birand Van Yozgad 
Muğla Muğla Niğde K. Yörükoğlu D. Akbel 

N. Poyrazoğlu A. Sanoğlu A. N. Kadıoğlu Zonguldak Zonguldak 
Ordu Ordu Rize H. Balık S. Duralı 

5. Aksoy S. î§bakan H. Agun imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1956 Bütçe yılı masrafları için; bağlı 
(A/ l ) işarelti cetvelde kösterildiği üzere 
(1 629 676) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 629 676) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1956 Bütçe yılında elde edilecek vari
dat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

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

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1956 bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. —. Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1941 - 1954 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1956 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yîlt 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı masrafları için; bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 629 161) lira tahsisat verilmiştir, 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 629 161) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

( S. Sayısı ; 61 ) 



a — 
Hü. 

ncü kısım fasılları artıklarından eski yıllar borç
ları tertiplerine Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. •— Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin 2 nci faslına varidat, diğer taraf
tan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 421 nci faslına 
tahsisat kaydedilir. 

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

B. E. 

MADDE 9. — Bu kanun 
hindelı itibaren mer'idir. 

1 Mart 1956 tari-

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

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

M. M. Vekâleti Vekili 
A. Menderes 
Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

iktisat ve Ti. Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve în. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
Dr. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. Ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve iç. Mu. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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F. 

201 

202 

203 
204 

206 

207 

M. 

10 
20 

10 
20 

* 
10 
20 
30 
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A/l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3856 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

205 875 
1 

205 876 

128 625 
118 875 

247 500 

56 600 

32 590 

5 500 
1 000 
1 000 

7 500 

1 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

-

217 175 
1 

217 176 

137 275 
157 675 

294 950 

74 000 

68 850 

6 000 
1 000 
1 000 

8 000 

1 

\ için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

217 175 
1 

217 176 

137 275 
134 410 

267 685 

86 750 

68 850 

6 000 
1 000 
1 000 

8 000 

1 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilea 
Lira Lira 

209 

210 
221 

11 

12 
13 
14 

15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masıaflan 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşı 

İkinci kısım yekûnu 

19 949 
3 627 

13 000 

1 207 
4 000 

41 783 

1 500 
4 100 

597 450 

19 949 
3 627 

13 000 

2 592 
4 000 

43 168 

1 500 
4 780 

712 425 

19 Ö49 
3 627 

13 000 

2 592 
.4 000 

43 168 

1 500 
4 780 

701 910 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
21 

Büro masraflan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masraflan 

1 800 
500 
800 

1 600 
1 

200 

4 901 

2 000 

5 000 
3 500 

1 800 
500 
800 

1 600 
1 

300 

5 001 

2 000 

6 500 
5 000 

1 800 
500 
800 

1 600 
1 

300 

5 001 

2 000 

6 500 
5 000 

Fasıl yekûnu 8 500 11 500 11 500 
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F. 

306 
307 

308 

309 

M. 

10 
20 
30 
50 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

4 000 
4 000 
2 000 

10 000 

20 000 

* • 1 000 

750 
500 

1 250 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 200 

4 000 
4 000 
2 000 

10 000 

20 000 

1 000 

750 
500 

1 250 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 200 

4 000 
4 000 
2 000 

10 000 

20 000 

1 000 

750 
500 

1 2S0 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 18 000 

Üçüncü kısım yekûnu 57 651 

18 000 

59 951 

18 000 

59 951 

Dördüncü ktsım - Daire 
hizmetleri 

403 
418 

419 
421 

422 

Temsil masrafları 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 
Spor ve muayene merkezleri 
umumi masrafları 

300 

500 
5 000 

350 000 

1 000 

1 000 

300 
4 000 

350 000 

1 000 

1 000 

300 
4 000 

350 000 

i 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Spor malzemeleri 
11 Mevcut malzeme ve vasıtaların 

onarılması ve yenilenmesi 
12 Satmalmacak spor vasıta ve 

malzemeleri 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit yaym ve pro

paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

Barselona'da yapılacak ikinci 
Akdeniz Olimpiyatlarına işti
rak masrafları 
Danışma kurulu azaları umumi 
masrafları 
Melburn olimpiyatları umumi 
masrafları 
İstanbul'da yapılacak Dünya 
güreş müsabakaları masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısmı - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 yılları borçlan 
20 1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene* 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 000 2 000 2 000 

40 000 40 000 40 000 

42 000 42 000 42 0O0 

2 000 2 000 2 000 

7 000 5 000 5 000 

9 000 7 000 7 000 

52 000 0 0 

5 000 5 000 5 000 

0 294 900 294 900 

0 150 000 150 000 

464 800 855 200 855 200 

1 000 1 000 1 000 

1 000 1 000 1 000 
100 100 100 

1 100 1 100 1 100 
2 100 2 100 2 100 
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Tahsisatın nev'i 

Altına kısım. - Yardımlar 

Güreşçi Yaşar Doğu'ya 

Altıncı kısım yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 10 000 

0 10 000 

KISIMLAR YEKÜNV 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

597 450 
57 651 
464 800 
2 100 

0 

712 425 
59 951 
855 200 
2 100 

0 

701 910 
59 951 
855 200 
2 100 
10 000 

1 122 001 1 629 676 1 629 161 

B 

Varidatın nev'i 

CETVELİ 
1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Umumi Bütçeden yardım 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
Teberrular 
Çeşitli varidat 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

1 
1 

5 000 

206 600 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilejı 
Lira Lira 

1 
1 

5 000 

156 600 

910 399 1 468 074 1 468 074 

1 
1 

5 000 

156 085 

UMUMÎ YEKÛN 1 122 661 1 629 676 1 629 161 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 16. VII. 1938 3530 Beden Terbiyesi Kanunu 

O. Memuriyetin nev'i 

3 Laborant 
Şoför 

4 Daktilo 
2 Memur 

D - CETVELİ 

Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

2 150 
1 175 
5 150 
2 300 6 
9 250 
3 200 

Memur 
» 
» 

Hademe 
Dağıtıcı 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nevi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yar

dımcı personelin ücretleri. 

1 
6 

10 
4 
1 

175 
175 
150 
100 
100 

Ytkûa 44 

D. Memuriyetin nev'i 

Ücretli memurlar 

6 Reis muavini 
8 Sekreter 
6 Mimar 

L - CETVELİ 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

1 400 
1 300 
1 400 

Aded Maaş 

7 Mimar muavini 
8 Fen memuru (Ressam) 
7 Mütercim 
8 » 
9 Doktor 

350 
3U0 
350 
300 
250 
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E • CETVELİ 

Fasıl 410 — Mahkeme masrafları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir, 

Fasıl 421 — Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında her nevi Beden Terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve ida

recilerin (Memur olup da bu maksatla görevlendirilenler ue dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, ha» 
berleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği halinde ban
do ve benzeri müzik masrafları ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcuların giy
dirilme, teçhizat, tören ve spor kıyafetleri masrafları, Beden Terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin 
gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının 
yaptırma, satın alma, taşıma, tanzim, onarma, değiştirme masrafları, millî bayramlarda ve resmî gün
lerde törenlere katılacak sporculara, bu törenlere katılmalarının gerektirdiği masraflar afiş, reklâm, 
ilân, Beden Terbiyesi ve spor hareket çalışmalarını belirten nizamname ve talimatname, program, hedef, 
cüzdan, lisans ve fişi ve.benzerlerinin baskı işlerinin fotoğraf, sinema veya fotoğraf filmi ve plâk teda
riki, oparlör ve teferruatının satınalma ve işletme masrafları, spor temas ve hareketlerine katılacak 
sporcu ve idarecilere yiyecek ve yatacak karşılığı olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23. maddesi 
gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüplerine para ve malzeme yardımları, Millet
lerarası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle kay
bettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, (Resmî vesika alınma
sı mümkün olmıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı Umum Müdürlükçe takdir olunur.) 

Nizamname gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzerine veri
lecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğur
lama, ziyafet masrafları ve spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad 
veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma 
ile buralarda kira karşılığında yapılacak tesis, ıslahat, onarma masrafları, olimpiyatlara, Balkan 
oyunlarına, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya 
memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerinin hazırlıkları veya federasyonlarca baş
ka türlü faaliyetler için açılacak kamp ve kursların umumi masrafları veya bu kamp veya kursla
ra çağrılacak sporcu ve idarecilere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince verilecek 
gündelikleriyle yol paraları federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve millî olim
piyatlar komitesi masrafları Umum Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihman
dar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle günlük başka gerekli mas
rafları, beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantı
ya ve her çeşit spor hareketlerine Umum Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icra
sı zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağrıldıkları yerlere giriş ücretle
riyle federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyetleri bakımından tetkik, kontrol, 
teftiş veya başka maksatlarla yurt içinde ve dışında seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol pa
raları beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta 
ücretleri, okullar spor yurtlarının Umum Müdürlük programlarına karşılık olarak yapacakları 
beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yukardaki esaslara göre tahakkuk edecek masrafları. 
ile Binicilik Federasyonunca tertip edilecek her nevi binicilik müsabakalarında kullanılacak 
hayvanların hususi vagon, ve ambarlarda yapılacak nakil masrafları, yem bedelleri, ahır kirala
rı, sair masrafları ile seyislerinin yukardaki esaslar dâhilinde ödenecek yevmiye ve sair zaruri 
masrafları ve satınalınacak mâni ve bu mânilerin tamir bedelleri. 

Fasıl 422 — Spor muayena merkezleri umumi masraflan 
Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan ödenir, 
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Fasıl 424 — Spor malzemeleri 

Madde 12 — Satınalmacak spor vasıta ve malzemeleri 
Beden Terbiyesi ve spor temas ve heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara ait mu

hafaza kaplarının yaptırma, satmalma ve taşıma masrafları. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 
Kitap, defter, broşür, nizamname, talimatname, talimat, gazete ve benzerlerinin satmalma abone kar

şılıkları ve baskı, yayın, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma ve dağıtma, inceleme ve bun
lar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve masrafları, spor ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski ve 
yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma masrafları, beden terbiyesi 
hareketi ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit, konferans mas
rafları, veya bunların Umum Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, Millî ve Milletlerarası spor ku
rumlarına yapılacak tebrik masrafları, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde yazılmış her
hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Umum Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşılıklar. 
Kitap, broşür ve benzerlerine konmak, münferit albüm halinde dağıtmak veya çektirilecek fo
toğraf, kroki, maket, ve benzerlerinin masraf ve karşılıkları, beden terbiyesi ve spor filmlerinin 
ve fotoğraflar için atelye kurma ve işletmesi Federasyonlarca hazırlattırılmış veya satmalmmış. 
filmlerin propaganda bakımından teşhir masrafları. 

Fasıl 461 — Melburn Olimpiyatları umumi masrafları 
Melburn'da yapılacak olimpiyatlara iştirak edecek sporcu ve idarecilerin gidiş; dönüş, harcı

rah ve yevmiyeleriyle bu uğurda yapılacak bilcümle masrafları. 

Fasıl 462 — İstanbul'da yapılacak Dünya Güreş müsabakaları masrafları 
İstanbul'da yapılacak Dünya Güreş Müsabakalarına yabancı memleketlerden iştirak edecek gü

reşçi ve idarecilerin Türkiye'deki ibate ve iaşe masraflariyle bu müsabakaların gerektirdiği gezir 

izaz, ikram, müsabık ve idarecilere alınacak hediye ve kupa, şilt ve ziyafet gibi masraflar bu mü
sabakalar sırasında kendi millî güreşlerini ayrıca gösterecek olan yabancı milletlerin güreşçi ve 
idarecilerinden 8 kişinin Türkiye'ye kadar geliş ve yurtlarına dönüş masrafı ve yine bu müsaba
kalara Türkiye'den iştirak edecek güreşçi ve idarecilerin yevmiye ve yollukları bu tertipten veri
lir. 
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1955 yılı bütçesinin E cetveline giren 203 ncü geçici hizmetliler ücreti faslı ile 204 ncü ecnebi uzman 
ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri fasıllarına konulan tahsisattan Vekiller Heyeti

nin 11 . IV . 1955 tarihli karariyle alınan kadro cetveli 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler üc
reti 

204 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin üc
retleri 

Memuriyetin nev'i 

Güreş çalıştırıcısı 
» » 
» » 
» » 
» » 

Çalıştırıcı 
» 

İnşaat teknik tesisat 
» » » 

Motorcu ve motor bakıcısı 

Ecnebi uzman 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

1 
1 
1 
1 
1 

r-i 

1 
1 
1 
1 

875 
750 
475 
350 
250 
400 
350 
475 
300 
250 

6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 250 
9 000 
5 700 
4 200 
3 000 
4 800 
4 200 
5 700 
3 600 
3 000 

48 450 

1 1 800 
1 1 500 
1 1 500 
1 1 250 

6 
6 
6 
3 

10 800 
9 000 
9 000 
3 750 

32 550 

..>- » e < ( 
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1956 Yılı 
İstanbul Üniversitesi Bütçesi 



İstanbul Üniversitesi 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/361) 

T. a 
Başvekâlet 17 . XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Deiresi 
Sayt: 71 • 229/4114 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul Üniversitesi 1956.malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İc
ra Vekilleri Heyetince 16 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

1956 Yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Gerekçesi 

istanbul Üniversitesinin 1956 yılı bütçesi, 1955 yılı bütçesine nazaran, yekûn itibariyle 4 628 521 
lira artış göstermektedir. Yukardaki artışın başlıca sebepleri şu suretle izah olunabilir : 

1. 201 nci (Maaşlar) faslında görülen 1 152 266 lira farkın başlıca üç saikı vardır : 

a) Terfi müddetlerini doldurmuş bulunan üniversite mensuplarına kendi kadrolarında kanuni 
haklarını verebilmek için bu faslın muhtelif maddelerine bâzı zamlar yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 

b) Tıp, Hukuk, Edebiyat ve Fen fakültelerinde görülen artışların diğer sebebi ise; bu fakülte-
lerdeki öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gelişimi dolayısiyle yeniden ihdasına zaruret 
duyulan hizmetleri karşılamak için (L) cetvelinden çıkarılan ve faal hale getirilen profesör, do
çent ve asistan kadrolarının gerektirdiği tahsisat karşılığını bütçeye koymaktır. Bu kadroların 
(L) cetvelinden alınmasını gerektiren sebepler üzerinde istanbul Üniversitesi Senatosu ayrı ayrı 
durmuş ve daha geniş ölçüdeki tekliflerden ancak buraya aksedenleri kabul ile iktifa eylemiştir. 

c) 1956 yılında verilecek ikramiyenin beş aylığa çıkarılmasından dolayı iki maaş daha ilâve
sinden hâsıl olmuştur. 

2. 202 nci (ücretler) faslındaki 1 176 013 lira artışın başlıca saikı; Rektörlükte ve fakülte
lerde, idare, öğretim ve inceleme hizmetleriyle öğrencilere daha geniş ölçüde yardım zaruretinin 
doğurduğu personel ihtiyacını karşılamak ve ayrıca personel ücretlerine yapılan bir derece zam ve ay
rıca iki aylık nispetinde yapılan ikramiye ile bu fasla teklif edilen zamlar Senatoca dikkatle ince
lenmiş ve tekliflerin ihtiyaçla hudutla bulunduğu kanaatine varılarak bütçeye alınması muvafık gö
rülmüştür. 

3. 203 ncü (geçici hizmetliler) faslındaki 49 561 liralık artışın 14 875 lirası Fen Fakültesinde 
istihdam edilecek uzman kadrosu karşılığı ve 34 686 lirası da mimar ve sürveyan kadroları için 
eklenen ikramiyeden doğmuştur, 
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4. 204 ncü (Ecnebi profesör' re uzmanlar ücreti) fashndaki 61 180 lira artıg, mukareleleri 

bitecek veya yeniden getirtilecek profesörlerin 2 000 lira aylıktan az bir ücretle vazife kabul et
medikleri mütaaddit tecrübelerle sabit olduğundan bu nevi kadrolar için yapılan zamdan mütevel
littir. Ecnebi profesör ve uzmanlardan faydalanmaya devam edilmesi kabul edildiğine göre bu 
zamları bir zaruret olarak bütçeye ilfıve etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

5. 206 ncı (4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar) fashndaki 2 600 lira artıg 1956 
yılında muhtemel doğumları karşılamak için bütçeye konulmuştur. 

6. 209 ncu (5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslın 
11 nci, 12 nci maddeleri maaş ve ücret fasıllarına göre ayarlanmış, 13 ncü, 14 ncü ve 15 nci mad
delerin ise, ihtiyaca göre tertiplenmiştir. 

7. 207 nci, 217, 219 ncu ve 223 ncü bölümlerine ya hiç zam yapılmamış, yahut ayarlama veya 
cüzi ihtiyaçlara karşılık ilâvelerle iktifa olunmuştur. 

8. 221 nci (Emekli Dul ve Yetim maaşları) faslında görülen 3 857 lira tazlalık iki aylık 
nispetinde verilecek ikramiyeden ileri gelmiştir. 

9. 301 nci büro masraflarının kırtasiye, döşeme ve öteberi maddelerinde ancak ihtiyaca teka
bül eden cüzi zamlar mevcuttur. Orman Fakültesi döşeme ve demirbaş masrafları için ilâve edilen 
20 000 lira, bu fakülteye alman talebenin 80 kişiden 200 kişiye çıkarılması sebebiyle sıra, masa, 
iskemle ve sair döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılamak içindir. 

Rektörlük öteberi masrafları maddesine ilâve edilen 100 000 lira, İstanbul Sular İdaresince su 
tarifesine yapılan % 40 zammı karşılamaya bile kâfi gelmiyecektir. 

50 nci maddedeki aydınlatma masraflarına; dolayısiyle artan kömür ihtiyacını karşılamağa mah
sus geçirilen Ortopedi ve Psikiyatri klinikleri dolayısiyle 100 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuş
tur. Bu ilâvenin dahi ihtiyacı karşılıyabileceği şüphelidir. 

60 ncı maddeye mevzu ısıtma masraflarına yapılan 100 000 lira tutarındaki zam; Ortopedi ve 
Psikiyatri klinikleri kaloriferleriyle Fen ve Edebiyat fakülteleri tesisatına eklenen yeni kazanda gün ( 

geçtikçe artan ihtiyaçlar ve yeniden faaliyete m al: sustur. 

10. 303 ncü (Basılı kâğıt ve defterler) faslında artış yoktur. 

11. 304 ncü (Posta, telgraf ve telefon ücretleri) fashndaki 63 000 lira artış, yeni kliniklere ko
nulan telefonların ve PTT ücretlerine ahiren yapılan zammın zaruri kıldığı asgari farktır. 

12. 306 ncı (Yiyecekler) faslında fiyat artışı zaruretlerinin gerektirdiği 8 690 liralık bir fark 
mevcuttur. 

13. 307 nci (Harcırahlar) faslındaki 15 000 lira artışa sebebiyet veren bastıca saik, Üniversite 
haftalarının ve Ankara'da toplanan Doçentlik jürilerinin icabettirdiği harcırahları karşılamak için 
21 nci maddeye eklenen 15 000 liradır. 

14. 308 nci Tedavi masrafları faslına zam zarureti hâsıl olmamıştır. 

15. 309 ncu (Taşıt masrafları) fashndaki 39 500 lira zammın sebebi; Fen ve Orman fakülteleri 
için tecrübe ve tatbikat gezilerinde kullanılmak üzere alınmasına lüzum hâsıl olan iki otomobil bede
lidir. 

16. 403, 407 nci, 417 ve 419 ncu fasıllar yekûnleri ihtiyacı karşıladığından aynen muhafaza edil
mişlerdir. 

17. İstanbul Üniversitesi, gerek öğretim hizmetlileri, gerekse araştırma ve inceleme faaliyetleri 
bakımmdan devamlı bir inkişaf manzarası arz etmektedir. Bir taraftan bu hizmette faaliyetlerin 
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gelişmesi, öte yandan bunların lüzumlu kıldığı alet, malzeme ve müstehlik madde fiyatlarındaki ayar
lama sebebiyle, 420 nci fasla 74 000 lira ilâvesine ve 431, 432, 433 ncü fasıllara cem'an 18 500 lir* 
ve 435 nci hastaneler faslına da 61 130 lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 433, 436, 437, 439 ve 440 ve 451, 452 ve 453 ncü fasıllar 
yekûnleri aynen muhafaza edilmiştir. 

18. 459 ncu (Spor masrafları) 501 nci, 502 nci, 503 ncü fasıllar aynen muhafaza edilmiştir. 

19. 601 nci, 602 ve 603 ncü fasıllar aynen muhafaza edilmiştir.. 

Bütçenin yatırımlar bölümüne gelince : 

1. Üniversite hizmetinde kullanılan ve her biri muazzam bloklar teşkil eden fakültelere ve kli
niklere ait binaların bakımı için lüzumlu ufak tefek onarımla, badana ve boya işleri için lüzumlu 
masraflar ki, bunların adedi otuzdan fazladır. Karşılığı olan 701 nci fasla bu yıl 42 000 lira ilâvesine za
ruret hâsıl olmuştur. 

2. 741 nci (yapı işleri ve esaslı onarımlar) faslının 12 nci maddesi aynen muhafaza edilmiş, 15 
nci ve 17 nci maddelerinde 90 bin lira tutarında indirim yapılmış, buna mukabil merkez binası 
kalorifer tesislerini takviye maksadiyle ilâve olunan 50 000 lira ve üniversitenin sair binalarının 
esaslı tamirlerini karşılayabilmek üzere 100 000 lira ki, ceman 150 000 lira 11 nci maddeye eklen
miştir. Yeniden açılan 20 nci maddeye 2 nci dâhiliye kliniği yapımı karşılığı olarak 850 000 lira ko
nulmuştur. 

3. 742 nci faslın 10 ncu ve 20 nci maddelerindeki 400 000 lira, 4999 sayılı Kanun gereğince çı
karılan bonoları karşılamak Fen ve Edebiyat fakültelerinin 1 nci blokunun ve bâzı tesislerini ta
mamlamak için 650 000 lira konulmuştur. 

40 nci maddedeki 400 000 lira ise 6408 sayılı Kanuna tevfikan bütçeye vaz'edilmiştir. 

30 ncu maddede mevcut 700 000 lira Tıp Fakültesi 1 nci kadın - doğum ve çocuk hastalıkları 
klinikleri inşaatının % 20 sini karşılamak üzere konulmuştur. 

Netice : istanbul Üniversitesinin tabiî inkişafının gerektirdiği masraf fazlalarının lüzumlu ol
duğu kanaati belirmektedir. 

istanbul Üniversitesi 1956 yılı gelir bütçesi gerekçesi 

1956 yılı A / l gider bütçesi 21 129 492 Ura ve A/2 yatırımlar bütçesi 7 937 001 lira olmak 
üzere 29 066 493 liraya baliğ olan her iki gider bütçesi, aşağıda izah edildiği üzere karşılanmış 
olacaktır. 

1. Tahsili tahmin edilen harçlardan 920 000 lira kitap satışından, 45 000 lira, diğer çeşiti* 
gelirlerden de 65 000 lira ve ayrıca geçen yıldan devredilecek 1 500 000 lira ve ayrıca tahmil: 
olunan iki lira nakitle birlikte devir yekûnumuz 2 530 002 liraya baliğ olmaktadır. 

2. Gider bütçelerinin toplamı olan 29' 066 493 liradan 2 530 002 lira çıkarıldığı takdirde geriye 
kalan 26 536 491 liranın, 7 937 00.1 lira yatırımlar için ve 18 599 490 lirası da yatırımlar dışındaki 
masraflar, Hâzineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve gelir bütçesi yukardaki 
bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. 
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Rapor 
25 . I , 1956 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

İstanbul Üniversitesinin 1956 bütçesini tetkik ettim. 1955 yılı bütçesine nazaran 4 628 521 lira 
fazla tahsisi ihtiva eden bu bütçe 1950 bütçesine nazaran % 110 a yakın bir artış ifade etmektedir. 

Bu artış. İstanbul Üniversitesi camiasında birçok tesislerin ele alınmasını ve kadroların daha 
ferahlıkla çalışılabilmesini temin yolunda çok faydalı olmuştur. 

İstanbul Üniversitesinin bütün Fakültelerinde araştırma ve tedris faaliyetlerini yakından taki-
bedenler bu üniversitemizin emsallerinden geri kalmamak cehdi içinde bulunduğunu teslim etmek
tedirler. Ancak memleketimizin içinde yaşadığı şartların bu kıymetli ilim müessesemizden ve umu
miyetle üniversitelerimizden büyük vazifeler beklemekte olduğu düşünülürse mânevi bakımdan 
vatanın kendisinden beklediği büyük hizmetleri başaracak durumda olan üniversite ve üniversiteye 
mensup kıymetli ilim adamlarımızda bugün içinle bulunduğumuz müspet şartların inkişafı yolun
da daha çok gayret sarfedilmesinin beklendiği hakikatini de teslim etmek lâzımdır. 

Filhakika Türkiye bugün yeni bir oluş devresindedir. 1950 den bu yana her sahada kaydedi1 en 
terakkileri en kısa bir zamanda bütün vasıfları ile muasır bir cemiyetin haiz olduğu seviyelere 
ulaştırmak hususunda milletçe mutabakat halinde balunmamız gerekmektedir. Böyle bir gayret 
içinde millî temayülleri sezmek ve bu temayüllerin müspet yollarda inkişafına rehberlik etmek gibi 
hareketler ilmî çalışmaları yanında üniversitelerimizden tahassürle beklenmektedir. Buna mukabil 
iktidarımızın tahsisan Hükümetin üniversitelerimize karşı itimada dayanan bir anlayışa vücut 
vermesinin de yerinde olacağını yakîn müşahedelerimize istinaden arz etmek isteriz. Kanaatimiz 
odur ki üniversite ile onu temsil eden gruplar; tertipçilerin ve muhalefeti şirretlik te'âkki edenle
rin kenlilerini birer tahrik aleti olarak kullanmak hususundaki tasallutlardan; ancak bu suretle 
kurtarılacaklardır. 

1956 "bütçesi ile ilgili görüşlerimiz ve teklifler 

İstanbul Üniversitesi bütçesinin 1950 den bugüne kadar bir mislinden fazla artırılmış olduğunu 
raporumuzun başında kaydetmiştik. Bu sayede İstanbul Üniversitesi birçok tesislere sahibolmuş 
bulunmaktadır. Bununla beraber raportörünüz bu üniversitenin umumi ahenk içinde ele alınıp ih
tiyaca cevap verecek hale getirilmesi lâzımgelen birçok mevzuları olduğunu müşahede etmiş bu
lunuyor. 

Meselâ Dişçi Mektebinin işgal ettiği Osmanlı İmparatorluğu zamanında Jandarma Umum Ku
mandanlığı binası olan yapı esaslı bir restorasyon yapılmazsa barınılması güç hale gelmiştir. Bu bi
naya ait cadde üzerine isabet eden dükkânlar da poliklinik olarak kullanılacak hale ifrağ edilebi
lirler. Tıbbı Adlî Enstitüsü eski Emniyet Umum Müdürlüğü binasında misafir haldedir. Adliye 
Vekâleti binayı istemekte olduğundan bu enstitünün nereye yerleştirileceği bir mesele halindedir. 

İkinci Hariciye Kliniğinin yanında temeli atılan ve fakat ikmal edilemiyen 900 metre karelik bir 
inşaat yüzüstü durmaktadır. 

Tıp. Fakültesi evkafa ait Gureba ve İstanbul Belediyesine ait Cerrahpaşa ve Haseki hastanele
rindeki klinikleri için bu iki müessese ile daimî bir ihtilâf halindedir. Gerek araştırmalara ve ted
rise daha salim bir imkân verilmek, gerekse umumi intizamın temini bakımından Belediye ve Ev
kafla müştereken kullanılan bu binalar için esaslı bir karara varmak doğru olacaktır. Cerrahpaşa 
grupu tesislerinin çoğu üniversiteye aittir. Hasekiyi belediyeye terk etmek suretiyle buradaki kli-
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iliklerin belediyenin tasarrufunda olan Cerrahpaşa tesislerine nakledilmesi eski Gureba Hastanesi
nin tamamen Evkafa tahsisi suretiyle yeni paviyonlardan mürekkep Çapa grupunun üniversitenin 
tasarrufuna bırakılması çok yerinde olur. Böylece Cerrahpaşa ve Çapa tesislerinde Tıp Fakültesi 
klinikleri çok daha salim ve intizamlı bir çalışma imkânına kavuşturulmuş olur. 

Maarif Vekâletinin bu mühim işi bir an evvel alâkalılarının da muvafakatini aldıktan sonra bir 
tahsis ve tasfiye kanunu getirmek suretiyle halletmesini temenniye şayan bulmaktayım. Gene bu 
fakültenin şimdi «Çapa grupu» tesmiye olunan kliniklerinde mutfak yeri maksada gayrikâfidir. 
Çamaşırhane yoktur, ikinci Dahiliyede müstahdemin için bir daireye ihtiyaç vardır. 

Raportörünüz bütün bunların istanbul Üniversitesinin yalnız bugünkü ihtiyacı için değil ve fa
kat müstakbel inkişafını da derpiş eden bir plâna bağlanması lüzumuna kaani olmuş bulunuyor. Bu 
hal aynı zamanda Yüksek Meclise, bütçeden, üniversiteye yapılan yardımların program ve plân dâ
hilinde ve en müsmir şekilde kullanıldığı kanaatini de temin etmiş olacaktır ki, bunun üniversite
nin inkişafı bakımından büyük kıymeti aşikârdır. 

Aşağıdaki fasıl ve maddeler üzerinde mucip sebeplerini şifahen arz edeceğimiz değişikliklerin 
yapılmasını zaruri bulmaktayım : 

Fasıl 201 - 13 — Hukuk Fakültesi için iki tane 60 lık doçentliğin iadesi ile, yerine (L) cetvelin
den 2, 70 lik doçentlik alınması farkı (1 800) 

Fasıl 201 - 17 — Orman Fakültesi için (L) cetvelinden çekilmesi derpiş edilmiş bulunan 35 lik 
asistanlık kadrosunun 60 lık kadroya tahvili farkı (1 800) 

Fasıl 203 - 16 — iktisat Fakültesi işletme Enstitüsü için (E) cetvelinde 4 tane 200 liralık uz
manlık ihdası farkı (9 600) 

Fasıl 451 - 13 — Merkez Kütüphanesi için Türkgeldi Kütüphanesinin satmalmması bedeli 
(120 000) 

Fasıl 741-IX 

1. Üniversite merkez binasının Süleymaniye'ye bakan kapısı ve bahçe istinat duvarının tami
ri için (112 000) 

2. Hukuk, İktisat ve Tıp fakülteleri müşterek dersane binaları kaloriferinin ıslahı için (75 000) 

3. Bütçede 742/10 da gösterilen 650 000 liranın 741/11 faslına nakline ve bütçe bağlandıktan 
sonra nafıa rayicinde yapılan yükselmelerden dolayı buraya ayrıca 200 000 lira ilâvesi, 

Fasıl 741 -12 — Tıp Fakültesi ikinci Hariciye Kliniğinin yanında temeli atılan 900 metre kare
lik bina inşaatı için 300 000 

Fasıl 741 -15 — Atom Enerjsi Araştırma Merkezi inşası için Teknik Üniversite ile müştereken 
konulacak tahsisten üniversitenin hissesine düşen 375 000 

Fasıl 741 -17 — Bütçe bağlandıktan sonra onarımı lüzumlu görülen kütüphane çatısının tamiri 
için 15 000. 

Diyarbakır Mebusu Denizli Mebusu Kenan Akmantar 
Halil Turgut Mehmet Karasan Antalya Mebusu 

( S. Sayı» : «2 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 30 .1.1956 
Esas No. i/361 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Üniversitesi 1956 malî yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 17 . X I I . 1955 tarihli ve 71 - 229/4114 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
merbutatı ile birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Maarif Vekili, Üniversite Rektörü 
ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Üniversitenin 1956 yılı bütçesini encümeni
miz namına tetkik eden raportörlerimizin rapo
ru incelendikten ve üniversitenin muhtelif şua-
batmı alâkadar eden mevzular üzerinde vâki 
sualler Maarif Vekili, Üniversite Rektörü ve 
fakülteler dekanları tarafından cevaplandırıl
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
tetkikine geçilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin 1956 yılı masrafla
rım ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nazaran (3 026 520) lira fazlalıkla 
(21 129 492) ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise (1 602 001) li
ra ziyadesiyle (7 937 001) lira olarak hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiş olup fasıllarda 
görülen artışların mucip sebepleri gerekçede her 
fasıl hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bütçenin fasıl ve maddelerine mevzu tahsis
lerin müzakeresi sırasında raportörümüz tara
fından teklif ve Üniversite Rektör ve dekanları 
tarafından lüzum ve zaruretleri teyidolunan 
Hukuk Fakültesi için (L) cetvelinden 70 lira 
maaşlı iki aded doçent kadrosunun çıkarılarak ye
rine 60 liralık iki doçent kadrosunun iadesi, Or
man Fakültesi için (L) cetveline 35 liralık asis
tan kadrosunun iadesi suretiyle 60 liralık asis
tanlık kadrosunun serbest bırakılması encüme-
nimizce muvafık görülerek karşılığı olarak 201 
nci faslın 13 ve 17 nci maddelerine 1 800 er 
liranın ilâvesi, Tıp Fakültesi hastaneleri mas
raflarına ait 435 nci faslın 11 nci maddesine. 

yatak başına üniversiter tazminatın bir liradan 
bir buçuk liraya çıkarılması hakkında vâki tek
lifin kabulünden mütevellit (300 000) liranın 
ilâvesi, 451 nci yayın masrafları faslının 11 nci 
Rektörlük maddesine (Türkgeldi) kütüphanesi
nin satmalınmasmı temin maksadiyle (50 000) 
liranın ilâvesi ile bu miktarın aynı faslın diğer 
maddelerinden tenzili suretiyle karşılanması 
encünıenimizce kabul edilerek bu suretle (A/ l ) 
işaretli cetvel yekûnu (20 829 087) lira olarak 
ve bütçenin yatırım kısmını ihtiva eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde ya
pılan tetkikatta ise üniversite merkez binasının 
Süleymaniyeye bakan kapısı ile bahçe istinat 
duvarının tamiri için 741 nci yapı işleri ve esas
lı onarımlar faslmın 11 nci Rektörlük maddesi
ne (112 000) liranın ilâvesi hususunda rapor
törlerimiz tarafından vâki teklif kabul edilmek 
suretiyle (A/2) işaretli cetvel yekûnu da 
(8 049 001) lira olarak eneümenimizce tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Üniversitenin 1956 yılı varidatını gösteren 
(B) işaretli cetvel yekûnu ise (26 536 491) li
rası Hazine yardımı, (1 500 000) lirası eski yıl
lardan devreden nakit mevcudu ve mütebakisi 
de üniversitenin çeşitli varidatından tahsil et
mek üzere (29 066 493) lira olarak hükümetçe 
tahmin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin masraflarını ihtiva eden (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin fasılları üzerinde ya
pılan değişikliklerden mütevellit husule gelen 
farkın (B) işaretli varidat cetvelinin birinci fas
lın bir ve ikinci maddelerine aksettirilmek su
retiyle (B) işaretli cetvel yekûnu (28 878 088) 
lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakerat es
nasında raportörümüzün de raporunda belirtil
diği üzere Tıp Fakültesi; Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne ait Gureba Hastanesi ile îstanburBe-
lediyesine ait Cerrahpaşa ve Haseki hastanele-

(• . %*fm : <•) 



rindeki klinikleri dolayısiyle bu iki müessese 
ile daimî ihtilâf halinde bulunduğu cihetle ge
rek araştırmalara ve tedrise daha salim bir im
kân verilmek gerekse umumi intizamın temini 
bakımından müştereken kullanılan bu binalar
dan, tesislerinin çoğu üniversiteye aidolan Cer
rahpaşa grupuna, Haseki Hastanesini tamamen 
belediyeye terk etmek suretiyle buradaki kli
niklerinin de Cerrahpaşa tesislerine nakledilme
sini ve eski Gureba Hastanesinin de tamamen 
Evkafa tahsisi suretiyle yeni paviyonlardan mü
rekkep Çapa grupunun Üniversitenin tasarru
funda bulundurulmasını teminen Maarif Vekâ
letinin bir an evvel alâkalıların da muvafakati
nin alınması suretiyle bir tahsis ve tasfiye ka
nunu getirmesini ve İstanbul Üniversitesi neşri
yatının arzu edenler tarafından kolaylıkla mu
bayaa edilmesi imkânını sağlamak üzere bu neş
riyatın yalnız Maarif yaymevlerinde değil di
ğer kitapçılara da verilmek suretiyle satışa arz 
edilmesini encümenimiz temenniye - şayan gör
müştür. 

Kanun lâyihasının bir ve ikinci maddeleri, 
yukarda arz edilen rakam yekûnları aksettiril
mek suretiyle ve mütaakıp maddeleri hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin 1956 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arz: edilmek, üzer 

re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Reis V. M. M. 

Balıkesir Kırklareli Giresun 
//. îmre Ş, Bakay U. Şşner 

Kâtip 
Balıkesir Ankara 

M. Halûk Timurta§ Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ete 

Antalya Antalya 
K. Akmanlar Söz hakkım mahfuzdur 

H. Tokuş 
Aydın Çankırı Dîyaı bakır 

Z. Uray T. Uygur Y. Azizoğlu 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır Erzurum İçel 
// . Turgut Ş. Erkar î. Gürgen 
İstanbul İstanbul İzmir 
M. Sarol N. Âli Sav B. Bilgin 
Kırşehir Konya Muğla 
A. Bilgin U. Birand N. Poyrazoğlu 

Niğde Ordu Ordu 
A. N. Kadtoğlu R. Aksoy S, îşbakan 

Rizo Seyhan Siird 
/. Akçal Si Barı B. Erden 

İmzada bulunamadı 
Sinob Trabzon Trabzon 

S. Somuncuoğlu S. F. Kalay ctoğlu î, Şener 
Yozgad Zonguldak 

D. Akhel S. Ataman 

(%$a$^:,6|) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi 1956 y%h Bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1956 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(29 066 493) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesine gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin Ku
ruluğu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

tstanbul Üniversitesi 1956 y%l% bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1956 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(20 829 087) lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 049 001) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1956 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
( 28 878 088) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1956 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(21 129 492) lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(7 937 001) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3. — istanbul Üniversitesince 1956 
Bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 bütçe yılın
da da devam olunur. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

ı S. Sayuu : 62) 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar. 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1956 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin
den itibaren mer'idir. 

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

Başvekil 
il. Menderes 

Devlet Vekili 

Devlet, Vekili 
C. Yardımcı 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

tktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ula* 

O. ve İnhisarlar Vekili 
// . Hüsman 

Münakalât Vekili 
A .Demirer 

Devlet Vekili 
'Dr. C. Bangü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve tç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

MADDE 7. — 

İşletmeler Vekili 
H. Ağaoğlu 

B. ti. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. -• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir 

S. Sa 
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A/ l CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

tkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 îktisat » 
17 Orman. » 
18 Yabancı Diller Okulu 
20 Acık maaşı 

109 900 
967 650 
588 250 
896 300 
908 250 
415 100 
386 250 
88 125 
7 875 

134 055 
2 426 233 
727 617 

1 069 530 
1 133 699 
476 109 
443 497 
101 435 
7 791 

134 055 
426 233 
729 417 
069 530 
133 699 
476 109 
445 297 
101 435 
7 791 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

11 
0 

15 
16 

Fasıl 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat > 
Fen » 
îktisat » 
Orman > 
Yabancı Diller Okulu 

Fasıl 

yekûnu 

yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Hukuk Fakültesi 
Fen Fakültesi 
îktisat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

5 367 700 

239 625 
1 689 450 

93 000 
125 200 
330 750 
105 750 
105 750 

3 750 

2 693 275 

143 800 
0 
0 

42 000 

185 800 

6 519 966 

344 258 
2 429 782 

126 652 
183 179 
472 611 
148 753 
158 953 

5 100 

3 869 288 

172 885 
• o 

14 875 
47 603 

235 361 

6 523 566 

287 300 
2 023 000 

105 400 
142 000 
432 000 
124 000 
125 800 

4 250 

3 243 750 

172 885 
0 

14 875 
47 601 

235 361 

( », İATMI : M ) 
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F. M. Tahsisatm nov'i 

223 Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirileceklerin ücret 
ve harcırahlariyie başka mas
rafları 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
J3 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
.15 Fen > 
16 İktisat » 
17 Orman » 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçiinm hısım • Yönetim 
masruf İm t 

301 Büro masrafları 
11 Rektörlük kırtasiye masrafları 
12 Tıp Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
13 Hukuk Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
14 Edebiyat Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
15 Fen Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
16 İktisat Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
17 Orman Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
18 Yabancı Diller Okulu kırtasi

ye masrafları 
21 Rektörlük döşeme masrafları 
22 Tıp Fakültesi döşeme masraf

ları 
23 Hukuk Fakültesi döşeme mas

rafları 
24 Edebiyat Fakültesi döşeme 

masrafları 
i S . H;-ı Vlsi 

1955 1956 yıü için 
Y 111 Hükümetçe Encümene* 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 
10 000 
7 000 
20 000 
10 000 
10 500 
6 000 

63 500 

919 084 

10 000 
10 000 
7 000 
20 000 
10 000 
10 500 
6 000 

73 500 

13 430 034 

10 000 
10 000 
7 000 
20 000 
10 000 
10 500 
6 000 

73 500 

12 779 629 

2 500 

4 000 

1 000 

2 250 

2 000 

2 000 

750 
250 

6 000 

3 000 

2 500 

25 000 

2 500 

4 000 

1 000 

2 250 

2 000 

2 000 

750 
250 

6 000 

3 000 

3 000 

20 000 

2 500 

4 000 

1 OOO 

2 250 

2 000 

2 000 

750 
250 

6 000 

3 000 

3 000 

20 000 
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M. 

25 

26 

27 

28 

31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Fen Fakültesi döşeme masraf
ları 
İktisat Fakültesi döşeme mas
rafları 
Orman Fakültesi döşeme mas
rafları 
Yabancı Diller Okulu döşeme 
masrafları 
Rektörlük demirbaş masıaflan 
Tıp fakültesi demirbaş mas
rafları 
Hukuk Fakültesi demirbaş 
masrafları 
Edebiyat Fakültesi demirbaş 
masrafları 
Fen Fakültesi demirbaş mas
rafları 
İktisat Fakültesi demirbaş 
masrafları 
Orman Fakültesi demirbaş 
masrafları 
Yabancı Diller Okulu demir
baş masrafları 
Rektörlük öteberi masrafları 
Tıp Fakültesi öteberi masraf
ları 
Hukuk Fakültesi öteberi mas
rafları 
Edebivat Fakültesi öteberi 
masrafları 
Fen Fakültesi öteberi masraf
ları 
İktisat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Orman Fakültesi öteberi mas
rafları 
Yaban™ Diller Okulu öteberi 
masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Isıtma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1955 
V ı l ı 

tnlısisatı 
Lira 

40 000' 

2 000 

3 500 

550 
6 000 

3 000 

10 000 

25 000 

7 500 

10 000 

3 500 

1 000 
200 000 

5 000 

4 000 

5 000 

7 000 

4 000 

1 500 

0 
250 000 
330 000 

969 800 

1956 y; 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

25 000 

2 (MM.) 

3 500 

550 
6 000 

3 000 

10 000 

15 000 

7 500 

10 000 

23 500 

1 000 
300 000 

5 000 

4 000 

5 000 

7 000 

4 000 

1 500 

250 
350 000 
430 000 

1 260 550 

ılı için 
Encümeııei' 

kabul edilen 
Lira 

25 000 

2 000 

3 500 

550 
6 000 

3 000 

10 000 

15 000 

7 500 

10 000 

23 500 

1 000 
300 000 

5 000 

4 000 

5 000 

7 000 

4 000 

1 500 

250 
350 000 
430 000 

1 260 550 
, ı a j , - . . r — r . ~ .•:,".•,» 

( & Sayısı : H2 ) 
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M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

10 
20 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

10 
21 

22 

23 

24 

Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat > 
Fen > 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Pasıl yekûnu 

Posta, telsrraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat w 
Fen 9 
İktisat * 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
Tıp Fakültesi muvakkat vazi
fe harcırahı 
Hukuk Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Edebiyat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

6.000 
5 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 000 
1 000 

200 

21 200 

8 000 
70 000 

78 000 

6 000 
5 000 
5 000 
6 000 
8 000 
5 000 
3 960 

100 

39 060 

1 000 

15 000 

4 000 

3 500 

20 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
5 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 000 
1 000 

200 

21 200 

16 000 
125 000 

141 000 

7 000 
7 000 
6 000 
7 500 

10 000 
6 000 
4 100 

150 

47 750 

1000 

30 000 

4 000 

3 500 

4 000 

Encümene* 
kabnl edilen 

Lira 

6 000 
5 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 000 
1 000 

200 

21 200 

16 000 
125 000 

141 000 

7 000 
7 000 
6 000 
7 500 

10 000 
6 000 
4 100 

150 

47 750 

1 000 

30 000 

4 000 

3 503 

4 000 

( S, Sayu» • 62> 
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1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
M. Tahsisatın nev'i Lira 

25 

26 

27 

40 
50 

Fen Fakültesi muvakkat vazi
fe harcırahı 
İktisat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Orman Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Yabancı profesör ve uzman
lar harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

10 000 

5 000 

20 000 
3 000 

20 000 

101 500 

10 000 

5 000 

6 000 
3 000 

20 000 

86 500 

10 000 

5 000 

6 000 
3 000 

20 000 

86 500 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yerilecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Taşıt masrafları 
21 Tip Fakültesi taşıtları işletme 

masrafları 
22 Tıp Fakültesi taşıtları onarma 

masrafları 
51 Fen Fakültesi taşıtları işletme 

masrafları 
52 Fen Fakültesi taşıtları onarma 

masrafları 
53 Fen Fakültesi taşıtları satın 

alma masrafları 
71 Orman Fakültesi taşıtları iş

letme masrafları 
72 Orman Fakültesi taşıtları 

onarma masrafları 
73 Orman Fakültesi taşıtları sa

tmalına masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

i 8. Sayıcı : 62 ) 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 

. . . . 

5 000 

500 

0 

0 

0 

7 000 

2 000 

0 

14 500 

1 234 060 

' • •! T ^ ' , 

5 000 

500 

3 000 

1 000 

20 000 

7 000 

2 500 

15 000 

f£000 

1 621 000 

" ' • " * * • • ? • v -

5 000 

500 

3 000 

1 000 

20 000 

7 000 

2 500 

15 000 

54 000 

1 621 000 
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F. M. 

403 
407 
417 

Tahsisatın nevi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Üniversite binalarının Bina 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
1 000 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
1 000 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
1 000 

419 
420 

ve Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masrafiariyle 
bina, levazım, eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri 
Mahkeme masrafları 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzeme
ler her çeşit masraflar 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 İktisat » 
17 Orman » 

20 000 
25 000 

20 000 
25 000 

20 000 
25 000 

10 000 
337 800 

2 500 
100 000 
657 200 
22 500 
65 000 

10 000 
350 000 

4 000 
95 000 

700 000 
25 000 
85 000 

10 000 
350 000 

4 000 
95 000 

700 000 
25 000 
85 000 

Fasıl yekûnu 1 195 000 1 269 000 1 269 000 

421 Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 

422 Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 

423 îdare Hukuk Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

424 Mukayeseli Hukuk Enctitüsü-
nün her çeşit masrafları 

425 İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 

426 İstatistik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

10 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

10 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

10 000 

12 000 

( S. Sayısı : 62) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

427 Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 

428 Maliye Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 

429 Kanser Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 

430 Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 

431 îslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

432 Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

433 İktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

434 İşletme İktisadi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

435 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yatak be
deli ve her çeşit masrafları 

12 Hastanede doyıırulacaldarm 
yiyecek bedeli 

Fasıl yekûnu 

436 Coğrafya Enstitüsünün her çe
şit masrafları 

437 Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
masrafalrı 

438 Fizik Tatbikat Merkezi her çe
şit masrafları 

439 Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu masraf
ları 

440 Çocuk Pisikiyatri Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 

1955 1956 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

13 000 13 000 13 0C0 

10 000 10 000 10 000 

20 000 20 000 20 000 

20 000 20 000 20 000 

6 500 10 000 10 000 

5 000 10 000 10 000 

4 000 4 000 4 000 

15 000 20 000 20 000 

3 008 600 3 036 196 3 336 196 

308 927 342 461 342 461 

3 317 527 3 378 657 3 678 657 

5 000 5 000 5 000 

5 000 5 000 5 000 

5 000 10 000 10 000 

15 000 15 000 15 000 

5 000 5 000 5 000 

( S. Sayısı : 62 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yayın masrafları 
11 Rektörlük satınalma ve abone 

masrafları 10 000 10 000 
12 Tıp Fakültesi satınalma ve 

abone masrafları 40 000 40 000 
13 Hukuk Fakültesi satınalma ve 

abone masrafları 30 000 30 000 
14 Edebiyat Fakültesi > satınalma 

ve abone masrafları 60 000 60 000 
15 Fen Fakültesi satınalma ve 

abone masrafları 78 000 78 000 
16 İktisat Fakültesi satınalma ve 

abone masrafları 30 000 30 000 
17 Orman Fakültesi satınalma ve 

abone masrafları 15 000 15 000 
18 Yabancı Diller Okulu satınal

ma ve abone masrafları m 1 000 1 000 
21 Rektörlük çeşitli yavru mas

rafları " ' 20 000. 20 000 
22 Tıp Fakültesi çeşitli vaym 

masrafları ' " " ' 55 000 55 000 
23 Hukuk Fakültesi çeşitli vavm 

masrafları "• ' ' * 100 000 100 000 
24 Edebivat Fakültesi çeşitli va

ym masrafları ' 110 000 110 000 
25 Fen Fakültesi çeşitli vavm 

masrafları ' 83 000 83 000 
26 İktisat Fakültesi çeşitli ^avm 

masrafl? rı ' ' 60 000 60 000 
27 Orman Fakültesi çeşitli vaym 

masrafları ' 50 000 50 000 
28 Yabancı Diller Okulu çeşitli 

yayın'masrafları 2 000 2 000 
29 Türk^eldi Kütüphanesinin sa

tmalına masrafları 0 0 

Fasıl yekûnu 744 000 744 0C0 

8 000 

31 500 

18 000 

49 000 

63 000 

22 000 

11 500 

1 000 

20 000 

55 000 

100 000 

100 000 

83 000 

60 000 

50 000 

2 000 

120 000 

794 000 

(S, Sayısı : 62 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin har-
cırahlariyle başka her çeşit 
masrafları 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tıp Fakültesi 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

34 OOO 
25 COO 
20 000 
30 000 
15 000 
10 000 

134 000 

34 000 
25 000 
20 000 
30 000 
15 000 
10 0C0 

V 

134 000 

34 000 
25 000 
20 000 
30 000 
15 000 
10 COO 

134 COO 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 

10 Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masraf la-
riyle bunlara katılacakların 
her çeşit masrafları 70 000 70 000 70 000 

0 Milletlerarası Üniversiteliler 
Birliği I I I . Kongresi her çeşit 
masrafları ' 10 000 0 0 

0 istanbul 'da toplanacak Devlet
ler 'Hukuku Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 15 000 0 0 

Fasıl yekûnu 95 000 70 COO 0 

459 Spor masrafları 10 030 10 000 10 000 

Dördüncü lasım yekûnu 5 550 027 5 878 657 6 228 657 

Beşinci kısım - Borçlar , 

501 Geçen yıl borçlan 2 COO 2 000 2 COO 

( S. Sayısı : 62 ) 



ââ 

505 

601 

602 

603 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira F. M. 

502 Eski yıllar bordanı 
10 1951 - 1954 yıllan borçları 
20 1928 - 1950 » >> 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım, - Yardımlar 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 

11 Yabancı öğrenci bursları 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 İktisat » 
17 Orman » 

8 500 
1 

8 501 

5 000 

15 501 

8 500 
1 

8 501 

5 000 

15 501 

6 000 
16 500 
10 000 
10 000 
22 000 
10 000 
3 000 

6 000 
16 500 
10 000 
10 000 
22 000 
10 000 
3 000 

8 500 
1 

8 501 

5 000 

15 501 

6 000 
16 500 
10 000 
10 000 
22 000 
10 000 
3 000 

Fasıl yekûnu 

İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe kantinlerine yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

77 500 

6 800 
100 000 

184 300 

10 919 084 
1 234 060 
5 750 027 

15 501 
184 300 

18 102 972 

77 500 

6 800 
100 000 

184 300 

13 430 034 
1 621 000 
5 878 657 

15 501 
184 300 

21 129 492 

77 500 

6 800 
100 000 

184 300 

12 779 629 
1 621 000 
6 228 657 

15 501 
184 300 

20 829 087 

( S. Sayısı : 62 ) 



A/2 - CETVELİ 

F. M. 

741 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ! 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

11 
12 
15 
17 
20 

742 

10 
20 
30 
40 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Fen » 
Orman » 
2 nei dahiliye kliniği yapımı 
her çeşit masrafları 

Fasıl yekûnu 

4999 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü masrafları 
Bina yapımı 
Tesisat 
Tıp sitesi yapımı 
6408 sayılı Kanun gereğince 
inşa ve tesis edilecek Cyclot-
ron masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

3 999 999 
1 

700 000 

400 000 400 000 

6 335 000 7 937 001 

701 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

» 
y> 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

5 000 
112 000 
25 O00 
3 000 
25 000 
25 000 
10 000 

205 000 
:• : -X 

25 000 
112 000 
25 000 
10 000 
40 000 
25 000 
10 000 

247 000 

' 

25 000 
112 000 
25 000 
10 000 
40 000 
25 000 
10 000 

247 000 

25 000 
750 000 
200 000 
55 000 

0 
1 030 000 

175 000 
750 000 
140 000 
25 000 

850 000 

1 940 000 

287 000 
750 000 
140 000 
25 000 

850 000 

2 052 000 

4 650 000 4 650 000 
1 1 

700 000 700 000 

400 000 

5 100 000 5 750 001 5 750 001 

8 049 001 
r, ."W4Wk 
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B - CETVELİ 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırımlar dışındaki masraf
lar için verilen 16 344 022 18 599 490 18 299 085 

2 Yatırımlar için verilenler 6 335 000 7 937 001 8 049 001 

Fasıl yekûnu 22 679 022 26 536 491 26 348 086 

Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
Diploma harçları) 860 000 920 000 920 000 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışından elde edilenler 35 000 45 000 45 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc

retleri O 1 1 
3 Diğer çeşitli varidat 60 000 65 000 65 000 

Fasıl yekûnu 95 000 110 001 110 001 

Bağışlar 0 1 1 
Eski yıllardan devredilen na
kit 803 950 1 500 000 1 500 000 

UMUMÎ YEKÛN 24 437 972 29 066 493 28 878 088 

( S, Sayısı • 62 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin re ba»ka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Çeşitli gelirle? 
M. P. 

Canm 18.6.1946 4936 54 b) özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 

c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlarca alınan harçlar ve ücretler; 

d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
enstitü ve kurumlarda yapılacak arşatırma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku
rumlar veya kişilerden alınacak paralar; 

e) Yayın satış gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri; 

g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 

h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler, 

( S. Sayısı-: 62 ) 
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1 
4 

5 
4 

•r 

d 

6 

5 
3 

4 

6 

5 

4 
6 

tv 

5 
1 

2 

Memuriyetin hev'i 

Rektörlük 

Teknisiyen 
Daktilo (yabancı dil bilir) 

3> » > 
Arşiv memuru 
Daktilo 

> 
Memur 

Başjıademe 
» 

Hademe 
» 

Sağlık merkezi 

Hekim 
Başhemşire 
Hemşire (Gezici) 

Laborant (Röntgen) 
» 

Daktilo ve arşiv memuru (Ya 
bancı dil bilir) 
Hademe 

» 

Muhasebe 

Memur 
* 
» 
» 
» 

Daktilo 
Hademe 

*-
Merkez bakım ve işletme 

Daire müdürü 
Teknisiyen 

Marangoz 

D 
Aided 

, 

1 
2 
1 
2 

1 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
7 

12 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

„• 

1 
3 
3 

1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 

iervisi 

1 
1 
1 
1 

- CETVELİ 
Ücret 

550 
350 
250 
250 
225 
175 
150 
125 
175 
150 
150 
125 
100 
100 

150 
350 
350 
250 
200 
200 

350 
150 
100 

300 
250 
225 
200 
150 
150 
100 

300 
350 
300 
200 

(S . Say 

ö. 

2 
3 
5 
3 
6 

4 
1 
4 

6 

5 

3 

1 

3 
1 
5 
3 
4 
6 

3 

- 1 

ısı : 

Memuriyetin nev'i 

Elektrikçi 
Kaloriferci 
Usta 
Bahçıvan 
Santralci 
Bahçıvan 
Hademe 

» 

Bekçi 
Koruyucu 

Tıp Fakültesi Merhem 

Mütercim daktilo 
Ressam 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 
Daktilosteno 
Daktilo 

» 
Dosyacı 
Başhademe 
Hademe 

Diş Hekimliği Okulu 

Dişçi 
j> 

Laborant 

» 
Teknisyen 

» 
Başhemşire 
Röntgenci 
Memur 
Laborant 
Daktilo 
Hademe 
Bekçi 
Hemşire 
Hastabakıcı 

Eceacı Okulu 

Teknisyen 

62) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
8 
5 
3 

l 
i 
1 
1 
6 

.4 
1 
1 

11 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

12 
1 
3 
2 

1 

ücret 

200 
225 
150 
250 
175 
100 
150 
125 
100 
100 
100 

400 
350 
350 
300 
175 
150 
250 
125 
100 

350 
250 
225 
300 
200 
225 
250 
175 
150 
150 
150 
125 
100 
100 
150 
100 

225 
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5. 

4 

6 

4 
6 

5 

4 
6 

4 

4 

4 

1 
2 

6 

Memuriyetin nev'i 

Masajcı 
» 
> 

Ebe 
» 
» 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 

Aded 

1 
1 
2 
1, 
2 
1 
4 

1 
2 
2 
1 
3 
1 

25 
1 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsü 

Daktilo 
Hademe 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji 

Memur 
Kitaplık memuru 
Daktilo 
Hademe 

idari İlimler Enst. 

Daktilo 

1 
1 

Enst. 

1 
l 
1 
1 

1 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 

Daktilo 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
» 
* 

Fotoğrafçı 
Usta 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
tsçi 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
.1 
1 
3 

Ücret 

300 
250 
150 
250 
200 
250 
150 

300 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
125 

150 
100 

250 
175 
175 
100 

250 

250 

350 
225 
175 
125 
475 
200 
175 
175 
125 

co
 

1 
P 

1 

3 
5 
2 
5 

6 

4 
6 

1 

2 

1 

3 

4 

4 

Memuriyetin 

Bahçıvan 
Teknisiyen 

» 
Laborant 
Santralci 
Usta 
Memur 

» 
> 

Hademe 
> 

Bekçi 

nev'i 

Yabana Düler Okulu 

Daktilo 
Hademe 

Fen Fakültesi 

Botanik uzmanı 
Teknisiyen 

» 
» 

Fotoğrafçı 
Teknisiyen 
Elektrik Uzmanı 
Elektrikçi 

» 
Usta 
Atelye ustası 
Usta 

> 
Makinist 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo (Yabancı 
» 
» 
» 

* 

dil bilir) 

-

Aded 

5 
34 

2 

1 
1 

1 
2 

4 
2 
2 
3 
2 
4 
7 
4 
4 
1 
1 
4 
3 

Ücret 

125 
175 
125 
300 
150 
150 
300 
225 
125 
125 
100 
100 

150 
100 

500 
400 
300 
200 
175 
300 
475 
400 
350 
250 
400 
350 
250 
175 
300 
150 
300 
250 
250 
225 
200 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
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î. 

5 

2 

6 
3 

6 

4 

5 
1 
6 

4 
6 

4 

6 

Memuriyetin nev'i 

Kütüphane memuru 
Memur 
Kaloriferci işçisi 
Kaloriferci 

Santralci 
İşçi 
Bahçıvan 

> 
» 

» 
Başhademe 

Gece bekçisi 
» » 

Hademe 

İktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
» 
> 

Memur 
Teknisiyen 
Başhademe 
Bekçi 
Hademe 

Aded 

1 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
7 
4 
5 

42 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 

20 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 

Dnktilo 
Hademe 

Istatistak Enstitüsü 

Daktilo 
Arşivci 
Hademe 

1 
1 

1 
1 
1 

Ücret 

350 
200 
150 
200 
175 
150 
150 
125 
225 
200 
175 
'1 *•* A 

loO 
125 
150 
125 
125 
100 
100 * 

• 

250 
200 
175 
150 
150 
200 
150 
125 
100 

250 
100 

250 
250 
100 

G 

5 
4 
6 

4 
6 

4 
6 

5 
4 
6 

4 

2 

3 

1 

6 
2 
3 

6 

2 

Memuriyetin nev'i A 

Gazetecilik, Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Hademe 

Maliye Enstitüsü 

Daktilo 
Hademe 

İktisat Tarihi Şnstitüsü 

Daktilo 
Hademe 

İsletme İktisadı Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

Orman Fakültesi 

Daktilo (yabancı dil bilir) 
» 

Ressam 
Elektrikçi 
Usta (Marangoz) 
Makinist 

» 
Şoför 
Laborant 

» 
Teknisiyen 

» 
îşçi 
Santralci 
Bahçıvan 

Bekçi 
Hademe 

» 
Kaloriferci 

ıded 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
8 
8 
1 

ücret 

200 
250 
100 

250 
100 

250 
100 

250 
250 
125 
100 

350 
200 
200 
175 
150 
350 
150 
200 
200 
175 
150 
400 
200 
100 
100 
175 
125 
125 
125 
100 
200 
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E * CETVELİ 
Bölüm: 203 — Geçici hiımetliler ücreti 
11 — Rektörlük 
13 — Hukuk Fakültesi 
16 — İktisat Fakültesi 

Bölüm : 204 — Ecnebi profesörlerle uzmanlar 
ücreti 

11 — Rektörlük 
12 —- Tıp Fakültesi 
13 — Hukuk Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 — İktisat Fakültesi 
17 — Orman Fakültesi 
18 — Yabancı Diller Okulu 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

4999 İstanbul Üniversitesi binalarının ya
pılması hakkında Kanun 

6408 İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp 
fakülteleri için (Cyclatron) inşa ve 
tesisi hakkında Kanun 

.(S. Sayısı: 62) 
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D. Memuriyetin nev'i 

5 Profesör 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
7 Asistan 
8 » 

4 Profesör 
5 » 
7 Doçent 
8 » 
7 Asistan 
8 » 
9 Asistan 

10 > 

5 Profesör 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

Tıp Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

— a ı -
iı . CETVELİ 

Aded Maaş 

ı 
6 
o 

16 
10 
20 

3 
3 

10 
25 
10 
10 
12 
31 

8 
18 
9 

20 
9 
4 

80 
70 
60 
50 
60 
50 

90 
80 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

D. Memuriyetin nev'i 

1 Profesör 
3 » 
4 » 
5 > 
8 Doçent 
7 Asistan 
8 » ' 
9 » 

4 Profesör 
5 > 
8 Doçent 
7 Asistan 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

4 Profesör 
5 » 
7 Doçent 
8 » 
7 Asistan 
8 » 
9 > 

10 » 
12 Motnuv 

Few Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

{ S. Sayısı : 02 ) 



^ s a 
fi CETVELI 

Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R cetvelindeki fo* 
mül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 204 — Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti 
Sözleşmeleri gereğin'ce ödenecek aylık ücretlerle sözleşmelerde yazılı olup bütçe karşılığı bu 

lunan diğer masrafları bu bölümden ödenir. 

Fasıl 223 — Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin harcırahlariyle ücret ve 
başka masrafları 

Konferans için getirileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 nci madde
sine göre rektörlük ve dekanlıklarea tesbit edilecek miktar ile askerlik dersleri ve konferans üc
retleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 - Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Rektörlük ve dekanlıklarea 452 nci fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin ifnsı için 

yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Her nevi akaryakıt ve yağlar; lâstiklerin yenilenmesi, Plâka Iiesmi mevcut olduğu takdirde 

radyo abone ücreti, diğer vergi ve resimleı- patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedek parçalar 
ve her çeşit onarımlar. 

Fasıl 417. — Üniversite binalarının Bina, Arazi ergileri, tapu tescil harcı ve diğer masraflariyle 
bina levazımı eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri 

Üniversiteye ait bilûmum gayrimeııkullerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eş
yalarla enstitü, lâboratuvar; klinik ve kütüphaneler ve levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, ver
gi, resim, ve her türlü harç ve diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419. — Mahkeme masrafları 

Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet. İtiraz ve Temyiz komisyonlarına ödenecek 
harç, resim, vergi ve her türlü masraflar hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için üzerine 
sonuçlanan dâvalarla ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve avukat
lara verilmek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet, bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 - Madde 11 - 17. — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her 
çeşit masraflar 

Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alet levazımı,' ecza, kimyevi maddeler ve her türlü mal
zemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma onarımı, tecrübe hayvanları, yeni ba
kım ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve 
onarma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehii içindeki kurumlara veya yurt içindeki başka şe
hirlere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek 
harcırahları, öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında yapacakları gezilerde veya 
yurt içinde başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecekleri mutat en ekonomik nakil va
sıtası masraflariyle Fakülte Yönetim kurulları kararları ve 6245 sayılı Kanundaki asgari haddi 
geçmemek üzere belirtilecek yevmiyeleri bu tertipten ödenir. * 

öğrencilerin gezilerinde şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleri, şehir içinde 

(S , Sayısı : 6 2 ':• 



— 33 — 
vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasi a n işlediği takdirde bu vasıtaların ikinci mevki bilet 
ücretleri muayyen tarifenin nakil vasıtası işi emi yen veya yapılacak tetkik icabı her iki nakil vası-
tasiyle gidildiği zaman buna ait nakil ücretleriyle tatbikat esnasında yapılacak masraflar, yazı, he
sap, teksir makineleri ve bunların bütün levazımı, teferruatı, nakil, montaj, ve onarım masrafları, 500 
lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim ve araştırmayı ilgilendiren iş
lerinde, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakkaten çalıştırılacak işçilerin 
yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 500 liraya kadar lâboratuvar ve ser 
onarımı öğretimle ilgili sair benzer levazımı ve ilân ücretleri, ilmî ve fennî kurumların işletme ve leva
zımından doğan havagazı ücretleriyle iş icabı lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde givilme-
ye mecbur melbusata ait masraflar ve satmalmacak öğretimi ilgilendiren malzemenin Gümrük Resmi 
nakliye, ardiye ve komüsyon ücreti gibi masraflarla öğretimi ilgilendiren resim, heykel, tablo, vitrin 
gibi sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 - 440 — Enstitüler n her çeşit masrafları 
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve tele

fon ücretleri kitap mecmua, gazete, broşür, satmalma ve abone bedelleri, telif tercüme hakları ve 
tercüme ücretleri, yayınlar ilgili diğer her türlü masrafları, enstitülerce muvakkat memuriyetle 
yurt 'cinde görevlendirilenlerin harcırahları bu formülde yazılı öğretimi ilgilendiren giderler, se
nato kararma göre bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 435 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
a) Belediye ve evkaf daireleriyle Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar 

dairesinde ödenecek yatak bedelleri. 

Madde 11 — Hastanelerin öğretimi ilgilendiren masrafları, yatak bedelleri ve d'ğer masraflar 
b) 420 nci (araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar.) faslına ait formülde ya

zılı masraflar ile yayın masrafları bilûmum alet, cihat, ilâç, tesisat, montaj ve nakil onarım iş
leri, hastane kliniklerinde öğrencilerine bilgilerini arttırmak maksadiyle, hastaneye kabul olunan 
hastalara lüzumlu melbusat ile, yatak,karyola, komedin ve saire hasta ile ilgili malzemeler Se
nato kararma göre bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Hastanede doyurulacakların yiyecek bedeli 
Yukarda A fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten ödenir. 

*> 
Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masraflariylo, 
bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüman ücretleri, her türlü yaym masrafları (kâğıt be
delleri telif ve tercüme hakları baskı, klişe ve resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapı
lacak davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraf
lar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 601 - Madde 11 — Ecnebi öğrencilere verilecek burslar 
Devamı ve sair şartları Yönetim Kurulunca tesbit' edilmek suretiyle Rektörlükçe yabancı öğren

cilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasü 601 - Madde 12 -17 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak yardımlar ile 

sağlık durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi ücretleri ilâç bedelleri ve 
zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

( S . Sayısı: 62) 



— 34 — 
Fasıl 603 — Talebe kantinlerine yardım 

Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapa
cakları her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin 
şekil ve esasları Üniversitece tanzim edilecek bir talimatnamede belirtilir. 

Fasıl 701 - Madde 11 -17 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar bina ve tesisat onarımı ile bu maksatlarla 10 000 liraya kadar yapılacak 

istimlâk bedelleri ve yukarıki miktar dâhilinde bina satmalmması, yukarıki masraflarla yapılacak 
etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
Yapılacak yeni yapı ve onarım işleri ile lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, satmalma bedelleri 

ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, inşaat işlerinde kulla
nılacak makine ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit 
malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satmalmması, taşınması, emaneten yaptırılacak işler
de keşif, test ve sair işlerle ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri eksiltmeye çıka
rılacak işlerde ilân ücretleri projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların bası ve nakil mas
rafları, istikşaf metot ve proje işlerine ait masraflar. Bu tertipten ödenir. 

1955 yılı masraf bütçesinin 203 ncü geçici hizmetliler ve 204 ncü ecnebi profesörler ve uzmanlara 
ait kadro cetveli 

İcra Vekilleri Heyetinin 4/5051 sayılı Kararı 
Ücretleri İstanbul Üniversitesi 1955 yılı bütçesinin (E) cetveline dâhil 203 ncü (Geçici hizmet

liler ücreti) faslının 11 nci (Rektörlük) ve 16 ncı (İktisat Fakültesi) maddeleriyle 204 ncü (Ecne
bi profesörler ve uzmanlar ücreti) faslının 11 -18 nci (Rektörlük, Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen, İkti
sat, Orman fakülteleriyle Yabancı Diller Okulu) maddelerine konulan tahsisattan verilmek üzere 
mezkûr üniversite emrinde çalıştırılacaklara ait ilişik cetvellerde yazılı kadroların 1 . III . 1955 -
29 . XI . 1956 tarihleri arasında muteber olmak üzere tasdiki Maliye Vekâletinin muvafık mütalâa
sına dayanan Maarif Vekâletinin 29 . IV . 1955 talihli ve 266-2/045 22 sayılı yazısı üzerine 6501 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesine göre İcra Vekilleri Heyetince 6 . V . 1955 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

— 35 — 
Görevin çeşidi 

metliler ücreti 
.203 11 Rektörlük geçici hiz- inşaat büro şefi 

inşaat teknisiyeni 
inşaat teknisiyeni 
Tesisat » 
inşaat teknisiyeni 
Tesisat sürveyanı 
inşaat sürveyanı 
Tesisat sürveyanı 
inşaat sürveyanı 
Dosya memuru 
Yazıcı 
Yazıcı 
Kalorifer ateşçisi 

203 Geçici hizmetliler üc
reti Uzman 

16 iktisat Fakültesi » 

204 Ecnebi profesör ve uz
manlar ücreti 

11 Rektörlük 

12 Tıp Fakültesi 

Uzman 

Profesör 
Uzman 
Uzman. Ort. Kİ. protez 
Uzman 

» 
Ortopedik masajcı 
Uzman hemşire 

13 Hukuk Fakültesi Profesör 
» 

Aded Ücret Müddet Tutarı 

1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
3 

1 
1 
7 
1 

1 
1 

6 
1 
1 
1 
5 
1 
6 

1 
1 

875 
750 
625 
625 
550 
400 
250 
250 
225 
225 
200 
150 
250 
175 

550 
300 
250 
200 

1 600 
900 

2 000 
1 300 
800 
600 
550 
450 
550 

2 500 
1 800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
11 
6 
6 

12 
12 
12 
12 

5 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

10 500 
18 000 
22 500 
7 500 
13 200 
4 800 
3 000 
9 000 
10 800 
2 475 
2 400 
1 650 
6 000 
3 150 

. 114 975 

6 600 
3 600 
21 000 
2 400 

33 600 

8 000 
10 800 

18 800 

144 000 
15 600 
9 600 
7 200 
33 000 
5 400 
39 500 

254 400 

30 000 
21 600 

51 600 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

16 İktisat Fakültesi 

— 36 — 
Görevin çeşidi 

14 Edebiyat Fakültesi Profesör 

14 Edebiyat Fakültesi Uzman 

15 Fen Fakültesi Profesör 
» 

Uzman 

Profesör 

17 Orman Fakültesi Profesör 

18 Yabanoı Diller Okulu Uzman 
Okutman 

Aded Ücret Müddet Tutarı 

2 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 

5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
3 

1 
1 

3 
7 

2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
1 850 
1 640 
1 640 
1 640 
1 100 
740 
910 
740 
535 
480 

2 000 
1 850 
2 000 
2 000 
2 000 4 
1 085 
850 
300 

2 000 
1 850 

2 000 
2 000 

470 
290 

12 
11 
10 
5 
12 
12 
11 
2 
12 
12 
12 
5 
12 
12 

12 
12 
6 
5 

ay 5 gün 
1 
12 
12 

12 
12 

8 
4 

12 
12 

48 00$ 
22 000-
20 000' 
40 000 
22 200' 
118 080 
18 040-
3 28$ 
13 200> 
53 780* 
10 920 
3 700 
6 420' 
11 520* 

390 640' 

120 000 
44 400 
24 000-
20 000> 
8 335. 
1 085 
10 200» 
3 600 

231 620 

24 000 
66 600 

90 60O 

16 000> 
8 000 

24 000 

16 920 
24 360 

41 280 

»>-e« 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/362) 

T. €. 
Başvekâlet 17 . XII. 1953 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 230/4115 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi İcra Vekilleri Heyetince 16 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Mendtms 

Masraf bütçesi gerekçesi 

î. T. Üniversitesi 1956 yılı yatırım dışında kalan masrafları 1955 yılma nazaran 2 297 614 lira 
fazlasiyle 12 133 763 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddi zatında 2 421 387 lira ise de 
geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 123 773 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda be
lirtildiği veçhile 2 297 614 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Fazla ve noksanların miktarları ile ilgili tertipleri aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 

Fazlalar 
L i r » '•' 

14 625 Maaşlar faslının 11 nci rektörlük maddesindedir, 
Hesabı : 

71 700 1955 fiilî kadronun yıllığı 
8 100 Üst dereceler farklarının yıllığı 
1 200 Muhtemel terfilerin farkları 

81 000 
33 750 6211, , , , , . sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

114 750 
100 125 Geçen yılın tahsisatı 

14 625 Zammı lâzımgelen fark 

( E Begım : 68 > 
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Fazlalar 

Lira 

92 555 Maaşlar faslının 12 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

494 400 1955 fiilî kadrosunun yıllığı 
30 600 Üst dereceler farklarının yıllığı 
1 750 Muhtemel tarifelerin farkları 

526 750 
19 200 Fiilî kadroya alman (83) liralık (1) profesör ile (50) liralık (3) doçent 

kadrosunun yıllığı 

545 950 
24 000 (L) cetveline alman (35) liralık (8) asistan kadrosunun yıllığı 

(8 X 250 = 2 000 X 12 = 24 000) 

521 950 
217 480 6211, sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

739 430 
646 875 Geçen yılın tahsisatı 

92 555 Zammı lâzımgelen fark 

119 069 Maaşlar faslının 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

340 500 1955 fiilî kadrosunun yıllığı 
27 600 Üst dereceler farklarının yıllığı 
4 125 Muhtemel terfilerin farkları 

372 225 
25 500 Fiilî kadroya alman (90) liralık 

kadrosunun yıllığı 
(1) profesör ile (35) liralık (6) asistan 

367 725 
165 719 6211, . . . . sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

563 444 
444 375 Geçen yılın tahsisatı 

119 069 Zammı lâzımgelen fark 

114 873 Maaşlar faslının 14 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

517 200 1955 fiilî kadrosunun yıllığı 
12 900 Üst dereceler farklarının yıllığı 
3 475 Muhtemel terfilerin farkları 

533 575 

( S, Sayısı ; 63) 



Fazlalar 
Lira 

_ 4 

12 600 Fiilî kadroya alman (50)liralık (3) doçent kadrosunun yıllığı (3X350 
1050X12 = 12 600) 

546 175 
227 573 6211, . . . . sayılı kanunlar gereğince Ödenecek tahsisat 

773 748 
658 875 Geçen yılın tahsisatı 

114 873 Zammı lâzımgelen fark 

136 500 Maaşlar faslının 15 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

335 700 1.955 fiilî kadrosunun yıllığı 
19 800 Üst dereceler farklarının yıllığı 
3 900 Muhtemel terfilerin farkları 

359 400 
41 100 Fiilî kadroya alman (1) (100), (1) (90) lık profesör, (1), (50) lik doçent 

ve (2), (50) - (4), (35) lik asistan kadrolarının yıllığı 
400 500 
166 875 6211. . . . . sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

567 375 
430 875 Gecen yılm tahsisatı 

136 500 Zammı lâzungele» fark 

748 Maaşlar faslıımı 16 ııeı Maden Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

259 500 1955 fiilî kadrosunun yıllığı 
24 300 Üst dereceler farklarının yıllığı 

675 Muhtemel terfilerin farkları 

284 475 
31 800 Fiilî kadroya alınan (2), (70). (2), (60) lık doçent ve (3) aded (40) Ü-

ralık asistan kadrolarının yıllığı 

316 275 
131 780 6211, . . . . sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

448 055 
349 312 Geçen yılın tahsisatı 

98 743 Zammı lâzımgelen fark 

( S. Sayısı : 63 ) 
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Lira 

377 135 Maaşlar faslının 17 nci Teknik Okalıı maddesindedir. 
Hesabı : 

699 000 
228 600 

927 
39 

600 
600 

888 000 
32 

^ _ J * 

855 
356 

1 212 

200 

800 
585 

385 
835 250 

K , 
377 

t1 'T .' = 
135 

1 094 Maaşlar faslının 20 nci maddesindedir. Bu fark 6211, sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek (5) maaş nispetindeki tahsisattan doğmuştur. 

152 050 Ücretler faslının 21 nci rektörlük maddesindedir. 
Hesabı : 

259 500 1955 kadrosunun yıllığı 
39 300 Bu yıl cetvele ilâve olunan (12) kadronun yıllığı 
37 500 (86) kadroya yapılan zamların yıllığı 

140 125 6211, sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

476 425 
324 375 Geçen yılın tahsisatı 

132 050 Zammı lâzımgelen fark 

( S. Sayısı : 63) 

»> 

1955 fiilî kdarosunun yıllığı 
Fiilî kadroya alman (48) kadronun yıllığı * 

(L) cetveline alınan (40) ve (35) liralık (6) şar aded öğretmen kadro
larının yıllığı 

Fiilî kadroya alman öğretmen yardımcısı kadrosundan birerinin 7 aylığı 

6211, sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

Geçen yılm tahsisatı 

Zammı lâzımgelen fark 
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Fazlalar 

Lira 

146 250 Ücretler faslının 22 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

321 600 1955 kadrosunun yıllığı 
39 300 Bu yıl cetvele eklenen (8) kadronun yıllığı 
26 100 (65) kadroya yapılan zamların yıllığı 

161 250 6211, . . . , sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

548 250 
402 000 Geçen yılın tahsisatı 

146 250 Zammı lâzımgelen fark 

» 

40 600 Ücretler faslının 23 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. 
49 800 1955 kadrosunun yıllığı 
14 100 Bu yıl cetvele eklenen (3) kadronun yıllığı 
8 700 (21) kadroya yapılan zammın yıllığı 

30 250 6211, . . . . sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

102 850 
62 250 Geçen yılın tahsisatı 

40 600 Zammı lâzımgelen fark 

238 275 Ücretler faslının 24 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

432 600 1955 kadrosunun yıllığı 
66 000 Bu yıl cetvele konulan (11) kadronun yıllığı 
56 100 (136) kadroya yapılan zamların yıllığı 

554 700 
4 800 Geçen yıl cetvelde kadroları çıkarılıp tahsisatları bırakılan (8) aded 

50 lik işçi kadrosunun tutarı 

549 900 
229 125 6211, . . . . sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

779 025 
540 750 Geçen yılın tahsisatı 

238 275 Zammı lâzımgelen fark 

(S. Sayısı : 63) 
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FazlaU)' 

Lira 

185 575 Ücretler faslının 25 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

213 300 1955 kadrosunun yıllığı 
83 400 Bu yıl cetvele ithal olunan (15) kadronun yıllığı 
22 500 63 kadroya yapılan zamların yıllığı 

133 000 6211, . , , . 6ayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

452 200 
266 625 Geçen yılın tahsisatı 

185 575 Zammı lâzımgelen fark 
E * 

93 425 Ücretler faslının 26 ncı Maden Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

175 500 1955 kadrosunun yıllığı 
24 300 Bu yıl cetvele ilâve olunan (7) kadronun yıllığı 
21 000 50 kadroya yapılan zamların yıllığı 
92 000 6211, sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

312 800 
219 375 Geçen yılın tahsisatı 

93 425 Zammı lâzımgelen fark 

76 850 Ücretler faslının 27 nci Teknik Okulu maddesindedir» 
Hesabı : 

114 300 1955 kadrosunun yıllığı 
22 800 Bu yıl cetvele ilâve olunan (13) kadronun yıllığı 
18 000 39 kadroya yapılan zamların yıllığı 
64 625 6211, sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

219 725 
142 876 Geçen yılın tahsisatı 

76 850 Zammı lâzımgelen fark 

57 450 203 ncü fasıldadır. Bu fark üniversitenin inşaat işlerini kontrol maksadiyle kurulmuş 
olan büroda hizmet gören müstahdemlerle Elektrik ve Makine fakültelerinde açılmış 
bulunan gece kurslarında vazife gören öğretmenlerin kadrolariyle ücretlerine yapılan 
aamdan tahassul etmiştir. 

( S. Sayısı r 63) 
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Fazlalar 

Lira 

Hesabı : 
163 800 İnşaat K. bürosunda vazifeli 19 müstahdemin ücretlerinin yıllığı 
68 250 6211, sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 
50 400 Elektrik ve makine gece kursunda çalışan 12 müstahdemin ücretlerinin 

yıllığı (12 X 350 = 4 200 X 12 = 50 400) 

282 450 
225 000 Geçen yılın tahsisatı 

57 450 Zammı lâzımgelen fark 

204 ncü faslın 15 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. Bu fark bu yıl çalıştırılmaları 
kararlaşan ecnebi profesör ve uzmanların ücretlerinden doğmuştur. 
204 ncü faslın 16 ncı Maden Fakültesi maddesindedir. Bu fark bu yıl çalıştırılmaları 
kararlaşan ecnebi profesör ve uzman ların ücretlerinden doğmuştur. 

45 455 209 ncu faslın 11 nci maddesindedir. Maaş ve ücretler fasılları tahsisatlarındaki artış
lardan mütevellit kanuni bir farktır. 
Hesabı : 
3 129 425 
2 040 900 

5 170 325 
% 5,5 

25 851 625 
258 516 25 

284 367 875 
238 913 

45 455 

8 265 209 ncu faslm 12 nci maddesinde olup maaş ve ücret kadrolarındaki tahavvülün neti
cesinde meydana gelen kanuni bir farktır. 
Hesabı : 

51 703 Maaş ve ücret fasılları aın tahsisatsız yekûnunun % 1 i 
43 436 Geçen yıl tahsisatı 

8 265 Zammı lâzımgelen fark 

10 000 219 ncu faslın 12 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. Halen mevcut kadrolara ilâve
ten bu yıl 3 profesörün ordinaryüslüğe terfii ile (L) cetvelinden fiilî kadroya geçirilen 
3 doçente verilecek tazminatın farkıdır. 

67 500 

71 500 

Maaşlar faslının toplamı «(5) maaş nispetindeki tahsisat hariç» 
Ücretler faslının toplamı «(5) maaş nispetindeki tahsisat hariç» 

Geçen yılm tahsisatı 

Zammı lâzımgelen fark 

(S. Sayısı Î 63) 



Fazlalar 
Lira 
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800 219 ncu faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. Bu fark ödenecek tazminat
tan doğmuştur. 

7 200 219 ncu faslın 14 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. Bu fark fiilî kadroya alman 
3 doçent kadrosundan tevellüdetmiştir. 

8 400 219 ncu faslın 15 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. Bu fark tazminat alacak öğ
retim üye ve yardımcılarından tahassul etmiştir. 

2 174 221 nci faslındadır. Bu fark sayılı kanun gereğince ödenecek (2) maaş nispetin
de tahsisattan ileri gelmiştir. 

1 000 301 nci faslın 25 nci maddesindedir. Tahsisatın yetişmemesine binaen artırılmıştır. 
1 000 301 nci faslın 35 nci maddesindedir. Tahsisatın yetişmemesine binaen artırılmıştır. 
2 000 301 nci faslın 42 nci maddesindedir. Kürsü, lâboratuvar ve atelyelere alınacak temiz

lik malzemesi ile bunların nakliyeleri, küçük tamirleri ve ilân ücretlerinin karşılan
ması için artırılmıştır. 

500 301 nci faslın 43 ncü maddesindedir. Fakültenin temizliğinin sağlanabilmesi için bu 
miktar zammedilmiştir. 

2 000 301 nci faslın 44 ncü maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden bu mikta
rın zammına zaruret hâsıl olmuştur. 

500 301 nci faslın 45 nci maddesindedir. Madde tahsisatı yetişmediğinden artırılmak za
ruretinde kalınmıştır. 

500 301 nci faslın 46 ncı maddesindedir. Madde tahsisatı artan faaliyete kâfi gelmediğin
den dolayı artırılmıştır. 

1 000 303 ncü faslın 11 nci maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden artırılmış
tır. 

200 303 ncü faslın 13 ncü maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden artırıl
mıştır. 

200 303 ncü faslın 14 ncü maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden artırılmıştır 
200 303 ncü faslın 15 nci maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden artırılmıştır, 
200 303 ncü faslın 16 ncı maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden artırılmıştır. 
700 304 ncü faslın 11 nci maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
200 304 ncü faslın 12 nci maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
300 304 ncü faslın 13 ncü maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
200 304 ncü faslın 14 ncü maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
300 304 ncü faslın 15 nci maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
200 304 ncü faslın 16 ncı maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
250 304 ncü faslın 22 nci maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
250 304 ncü faslın 23 ncü maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
250 304 ncü faslın 24 ncü maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
250 304 ncü faslın 25 nci maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
250 304 ncü faslın 26 ncı maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 

11 075 306 ncı fasıldadır. Elbise, tulum ve fotin almaya hakkı olan müstahdemlerin ihtiyaçla
rının temini için bu miktar artırılmıştır. 

1 000 307 nci faslın 22 nci maddesindedir. Yapılacak muvakkat vazife seyahatleri dolayı-
siyle artırılmıştır. 

1 000 307 nci faslın 23 ncü maddesindedir. Yapılacak muvakkat vazife seyahatleri dolayı-
siyle artırılmıştır. 

1 000 307 nci faslın 24 ncü maddesindedir. Yapılacak muvakkat vazife seyahatları dolayı-
siyle artırılmıştır. 

( S. Sayı» : 63) 
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1 000 307 nci faslın 25 nci maddesindedir. Yapılacak muvakkat vazife seyahatları dolayısiy* 
le artırılmıştır, 

1 000 307 nci faslın 26 nci maddesindedir, Yapılacak muvakkat vazife seyahatları dolayısiy-
le artırılmıştır, 

4 000 307 nci faslın 55 nci maddesindedir. Fakülteye getirilmeleri takarrür eden ecnebi pro
fesör ve uzmanların harcırahları için konulmuştur. 

1 500 307 nci faslın 56 nci maddesindedir. Fakülteye getirilmeleri takarrür eden ecnebi pro
fesör ve uzmanlar için artırılmıştır. 

2 000 407 nci faslın 40 neı maddesindedir. Madde tahsisatının kifayet etmemesine binaen bu 
miktar artırılmıştır. 

1 000 417 nci fasıldadır. Üniversitenin sahibolduğu arazi dolayısiyle 1833 sayılı Kanun ge
reğince talebolunan Arazi Vergisinin ödenmesi için konulmuştur. 

10 000 420 nci faslın 12 nci maddesindedir.. Yıl içinde faaliyete geçecek lâboratuvar ve atel-
yelerin ihtiyaçlarının karşılanması için artırılmıştır. 

20 000 420 nci faslın 14 ncü maddesindedir. Yıl içinde faaliyete geçecek lâboratuvar Ye atel-
yelerin ihtiyaçlarının karşılanması için artırılmıştır. 

10 000 420 nci faslın 15 nci maddesindedir. Tahsisatın yetişmemesinden artırılmıştır. 
20 000 420 nci faslın 16 nci maddesindedir. Tahsisatın yetişmemesinden artırılmıştır. 
13 000 422 nci fasıldadır. Yıl içinde yapılacak muhtelif tipteki ev numunelerinin masrafları

nın karşılanması için artırılmıştır. 
2 000 423 ncü fasıldadır, iş sahası artan kurumun zaruri ihtiyaçlarının temini için artırıl

mıştır. 
2 000 424 ncü fasıldadır. Kurumun zaruri masraflarının karşılanması için artırılmıştır. 
7 000 429 ncu fasıldadır. Enstitünün genişliyen faaliyetinin istilzam eylediği masraflar için 

artırılmıştır. 
7 000 430 ncu fasıldadır. Enstitünün genişliyen faaliyetinin istilzam eylediği masraflar için 

artırılmıştır. 
7 000 431 nci fasıldadır. Enstitünün genişliyen faaliyetinin istilzam eylediği masraflar için 

artırılmıştır. 
25 000 435 nci faslın 12 nci maddesindedir. Yıl içinde yapılması kararlaştırılan kampın mas

rafları için konulmuştur. 
10 000 435 nci faslın 17 nci maddesindedir. Yıl içinde yapılması kararlaştırılan kampın mas

rafları için konulmuştur. 
1 990 453 ncü faslın 27 nci maddesindedir. İştirak edilecek kongrelere göre bu miktar artı

rılmıştır. 
2 000 476 nci fasıldadır. Makine Fakültesinde açılan kaynak kursunun masraflarının karşı

lanması için artırılmıştır, 
t 000 601 nci faslın 16 nci maddesindedir. öğrenci sayısındaki artış dolayısiyle artırılmıştır. 
5 000 601 nci faslın 17 nci maddesindedir. öğrenci sayısındaki artış dolayısiyle artırılmıştır. 

50 000 603 ncü faslın 11 nci maddesindedir. Üniversite talebe kantinine yapılacak yardım için 
konulmuştur. 

25 000 603 ncü faslın 17 nci maddesindedir. Okul talebe kantinine yapılacak yardım için ko
nulmuştur. 

2 421 387 Yekûn 

( B. S*a,yı« : 8* ) 
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Noksanları 

Lira 

4 773 217 nci faslın 17 nci maddesindedir. (2) şube şefine tazminat Ödenmiyeceği için ten
zil edilmiştir. 

6 000 219 ncu faslın 16 nci maddesindedir. Btı yıl tazminat alacaklara göre tenzil edilmiştir. 
3 000 301 nci faslın 21 nci maddesindedir. Alınması düşünülen eşyaya göre bu miktar ten

zil edilmiştir. 
10 000 301 nci faslın 27 nci maddesindedir. Alınması düşünülen eşyaya göre bu miktar ten 

zil edilmiştir. 
5 000 301 nci faslın 32 nci maddesindedir. Alınması düşünülen eşyaya göre bu miktar ten

zil edilmiştir. 
2 000 301 nci faslın 32 nci maddesindedir. Alınması düşünülen eşyaya göre bu miktar ten

zil edilmiştir. 
5 000 301 nci faslın 36 nci maddesindedir. Alınması düşünülen eşyaya göre bu miktar ten 

zil edilmiştir. 
30 000 301 nci faslın 37 nci maddesindedir. Alınması düşünülen eşyaya göre bu miktar ten* 

zil edilmiştir. 
I O00 303 ncü faslın 17 nei maddesindedir. Bu miktar bir tasarruf yapıldığından tenzil edil

miştir. 
1 000 307 nci faslın 27 nci maddesindedir. Bu miktarla idare edileceğinden tenzil edilmiştir. 

22 000 428 nci fasıldadır. Bu miktar bir tasarruf temin edilmiştir. 
10 000 452 nci faslın 12 nci maddesindedir. Fiilî duruma göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 
4 000 452 nci faslın 13 ncü maddesindedir. Fiilî duruma göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 
5 000 452 nci faslın 14 ncü maddesindedir. Fiilî duruma göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 
3 000 452 nei faslın 15 nci maddesindedir. Fiilî duruma göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 

10 000 453 ncü faslın 12 nci maddesindedir. Kongre 1955 te toplanmış olduğundan tahsisat 
çıkarılmıştır. 

2 000 601 nci faslın 11 nci maddesindedir. Fakültelerce yardım yapıldığından tahsisat çı
karılmıştır. 

123 773 Yekftr. 

Yatırımlar bütçesi gerekçesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı yatırım masrafları 1955 yılma nazaran 737 001 lira nok-
saniyle 5 443 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Noksanlık haddi zatında 912 000 lira isede bu 
miktardan geçen yılki tahsisatlarına nazaran artırılan 174 999 lira düşülünce hakiki noksanlık ya
karda belirtildiği gibi 737 001 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların miktarlariyle ilgili tertipleri aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 

Fazlalar 
Lira 

4 999 71!! nci faslın 17 nci maddesindedir. Tamirleri gereken makine ve âletler için bu mik
tar fazlasiyle konulmuştur. 

170 000 731 nci fasıldadır. Üniversite civarında satmalman arazinin geri kalan borcunun öden* 
mesi için artırılmıştır. 

174 999 Yekûn 

( S. Sayısı : 63 ) 
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Noksanları 

Lira 

35 000 701 nci İsıldadır. Yapılması gereken tamirata göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 
10 000 711 nei faslın 12 nci maddesindedır. Yapılması gereken tamirata göre bu miktar tasar

ruf edilmiştir. 
10 000 71.1 nci faslın 14 ncü maddesndedir. Yapılması gereken tamirata göre bu miktar tasar

ruf edilmiştir. 
5 000 711 nci faslın 15 nci maddesindedir. Yapılması gereken tamirata göre bu miktar tasar

ruf edilmiştir. 
2 000 711 nci faslın 16 nci maddesindedir. Yapılması gereken tamirata göre bu miktar tasar

ruf edilmiştir. 
470 000 741 nci fasıldadır. Yapılacak inşaata göre bu miktar bir tasarruf temini mümkün ol

muştur. 
380 000 742 nci fasıldadır. 6034 sayılı Kanun gereğince konulması gereken tahsisatın farkıdır. 

912 000 Yekûn 

Varidat bütçesi gerekçesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı varidatı 1955 yılma nazaran 1 560 613 lira fazlasiyle 
17 576 763 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu fazlalık haddizatında 2 459 613 lira ise de geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 
899 000 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği gibi 1 560 613 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların ilgili fasıl ve maddeleriyle mucip sebepleri aşağıda sırasiyle açıklanmıştır, 

Fazlalar 
Lira 

702 856 Birinci faslın 1 nci maddesindedir. Yatırım dışındaki masraflar için Hazineden bu 
miktar fazlasiyle tahsisat alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

264 757 İkinci fasıldadır. 1954 yılma kadar tahsilatı çeşitli varidat arasında gösterilmekte bu
lunan bu fasıl varidatının 1954 yılı tahsilatı olan (327 328) lira mezkûr vıl muham-
menatı olan (97 243) liradan % 279 nispetinde bir fazlalık husule getirmiş yani 
(230 085) lira fazla tahsilat yapılmakla beraber üniversiteye yeni alman öğrencilerle 
eski öğrencilerden tahsil olunacak harçlarda bir fazlalık olacağına binaen bu miktar 
fazlasiyle varidat temin edileceği tahmin olunmuştur. 

1 492 000 5 nci fasıldadır. Bu yıl bu miktarda nakit devredileceği tahmin edilmiştir. 

2 459 612 

Noksanlar 
Lira 

737 001 1 nei faslın 2 nci maddesindedir. Yapılması mukarrer işlerin sağladığı tasarrufun 
karşılığıdır. 

( S. Sayısı ; 63) 
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Noksanları 

Lira 

50 000 3 ncü faslın 2 nci maddesindedir. Bu maddeden 1950 yılından beri yapılan tahsilat 
seyir ve nispeti göz önünde bulundurularak bu miktar noksaniyle tahsilat yapılacağı 
tahmin edilmiştir. 

Yılı Tahmin Tahsil Fazlası Noksanı % desi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

50 000 
50 000 
123 000 
150 000 
200 000 

50 414 
108 786 
120 324 
158 328 
148 144 

414 
58.786 

— 
8 328 

— 

—_ 
— 

3 076 
— • 

51 856 

100,82 
217,57 
97,50 
105,55 
74,07 

110 000 3 ncü faslın 3 ncü maddesindedir. Bu maddeden 1950 yılından beri yapılan tahsilat se
yir ve nispetine göre bu miktar noksaniyle tahsilat yapılacağı hesaplanmıştır. 

Yılı Tahmin Tahsil Fazlası Noksanı % desi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

385 000 
150 000 
150 000 
200 000 
160 000 

129 317 
133 751 
176 437 
233 463 
44 800 

1 

— 
26 437 
33 463 

— 

255 683 
16 249 

— 
— 

115 200 

33,58 
89,16 
117,62 
116,73 
28,00 

1 999 4 ncü fasıldadır. Birkaç yıldan beri Üniversiteye bağış yapılmamış bulunduğundan 
bu miktar düşülmüş fakat tertibin muhafazası için (1) lira bırakılmıştır. 

899 000 Yekûn 

( S. Sayısı : 63 î 
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Rapor 
25,1.1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 
Yüksek Encümeniniz adına incelemekle vazifelendirdiğimiz istanibul Teknik Üniversitesi 

bütçesini tetkik ettik. 

1944 nenesinde hususi bir 'kanunla Yüksek Mühendis Mektebinden Teknik Üniversite haline 
çevrilmiş oları hu müessese 1946 da Üniversiteler Kanunu ile akademik kariyere girmiştir. Ge
rek bütçelerinin, gerekse faaliyet tarihçesinin tetkikinden, o zamandan beri memleket ihtiyaçları
na cevap vermeye çalışan terakki merhaleleriylte daima ilerlemekte olduğu görülmüştür. 

Bu müessesenin kaydettiği en büyük inkişaf kademesi 1950 den sonra, memleketin büyük 
kalkınma hareketine muvazi olarak, vâki olmuştur. 

Yurdun teknik sahadaki türlü ihtiyaçlarına hükümet daireleri ve diğre teşekküllerle kollabo-
rasyon yaparak cevap vermeye çalışan bu müessesenin 1950 den önce 1 000 den az öğrencisi var
ken bugün bu öğrenci sayısı 2 700 e çıkmıştır. 

Buna mukabil, öğretim üyesi ve yardımcısı sayısı 5246 ve 6033 sayılı Teşkilât kaııunlariyie 
tesbit edilmiş ve bu miktara, kanuni liyakati haiz elemanlar bulundukça, ilâveler yapılaraik ha
len (71) profesör, (112) doçent ve (212) asistandan mürekkep bir öğretim ailesi haline gelmiştir, 

ilk 'kuruluşunda dört fâ'külte olarak tesis edilmiş olan Teknik Üniversiteye 1953 tarihinde, Bü
yük Millet Meclisinüı arzusu ve hükümetle üni/ersitenin teşebbüsü ile bir de Maden Fakültesi 
katılmıştır. Bu fakültenin binası için, önce bütçe ile bir milyon, sonra da, 6034 sayılı Kanunla 
beş milyon lira verillmiştir. Bu bina halen Maçka Silâhhanesi restore edilmek suretiyle inşa edil
mektedir ve iki yıl sonra ikmal edileceiktir. 

Teknik Üniversitenin son zamanlarda kurduğu muhtelif enstitüler, memleketin çeşitli prob
lemleri ile yakından alâkadar olmuştur, Bunlar arasında, UNESCO Teknik Yardımı ile kurulan 

Sismoloji ve Hidrojeoloji enstitüleriyle Sivil Havacılık ve Teknik Haberleşme enstitülerini, İnşa
at Fakültesine bağlı Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu ile Su İşleri Araştırma Kurumunu, Mi-
markk Fakültesinde Yapı Araştırma Kurumunu, Makine Fakültesinde Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumunu, Motolar Enstitüsünü, Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsünü, Türk Gemi 
Endüstrisini Geliştirme Enstitüsünü zikretmek mümıkündür. Bu enstitüler ve kurumlar, kökle
ri Teknik Üniversite içinde, çalışma sahaları da üniversite dışındaki vekâletler veya diğer te
şekküller olan teknik araştırına merkezleridir. 

Motorlar Enstitüsünde yerli malzeme ile karoseri projeleri geliştirilmiş ve memleket trafik 
problemleri incelenmiş, Gemi Enstitüsünde yerli takalara ait araştırmalar yapılmış ve büyük ge
milerin projeleri hazırlanmıştır. Hidrojeolojide bir yandan kurslar açılarak üniversite mezunu 
yüksek mühendis ve jeologlardan hidrojeologlar yetiştirilmiş, bir* taraftan da memldketin 
muhtelif sahalarında yeraltı suları araştırılmıştır, 

Sismoloji Enstitüsü memleketimizin yeraltı depremlerine mâruz bir bölge olması itibariyle, 
yurdumuza uygun inşaatta alınacak tedbirler araştırmakta ve muhtelif yerlere sismolioji istasyon
ları kurarak müşahedelere başlamış bulunmaktadır. 

Makine Fakültesinde bu yıl yeni -kurulan Ziraat Makineleri Kürsüsü, memleketin pek büyük 
bir ihtiyacının «amanmda ©İt alındığını göstermektedir. Elektrik Fakültesine bağlı olarak kuru-

(S , Sayısı ; 63) 
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lan Meteoro'loji Şubesi de, Yakm-Doğu'nun bu alanda yegâne* öğretim ve arattırma merkezi 
olaca'ktır. 

Memleketin te'knik alandaki türlü elemana olan ihtiyaç mertebeleri, malûm bir teşbih ile, bir 
mahruta benzediğine göre, bunun zirvesinde yüksek mühendis, kaidesinde de kalifiye işçiler bu 
lunacaktır. 

Ortalarda, büyük sayıda teknik okulu mezunu mühendise ihtiyacolduğuna göre, teknik okul
ların sayısının artırılmasını zaruri gören üniversite, 1954 başında, 6374 sayılı Kanunla kendisi
ne bağlı bir Teknik okulu kurmuştur. Dört yıllık öğretim yapacak olan ve dört şubesi bulunan 
bu okuldaki Öğretim halen üçüncü yılındadır. Bu neticenin elde edilmesi, ilk kuruluş zamanında ta
til aylarında dahi öğretim yaparak bir yılın kazanılmış bulunmasmdandır. Bugün bu okulun 800 öğ
rencisi vardır. Normal rejim halinde (1 200) öğrencisi olacaktır, Maçka'daki Jandarma Okulu bi
nasının kısa bir zamanda restore edilmesi suretiyle bir binaya kavuşan bu müessese, günden güne arz 
ettiği inkişaf dolayısiyle, yeni binalara ihtiyaç göstermektedir. 

Teknik Üniversitenin her yıl açılış törenleri münasebetiyle rektörler tarafından iradedilen nu
tuklarda inkişaf seyri görülen ve Yüksek Encümeniniz üyelerine takdim edilmiş bulunan son nutuk
ta teferruatını okuduğumuz son yıllık gelişmelerini görmekle iftihar ettiğimiz bu müessesenin 
1956 yılı bütçe tasarısını, müsaadenizle, şu suretle hulâsa ediyorum : 

Teknik Üniversitenin 1955 yılı bütçesi toplamı : (16 016 150) lira, 
ve 1956 bütçe tasarısı toplamı da ; (17 576 763) lira 
olduğuna göre, ilk nazarda artışın : (1 500 613) lira olduğu görünür. 

Bu artıştan evvelâ, Yüksek Encümeninizce prensip kararı olarak kaldırılan ve (D) cetvelinde
ki müstahdemlerin birer derece yükseltilmesine ait bulunan meblâğın çıkarılması lâzımdır. Bunun 
tu tan : (273 700) lira, 
olduğuna göre artış : (1 286 913) 
liraya iner. 

Diğer taraftan, bu yıl maaşlara yapılan kanuni zamlarla tahsisat ilâvesi : (954 594) lira, 
ve 1955 (D) cetveli müstahdemleri ücretlerine yapılan tahsisat ilâvesi : (261 100) liradır. 
Bunların toplamı olan : (1 215 694) lira da 
bu artıştan çıkarılırsa, geriye kalan, meblâğ sadece : (71 219) lira olur. 

Maden Fakültesi, Teknik Okul ve Meteoroloji Şubesi henüz teşekküllerini tamamlamakta olduk
larına ve, bunların zaruri ihtiyaçları için talebedilen müstahdem kadroları yekûnu olan (409 700) 
lira, 

Bütçeye ilâve edilmiş olmasına göre, hakikatte, Teknik Üniversitenin maaş ve ücretlerinden gay
rı kısımlarına ait bütçesinde (338 481) liralık. 

Bir indirme vâki olmuş demektir. 

Teknik Üniversite bütçesinin incelenmesi sırasında, ilgililerin verdikleri izahlara göre bütçe ta
sarısında bâzı tadillerin yapılmasına ait temenniler tarafımızdan etrafı ile incelenmiş ve aşağıdaki 
tadil tekliflerinin yerinde olduğu müşahede edilmiştir. 

Teknik Üniversite işlerinin selâmetle yürümesi için bu tadillerin yüksek encümeninizce do ka
bul buyurulmasım rica ve temenni ederiz : 

1. Rektörlük Zatişleri Müdürlüğüne, Teknik Okul, Maden Fakültesi ve diğer teşkilâtın büyü* 
mesi yüzünden muamelâtın artmış olması göz önüne alınarak (D) cetveline 400 liralık bir memurum 

* ilâvesi ve bunun için de 202 nei faslın 21 nei maddesine 6 800 liranın ilâvesi. 

(S. Siyi*! ; 63» 



- 1 6 -
2. Teknik üniversiteye getirtilmek istenilen yabancı profesörler, halen verilmekte olan ücret

lerle memleketimize gelmeyi kabul etmemektedirler. Bunlara verilmekte olan 2 000 ilâ 2 600 lira 
ücretlerin (memleket dışına döviz olarak çıkaracakları ve halen ücretlerinin üçte biri tutarındaki 
miktarların bugünkü değerlerinde tesbit edilip ar tın İma ması şartiyle) 2 500 ilâ 4 000 liraya çıkarıl
masına ve bunun için de 204 ncü faslın maddeleri yekûnuna % 30 hesabı ile 223 200 liranın ilâvesi, 

3. Maden Fakültesi öğrencilerinin de Topografya kampı yapabilmeleri için 435 nci fasla 16 
numaralı bir madde açılarak bu maddeye 20 000 lira konulması, 

4. Memleketimizde kurulacak olan ve atom araştırmalarında en esaslı bir rol oynıyacak bir 
Rektörün, istanbul Üniversitesi ile müştereken, getirtilmesi için icabeden 700 000 liradan 350 000 li
rasının yatırımlar bütçesinde 751 nci faslın alâkalı maddesine konulması, 

5. Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde 421 - 434 ncü fasıllara ait izahatın birinci sa
tırında (Yayın) kelimesinden sonra (Temsil), ikinci satırında (Yurt içi) kelimelerinden sonra (ve 
dışı) kelimelerinin ilâvesi, 

6. 432 nci fasla (Yönetmeliğinde yazılı her türlü masraflarla Türkiye'den yabancı memleket
lere gönderilecek teknik stajyerlerin dil imtihanlarını yapacaklara verilecek ücretler de bu tertip
ten ödenir.) in ilâvesi, 

7. 451 nci fasıl izahatının başına (Teknik Üniversiteye giriş sıralama imtihanlarında öğrenci 
seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile kayıt işlerinde normal iş saatleri dışında çalışan perso
nele verilecek ücretler ve imtihanların ieabettirdiği diğer her türlü masraflar) m ilâvesi. 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1956 bütçesini bu teklifimizle beraber encümenimizin tasvibine 
arz ederiz. 

Antalya Mebusu Denizli Mebusu Diyarbakır Mebusu 
K. Akmantar M. Karasan E. Turgut 

( 8. Sayısı : 63 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 2 . II . 1956 
Esas No. 1/362 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Teknik Üniversitesi 1956 malî yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 17 . XII . 1955 tarihli ve 71-230/ 
4115 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası ve merbutatı encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maarif Vekili, Üniversite Rektörü ve 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Üniversitenin 1956 yılı bütçesini tetkik eden 
raportörlerimizin hazırladığı rapor okunduktan 
ve üniversite camiasına dâhil müesseselerin faa
liyet sahasına dâhil hususlar üzerinde vâki su
aller Maarif Vekili, Rektör ve dekanlar tara
fından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl 
ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Teknik Üniversitenin 1956 yılı masraflarını 
ihtiva eden A / l işaretli cetvel yekûnu 1955 se
nesine nazaran (2 297 614) lira fazlasiyle 
(12 133 763) ve yatırım kısmını teşkil eden A/2 
işaretli cetvel yekûnu ise (737 001) lira noksa-
niyle (5 443 000) lira olarak Hükümetçe teklif 
ve tesbit edilmiş olup artış ve eksilişlerin mu
cip sebepleri Hükümet gerekçesinde her fasıl 
hakkında ayrı ayrı arz edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan müzake
reler esnasında inşaat Fakültesi ile Teknik 
Okul talebelerinin arazi üzerinde tatbikat yapa
bilmelerini temin maksadiyle, topografya arazi 
kampı her çeşit masrafları unvanı altında 1956 
yılı bütçesinde yeniden açılmış bulunan 435 nci 
fasla Maden Fakültesi talebelerinin de topog
rafya kampı yapabilmeleri için bu fasılda açı
lacak maddeye bu maksatla (16 000) liranın 
konulması, teknik okulun, istanbul Teknik Üni
versitesi camiasına dâhil bir müessese olması 
hasebiyle tefrikine imkân olamıyacağı cihetle 
(502 nci faslın ibaresinde değişiklik yapılması ve 
yine aynı mülâhaza ile 603 ncü talebe kantin
lerine yardım faslında bir tefrike imkân ver

memek üzere fasla ait maddelerin kaldırılması 
suretiyle ayrıca bu fasla (25 000) liranın ilâvesi 
uygun görülerek A / l işaretli cetvel yekûnu bu 
değişikliklerden sonra (11 771 601) lira olarak 
eneümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Memleketimizde kurulacak olan ve atom 
araştırmalarında esaslı bir vasıta olacak bulu
nan reaktörün üzerinde istanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi ile müştereken faaliyette bulun
mak kaydiyle bütçenin yatırım kısmında yeni
den açılan 743 ncü İstanbul Fen Fakültesi ile 
müştereken tesis edilecek reaktörün gerektirdiği 
her çeşit masraflar unvanı altında bir fasıl açıl
ması ve bu fasla (700 000) liranın vaz'ı husu
sunda vâki teklif eneümenimizce kabul edilmiş 
ve bu suretle A/2 işaretli cetvel yekûnu da 
(6 143 000) lira olarak eneümenimizce tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesinin varidatını 
gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 
geçen yıla nispetle (1 560 613) lira fazlasiyle 
(17 576 763) lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
teklif edilmiş olup bu miktarın (15 444 762) 
lirasını Hazine yardımı, (1 500 000) lirasını 
eski yıllardan devreden nakit ve mütebakisini 
de üniversitenin çeşitli varidatı teşkil etmekte
dir. 

Masraf kısımlarını ihtiva eden cetvellerde 
yapılan değişikliklerden dolayı husule gelen 
fark (B) işaretli cetvelin fasıl ve maddelerine 
aksettirilmek suretiyle üniversitenin varidat 
cetveli yekûnu da (17 914 601) lira olarak en
eümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, cetvellerde yapılan değişik
liklerden sonra tesbit edilen rakamlar lâyiha
nın 1 ve 2 nci maddelerine aksettirilmek sure
tiyle ve mütaakıp maddeler hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1956 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cet-

( S. Sayısı : 63 ) 
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vellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine ara 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Balıkesir Kırklareli 
H. tmre Ş. Bakay 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Giresun Balıkesir 

M. Şener M. II. Timurta$ 
Antalya Antalya 

K. Akmantar A. Tokuş 
Aydın Çankırı 

Z. TJray T. Uygur 
Çorum Denizli 

Y. Gürsel M. Karasan 
Diyarbakır Erzurum 
//. Turgut Ş. Erker 

İstanbul 
N. Â. San 

# îzmir 
B. Bilgin 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
B. Aksoy 

Adana 
8. Ban 
Trabzon 

S. F. Kalaycıo 
Van 

K. Yörükoğh 

ğlv 

u 

İzmir 
A. Aker 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Ordu 

S. İşbakan 
Tekirdağ 

Z. Eratama/n 
Trabzon 
/. Şener 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak 
8. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1956 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
raflar için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (12 133 763) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (5 443 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (17 576 763) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1956 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden, her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için icra Vekilleri Heyeti karariyle 
kadro alınabilecek tertipler bağlı, (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl 
bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

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

MADDE 6. — istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . V I I . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı, 28 .1.1953 tarihli ve 6033 sayılı 
kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1956 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (11 771 601) lira ve yatırım mas
rafları için de, (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (6 143 000) lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1956 yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(17 914 601) 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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MADDE 7. — Masraf fasıllarında yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
haseoei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1956 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile, yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

Başvekil 
A. 31 ender es 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa V. Vekili 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

iktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

G. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderejş 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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201 

202 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

A/l -

Tahsisatın nev'i 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

- 21 —• 

CETVELİ 

Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

100 125 
646 875 
444 375 
658 875 
430 875 
349 312 
835 250 

8 906 

3 474 593 

324 375 
402 000 
62 250 

540 750 
266 625 
219 375 
142 875 

1 958 250 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

114 750 
739 430 
563 444 
773 748 
567 375 
448 055 

1 212 385 
10 000 

4 429 187 

476 425 
548 250 
102 850 
779 025 
452 200 
312 800 
219 725 

2 891 275 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

114 750 
739 430 
563 444 
773 748 
567 375 
448 055 

1 212 385 
10 000 

4 429 187 

400 350 
505 325 
90 525 

667 675 
364 650 
283 050 
194 225 

2 505 800 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profesörler ve uzman

larla bunlara yardımcı perso
nelin ücreti 

225 000 282 450 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Fakültesi înşaat 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 605 000 
= = = = = 3 

744 000 

282 450 

102 600 
97 000 

213 800 
66 000 

116 000 
9 600 

102 600 
97 000 

213 800 
133 500 
187 500 

9 600 

102 600 
97 000 

213 800 
133 500 
187 500 

9 600 

744 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Rektörlük memurları çocuk 
zammı 5 000 5 000 5 000 

12 inşaat Fakültesi memurları ço
cuk zammı 5 400 5 400 5 400 

13 Mimarlık Fakültesi memurla
rı çocuk zammı 4 000 4 000 4 000 

14 Makine Fakültesi memurları 
çocuk zammı 7 500 7 500 7 500 

15 Elektrik Fakültesi memurla
rı çocuk zammı 3 600 3 600 3 600 

16 Maden Fakültesi memurları 
çocuk zammı 2 850 2 850 2 850 

17 Teknik Okulu » » 1 500 1 500 1 500 
20 Boğum yardımı 3 000 3 000 3 000 
30 ölüm yardımı 6 000 6 000 6 000 

11 

12 
13 
14 
15 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke
senekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

38 850 

10 000 

238 913 
43 438 
12 000 
21 123 
60 000 

375 474 

38 850 

10 000 

284 368 
51 703 
12 000 
21 123 
60 000 

429 194 

38 850 

10 000 

269 402 
48 982 
12 000 
21 123 
60 000 

411 507 
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Tahsisatın nev'i 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık >> 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

4936 savılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 050 
2 850 
2 850 
2 850 
2 850 
2 850 

21 936 

42 236 

135 000 
61 600 

156 000 
91 200 
73 800 

517 600 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 050 
2 850 
2 850 
2 850 
2 850 
2 850 

17 163 

37 463 

145 000 
62 400 

163 200 
99 600 
67 800 

538 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 050 
2 850 
2 850 
2 850 
2 850 
2 850 

17 163 

37 463 

145 000 
62 400 

163 200 
99 600 
67 800 

538 000 

Emekli, dul ve yetim maaşlan 16 826 19 000 19 000 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 79 500 79 500 79 500 

4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücret 
înşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

Fakül 

İkinci 

iesi 

Fasıl yekûnu 

kısım yekûnu 

( S. Sayısı 

42 000 
2 500 

28 000 
16 000 
12 000 

100 500 

7 443 829 

: 63) 

42 000 
2 500 

28 000 
16 000 
12 000 

100 500 

9 599 419 

42 000 
2 500 

28 aoo 
16 000 
12 000 

100 500 

9 196 257 

1 
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F. M. 

301 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Rektörlük kırtasiye 
inşaat Fakültesi kırtasiye 
Mimarlık Fakültesi kırtasiyesi 
Makina Fakültesi kırtasiyesi 
Elektrik Fakültesi kırtasiyesi 
Maden Fakültesi kırtasiyesi 
Teknik Okulu kırtasiyesi 
Rektörlük döşeme 
İnşaat Fakültesi döşeme 
Mimarlık Fakültesi döşeme 
Makina Fakültesi döşeme 
Elektrik Fakültesi döşeme 
Maden Fakültesi döşeme 
Teknik Okulu döşeme 
Rektörlük demirbaş 
înşaat Fakültesi demirbaş 
Mimarlık Fakültesi demirbaş 
Makina Fakültesi demirbaş 
Elektrik Fakültesi demirbaş 
Maden Fakültesi demirbaş 
Teknik Okulu demirbaş 
Rektörlük öteberi masrafları 
İnşaat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Mimarlık Fakültesi öteberi 
masrafları 
Makina Fakültesi Öteberi mas
rafları 
Elektrik Fakültesi öteberi 
masrafları 
Maden Fakültesi öteberi mas
rafları 
Teknik Okulu öteberi masraf
ları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

( S, Sayısı 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 
1 000 

500 
1 000 

500 
1 000 
3 500 
5 000 

10 000 
3 000 
4 000 
3 000 

1.0 000 
30 000 
10 000 
10 000 
3 000 
3 000 
2 000 

15 000 
50 000 
35 000 

3 000 

2 5(M) 

3 000 

2 500 

2 500 

12 500 
100 000 
100 000 

489 000 

; 63) 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 
1 000 

500 
1 000 

500 
1 000 
3 500 
2 000 

10 000 
3 000 
4 000 
4 000 

10 000 
20 000 

5 000 
8 000 
3 000 
3 000 
3 000 

10 000 
20 000 
35 000 

5 000 

3 000 

5 000 

3 000 

3 000 

12 500 
100 000 
160 000 

441 500 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 500 
1 000 

500 
1 000 

500 
1 000 
3 500 
2 000 

10 000 
3 000 
4 000 
4 000 

10 000 
20 000 

5 000 
8 000 
3 000 
3 000 
3 000 

10 000 
20 000 
:15 000 

5 000 

3 000 

5 000 

3 000 

3 000 

12 500 
100 000 
160 000 

441 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 înşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
masrafları 

12 înşaat Fakültesi posta ve tel
graf masrafları 

13 Mimarlık Fakültesi posta ve 
telgraf masrafları 

14 Makina Fakültesi posta ve tel
graf masrafları 

15 Elektrik Fakültesi posta ve 
telgraf masrafları 

16 Maden Fakültesi posta ve tel
graf masrafları 

17 Teknik Okulu posta ve telgraf 
masrafları 

21 Rektörlük telefon masrafları 
22 inşaat Fakültesi telefon mas

rafları 
23 Mimarlık Fakültesi telefon 

masrafları 
24 Makina Fakültesi telefon mas

rafları 
25 Elektrik Fakültesi telefon 

masrafları 
26 Maden Fakültesi telefon mas

rafları 
27 Teknik Okulu telefon masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

1955 1956 yılı için 
V111 Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 
1 000 
800 
800 
800 
800 

4 000 

11 200 

4 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
3 000 

12 000 

4 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
3 000 

12 000 

1 300 

300 
200 
400 
200 
200 

1 000 
21 800 

500 
500 
500 
500 
500 

2 000 

29 900 

2 000 

500 
500 
600 
500 
400 

1 000 
21 800 

750 
750 
750 
750 
750 

2 000 

33 050 

2 000 

500 
500 
600 
500 
400 

1 000 
21 800 

750 
750 
750 
750 
750 

2 000 

33 050 
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M. 

10 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

52 

53 

54 

55 

— 36 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
înşaat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Mimarlık Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Makina Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Elektrik Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Maden Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Teknik Okulu muvakkat vazi
fe harcırahı 
Rektörlük ecnebi memleketler 
harcırahı 
înşaat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Mimarlık Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Makina Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Elektrik Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Maden Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Teknik Okul ecnebi memle
ketler harcırahı 
înşaat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair 
masrafları 
Mimarlık Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve sa
ir masrafları 
Makina Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve sa
ir masrafları 
Elektrik Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah re şa
rj* masrafları 

(•'». Sarısı 

* 1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

13 215 

500 

7 000 

5 000 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

3 500 

4 000 

32 000 

19 000 

25 000 

18 000 

15 000 
-

5 000 

5 000 

6 000 

7 500 

a ooo 
: m) 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

24 290 

500 

7 000 

6 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

2 500 

4 000 

32 000 

19 000 

25 000 

18 000 

15 000 

5 000 

5 000 

6 000 

7 500 

10 060 

Encümene© 
kabul edilen 

Lira 

24 290 

500 

7 000 

6 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

2 500 

4 000 

32 000 

19 000 

25 000 

18 000 

15 000 

5 000 

5 000 

B 000 

T §00 

ıaooa 
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M. Tahsisatın nev'i 

56 Maden Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve sa
ir masrafları 

72 tnşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

73 Mimarlık Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 

74 Makina Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 

75 Elektrik Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcı
rah ve masrafları 

76 Maden Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

77 Teknik Okul yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

"Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

80 G-eriverileeek paralar 
40 Mahkeme hare ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 6 500 6 500 

20 000 20 000 20 000 

12 500 12 500 12 500 

20 000 20 000 20 000 

12 500 12 500 12 500 

18 000 18 000 18 000 

10 000 10 000 10 000 

272 500 282 000 282 000 

6 000 6 000 6 000 

821 815 798 840 798 840 

7 000 7 000 7 000 

1 1 1 
3 000 5 000 5 000 

3 001 5 001 5 001 

(S. Sayısı : 63) 



- 2 8 

M. Tahsisatın nev'i 

Vergi ve resimler 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 

12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık Fakültesi 
14 Makina Fakültesi 
15 Elektrik Fakültesi 
16 Maden Fakültesi 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

înşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş. 
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
înşaat Fakültesi Su îşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masraflan 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
raflan 
Unesco teknik yardımı ile açı
lan ve idaresi t. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
î. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
î. T. Ü. Teknik haberleşme 
merkez her çeşit masraflan 
î. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
her çeşit masraflan 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
masraflan 
Malzeme ve îmal Usulleri Ens
titüsü her çeşit masrafları 

(S. Sayısı ; 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 1 000 1 000 

50 000 
20 000 
150 000 
110 000 
50 000 
30 000 

410 000 

60 000 
20 000 
170 000 
120 000 
70 000 
30 000 

470 000 

60 000 
20 000 
170 000 
120 000 
70 000 
30 000 

470 000 
a 

7 p00 7 000 7 000 

2 000 15 000 15 000 

2 000 4 000 4 000 

5 000 7 000 7 000 

45 000 45 000 45 000 

40 000 40 000 40 000 

34 000 34 000 34 000 

102 000 80 000 80 000 

18 000 25 000 25 000 

18 000 25 000 25 000 
63) 



- 2 9 

F. M. Tahsisatın nev'i 

431 Türk Gemi Endüstrisi Ensti
tüsü her çeşit masraflan 

432 Beynelmilel Stajyer Öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit masraflan 

433 Cigre Türkiye Merkezi her çe
şit masrafları 

434 Elektroteknik Kurumu her çe
şit masraflan 

435 Topografya arazi kampı, her 
çeşit masrafları 

12 İnşaat Fakültesi 
16 Maden Fakültesi 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

451 Yayın masrafları 
11 Rektörlük satınalma ve abone 
12 înşaat Fakültesi satınalma ve 

abone 
13 Mimarlık Fakültesi satınalma 

ve abone 
14 Makina Fakültesi satınalma 

ve abone 
15 Elektrik Fakültesi satınalma 

ve abone 
16 Maden Fakültesi satınalma 

ve abone 
17 Teknik Okulu satmalına ve . 

abone 
21 Rektörlük başka her çeşit 

masrafları 
22 înşaat Fakültesi başka her çe

şit masrafları 
23 Mimarlık Fakültesi başka her 

çeşit masrafları 
24 Makina Fakültesi başka her 

çeşit masrafları 
25 Elektrik Fakültesi başka her 

çeşit masraflan 
(S. Savu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

18 000 25 000 25 000 

10 000 10 000 10 000 
2 000 2 000 2 000 
5 000 5 000 5 000 

0 25 000 25 000 
0 0 16 000 
0 10 000 10 000 
0 35 000 51 000 

35 000 

38 500 

20 000 

50 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

90 000 

40 000 

95 000 

60 000 

35 000 

33 500 

20 000 

50 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

90 000 

40 000 

95 000 

60 000 

35 000 

33 500 

20 000 

50 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

90 000 

40 000 

95 000 

60 000 
: 63) 

I 



— 30 — 

M. Tahsisatın nev'i 

26 Maden Fakültesi başka her çe
şit masrafları 

27 Teknik Okulu başka her çeşit 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masraf
ları 

12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina > 
15 Elektrik :» 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

11 Rektörlük milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma payı 

O 1955 te İstanbul'da toplanacak 
Milletlerarası Üniversiteler 
konferansı masraflarına işti
rak payı 

22 înşaat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 

23 Mimarlık Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 

24 Makina Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 

25 Elektrik Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 

26 Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 

( S. Sayısı : 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

38 000 38 000 38 000 
30 000 30 000 30 000 
611 500 611 500 611 500 

25 000 15 000 15 000 
14 000 10 000 10 000 
25 000 20 000 20 000 
18 000 15 000 15 000 
13 000 13 000 13 000 

1 1 1 
95 001 73 001 73 001 

2 000 2 000 2 000 

10 000 0 0 

6 000 6 000 6 000 

4 000 4 000 4 000 

6 000 6 000 6 000 

4 000 4 000 4 000 

4 000 4 000 4 000 

I 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

27 Telaıik Okulu kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 2 000 2 000 

459 
476 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 
Kurslar umum masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

36 001 

15 000 
5 000 

1 490 503 

28 000 

15 000 
7 000 

1 576 502 

28 000 

15 000 
7 000 

1 592 502 

Beşinci kısım, - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1951 - 1954 yılları borçlan 
20 1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

1 000 

5J0OO 
1 

5 001 

1 000 

5 000 
1 

5 001 

1 000 

5 000 
1 

5 001 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1 

6 002 6 002 6 002 

AlUncA hısım - Yardımlar 

601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 

0 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

2 000 
18 000 
11 000 
13 000 
11 000 
4 000 
10 000 

69 000 

0 
18 000 
11 000 
13 000 
11 000 
5 000 
15 000 

73 000 

0 
18 000 
11 000 
13 000 
11 000 
5 000 
15 000 

73 000 

S. Sayısı : 63 ) 
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P. M. 

602 

603 
0 
0 

Tahsisatın nev'i 

Teknik Üniversite Talebe Bir
liklerine yardım 
Talebe kantinlerine yardım 
Rektörlük 
Teknik okulu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

0 
0 

Fasıl yekûnu 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

0 

74 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

50 000 
25 000 

75 000 

1.53 000 

5 000 
100 000 

0 
o 
o 

178 000 

7 443 829 
81 815 

1 490 503 
6 002 

74 000 

9 599 419 
798 840 

1 576 502 
6 002 

153 000 

9 196 257 
798 840 

1 592 502 
6 002 

178 000 

9 836 149 12 133 763 11 771 601 

A/2 - CETVELİ 

701 
711 

Yatırımlar 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

235 000 

50 000 
10 000 
95 000 
25 000 
15 000 

1 

195 001 

200 000 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
13 000 
5 000 

173 000 

200 000 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
13 000 
5 000 

173 000 

( S, Sayısı : 63 ) 
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1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira P. M. Tahsisatın nevi 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 Arsa bedeli 500 000 670 000 670 000 
741 Bina yapımı 1 870 000 1 400 000 1 400 000 
742 özel kanunu gereğince yapıla

cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvannm tesis ve in
şası 1 380 000 İOOÖOOO 1000000 

743 İstanbul Fen Fakültesi ile müş
tereken tesis edilecek reaktö
rün gerektirdiği her çeşit mas
raflar 0 0 700 000 

751 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

20 000 
410 000 
32 000 

583 000 
480 000 
150 000 
325 000 

2 000 000 

6 180 001 

20 000 
410 000 
32 000 

583 000 
480 000 
150 000 
325 000 

2 000 000 

5 443 000 

20 000 
410 000 
32 000 

583 000 
480 000 
150 000 
325 000 

2 000 000 

6 143 000 

f S. Sayısr : 63 ) 
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B - CETVELİ 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırım dışındaki lor i cin ve
rilenler ' ' 9 298 906 10 001 762 9 301 762 

2 Yatırımlar için verilenler 6 180 001 5 443 000 6 143 000 

Fasıl yekûnu 15 478 907 15 444 762 15 444 762 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 97 243 362 000 362 000 

3 Çeşitli varidat 
1 Kitap satışından elde edilenler 70 000 70 000 70 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc

retleri 200 000 150 000 150 000 
3 Diğer çeşitli varidat 160 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 430 000 270 000 270 000 

4 Bağışlar 2 000 1 1 
5 Eski yıllardan devren (nakit) 8 000 1 500 000 1 837 838 

UMUMÎ YEKÛN 16 016 150 17 576 763 17 914 601 
3 B = S S ( 

C - CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatm 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

(;S. SayuM : M) 
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D - CETVELİ 
Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

Yabancı dil bilir daktilo 
» » » » 

Daktilo 

» 

Memur 

Spiker 
Daktilo (Saymanlık) 
Memur » 

Merkez Bakım ve İşletme servisi 

Şef teknisyen 
Elektrik tesisatçısı 
Usta 

Kaloriferci ustası 
Kaloriferci 

Santralci 
» 

Bahçıvan 
İtfaiyeci 
Başhademe 
Hademe 
Bekei 

» 
Hastabakıcı 

» 
Doktor 

Sismoloji Enstitüsü 

Teknisiyen (Jeof'iziyen) 
Şef teknisiyen 
Teknisiyen (Jeolog) 

» (Sismolog) 
Rasıt 
Hava teknisiyeni 
Yabancı dil bilir daktilo 

350 
300 
250 
200 
175 
150 
250 
200 
250 
250 
400 

625 
350 
300 
225 
175 
100 
300 
150 
125 
100 
150 
125 
150 
150 
125 
100 
150 
100 
200 
150 
150 

625 
550 
350 
350 
350 
300 
300 

Aded Ücret 

5 Memur 
2 Laborant 
6 Hademe 

Sivil Havacılık Enstitüsü 

1 Teknisiyen 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
5 Memur 
1 Teknisyen 

Teknik Haberleşme Merkezi 

1 Şef teknisyen 
Teknisiyen 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
5 Memur 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

1 Teknisyen 
5 Memur 

4 _ Yabancı dil bilir daktilo 
5 Arşivci 
3 Şoför 

6 Hademe 

Beynelmilel stajyer öğrenci mübade
lesi Türkiye merkezi 

5 Memur (lisan bilir) 1 
4 Yabancı dil bilir daktilo 1 

1 200 
1 200 
4 100 

550 
400 
300 
300 
250 
250 

tnşaat Fakültesi 
1 Teknisiyen 
2 Laborant 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
Daktilo 

23 
5 
4 
4 
1 
1 
1 

550 
400 
350 
300 
250 
200 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

350 
300 
250 
300 
250 
200 
225 
100 

550 
350 

625 
200 
175 
150 
300 
150 
125 

( S. Sayısı : 63) 
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ö. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. 

5 Arşivci 
2 Usta 

Marangoz ustası 
Makina ustası 

» » 
Duvarcı ustası 
Kârgir Mod. ustası 

1 Desinatör 
5 işçi 
6 Hademe 

Dağıtıcı 
5 Usta 

Topograf 
Fotoğrafçı 
Bekçi 
Teknisiyen 
Tesisler teknisiyeni 
Modelci 
Ozalitçi 
Şef teknisiyen (1) 
Müt. teknisiyen (1) 
Lâb. teknisiyen (2) 
Usta 

Mimarlık Fakülten 

1 
4 
5 
2 
6 
1 

2 
4 
5 
1 

Fotoğrafçı 
Daktilo 
Memur 
Laborant 
Hademe 
Modelci 
Mülâjcı 
Mikrofilimei 
Ozalitçi 
Usta 
Yabancı dil bilir daktilo 
Memur 
Teknisyen 

» 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
5 
13 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
300 
250 
225 
175 
350 
350 
350 
350 
350 
400 
100 
100 
150 
350 
300 
200 
200 
300 
100 
250 
350 
350 
250 
625 
550 
400 
300 

350 
175 
150 
175 
100 
350 
200 
250 
200 
300 
300 
250 
400 
625 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

(1) Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu için 
(2) 8u tşleri Araştırma Kurumu için 

2 Usta 
6 İşçi 

Makine Fakültesi 

1 Teknisiyen 
Atelye gefi 

2 Usta 
» 

» 
» 
> 

1 Teknisiyen 
4 Yabancı dil bilir daktilo 

Daktilo 
1 Modelci 

Proje ressamı 
ReMaın 

2 Laborant 

6 Hademe 
5 Memur 

» 
1 Makinist 
6 îşçi 

» 
Bekçi 
Gece bekçisi 

3 Şoför 
2 Usta 

Kaynakçı ustası 
1 Ziraat teknisiyeni 
2 Ziraat makineleri atelye şefi 
1 Ziraat makinisti 

Motörler Enstitüsü 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
2 Laborant 

1 Atelye şefi 
2 Usta 
6 îşçi 

1. 350 
1 200 

17 
2 
2 
3 
8 
1 
13 
6 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
7 
12 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

625 
350 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
175 
250 
150 
225 
475 
350 
250 
175 
150 
100 
100 
150 
250 
200 
150 
100 
125 
125 
175 
300 
250 
400 
350 
300 

J 
1 
1 
2 
3 
4 
2 

300 
200 
175 
300 
250 
150 
100 

( S. Sayısı : 63 ) 



G. Memuriyetin nev'i 

- Sî -
Aded Ücret G. Memuriyetin ner'i Aded 

Malzeme ve îmal Usulleri Enstitüsü 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
2 Laborant 

Atelye şefi 
Usta 
îşçi 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 

300 
200 
175 
300 
250 
150 
100 

Türk Gemi Endüstrisini İlerletme Enstitüsü 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
2 Laborant 

1 Atelye şefi 
2 Usta 
6 îşçi 

300 
200 
175 
300 
250 
150 
100 

Isı Tekniği Ekonomi Araştırma Kurumu 

1 Teknisiyen 1 475 

Elektrik Fakültesi 

1 Teknisiyen 
> 
» 

Ressam 
5 Memur 
4 Yabancı dil bilir daktilo 
5 Memur 
2 Usta 

» 
Laborant 

6 Hademe 
6 Bekçi 
1 Harita ressamı 

14 
7 
3 
1 
2 
2 
2 
6 
4 

11 
3 

13 
4 
2 
1 

Maden Fakültesi 

1 Teknisiyen 
Şef teknisiyen 

625 
400 
400 
350 
250 
300 
175 
225 
200 
175 
150 
100 
100 
125 
350 

625 
550 

Teknisiyen 

2 Sürveyan 
1 Ressam 

Atelye şefi 
Yabancı dil bilir daktilo 

5 Memur 
» 

2 Usta 

Laborant 
» 

6 Dağtıcı 
ÎŞÇİ 

3 Şoför 
6 Hademe 
4 Daktilo 

Teknik Okulu 

1 Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

2 Desinatör 
Usta 

Laborant 

» 
5 Hastabakıcı 
4 Daktilo 
6 Başhademe 

Gece bekçisi 
Hademe 
Bahçıvan 
Meydancı 
Sicilci 
îşçi 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 

12 
1 
1 
7 
1 

10 
1 

( S. Sayısı : 63) 
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CETVELİ 

P. M. 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlarla 
bunlara yardımcı personelin ücreti 

12 İnşaat Fakültesi 

Tahsisatın nev'i 

13 Mimarlık Fakültesi 
14 Makina Fakültesi 
15 Elektrik Fakültesi 
16 Maden Fakültesi 
17 Teknik Okulu 

G CETVELİ 

Kanun 
No. 

1050 Muhasebe! Uımmniye Kanunu 
6034 Istaınbul Teknik Üniversitesine bağlı 

Maden Fakültesinin binaiariyle lâboratu-
varlarımn inşa ve tesisi hakkında Kanun 

(S , dayısı : 03) 
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L CETVELİ 

Aded Maaş D. 

6 
7 
8 
9 

10 
6 
7' 
8 
!) 

10 
11 
9 

11 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
Oku cm atı 

1 

[m 
yardımcısı 

» 
» 
» 
» 
» 

B) Memurlar 

11 Büro memuru 
12 » » 
11 Hesap memuru 
1 I Şube kâtibi 

İnşaat Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

8 Doçent 

(i 

B) öğretim yardımcıları 

9 Asistan 5 40 

Teknik Okulu 

A) öğretim üyesi 

100 
90 
80 
70 
60 

4 * 50 
ti 40 

O!) 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
30 

1 30 
2 25 
1 30 
2 30 

10 50 

B) Öğretim yardımcıları 

10 Asistan 14 35 

(1) 1956 bütçe yılında serbest bırakılan her 
dertceden birer öğretmen ile birer öğretmen yar
dımcılarının kadroları beşer ayUk olarak kulla-
mlatakfor. 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim üyesi 
o Profesör 
4 » 
5 » 
8 Doçent 

B) Öğretim yardımcıları 

9 Asistan 
10 Asistan 

Elektrik Fakültesi 

A) Öğretim üyesi 

4 Profesör 
5 » 
8 Doçent 

* B) Öğretim yardımcıları 

8 Asistan 
9 » 

10 » 

Maden Fakültesi 

A) Öğretim üy«§i 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
6 Doçent 
8 » 

1 100 
1 90 
3 80 
5 50 

B) Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 3 60 

Makina Fakültesi 

A) Öğretim üyesi 

8 Doçent 3 50 

40 
38 

90 
80 
50 

50 
40 
35 

1 125 
1 100 
2 90 
1 70 
2 §6 

( S. Sayısı : W ) 
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R • CETVELİ 

Umumi Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr kanuna bağlı «R» işaretli cetveldeki formül 
aynen uygulanır. 

Fasıl 307 - Madde 7 2 - 7 7 — Yurt içi araştırma ve inceleme harcırah ve masrafları 
Yurt içinde araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleriyle yardımcı

larının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek hareırahlariyle öğrencilere muayyen tarifeli vası
talarda ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile seyahatleri 
müddetince 6245 sayılı Kanunla tesbit edilen asgari haddi geçmemek şartiyle fakülteler, profesörler 
kurullarınca belirtilecek yevmiyeler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Lâboratuvar ve atelyeler işletme masrafları 
Lâboratuvar, atelye, kürsü, kurum, dershane ve resimhanelerle proje oda ve salonları ve müstakil 

faslı olmıyan enstitüler için alman her çeşit ders cihazı ile makine, alet ve edevat ve sairenin işletil
mesi, işletme ile ilgili ecza ve kimyevi maddeler mubayaası, temizlik ve bakımı ile ilgili her çeşit mas
raflar, işletme için alınacak her çeşit malzemenin taşınması, yerlerinin değiştirilmesi veya montajı 
ve bunların kullanılması için ihtiyar olunacak masraflarla Gümrük Resmi ve komüsyon ücretleri, 
bunlarn 500 lirayı geçmiyen badana işleri, lâboratuvar ve atelyelerde muvakkat olarak çalıştırı
lan işçilerin ücretJeri, ilân ücretleri, lâvoratuvar ve atelyelerde yapılan işin ve iş yerinin husussiyeti 
icabı giyilmesi mecburi olan her çeşit giyim eşyası masrafları, lâboratuvar ve atelye olarak çalıştı
rılan otobüslerle diğer vasıtaların istihlâk ettikleri benzin ve her çeşit yağlarla bu vasıtaların tamir 
masrafları, sigorta primleri ve Trafik Resimleri on tertipten ödenir. 

Fasıl 421 - 434 — (432 hariç) Enstitü, merkez ve kurumların her çeşit masrafları 
Büro, posta - telgraf ve telefon, yayın araştırma ve inceleme masrafları, öğretimi ilgilendiren 

malzemelerin satmalmması, tamir ve tadilleri ile her çeşit işletme masrafları, yurt içi muvakkat 
memuriyet harcırahları, yabancı profesör ve uzmanların mukavelelerinde yazılı harcırah ve mas
rafları, lâboratuvarlarda muvakkaten çalıştırılan işçilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 432 — Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi Türkiye Merkezi her çeşit masrafları 
Fasıl 451 — Yayın masrafları (Madde 21 - 29) 

öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile diploma baskı ve yazdırma ücreti, senato ka-
rariyle üye davetiye kartları ve kılavuz, yönetmelikle baskı ücretleri, yönetmelikte yazılı her türlü 
masraflarla Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek teknik stajyerlerin dil imtihanlarını 
yapacaklara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
Her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin ibate, yedirme, 

tedavi, taşıma giderleri ve bunların gündelikleri, beden terbiyesi ve spor, temas ve hareketlerinin 
gerektirdiği her türlü spor malzemesi, eşofman, şort, atlet, forma, kazak, ayakkabılar gibi giyim 
malzemeleri, top, atma ve atlama, spor vasıtaları gibi her türlü spor gereçleri, madalya, kupa, şilt, 
bayrak, flama ve benzeri mükâfatların alınması bütün malzemelerin muhafazası, spor temas ve ha
reketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad, saha veya spor yapılmasına elverişli yerlerin kira 
bedelleri3 oyuncuların ferdî kabiliyetine ve takım oyun bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanla
rının ücreti. 

( S. Sayısı : 63) 
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Fasıl 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

Senatoca tesbit edilecek esaslar dâhilinde Fakülte yönetim kurulunca yapılacak yardımlar. 

Fasıl 602 — Teknik Üniversite Talebe birliklerine yardım 
Senatoca tesbit edilecek esaslara göre yapılacak yardımlar bu tertipten ödenir 

Fasıl 603 — Talebe kantinlerine yardım 
Senatoca tesbit edilecek esaslara göre yapılacak yardımlar bu tertipten ödefnir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar bina, elektrik, havagazı kalorifer, su ve asansör gibi sabit tesisatın 

tamir masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 711 — Makine, alet ve malzemeler onarımı 
Fakültelerin ders, resim ve proje odaları, kürsü, lâboratuvar ve atölyelere ilişkin her türlü 

malzeme ve ders alet ve makinelerinin onarımı. 
Fasıl 743 — istanbul Fen Fakültesi ile müştereken tesis edilecek reaktörün her çeşit masrafları 

Bu tertipteki tahsisatın bu husus için teşkil edilecek komitece bilûmum hizmette sarfı mümkün
dür. 

Fasıl 751 — Satınalmacak makine, alet ve malzemeler (Madde 11 - 17) 
Rektörlük ve fakültelere bağlı konferans salonu, kürsü, lâboratuvar, atölye, dershane re-

simhane, proje salonu ve odalarına gerekli ve öğretimle ilgili her türlü cihaz, makine, alet, 
edevat, motor ve benzerleri, dershane sıraları, proje masaları, etelâj tabure, her çeşit alet 
muhafaza dolap ve vitrinleri, yazı tahtası, kütüphane ve aparet ile benzerlerinin ve bu yerler 
için öğretimle ilgili yazı, hesap ve teksir makineleri ve bunlann her çeşit levazımı ile diğer her 
türlü materyalin alımı ve yaptırılması masrafları ile Gümrük Vergi resimleri, ilân ücretleri, 
sigorta masrafları, somaj, ardiye, vergi, komüsyon, faiz, tazminat masrafları, nakliye üc
retleri, ambalaj ve montaj masrafları faslın ilgili maddelerinden ödenir. 

( S. Sayısı : 63 ) 
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Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1955 yılına ait kadrolar İstanbul Teknik 

Üniversitesi (E) cetveline dahil geçici hizmetliler 

(Vekiller Heyetinin 6 . V . 1955 tarih ve 4/5050 sayılı karariyle) 
Müddet Yıllık 

F. M. 

203 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler üc
reti 

Kadronun adı 

Proje ve kontrol bürosu şefi 
Yüksek mimar 
Yüksek mühendis (Statikçi) 
Yüksek mühendis (Tesisatçı) 
Baş sürveyan 
Sürveyan 
Sürveyan 
Ressam 
Sekreter 
Daktilo 

Aded 

1 
5 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

875 
875 
875 
875 
750 
550 
550 
475 
350 
250 

ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 

Yekûn 

tutarı 

10 500 
52 500 
21 000 
31 500 

9 000 
19 800 
5 500 
5 700 
4 200 
3 000 

162 700 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinde ihdas edilen gece kurslarında çalıştırılacak öğret
menler için 1955 malî yılına ait bir yıllık kadro cetveli 

Gece kursu öğretmeni 10 200 12 24 000 

İstanbul Teknik Üniversitesi(E) cetveline dâhil yabancı uzmanlar 

(Vekiller Heyetinin 5 . I V . 1955 tarih ve 4/4779 sayılı karariyle) 

204 Yabancı profesör ve 
uzmanlarla bunlara 
yardımcı personelin 
ücreti 

12 
İnşaat Fakültesi 

Prof. veya uzman 
» » » 
» » » 

Uzman 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 600 
2 500 
1 900 
2 000 

500 
350 

6 
12 
12 
12 
12 
12 

15 600 
30 000 
22 800 
24 000 

6 000 
4 200 

102 600 
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M. Tahsisatın nev'i 

14 

15 

16 

— 43 — 
Kadronun adı Aded Aylık ay 

Elektrik Fakültesi 
Prof. veya Uzman 
Uzman 

Prof. 
» 
» 

Maden Fakültesi 
veya 
» 
» 

Uzman 
i» 
ı» 

Uzman 

tutarı 

Mimarlık Fakültesi 
Prof. veya uzman 
» » » 
» » » 

Uzman 
» 

Makina Fakültesi 
Profesör 
» 
» 

Prof. veya uzman 
» » » 
» » » 
» » » 

Uzman 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 

2 500 
2 000 
2 500 
1 700 
350 

2 600 
2 000 
2 000 
2 500 
2 500 
2 500 
500 

1 000 
800 
500 

12 
12 
4 
12 
12 

12 
12 
11 
12 
6 
4 
12 
12 
12 
12 

30 000 
24 000 
10 000 
20 400 
12 600 

97 000 

31 200 
24 000 
22 000 
30 000 
45 000 
10 000 
6 000 
24 000 
9 600 
12 000 

213 800 

Müddet Yıllık 

4 
1 
1 
1 

2 500 
2 000 
675 
325 

3 
12 
12 
12 

30 000 
24 000 
8 100 
3 900 

66 000 

1 
1 
2 
1 

2 600 
2 500 
2 000 
566 

12 
12 
12 
12 

31 200 
30 000 
48 000 
6 792 

115 992 

17 
Tekrvik Okulu 

Uzman 400 12 9 600 

\>&<i 
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StaLİ S S. SAYISI : 6 4 

1956 Yılı 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 



Ankara Üniversitesi 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/356) 

T. .0. 
Başvekâlet 1.7 . XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 • 228/4119 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra 
Vekilleri Heyetince 16. XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ili-
şiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
. , A. Menderes 

Ankara Üniversitesi 19,56 yılı Bütçe lâyihası esbabı mucibesi 

Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe lâyihasının tetkikinden de anlaşılacağı üzere: Bu yıl muham
men sarfiyat (23 312 403) lira olarak bağlanmış olup 1955 yılı bütçesine nazaran (2 587 835) lira 
fazlalık arz eylemektedir. îşbu fazla fark hakkındaki mücmel malûmat aşağıdadır: 

201 — Maaşlar : 

Eektörlük : Üst dereeeler farkından zam dâhil (18 900) lira fazla fark husule gelmiştir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : 3 «100» liralık profesör kadrosunun «L» cetvelinden alınması 
ve 2 «70» lik profesör kadrosunun iadesi dolayısiyle beş maaş ikramiye karşılığı zamla birlikte 
(121 375) lira fazla fark husule gelmiştir. 

Fen Fakültesi : 2 «90» liralık profesör, 1 «70», 3 «60» liralık doçent ve 2 «60», 4 «50», 4 «40» 
liralık asistan kadrolarının «L» cetvelinden çıkarılmasına mukabil 3 «80» liralık profesör ve 2 «50» 
liralık doçent kadrolarının «L» cetveline iadesinden mütevellit zam dâhil (148 575) liralık fazla 
fark husule gelmiştir. 

Hukuk Fakültesi : 4 «60» liralık doçent kadrolarının «L» cetvelinden alınmasından ve 2 «35» 
liralık asistan kadrolarının iadesinden mütevellit 5 maaş ikramiye dâhil (84 600) lira fazlalık hu
sule gelmiştir. 

Tıp Fakültesi : 1 «90» liralık profesör, 3 «70» liralık doçent kadrolarının «L» cetvelinden çıka
rılmasından dolayı zam dâhil (311 065) lira fazla fark husule gelmiştir. 

Veteriner Fakültesi : 1 «80», 2 «70» liralık doçent ve 3 «60» 'liralık asistan kadrolarının «L» 
cetvelinden alınması dolayısiyle zam dâhil (136 250) lira fazla fark husule gelmiştir. 

Ziraat Fakütesi : 1«100», 1 «90», 2 «80» liralık profesör ve 1 «70», 2 «60» liralık doçent ve 2 «60» 

(S. Sayıea : 64) 
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1 «40», 2 «35» liralık asistan kadrolarının «L» cetvelinden alınmasından mütevellit zam dâhil 
(209 400) lira fazla fark husule gelmiştir. 

ilahiyat Fakültesi : 1 «50» liralık doçent kadrosunun «L» cetvelinden çıkarılmasından mütevellit 
zam dâhil (32 500) lira fazla fark husule gelmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi : 2 «80», 2 «70» liralık doçent ve 1 «60», 1 «50» liralık asistan kadro
larının «L» cetvelinden çıkarılmasından mütevellit zam dâhil (116 850) lira ki, bu fasıldan ceman 
(1 180 435) lira fazla tahsisat istenilmektedir. 

202 — Ücretler : 

Bu fasıldaki (1 129 530) lira fazla farkın beyanı aşağıdadır. 

Lira Dairesi İzahat 

46 155 

36 176 
88 400 
34 050 

652 400 
77 675 

154 450 
10 500 
29 675 

1 129 530 

Eektörlük 

D. T. C. 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal Bilgi] 

Yekûn 

Fakültesi 

Ler 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

İhtiyaca binaen bâzı kadroların ilâvesinden ve mev-
cut kadro ücretlerinin artırılmasından 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
»-
» 

> 
» 
» 
» 
> 
•» 
» 
» 

203 — Geçici hizmetliler ücreti : İhtiyaca binaen (2) teknisiyen ve (2) sürveyan kadroları kar
şılığı olarak yeni açılan bu fasla (42 500) lira tahsisat konulmuştur. 

204 — Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : 

Lira Dairesi İzahat 

22 320 D. T. C. Fakültesi 

21 600 Tıp Fakültesi 

(1 000) liralık bir uzman kadrosu ilâve ve (700) 
liralık bir profesör kadrosuna (800) lira ve (540) 
liralık bir okutman kadrosuna (60) lira zamdan 
mütevellit fark. 
lAded (1 500) liralık uzman kadrosunun ilâvesin
den ve altı aylık üç aded (900) liralık kadroları ye
rine bir (900) liralık 12 aylık hemşire kadrosu alın
masından mütevellit fark. 

43 920 Yeldin 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 

Maaş ve ücret tahsisatları miktarına göre hesabedilmesinden ve 5434 sayılı Kanunun geçici 
19 ncu maddesi mucibince Emekli Sandığına olan borca mahsuben ve 1956 taksiti miktarına göre 
bu yıl fazla ödeme yapılması gerektiğinden bu fasılda (122 593) lira fazla fark husule gelmiştir. 

219 — 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı. «L» cetvelinden alman pro-
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fesör, doçent, asistan kadrolarına mütenazır olarak bu fasılda «49 200» lira fazla fark husul* 
gelmiştir. 

301 — Büro masrafları : 

Kırtasiye; döşeme, demirbaş öteberi, aydınlatma, ısıtma masraflarını ihtiva eden bu fasılda 
çeşitli ihtiyaçlara binaen «25 849» lira fazla tahssat istenilmektedir. 

306 — Giyecekler : 

Hizmetli kadrolarının artması ve elbise levazımı ve dikiş ücretlerinin yükselmesi dolayısiyle 
bu fasla «5 500» lira fazla tahsisat ilâve edilmiştir. 

307 — Harcırahlar : 

Daimî, muvakkat, araştırma, ecnebi memleketler, ve ecnebi profesör ve uzmanlar harcırahlarım 
ihtiva eden bu fasıldan ihtiyaca binaen «20 500.» lira fazla tahsisat istenilmektedir. 

309 — Taşıt işletme ve onarma masrafları; 

ihtiyaca binaen bu fasıldan «4 000» lira tahsisat istenilmektedir. 

420 — Araştırma, inceleme, ve öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit masrafları : 

öğretimle ilgili her türlü alet ve levazımat fiyatlarındaki artışla beraber bilhassa Fen, Vete
riner, Ziraat fakültelerinin laboratuar malzemesi ihtiyaçlarına binaen bu fasıldan ceman «150 000» 
lira fazla tahsisat istenilmektedir. 

421 —• Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma 
re incelemelerin her çeşit masrafları : 

Mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu fasla «10 000» lira ilâve edilmiştir. 

422 — Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Doğu, Orta ve Batı Anadolu araştırma istas-
yonlarmm her çeşit masrafları : 

ihtiyaca binaen bu fasıldan «5 000» lira fazla tahsisat istenilmektedir. 

424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları : 

Çeşitli ihtiyaçlara binaen bu fasıldan ceman «80 706» lira fazla tahsisat istenilmektedir. 

741 — Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri : 

Aşağıda beyan edildiği üzere bu fasıldan Rektörlük ve fakültelerinin çeşitli ihtiyaçlara binaen 
talebettikleri tahsisat yekûnu «3 032 500» liradır. 

Lira Dairesi Ihti ıyacm nevi 

400 000 

250 000 
1 150 000 

225 000 
250 000 
757 500 

Tıp Fakültesi 

Fen Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Çocuk Sağlığı Kürsüsü «ikmal in
şaatı» için. 
inşaat ikmâli için. 
inşaat ikmali için. 
inşaat ikmali için. 
Yeni inşaat için. 
Yeni inşaat için. 

3 032 500 inşaat tahsisat yekûnu 
Geçen yıla nazaran bu fasıldan «657 500» lira fazla tahsisat istenilmektedir. 
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Rapor 

24.1.1956 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Ankara Üniversitesinin 1956 bütçesini tetkik etmiş bulunuyoruz. 

Ankara Üniversitesinin 1956 bütçesi 1955 yılma nazaran (2 587 835) liralık bir fazlalıkla 
(23 312 403) lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Tetkiklerimizin neticelerini ve tekliflerimizi arz etmekden evvel Ankara Üniversitesine ait 
müşahede ve düşüncelerimizi tesbit etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Üniversitelerimizin son yıllardaki inkişaflarını encümenimizin dikkatle takbetmekte olduğuna 
şüphe yoktur. Yıldan yıla mühim teşebbüslerde ertan tahsisler ve yatırımlarla tesis ve teçhizde 
küçümsenemiyecek neticeler alındığı kolaylıkla tesbit olunabilir. 

Buna muvazi olarak yine bütçe tertiplerinde temin edilen müsait şartlarla üniversitelerimizin 
çağdaşları arasında her gün biraz daha kıymet ve itibar kazanmak için şevkli bir çalışmaya kavuş
turulmuş olduğu da muhakkaktır. Bu, Ankara üniversitesinin bütün fakültelerinde müşahede olu
nuyor, 

Bütün fakültelerde ilmî çalışma ve araştırmalar ve bunlara ait neşriyat karyerin memleket 
içinde ve dışında tetkikleri, muasır üniversitelerle temasları, memleketimizin siyasi, idari, içtimai 
ve iktisadi kalkmmasiyle ilgili faaliyetlere yardımcı mahiyetinde telâkki olunabilecek enstitü ve 
lâboratuvar çalışmaları memnuniyeti mucibolacak derecelerde inkişaf halinde görülmektedir. 

Bu arada talebe adedi de yıldan yıla mühim nispetlerde artmakta ve ilk plânda öğretimle 
alâkalı mesai her gün biraz daha genişlemekte ve ehemmiyet kazanmaktadır. 

Umumi olarak ve kısaca tesbit ettiğimiz bu gelişmeyi inkıtaa uğratmadan matlup derecelere 
yükseltebilmenin maddi ve mânevi çareleri üzerinde eğilmek kanaatimizce bugün çok lüzumludur. 
Raportörleriniz bu bakımdan 1956 bütçesinin ihtiyaçları ne dereceye kadar karşıladığını ve Anka
ra Üniversitesinin bugünkü tevsi ve inkişaf temposuna ne derece intibak halinde bulunduğunu araş
tırmışlardır. 

Yarın için bugünden beliren ihtiyaçlar „• 

İnkişaflarını memnuniyetle müşahede ettiğimiz fakültelerin bu inkişaf içinde gitikçe sıkışık bir 
hale gelmekte oldukları görülüyor. Bu bakımdan bilhassa bina ihtiyacını karşılamak için bâzı te
şebbüslere girişildiği bütçenin onarım ve yatırım fasıllarında görülecektir. Ancak; mesaisi hakika
ten takdirimize şayan olan Tıp Fakültesi içn bir hastane ve Ziraat Fakültesi için tecrübe arazisi 
(Çiftlik) temini hususundaki Bütçe Encümenince geçen senelerde temenni edilen iki mühim mev
zuun bu sene artık ele alınması çok yerinde olacaktır. Sonra inşasına başlanan fizyoloji ve psişiatri 
klinikleri inşaatının bir an evvel bitirilmesi çareleri üzerinde de durulmak lâzımdır. 

Cari ihtiyaçlar : 

Cari ihtiyaçlar için bütçenin büyük bir eksiklik göstermediği görünüyor. Ancak; encümenimizin 
teamülüne uyarak üniversite için en müsait bütçe tertibine varmak için bâzı tedbirlere lüzum var
dır. 

1, Bu yıl bir üniversite kütüphanesinin tesisine ait hazırlıklara girişilecektir. Bunun için icab-
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_ 6 — 
eden fişleri hazırlıyacak iki aded yabancı dil bilir daktilo istihdamına lüzum gösterilmektedir. 

2. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Tarih Kurumu Matbaasının boşalttığı kısımda bir kü
tüphane tesisi düşünülmektedir. Fakültenin elinde ve şimdi hizmetlerde çok nadir ve kıymetli 
eserler vardır. Bunların tesis edilecek kütüphaneye alınması çok iyi olacaktır. 

3. Ziraat ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde telefon tesisatı yapılması gerekmektedir. 1955 yılın
da tahsisat konulduğu halde döviz temin edilemediği için yapılamıyan bu tesislerin bu yıl tamam
lanması zaruridir. 

4. Fakültelerimizin yabancı memleketlerle teması günden güne artmaktadır. Bu temasları ida
me etmek, genişletmek için bilhassa yabancı dil bilen memurların (veya daktilo) istihdamına ih
tiyaç vardır. Bu yıl hiç olmazsa Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesine 
475 lira ücretli iki ecnebi lisan bilir muhabere memuru verilmesi çok faydalı olacaktır. 

5. Hükümetçe kabul olunduğu halde ücretlilerin birer derece terfileri hali encümenimizce 
bir sözlü kanunun getirilmesine talikan kabul olunmamıştı. Bununla beraber bilhassa Tıp Fakültesin
de birçok hizmetlilerin hastaların sağlığı ile ilgili lâboratuvarlarda çeşitli mikroplu maddeler üze
rinde, gece hizmetlerinde, anatomi diseksiyon masalarında kadavralarla meşgul olmak, otopsi hiz
metlerinde bulunmak, ameliyathanelerde çalışmak gibi hizmetleri ifa edegeldiklerini, bunların 
muhakkak terfihlerine gidilmesinin doğru olacağını encümenimizce arz etmek istiyoruz. 

Tıp Fakültesinde (586) kadar müstahdemin terfihi düşünülmüştü. Bütçe Encümeni ücretlerin 
bir derece artırılmasını kabul etmediğinden bu miktar müstahdemlere olmasa bile fakülte kli
niklerinde kaydettiğimiz hayati hizmetlerde feragatle çalışan (289) kadar müstahdemin bir dere
ce üstün ücret almaları zaruretinin kabul buyurulmasmı temenniye şayan bulmaktayız. 

6. Fakültelerin hizmetinde olan şoförlerin de devlet dairelerindeki şoförlerle ayarlı olarak üc
retlerinin (300) liraya çıkarılması hakkaniyete uygun olacaktır kanaatindeyiz. 

7. Yine personel ile ilgili olarak Hukuk Fakültesinde (35) lira maaşlı iki kütüphaneci asis
tan (L) cetveline iade edildikleri halde bunların yerine alınmak istenen (300) lira ücretli iki me
mura ait tahsisatın bütçeye konulduğu görülmüştür. Hizmetin aksamaması için bu tahsisatın ka
bulü muvafık görülmektedir. 

8. Fen Fakültesinde tedris ile ilgili malzemenin, kimyevi maddelerin piyasadan temininde 
büyük zorluklar çekilmektedir. Bu maddeler ekseriya değerlerinden beş, on misli fiyatla buluna
bilmektedir. Bu fakültemiz için olduğu gibi diğer fakültelerde de dış tediyeyi icabettiren tahsis
lerin hükümetçe döviz olarak rektörlük emrine verilmesi halinde büyük tasarruflar elde edilmesi 
mümkündür. 

9. Fen Fakültesi lâboratuvarlarma konacak aspratörler için (9 300) dolar istenmektedir. Ak
reditifi açıldığı halde henüz transferi yapılmadığı için aspratörler getirtilip takılamamıştır. Bu 
yüzden lâboratuvarlarda hattâ bâzı zehirlenmeler olduğu görüldüğünden bu transferin bir an ev
vel temini icabetmektedir. 

10. Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin New-York Üniversitesiyle, Veteriner ve Ziraat 
fakültelerinin Nebraska Üniversitesiyle yaptığı anlaşmaların gerektirdiği masraflar meyanında 
bulunan personel masraflarının 1955 yılında bu seneye mahsus olarak Divanı Muhasebatla muta
bakat temini suretiyle tediyesi mümkün olmuş ise de; mahiyeti itibariyle geçici hizmetliler ola
rak kadroya bağlanması icabeden bu hizmetler için lüzumlu tahsisatın tertibi mahsusundan ten
ziliyle geçici hizmetliler bölümüne alınmasını zaruri görmekteyiz. 

( S. Sayısı : 64 ) 



Bütün bu ihtiyaçlarla ilgili olan fasıl ve maddelere mütaallik tekliflerimiz aşağıdadır, 

Ankara Üniversitesinin 1956 bütçesini bu tekliflerimizle beraber encümenimizin tasvibine arz 
ederiz. 

Antalya Mebusu Denizli Mebusu 
K. Akmanlar M. Karasan 

Masrafın nevi 

Rektörlük, hizmetliler ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi hizmetliler ücreti 
Fen Fakültesi hizmetliler ücreti 
Hukuk Fakültesi hizmetliler ücreti 
Tıp Fakültesi hizmetliler ücreti 
Veteriner Fakültesi hizmetliler ücreti 
Ziraat Fakültesi hizmetliler ücreti 
Siyasal Bilgiler Fakültesi hizmetliler ücreti 

Geçici hizmetliler : 
Veteriner Fakültesi geçici hizmetliler 
Ziraat Fakültesi geçici hizmetliler 
Siyasal Bilgiler Fakültesi geçici hizmetliler 

Ziraat Fakültesi telefon masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi telefon masrafları 

Tıp Fakültesi Hastanesinin inşasına 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi onarımı 

Fftiü yekunu 

Fasıl yakûnu 

Fasıl yekûnu 

Diyarbakır Mebusu 
H. 

F. 

202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 

203 
203 
203 

304 
304 

701 

Turgut 

M. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 

16 
17 
19 

27 
29 

12 

Yıllık tutan 

15 300 
8 075 
1 700 
10 200 
124 950 
4 250 
3 400 
9 775 

177 650 

9 350 
44 200 
142 800 

196 350 

55 000 
35 000 

90 000 

1 000 000 
25 000 
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Bütçe Encümeni m,.zbatası 

T. B. M. M. 
Bütç6 Encümeni 
Esas No. 1/356 
Karar No. 40 

Yüksek 

Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâ
letin 17 . XII . 1955 tarihli ve 71 - 228/4119 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası ve 
merbutatı ile birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Maarif Vekili, Üniversite rektörü 
ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi, 

Üniversitenin 1956 malî yılı bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırladığı rapor incelendikten ve üniversitenin 
faaliyet sahasına giren hususlar hakkında vâki 
sualler Maarif Vekili, üniversite rektör ve fa
külte dekanları tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin müzakere
sine geçilmiştir. 

Ankara Üniversitesinin 1956 malî yılı masraf 
tertiplerini ihtiva eden A / l işaretli cetvel ye
kûnu geçen yıla nispetle (2 460 334) lira fazla-
siyle (19 914 901) ve yatırım kısmını teşkil 
eden A/2 işaretli cetvel yekûnu ise yine (127.501) 
lira ziyadesiyle (3 397 502) lira olarak Hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiş olup artış ve 
eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçe
sinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz 
ve izah edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan tetkik 
ve müzakerat sonunda 424 ncü faslın 13 ncü Tıp 
Fakültesi Hastanesi umumi masrafları maddesi
ne, yatak başına yapılan zam teklifinden husule 
gelen (15*3 037) lira zammedilmiş ve Fen Fakül
tesine Botanik teknisiyeni olarak bir aded 300 
lira ücretli kadro ilâve edilmiş ve bu suretle 
A / l işaretli cetvel yekûnu da encümeninıizce 
(19 480 348) lira olarak tesbit ve kabul edil
miştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cet
velin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan inceleme
de Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin Tarih Ku-

<s. 

S . II. 1956 

Reisliğe 

rumu Matbaasının tahliye ettiği kısmında Fakül
tenin elinde mevcut kıymetli eserleri ihtiva edecek 
bir kütüphane tesisi lüzumu hakkında raportörle
rimiz tarafından vâki teklif üzerine 701 nei fas
lın 12 nci maddesine (25 000) ve 741 nci fas
lın 20 nci yapı işleri ve tesisler maddesine, Tıp 
Fakültesi ikmal inşaatı için tefrik edilen tahsi
sata ilâveten, (450 000) liranın ilâvesi encüme-
nimizce kabul edilmek suretiyle A/2 işaretli 
cetvel yekûnu da (3 872 502) lira olarak tes
bit edilmiştir. 

Üniversitenin 1956 malî yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu (20 342 402) 
lirası umumi bütçeden verilecek tahsisattan 
(2 650 000) lirası eski yıllardan devreden na-
kitten ve mütebakisi üniversitenin çeşitli vari
datından mürekkebolmak üzere (23 312 403) 
lira olarak hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

A / l ve A/2 işaretli masraf tertiplerini ihtiva 
eden cetvellerin fasıl ve maddeleri üzerinde yu
karda arz edilen değişikliklerin yapılmasından 
mütevellit husule gelen tahsisat yekûnlarına 
tekabül etmek üzere yapılan tadilâttan sonra 
üniversitenin varidatını gösteren (B) işaretli 
cetvel yekûnu da (23 352 850) lira olarak en
cümeninıizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Daimî inkişaf halinde bulunan Ankara Üni
versitesinin sıkışık vaziyette bulunan fakültele
rinin bina ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle 
bütçenin yatırım kısmında tahsisat vaz'edilmiş 
olduğu memnuniyetle müşahede edilmekle bera
ber mesaisi şayanı takdir görülen Tıp Fakülte
si için bir hastane ve Ziraat Fakültesi için de 
bir tecrübe arazisi temini hususundaki encüme
nimizin geçen senelerde izhar ettiği temenninin 
bu sene tahakkukunu görmek arzusu encümen 
kararı olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleri, cet
vel yekûnlarında husule gelen rakam değişik
likleri aksettirilmek suretiyle ve mütaakıp mad-
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deleri hükümetin 
edilmiştir. 

teklifi veçhile ) aynen kabul 

Ankara Üniversitesinin 1956 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası 
Umumi Heyetin 

merbutatı cetvellerle birlikte 
tasvibine arz 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Aydın 
Z, TJray 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Antalya 
K. Akmanlar. 

Çankırı 
T. Uygur 

edilmek üzere 

Mazbata M. 
Giresun 

M. Şener 

Antalya 
, A. Toku§ 

Çorum 
Y. Gürsel 

Denizli 
M. Karasan 

Erzurum 
Ş. Erktr 

îzmir 
B. Bilgin 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Ordu 
S. îşbakan 

Trabzon 
S. F. Ralaycıoğlu 

Yozgad 
D. AkUl 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
N. 1. Sav 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Niğde 

Elâzığ 
, ö. F. S anaç 

İzmir 
A. Ak$r 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
A. N. Kadıoğlu R. Aksoy 

Adana 
S. Ban 
Trabzon 

. / . Şener 
* 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Van 
K. Törükoğlu 

Zonguldak 
8, Ataman 

İ S. Sayı» : 64 > 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1956 yüı bütçe kanunu lâyi-
hası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1956 Büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 914 901) lira ve yatırım masraf lan için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 397 502) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1956 Büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
«B» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 23 312 403 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1956 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı «C» işaret
li cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı vari
datın tarh ve tahsiline 1956 Bütçe yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30 . 
V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı «D» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 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 Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olması §arttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin Kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı «I» sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik «L» işaretli cetvelde gösteri
lenler 1956 bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı Bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 
1928 - 1954 Bütçe yıllarına aidolup da Muhase-

BÜTÇE ENCÜMENİ TADİLİ 

Ankara Üniversitesi 1956 yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1956 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 480 348) lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 872 502) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1956 büt-
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı «B» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(23 352 850) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 64 ) 



— İ l -
HÜ. 

bei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 19.56 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 neı kısım 
fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf faslından yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı «R» işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

B. E. 

Başvekil ve M. M. V. Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
§. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
Ft Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

G. ve inhisarlar Veküi 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Veküi 
N. KÖrez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

MADDE 7, — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masraftan 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
ilahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Mukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
ilahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

103 500 

805 125 
607 500 
494 250 

2 029 125 
626 625 
888 375 
199 125 
519 375 
10 625 

6 283 625 

82 875 

102 375 
204 000 
96 000 

1 138 125 
190 500 
406 125 
28 125 
85 500 

2 333 625 

0 

237 480 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

122 400 

926 500 
756 075 
578 850 

2 340 190 
762 875 

1 097 775 
231 625 
636 225 
11 545 

7 464 060 
y.. , . , , ""7; • - ;—;"" ' \ î 

129 030 

138 550 
292 400 
130 050 

1 790 525 
268 175 
560 575 
38 675 

115 175 

3 463 155 

42 500 

259 800 

Encümene» 
kabul edilen 

Lira 

122 400 

926 500 
756 075 
578 850 

2 340 190 
762 875 

1 097 775 
231 625 
636 225 
11 545 

7 464 060 

103 275 

116 025 
236 300 
108 800 

1 507 300 
224 825 
460 275 
33 575 
96 900 

2 887 275 

42 500 

259 800 

O . gayra: 64> 



1 3 -

F. M. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

208 

10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

187 200 
45 600 

147 000 
1 

54 000 
102 720 
87 200 

861 201 

80 000 
14 000 
13 000 

107 000 

1956 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

187 200 
45 600 

168 600 
1 

54 000 
102 720 
87 200 

905 121 

80 000 
14 000 
13 000 

107 000 

lı için 
Encümene* 

kabul edilen 
Lira 

187 200 
45 600 

168 600 
1 

54 000 
102 720 
87 200 

905 121 

80 000 
14 000 
13 000 

107 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş ke-

10 000 

217 

10 000 10 000 

12 
13 
14 
15 

11 
12 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 

376 007 
68 365 
21 000 
34 984 

100 000 

600 356 

5 391 

4 736 

416 590 
75 745 
24 000 
30 000 

171 630 

717 965 

5 391 

4 736 

404 140 
73 485 
24 000 
30 000 

171 630 

703 255 

5 391 

4 736 

( S. Sayısı : 64 ) 



14 

M. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Tahsisatın nev'i 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
ilahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

1956 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 

13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Sivasal Bilsrih 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret ve harcırahlariyle 
başka masrafları 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

L 

-

Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

188 400 
113 400 
93 600 
169 800 
108 000 
153 400 
26 800 
52 800 

906 200 

188 400 
113 400 
93 600 
169 800 
135 600 
175 000 
26 800 
52 800 

955 400 

188 400 
113 400 
93 600 
169 800 
135 600 
175 000 
26 800 
52 800 

955 400 

500 500 500 

5 000 
1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 500 
3 000 

17 000 

11 149 032 

5 000 
1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 500 
3 000 

17 000 

13 712 226 

5 000 
1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 500 
3 000 

17 000 

13 121 636 

( S. Sayısı : 64 ) 
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F. M. 

301 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 
32 

33 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim, 
masrafları 

Büro masrafları 
Rektörlük kırtasiye masrafları 
Dil ve Tarih - Coğraiya Fa
kültesi kırtasiye masrafları 
Fen Fakültesi kırtasiye mas
rafları 
Hukuk Fakültesi kırtasiye 
masrafları 
Tıp Fakültesi kırtasiye mas
rafları 
Veteriner Fakültesi kırtasiye 
masrafları 
Ziraat Fakültesi kırtasiye mas
rafları 
î lâhiyat Fakültesi kırtasiye 
masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi kır
tasiye masrafları 
Rektörlük döşeme masrafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi döşeme masrafları 
Fen Fakültesi döşeme masraf
ları 
Hukuk Fakültesi döşeme mas
rafları 
Tıp Fakültesi döşeme masraf
ları 
Veteriner Fakültesi döşeme 
masrafları 
Ziraat Fakültesi döşeme mas
rafları 
î lâhiyat Fakültesi döşeme mas
rafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi dö
şeme masrafları 
Rektörlük demirbaş masrafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi demirbaş masrafları 
Fen Fakültesi demirbaş mas
rafları 

( S. Sayısı ; 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 

2 500 

1 000 

2 400 

6 000 

2 000 

2 000 

900 

2 400 
2 500 

5 000 

25 000 

3 000 

14 000 

3 000 

5 000 

8 000 

7*000 
3 000 

5 000 

12 500 
64) 

1956 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

2 500 

1 000 

4 000 

6 000 

2 000 

2 000 

900 

2 400 
1 000 

5 000 

15 000 

3 000 

14 000 

4 000 

7 500 

8 000 

7 000 
2 000 

5 000 

10 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

l 000 

2 500 

1 000 

4 000 

6 000 

2 000 

2 000 

900 

2 400 
1 000 

5 000 

15 000 

3 000 

14 000 

4 000 

7 500 

8 000 

7 000 
2 000 

5 000 

10 000 



10 

M. Tahsisatın nev'i 

34 Hukuk Fakültesi demirbaş 
masrafları 

35 Tıp Fakültesi demirbaş mas
rafları 

36 Veteriner Fakültesi demirbaş 
masrafları 

37 Ziraat Fakültesi demirbaş mas
rafları 

38 İlahiyat Fakültesi demirbaş 
masrafları 

39 Siyasal Bilgiler Fakültesi de
mirbaş masrafları 

41 Rektörlük öteberi masrafları 
42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi öteberi masrafları 
43 Fen Fakültesi öteberi masraf

ları 
44 Hukuk Fakültesi Öteberi mas

rafları 
45 Tıp Fakültesi Öteberi masraf

ları 
46 Veteriner Fakültesi öteberi 

masrafları 
47 Ziraat Fakültesi Öteberi mas-

rafları 
48 İlahiyat Fakültesi öteberi 

masrafları 
49 Siyasal Bilgiler Fakültesi Öte

beri masrafları 
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi avdınlatma masrafları 
53 Fen Fakültesi aydmlatma Mas

rafları 
54 Hukuk Fakültesi aydmlatma 

masrafları 
55 Tm Fakültesi aydmlatma mas

rafları 
56 Veteriner Fakültesi aydmlat

ma masrafları 
57 Ziraat Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
58 İlahiyat Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ay

dınlatma masrafları 

1955 1956 yılı için 
Y11 i Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 000 
20 000 
1 250 
2 000 
5 000 
4 000 
2 000 
12 000 
10 000 
10 000 
11 200 
10 000 
10 000 
1 000 
7 000 
7 500 
15 000 
6 000 

1 
10 000 
21 000 
2 000 
10 000 

2 000 
20 000 
2 000 
2 000 
4 000 
4 000 
2 000 
12 000 
10 000 
10 000 
11 200 
14 000 
10 000 
2 000 
10 000 
12 500 
15 000 
6 000 

1 
10 000 
21 000 
2 000 
10 000 

2 000 
20 000 
2 000 
2 000 
4 000 
4 000 
2 000 
12 000 
10 000 
10 000 
11 200 
14 000 
10 000 
2 000 
10 000 
12 500 
15 000 
6 000 

1 
10 000 
21 000 
2 000 
10 000 

( S. Sayısı : 64 ) 
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F, 

304 

M. 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Tahsisatın nev'i 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ısıtma masrafları 
Fen Fakültesi ısıtma masraf
ları 
Hukuk Fakültesi ısıtma mas
rafları 
Tıp Fakültesi ısıtma masraf
ları 
Veteriner Fakültesi ısıtma 
masrafları 
Ziraat Fakültesi ısıtma mas
rafları 
İlahiyat Fakültesi ısıtma mas
rafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ısıt
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

24 000 

55 000 

25 000 

1 

42 950 

42 950 

1 

11 000 

493 053 

1956 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

24 000 

55 000 

25 000 

1 

42 950 

42 950 

5 000 

13 000 

502 902 
— . • • • • • • L . J 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

24 000 

55 000 

25 000 

1 

42 950 

42 950 

5 000 

13 000 

502 902 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 1 000 1 000 1 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

11 

12 

13 

14 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi posta ve telgraf ücret
leri 
Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 
Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

900 
1 000 
1 500 
6 000 
1 500 
1 000 

300 
3 000 

16 200 

500 

3 000 

500 

750 

900 
1 000 
1 500 
6 000 
1 500 
1 000 

300 
3 000 

16 200 

500 

2 000 

750 

750 

900 
1 000 
1 500 
6 000 
1 500 
1 000 

300 
3 000 

16 200 

500 

2 000 

750 

750 
( S. Sayısı : 64 ) 



— 18 — 
1955 1956 yıh için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

15 

16 

17 

18 

19 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 
Veteriner Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 
Ziraat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 
ilahiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi pos
ta ve telgraf ücretleri 
Rektörlük telefon masrafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi telefon masrafları 
Fen Fakültesi telefon masraf
ları 
Hukuk Fakültesi telefon mas
rafları 
Tıp Fakültesi telefon masraf
ları 
Veteriner Fakültesi telefon 
masrafları 
Ziraat Fakültesi telefon mas
rafları 
îlâhiyat Fakültesi telefon mas
rafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi te
lefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

1 500 

1 300 

1 500 

500 

1 000 
3 000 

3 500 

7 000 

3 500 

8 640 

5 000 

49 000 

2 000 

40 000 

132 190 

1 500 

1 300 

1 500 
. 

500 

1 000 
3 000 

4 500 

7 000 

3 500 

10 000 

8 000 

9 000 

2 000 

5 000 

61 800 

1 500 

1 300 

1 500 

500 

1 000 
3 000 

4 500 

7 000 

3 500 

10 000 

8 000 

9 000 

2 000 

5 000 

61 800 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Giyecekler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya 
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
îlâhiyat » 

Fa-

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

2 300 

5 000 
8 000 
5 200 

15 000 
9 100 

10 000 
1 000 
3 000 

58 600 

3 000 

6 500 
8 000 
6 500 

15 000 
9 600 

10 000 
1 500 
4 000 

64 100 

3 000 

6 500 
8 000 
6 500 

15 000 
9 600 

10 000 
1 500 
4 000 

64 100 

(fi. Sayısı : 64 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
21 Rektörlük muvakkat vazife 

harcırahı 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi muvakkat vazife harcı
rahı 

23 Fen Fakültesi muvakkat vazi- • 
fe harcırahı 

24 Hukuk Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

25 Tıp Fakültesi muvakkat vazife 
harcırahı 

26 Veteriner Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

27 Ziraat Fakültesi muvakkat va
zife harcırahı 

28 ilahiyat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

29 Siyasal Bilgiler Fakültesi mu
vakkat vazife harcırahı 

42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ecnebi memleketler 
harcırahı 

43 Fen Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı 

44 Hukuk Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 

45 Tıp Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı 

46 Veteriner Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 

47 Ziraat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 

48 İlahiyat Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 

49 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi memleketler harcırahı 

52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ecnebi profesör ve uz
manları harcırah ve masrafları 

53 Fen Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanları harcırah ve mas
rafları 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 5 000 5 000 

3 000 3 000 3 000 

9 000 
6 000 
5 500 
9 000 
3 000 
5 000 
2 000 
5 000 

9 000 
8 000 
5 500 
12 000 
3 000 
5 000 
2 500 
5 000 

9 000 
8 000 
5 500 
12 000 
3 000 
5 000 
2 500 
5 000 

11 000 
9 000 
3 200 
9 000 
7 600 
7 500 
3 500 
11 000 

11 000 
9 000 
3 200 
9 000 
7 600 
7 500 
3 500 
11 000 

11 000 
9 000 
3 200 
9 000 
7 600 
7 500 
3 500 
11 000 

8 000 8 000 8 000 

14 500 10 000 10 000 
( S, Sayısı : H) 
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M. Tahsisatın nev'i 

54 Hukuk Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 

55 Tıp Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanları harcırah ve mas
rafları 

56 Veteriner Fakültesi ecnebi pro_ 
fesör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 

57 Ziraat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 

58 İlahiyat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi profesör ve uzmanları 
harcırah ve masrafları 

72 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yurt içi araştırma, in
celeme harcırah ve marafları 

73 Fen Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah ve 
masrafları 

74 Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah ve 
masrafları 

75 Tıp Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah ve 
masrafları 

76 Veteriner Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme harcırah 
ve masrafları 

77 Ziraat Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah ve 
masrafları 

78 îlâhiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme harcırah 
ve marafları 

79 Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt 
içi araştırma, inceleme harcı-
rah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

( S. Say 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

talısisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 500 4 500 4 500 

5 000 10 000 10 000 

1 1 J 

6 000 6 000 6 000 

1 000 1 000 1 000 

5 000 5 000 5 000 

6 000 8 000 8 000 

8 000 10 000 10 000 

2 500 2 500 2 500 

2 000 4 000 4 000 

10 000 10 000 10 000 

25 000 25 000 25 000 

5 000 5 000 5 000 

3 000 5 000 5 000 

217 801 233 801 233 801 



âl 

M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yıh için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Rektörlük 1 000 1 000 1 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

11 

12 

31 

32 

51 

52 

61 

62 

71 

72 

91 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Rektörlük taşıtları işletme 
masrafları 
Rektörlük taşıtları onarma 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme masrafları 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarma masrafları 
Ziraat Fakültesi taşıtları işlet
me masrafları 
Ziraat Fakültesi taşıtları onar
ma masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
şıtları işletme masrafları 

1 000 
500 

2 000 
500 

1 000 
3 000 

500 
1 000 

10 500 

3 000 

1 500 

4 500 

2 000 

15 000 

3 000 

5 000 

4 000 

6 000 

2 000 

2 500 

1 000 
500 

2 000 
500 

1 000 
3 000 

500 
1 000 

10 500 

3 000 

1 500 

4 500 

3 000 

15 000 

3 000 

5 000 

4 000 

8 000 

3 000 

2 5Q0 

1 000 
500 

2 000 
500 

1 000 
3 000 

500 
1 .000 

10 100 

3 000 

1 500 

4 500 

3 000 

15 000 

3 000 

5 000 

4 000 

8 000 

3 000 

2 500 

(S. İkTUl : #4) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

92 Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
şıtları onarma masraflar] 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 49 500 53 500 53 500 

Üçüncü kısım yekûnu 977 844 942 803 942 803 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 7 500 7 500 7 500 
407 Geriverilecek paralar 500 500 500 
419 Mahkeme masrafları 4 000 4 000 4 000 
420 Araştırma, inceleme ve öğre

timi ilgilendiren malzemeler 
ile ilgili her çeşit masraflar 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

15 000 
350 000 
12 000 

570 000 
175 000 
350 000 

6 000 
13 000 

1 491 000 

20 000 
400 000 
12 000 

440 000 
220 000 
400 000 

6 000 
13 000 

1 511 000 

20 000 
400 000 

12 000 
440 000 
220 000 
400 000 

6 000 
13 000 

1 511 000 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit mas
rafları 15 000 25 000 25 000 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğa vo Or
ta ve Batı Anadolu araştırma 
istasyonlarının her çeşit mas
rafları 25 000 30 000 30 000 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitü
sünün her çeşit masraflara 10 000 10 000 10 000 

( S. Sayısı : 64 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 

11 Tıp Fakültesi hastanelerinden 
başka hastanelerde buiunan 
kıliniklerin öğretimi ilgilendi
ren masrafları ile yatak bedeli 
ve her çeşit masrafları 

12 Hastanelerde doyurulacakların 
yiyecek bedeli 

13 Tıp Fakültesi Hastanesi umu
mi masrafları 

Fasıl yekûnu 

432 Nebreska ve Newyork Üniver
siteleriyle yapılan anlaşmala
rın gerektirdiği her çeşit mas
raflar 

14 Hukuk Fakültesi 
16 Veteriner Fakültesi 
17 Ziraat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

433 Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 

434 Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 

435 % İdari ilimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 

436 Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masraflan 

437 tskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 

438 Türk îslâm Sanatları Enstitü
sü her çeşit masraflan 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

27 010 27 010 *27 010 

413 230 493 936 493 936 

1 780 000 1 660 375 1 816 412 

2 220 240 2 181 321 2 337 358 

0 111 000 111 000 
75 000 50 000 50 000 
250 000 200 000 200 000 
230 000 139 000 139 000 
555 000 500 000 500 000 

6 000 6 000 6 000 

12 500 12 500 12 500 

17 500 17 500 17 500 

25 000 25 000 25 000 

10 000 10 000 10 000 

10 000 10 000 10 000 

('&'Sayısı : 64) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
11 Rektörlük satınalma ve abone 

masrafları 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi satınalma ve abone 
masrafları 

13 Fen Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

14 Hukuk Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

15 Tıp Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

16 Veteriner Fakültesi satınalma 
ve abone masrafları 

17 Ziraat Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

18 İlahiyat Fakültesi satınalma 
ve abone masrafları 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi sa
tınalma ve abone masrafları 

21 Rektörlük çeşitli yayın masraf
ları 

22 Dil ve Tarih -, Coğrafya Fa
kültesi çeşitli yayın masraf
ları 

23 Fen Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 

24 Hukuk Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 

25 Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 

26 Veteriner Fakültesi çeşitli ya
yın masrafları 

27 Ziraat Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 

28 İlahiyat Fakültesi çeşitli ya
yın masrafları 

29 Siyasal Bilgiler Fakültesi çe
şitli yayın masrafları 

Fasıl yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 1 500 1 500 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

15 000 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

10 000 

20 000 

30 000 

15 000 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

15 000 

50 000 

65 000 

60 000 

70 000 

30 000 

50 000 

40 000 

60 000 

653 500 

50 000 

65 000 

60 000 

70 000 

30 000 

50 000 

40 000 

60 000 

653 500 

50 000 

6^ 000 
60 000 

70 000 

30 000 

50 000 

40 000 

60 000 

653 500 

( &. -mjm : «M 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yık için 
Hükümetçe Encümenee 

istenen -kabul edil«n 
Lira Lira 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masrafları 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

1 500 

8 000 
6 500 
5 000 

11 250 
2 000 
6 000 
2 500 

14 400 

57 150 
vrr~,—: : 

1 500 

8 000 
6 500 
5 000 

11 250 
2 000 
6-000 
2 500 
6 000 

48 750 

1 .300 

8 000 
6 500 
5 000 

11 250 
2 000 
6 000 
2 500 
6 000 

48 750 

453 Milletlerarası münasebetlerin 

Gerektirdiği masraflar 
İniversitelerarası birliğe ka

tılma payı 1 500 1 000 1 000 
20 Milletlerarası kongre ve kon

feransların her çeşit masrafları 
ile bunlara katılacakların har
cırah ve masrafları 70 000 70 000 70 000 

Fasıl yekûnu 71 560 71SGO 71 «00 

459 Spor masrafları 10 000 10 000 10 000 

Dördüncü kısım yekûnu 5 201 390 5 133 571 5 289 608 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 4 000 4 000 4 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1951 - 1954 y 
20 1928 - 1950 

rı borçları 4 000 
» 1 

l ü ü VâkÛnu 4 001 

( «. tiftytftl : M ) 

4 000 
1 

4 001 

4 000 
1 

4 001 



26 

F. 

505 

601 

M. 

.10 

12 

13 
n 15 
16 
17 
18 
19 

Tahsisatın nev'i 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
Ecnebi memleketlerden gelecek 
öğrencilerin burs ve harcırah
ları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

1955 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

13 001 

10 800 

7 500 
7 000 
4 000 

15 000 
3 000 
5 000 
7 000 

39 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

13 001 

) 

10 800 

7 500 
7 000 
4 000 

15 000 
3 000 
5 000 
7 000 

39 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

13 001 

10 800 

7 500 
7 000 
4 000 

15 000 
3 000 
5 000 
7 000 

39 000 

Fasıl yekûnu 98 300 98 300 98 300 

602 Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 5 000 5 000 5 000 

603 Vehbi Koc öğrenci yurduna 
yardım 10 000 10 000 10 000 

Altıncı kısım yekûnu 113 300 113 300 113 300 
B, ı, " ' ' '! " ,;v:s:ı;: n : 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekunu 
Altıncı kısım yekûnu 

11 149 032 
977 844 

5 201 390 
13 001 

113 300 

13 712 226 
942 803 

5 133 571 
13 001 

113 300 

13 121 636 
942 803 

5 289 608 
13 001 

113 300 

UMUMİ YEKÛN 17 454 567 19 914 901 19 480 348 

( S. Sayısı : 64 ) 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 

H Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

5 000 5 000 5 000 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 

20 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve tesisler 
Çocuk sağlığı kürsüsü için bi
na inşaatı 
Yapı işleri ve tesisler 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

100 000 
1 

35 000 
200 000 
35 000 
50 000 
5 000 

15 000 

445 001 

850 000 
1 975 000 

2 825 000 

3 270 001 

25 000 
1 

35 000 
200 000 
35 000 
50 000 

1 
15 000 

365 002 

400 000 
2 632 500 

3 032 500 

3 397 502 

50 000 
1 

35 000 
200 000 
35 000 
50 000 

1 
15 000 

390 002 

400 000 
3.082 500 

3 482 500 

3 872 502 

t S. Sayısı : 64 ) 
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B CETVELİ 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahinin edilen 
$\ M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırımlar dışındaki masraflar 
için verilenler 

2 Yatırımlar için verilenler 
16 244 566 
3 270 001 

16 944 900 
3 397 502 

16 469 900 
3 872 502 

Fasıl yekûnu 19 514 567 20 342 402 20 342 402 

2 Harçlar, kayıt, imtihan ve dip
loma harçları 200 000 250 000 250 000 

3 Çeşitli varidat 
1 Kitap satışından elde edilen

ler 20 000 20 O00 20 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc

retleri 
3 Diğer çeşitli varidat 

4 Bağışlar 
5 Eski yıllan 

lir, (nakit) 

idat 

Fasıl yekûnu 

evredilen ge-

2 000 
48 000 

70 000 

1 

940 000 

2 000 
48 000 

70 000 

1 

2 650 000 

2 000 
48 000 

70 000 

1 

2 690 447 

UMUMİ YEKÛN 20 724 568 23 312 403 23 352 850 

O - CETVELİ 

Ytrgilarin, raaimlarin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi™ Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 13.6.1946 493G üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi. 

( g. 8ayı*ı : 64 ) 
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D CETVILÎ 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Rektörlük 

2 Usta 
3 Şoför 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Daktilo 
» 

5 Memur 
» 
» 
» 
» 

6 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

1 
1 
2 
1 
•> 
o 1 
1 
J 
2 
.1 
1 
1. 
8 

250 
200 
400 
175 
150 
400 
300 
250 

' 200 
150 
125 
125 
100 

Muhasebe 

4. Daktilo 
5 Memur 

(i Dağıtıcı 
Hademe 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

1 Fotoğrafçı 
Desinatör 
Kartoğrafçı 

2 Kaloriferci 
Usta 

Elektrikçi 
Santralci 

3 Bahçivan 
4 Daktilo 
5 Memur 

6 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

200 
250 
225 
200 
175 
125 
100 

2 
1 
1 
1 
9 

1 
1 
1 
1 
4 
3 
b 
1 
1 
1 
!3 
1 
1 

225 
225 
250 
175 
150 
100 
150 
150 
150 
150 
225 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
125 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

5 Memur 
6 Hademe 

Fen Fakültesi 

1 Başteknisiyeıı 
Botanik teknisiyen 
înce mekanik uzmanı 
Mikroanaliz » 
Teknisiyen 

» 
Desinatör 
Fotoğrafçı 

2 Kaloriferci 
yardımcısı 

Usta 

3 Şoför 
Bahçivan (mütehassıs) 

» 
» yardımcısı 

Laborant 
» 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
» 

5 Memur (Dahiliye şefi) 

6 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» (Lâboratuvar için) 
Bekçi 

Hukuk Fakültesi 

2 Kaloriferci 
» yardımcısı 

Elektrikçi 
» yardımcısı 

Usta 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
15 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

24 
10 
4 

150 
100 

350 
300 
350 
350 
250 
225 
200 
150 
250 
100 
350 
225 
150 
200 
400 
200 
100 
225 
175 
150 
125 
250 
175 
150 
250 
125 
100 
125 
100 
100 
100 

1 250 
1 150 
1 250 
1 125 
1 150 

( S. Sayısı : 64 ) 
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Memuriyetin nev'i 
• — 31 -

Aded Ücret G. 

Çocuk sağlığı kürsüsü 

Teknisiyen 

Usta 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Terzi 
Bahçıvan 
Laborant 

Pansumancı 
Hasta ve çocuk bakıcısı 

» » » 
Hastabakıcı 

» 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yardımcısı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Memur 

(*) 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

(*) 12 
15 

(*) 

C) 

C) 
(•) 

(*) 
(*) 
(#) 

Eczacı kalfası 
Hademe 
Kapıcı 
Bekçi 

Veteriner Fakültesi 

Teknisiyen 
Desinatör 
Usta 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 
» 

Bahçıvan 

1 
2 
1 
2 
10 
1 
9 

400 
250 
200 
200 
150 
350 
175 
300 
200 
150 
200 
150 
100 
125 
300 
200 
150 
350 
200 
625 
400 
200 
350 
100 
125 
125 

200 
250 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
250 
150 
200 
150 
150 

(*) Bu kadrolar altı aylıktır. 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Laborant 

Tekniker 
Veteriner hizmetlisi 

Daktilo 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

Ziraat Fakültesi 
1 Teknisiyen 

Desinatör 

Fotoğrafçı 
2 Usta 

» 
» 

Kaloriferci 
» 

Elektrikçi 
3 Telefoncu 

» 
Şoför 
Bahçivan 

yardımcısı 

yardımcısı 

Laborant 
» 

Daktilo 
Memur 
Dağıtıcı 
Baghademt 
Hadem* 

11 
6 
7 
1 
1 
1 
13 
2 
1 
1 
25 
3 

6 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
15 
26 
4 
2 
1 
2 
S4 

175 
150 
125 
250 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
100 
125 

350 
300 
275 
250 
200 
125 
225 
200 
250 
350 
300 
275 
250 
225 
225 
150 
250 
150 
250 
200 
125 
200 
275 
200 
150 
100 
175 
150 
150 
150 
125 
125 
100 

( S. Sayısı ": 64 ) 
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1 
2 
4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

Tarım hizmetlisi 
» » 
» » 
» » 
» » 

Bekçi 
Arabacı 

İlahiyat Fakültesi 

Fotoğrafçı 
Santralci 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Memur 
Düzeltici 
Dağıtıcı 
Başhademe * 
Hademe 

Aded 

3 
10 
f> 
5 
8 
5 
1 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
100 
100 
150 

250 
150 
250 
175 
175 
250 
100 
125 
100 

G. 

2 

• > 

4 

r" 
0 

(i 

Memuriyetim ney'i 

Siyasal Bilgiler Fakülte 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Usta 

» 
Şoför 
Bahçivan 

» yardımcısı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
» 

Memur 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 
Kapıcı 

Aded 

si 

1 
1 
1 
•) 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

15 
1 
1 

Ücret 

200 
200 
200 
150 
100 
200 
200 
150 
250 
1,75 
150 
200 
175 
125 
150 
100 
125 
125 

E CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nevi 

203 
204 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal B.» 

• ( S. Sayısı : 64 ) 



t * CETVELİ 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

DU ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

b) öğretim yardımcıîam 

7 Asistan 

9 » 
50 
40 

Hukuk Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

3 Profesör 
4 » 
6 Doçent 
1 » 
8 » 

2 
a 
B 
5 

14 

100 
90 
T0 
60 
50 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

b) Öğretim yardımcilan 

1 
% 
0 
6 
1 
8 

7 
â 
9 
9 

3 
4 
5 
7 
8 

#j Öğretim Üyelm 

Profesör 

Dofieat 
>> 
» 

h) Öğfetim yardimctlan 

Asistan 
» 
» : - . ' • • • • ; • • • 

Asistan (Seminer kütüphanecisi) 

Fen Fakültesi 

o) Öğretim Üyeleri 

Profesör 
» 
» 

Doçent' 
» 

1 
2 
2 
3 
7 

20 

•6 

20 
X0 
4 

4 
4 
3 
5 

18 

150 
125 
70 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
40 

100 
90 
80 
60 
50 

7 
8' 
9 

10 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

8 
12' 

Asistan 

» 

\ 

Profesör 
» 
» 

Doçent 

Okutman 

Eczacı 
Hemşire 

Tıp Fakültesi 

«j Öğretim Üyeleri 

Öğretim yardımcilan 

&) Memurlar 

9 
5 

10 

1 
9 
1 

13 
20 

1 

2 
2 

60 
50 
40 
35 

• 

90 
80 
70 
60 
50 

40 

50 
25 

Veteriner Fakültesi 

5 Profesör 
7 Doçent 
8 » 

a) Öğretim üyeleri 

1 
4 
6 

80 
60 
50 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
5 Uzman 
6 » 
9 Okutman 
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D. Memuriyetin nev'i 
— * - . 

Aded Maaş I D. 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

4 Profesör 
5 » 
7 Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 > 
4 Usman 
5 » 
6 » 
6 Okutman 
9 » 

4 
5 
6 

15 

90 
80 
60 
50 

13 
7 
10 
ı 
2 
1 
1 
1 

60 
50 
40 
90 
80 
70 
70 
40 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İlahiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

8 Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

9 Asistan 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 * 

b) Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
9 » 

10 » 

50 

40 

80 
70 
60 
50 

60 
40 
35 
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R - CETVELİ 

Umumi Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 223 — Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve harcırahlan ile 
başka masrafları 

Askerlik dersi konferans ücretleri ile dil kurslarında vazife alacakların ücretleri de bu fasıl
dan ödenir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 42 - 49. — Ecnebi memleketler harcırahı. 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince ecnebi memleketlere gönderile

cek öğretim âzalarının harcırah ve diğer masrafları. 
Madde 72 - 79. — Yurt içi araştırma, inceleme harcırah ve masrafları. 
Yurt içinde araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlarda öğretim üyeleriyle yardım

cılarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek harcırahlar ile aynı maksatla toplu halde 
seyahat edecek öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarda 2 nci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen 
tarifeli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile fakülteler yönetim, kurullarınca 6245 sayılı Harcırah Ka
nunu ile hizmetliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek se
yahat yevmiyeleri bu tertipten ödenir,. 

Fasıl 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit masraflar 
Klinik enstitü ve lâboratuvarlarm fennî alet ve levazımı, yazı hesap, teksir makinaları; ecza, 

kimyevi maddeler ve her türlü malzemeler ve enstitülerin öğretimle ilgili her çeşit kitap ve neşri
yat bedelleri, her türlü materyalin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, ba
kımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazları taşıma, montaj ve 
onarma masrafları, amele işçi gündelikleri, elektrik, aydınlatma, havagazı, muharrik kuvvet ve 
su bedelleri, enstitü atelye ve lâboratuvarlarm işletmelerinin gerektirdiği her çeşit masraflar. 

Fasıl 424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
Madde 11 — 420 inci fasılda yazılı masraflar bu tertipten de yapılır. 
Madde 12 — Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri,' hastanelerde görevli iaşe 

olunacak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iaşeleri ile ilgili her türlü egya ve mal
zeme bedelleri bu tertipten ödenir. * " 

Madde 13 — Tıp Fakültesi Hastahanesinin umumi masrafları. 
işçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğinde hasta beslemi ve giyecekleri, fenni kurmalar, 

makine ve aletler, taşım ve montaj masrafları küçük onarmalar, ilâç, tıbbi malzeme, öğretim 
malzemesi ve yönetim (masrafları, hastaneye ait öteberi kırtasiye, su, elektrik, havagazı, kö
mür, odun ve bunlara ilişkin her çeşit masraflar ile görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakla
rın zaruri masrafları, ölenlerin her çeşit cenaze masrafları, akıl hastası olarak taburcu edilen
lerin yerDerine gönderilmesi ve diğer hastanelere nakliye masrafları ile bunlara ilişkin ufak te
sis ve onarmalar ve hastahanenin diğer bütün masrafları bu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 64 ) 



— 36 — 
Faul 4$f — Nebreska ve Newyork üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her §e§ıt 

masraflar 
Yönetmeliğinde yazılı her türlü masraflarla Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek 

teknik stajyerlerin dil imtihanlarını yapacaklara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 433 — Kriminoleji Enstitüsü her çeşit masraflan 
Fasıl 434 — Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 435 — îdare ilimler Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 436 — Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 437 — îskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masraflan 
Fasıl 438 — Türk îslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit masraflan 

Fasıl 439 — îslâm tümleri Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 440 — Hukuki Araştıran Enstitüsü her çeşit masraflan 

Bu Enstitülerin büro, posta, telgraf, telofon. yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgi
lendiren vasıta ve malzemelerin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit işletme masraflan, anket, 
araştırma, raporları masrafları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırah
ları, yazı, kopya ve benzerleri ücretleri, yabancı Profesör ve Uzmanların mukavelelerinde yazılı 
harcırah ve masrafları bu fasıllardan ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın Masraflan Enstitüsü her çeşit masrafları 
Madde 21 — 29 öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleriyle, diploma baskı ve yazdırma 

ücretleri ve test ücretleri ve test defterinin kayıt ve baskı ücreti senato kararlariyle, üye davetiye 
kartları, kılavuz, yönetmenlik ve benzerlerinin baskı ücretleri bu tertipten ödenir. ' 

Fasıl 601 — Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve harcırahları 
Üniversite yönetim kurulu karariyle Fakültelerde okuyacak ecnebi taba alı öğrencilerin iaşe ve 

ibateleri karşılığı olarak ayda 150 lira ödenir. 

1955 yılı <E) kadroları 

Kararname, sureti 

İlişik listede adları yazılı profesör, okutman ve mütehassısların 1. III. 1955 tarihinden itibaren 
bir yıl müddetle Ankara Üniversitesinde çalışt rılmaları; Maliye Vekâletinin muvafık mütalâası
na dayanan Maarif Vekâletinin. 15 . III . 1955 tarihli ve 366. 1/3114 sayılı yazısı üzerinde 788 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine göre îera Veküleri Heyetince 30 . III . 1955 tarihinde kararlaştml-
mıştır. 

Reisicumhur 
C. Htoym 
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Profesör 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

Okutman 

Profesör 
Uzman 

Profesör 
Okutman 

Profesör 
Uzman 

> 

Unvaıs 

D«7 ve 

» (Çocuk sağlığı) 
» » 
» » 

Profesör 
Uzman 

Profesör 
» 

Uzman 
Okutman 

Profesör 
Okutman 

» 
» 
» 

» 
» 

L Aded 

3"mA - Coğrafya Fakültesi 

Fen Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Tıp Fahfflted 

Ziraat Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

1 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
1 

8 
1 

1 
3 

4 
1 
1 
1 
3 
1 

2 
1 

3 
1 
1 
4 

Siyasal BilgiUr Fakülte» 

2 
2 
1 
2 
3 

Ücret 

1 750 
1 750 
1 500 
1 500 

700 
800 
600 
540 

1 800 
1 200 

2 000 
600 . 

2 000 
1 000 

500 
1 500 

900 
650 

1 500 
1 500 

I 500 
1 200 

700 
540 

2 000 
600 
500 
350 
300 

Müddet 
Ay 

12 
12 
12 
6 

12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
6 
6 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

-,v<5 

12 
12 
11 
12 
12 

»«* -<< .<«.. 
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ÎStima: 2 S. SAYISI ! DO 

1956 Yılı 

Karayolları U. M. Bütçesi 



Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1 /363) 

T. C. 
Başvekâlet " 17 . XI. 1955 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 232/4122 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi İcra Vekilleri Heyetince 16 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
,4. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1956 malî yılı bütçesi, A / l yatırımlar dışında kalan mas
rafları için 11 830 835 lira ve A/ I I yatırım masrafları için de 301 899 792 lira olmak üzere ceman 
313 730 627 lira olarak hazırlanmıştır. 

Bütçeye konan tahsisatın mucip sebepleri fasıl ve maddeleri itibariyle hizalarında arz edil
miştir. 

F. . M. . .^, ,-v^.. ,^,^l.:^V 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
5539 ve 6387 sayılı kanunlara göre kanuni kadro 
tutarı 
1998 L cetveli 

Fiilî kadro tutarı 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat 

1 492 125 
1955 yılında kadroya dâhil olan 5 aded 30 liralık ve 5 aded de 25 liralık kadro 1956 
yılında L cetveline alınmıştır. 
4598 sayılı Kanuna göre üst dereceden aylık alanların farkları ek görev ve vekâlet 
suretiyle idare edilecek kadro tasavvuflarından karşılanacaktır. Bu suretle idare 
edilecek kadrolar için tahsisat da derpiş edilmemiş olması sebebiyle madde tahsisatı 
1955 yılma nazaran bir fark göstermemiştir. 

1 386 00G 
235 800 

1 150 200 
f 341 92 "• 
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12 Vilâyetler memurları maaşı : 
5539 ve 6387 sayılı kanunlara göre kanuni kad
ro tutarı 2 959 800 
1956 L cetveli — 1 010 400 

Fiilî kadro tutarı 1 949 400 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat + 812 250 

2 761 650 
1955 yılında fiilî kadroya dâhil olan 20 aded 50 liralık, 40 aded 40 liralık, 15 aded 
35 liralık, 30 aded 30 liralık ve 25 a ied 25 liralık kadro L cetveline alınmıştır. 
4598 sayılı Kanuna göre üst derece aylığı alanlara ait fark ek görev ve vekâlet su
retiyle idare edilecek kadro tasarruflarından karşılanacaktır. Bu duruma göre teshit 
edilen madde tahsisatı 1955 yılma nazaran 192 600 lira noksanı ile 2 761 650 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Vi1 âyetler memurları açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetliler ücreti •. 
1955 D cetveli kadrosu (aded 205) 
1956 da ihdas olunanlar (aded 40) 
1956 da ücreti yükseltilenler 

651 600 
255 000 
81 900. 

988 500 
18 000 

970 500 
+ 388 360 

1956 da tenzil olunanlar (aded 15) 

6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisat karşılığı 

1 358 860 
Yeni ihdaslar, yevmiye ile çalışmakta olanların Divanı Muhasebat Umumi Heyeti ka
rarma göre kadroya alınması zarureti ile yapılmıştır. 

12 Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
1955 D cetveli kadrosu (aded 346) 
1956 da ihdas olunanlar (aded 52) 
1956 da ücreti yükseltilenler 

1956 da tenzil olunanlar (aded 5) 

6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisat karşılığı 

2 770 462 
Yeni ihdaslar, yevmiye ile çalışmakta olanların Divanı Muhasebat Umumi Heyeti ka
rarma göre kadroya alınması zarureti ile yapılmıştır. 

V 

+ 

1 

1 

1 

593 900 
256 800 
137 700 

988 400 
4 500 

983 900 
786 562 
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11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
1956 E cetveli teklifi (kadro karşılığı) 417 000 
6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisat karşılığı 167 000 

584 000 
1955 yılı kadrosundan, iş Kanununa tâbi olmaları sebebiyle 7 aded şoför kadrosunun 
E cetvelinden çıkarılması icabetriıiş ve karşılığı 22 800 lira tenzil edilmiştir. 1955 yı
lında 10 ar aylık olan 10 aded yol uzmanı kadrosu 1956 da 12 aylığa çıkarılması se
bebiyle de 17 500 lira ilâve edilmek suretiyle 1956 da îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
alınacak kadro karşılığı olarak 417 000 ve 6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisat kar
şılığı olarak da 167 000* lira ilâvesiyle madde tahsisatı 1955 yılına nazaran 54 625 lira 
fazlasiyle 584 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
1956 E cetveli teklifi (kadro karşılığı) 810 600 
6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisat karşılığı 324 400 

1 135 000 
1955 yılı kadrosunda 10 ar aylık olan 16 yol uzmanı kadrosu ile 2 aded avukat kad
rosunun 1956 da 12 aya çıkarılması sebebiyle 1955 yılı tahsisatına 29 250 lira ilâve 
edilmiş ve bu suretle 1956 da İcra Vekilleri Heyeti karariyle alınacak kadro karşılığı 
olarak 810 600 ve 6211 sayılı Kanunla verilecek tahsisat karşılığı olarak da 324 400 
lira olmak üzere 1955 yılma nazaran 156 933 lira fazlasiyle 1 135 000 lira olarak tek
lif edilmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı: 
Merkez teşkilâtında çalışanlardan 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların çocuk adedleri-
ne göre hesaplanarak madde tahsisatı 19 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı: 
Vilâyetler teşkilâtında çalışanlardan 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların çocuk adedle-
rine göre hesaplanarak madde tahsisatı 1955 yılma nazaran 10 000 lira noksaniyle 
50 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı: 
Umum müdürlük merkez teşkilâtında çalışıp 4598 sayılı Kanuna tâbi olanlardan ço
cuğu doğacaklara yapılacak yard'mı karşılamak üzere madde tahsisatı 5 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardüm: 
Bölgeler teşkilâtında çalışıp 4598 sayılı Kanuna tâbi olanlardan çocuğu doğacakla
ra yapılacak yardımı karşılamak üzere madde tahsisatı 8 000 lira olarak teklif edil
miştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı: 
Umum müdürlük merkez teşkilâtında çalışanlardan 4598 sayılı Kanuna tâbi olanla
rın ölümleri halinde yapılacak yardımı karşılamak üzere madde tahsisatı 3 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 
Bölgeler teşkilâtında çalışanlardan 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların ölümleri ha
linde yapılacak yardımı karşılamak üzere madde tahsisatı 7 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 
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40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanuna tâbi olanlardan 1500 den yukarı rakımlı yerlerde çalışanlara veri
lecek yakacak zammını karşılamak üzere madde tahsisatı 1 500 ]ira olarak teklif edil
miştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre sonradan lisan öğrenenlere verilecek para 
mükâfatını karşılamak üzere madde tahsisatı 1 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş keseneği : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olanlardan bu kanunun 14 ncü mad
desinin (A) ve (B) fıkraları gereğince kesilecek emeklilik ve giriş kesenekleri karşılığı 
olmak üzere madde tahsisatı 1955 yılma nazaran 24 783 lira fazlasiyle 345 774 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

1.2 % 1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasına göre ödenmesi icabeden % 1 i 
karşılamak üzere madde tahsisatı 1955 yılına nazaran 4 497 lira fazlasiyle 62 859 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : 
5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine göre verilecek emekli ikramiyesini karşılamak 
üzere madde tahsisatı 37 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesini tadil eden 6311 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sine göre verilecek sandık yönetim masraflarını karşılamak üzere madde tahsisatı 22 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini tadil eden 6122 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (G) fıkrasına göre kurumlarınca emekliye ayrılanlara 55 ten eksik olan her yaş 
yılı için ödenecek % 10 lan karşılamak üzere madde tahsisatı 10 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Temsil tahsisatı : 
Umum müdürlük makam tahsisatı karşılığı olarak madde tahsisatı 2 100 lira teklif 
edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
Umum müdürlük merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere madde 
tahsisatı 12 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtının döşeme malzemesinin tamir ve yenilenmesi için 
madde tahsisatı 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtı demirbaşlarının, tamir ve yenilenmesini sağlamak 
üzere madde tahsisatı 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtının öteberi ihtiyaçlarını karşılamak üzere madde 
tahsisatı 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtının muhtelif binalarda bulunması sebebiyle aydınlat-
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ma masrafları artmış bulunduğundan 1955 yılı tahsisatının kifayet etmemesi göz önün
de tutularak madde tahsisatı 10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtının ısıtılmasını sağlamak maksadiyle madde tahsisa
tı 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
Bölgeler teşkilâtınım kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere madde tahsisatı 18 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Bölgeler teşkilâtının döşeme malzemesinin tamir ve yenilenmesini sağlamak üzere 
madde tahsisatı 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Bölgeler teşkilâtının demirbaş eşyasının tamir ve yenilenmelerini sağlamak üzere 
madde tahsisatı 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Bölgeler teşkilâtının öteberi ihtiyaçlarını sağlamak üzere madde tahsisatı 6 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Bâzı bölgelerde yeni tesisler yapılmış olması sebebiyle madde tahsisatı 1955 yılma na
zaran 2 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Bölgeler teşkilâtı çalışma yerlerinin ısıtılmasını sağlamak üzere madde tahsisatı 
18 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Umum müdürlük merkez ve bölgeler basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere fasıl tahsisatı 12 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Zaruri haller zuhur etmedikçe muhaberatın posta ile yapılmasına itina edilmekte ise 
de iş hacminin artması sebebiyle ve hariç memleketlerle yapılan posta ve telgraf ha
berleşmeleri çoğalmış ve son posta ve telgraf ücretlerinin yeniden ayarlanmış olması 
sebebiyle bu maddeye 1955 e nazaran 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Bölgelerdeki işlerin günden güne artması neticesi iş hacmmdaki yükselmelerin posta 
ve telgraf muhaberatına tesir etmesi ve posta ücretlerinin ayarlanması neticesi, mad
de tahsisatı 1955 e nazaran 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Umum Müdürlük teşkilâtı bürolarının muhtelif binalarda bulunmaları hasebile telefon 
muhaberesi artmış olması ve telefon ücretlerinde yeni ayarlama yapılmış olması se
bebiyle madde tahsisatı 1955 e nazaran 5 000 lira fazlasiyle 65 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Bölgelerin gerek merkez ve gerekse birbirleriyle olan telefon muhabereleri bilhassa 
kışın kar mücadelesi dolayısiyle fazlalaşmaktdır. Bu sebeple ve ücret ayarlaması tesi
riyle madde tahsisatı 1955 e nazaran 10 000 lira fazlasiyle 28 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 
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305 11 Merkez kira bedeli : 
Halen merkez teşkilâtı dört binada oturmaktadır. Bunların mukavelelerine göre sene
lik kira bedelleri 138 000 lira tutmaktadır. Bâzı teknik ve idari hizmet şubeleri ihdası 
zarureti yeni bir binanın icar. edilmesini zaruri kılmaktadır. Bu maksat için 12 000 li
raya zaruret hâsıl olmuştur. Madde tahsisatı 150 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira bedeli :• 
Bölgelerde kira ile tutulan şube binaları kira bedelleri için maddeye 5 000 liralık 
tahsisat teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Giyim eşyası almaya müstehak personele verilecek elbise, ayakkabı ve palto temini 
için maddeye 1955 e nazaran 2 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edlmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Daimî memuriyetle yer değiştirecek olanların harcırahlarını karşılamak maksadiyle 
maddeye 60 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
1956 yılı içinde muvakkat memuriyetle başka mahallere gönderilenlerin harcırahlarını 
karşılamak üzere madde tahsisatı 40 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Milletlerarası münasebetlerin zaruri kıldığı temasları yapmak maksadiyle madde tah
sisatı 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin.harcırah ve başka mas
rafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

308 11 Merkez 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahlar : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtında çalışanlardan 4598 sayılı Kanuna tâbi olanlrm 
hastalıkları halinde sarf olunmak üzere madde tahsisatı 4 800 lira olarak teklif edil
miştir. 

1 12 Vilâyetler : 
Bölgelerde çalışanlardan 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların hastalıklarında tedavileri
ne sarf olunmak üzere madde tahsisatı 11 200 lira olarak teklif edilmiştir. 

310 6085 sayılı Trafik Kanunun 56 ncı maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorto fonu : 
6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi nakil vasıtalarının sigorta edilmesini 
ieabettirmektelir. Bu vasıtaların sigorta fonu karşılığı olarak madde tahsisatı 50 000 
lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Memleket iç ve dışında yabancılarla yapılacak temasların zaruri kıldığı temsil mas
raflarını karşılamak üzere madde tahsisatı 7 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

407 30 Geriverilecek paralar : 
Muhasebei Umumiye Kanunun 48 nci maddesine göre reddi icabeden ödemelerin ya
pılması için madde tahsisatı 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 Mahkeme harçları : 
Mahkemelere intikal eden mevzuların harçlarını karşılamak üzere madde tahsisatı 
20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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419 Mahkeme masrafları : 
Mahkemelere intikal eden dâvalar dolayısiyle yapılacak mahkeme masraflarını karşı
lamak üzere madde tahsisatı 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone (Yayın masrafları) : 
Umum Müdürlük teşkilâtı için lüzumlu ilmî ve meslekî gazete, dergi ve kitapların 
alınabilmesi için madde tahsisatı 2 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Yol mevzuları üzerinde önemli neşriyat yapmakta olan Umum Müdürlük bülteninin 
kâğıt bedeli ve sair masraflarını karşılamak üzere madde tahsisatı 500 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah
ları ile başka her çeşit masrafları : 
İhtisaslarını artırmak çin yabancı memleketlere gönderilecek olan personelin duru
muna göre madde tahsisatı geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 5 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
Amerika'ya ihtisas için gönderileceklerin harcırah ve masraflarının karşılanması içirs. 
maddeye 5 000 lira fazlasiyle 35 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı: 
Milletlerarası kurum ve derneklere ödenmesi zaruri katılma paylarını karşılamak 
üzere madde tahsisatı 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Milletlerarası (kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin masraflarını karşılamak 
üzere madde tahsisatı 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

21 Beynelmilel Yollar Kongresi için Paris Merkez Komitesine ödenecek hisse : 
Bu yıl vâki olan mutabakat üzerine merkez komitesi emrine ödenmesi gereken miktar 
150 000 liradır. Bu sebeple madde tahsisatı geçen yıla nazaran 100 000 lira eksiği 
ile 150 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

458 10 Fuar umumi masrafları : 
İştirak edilecek fuarlar için ihtiyar olunacak masrafları karşılamak üzere madde 
tahsisatı 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Sergi ve meşher umumi masrafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 
Teşkilâtta açılacak kurslar ihtiyaçlarını karşılamak üzere madde tahsisatı 5 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : • 
1955 yılında tahakkuk edip de ödenmesi mümkün olmıyan borçların ödenmesini sağla
mak üzere fasıl tahsisatı 15 000 lira olarak teklif edilmiştir . 

502 10 1951 - 1954 Yılları borçları : 
Seneleri içinde tahakkuk edip ödenmesi mümkün olmıyan, muhtelif borçları karşılamak 
üzere madde tahsisatı 3 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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20 1928 - 1950 ylılları borçları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar : 
Hükümle tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere fasıl tahsisatı 10 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. * 

Yatırımlar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 

10 Yapım : 
Bu maddeye 1955 e nazaran 32 951 943 lira fazlası ile 153 599 792 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Tahsisatın sureti hesabı aşağıda açıklanmıştır. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
bon 

Yeni ihaleli yol yapımı 
Devam eden ihaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Kurs projesi 
Standart yollardaki noksanların ikmali 
Bitümlü kaplama ypımı 
İstimlâk işleri 
Yeni ihaleli köprü yapımı 
Devam eden köprü yapımı 
Emanet köprü onarımı ve yapımı 
Yeni ihaleli tesis yapımı 
Devam eden ihaleli tesis yapımı 
Merkez malzeme mubayaası 
6344 sayılı Kanuna göre 1955 yılında çıkarılan 

olar karşılığı 

1 500 000 
17 800 000 
25 000 000 
1 500 000 
3 000 000 

• 15 000 000 
20 000 000 

5,00 000 
10 000 000 
2 000 000 
2 999 792 
3 000 000 
1 300 000 

50 000 000 

153 599 792 

2ü Makine ve vasıtalar onarımı : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 5 590 000 liralık bir zam yapılarak 1956 yılı için 
39 590 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu artışın sebeplerini şu şekilde hülâsa etmek mümkündür. 
Yol, makine ve vasıtaların esaslı tamir işleri için icabeden yedek parça ve malzeme 
fiyatlarının artmış olması, diğer taraftan işçi ücretlerinin yükselmiş bulunmasıdır. 
Ayrıca eski yıllar Marshall yardım borçlarının Türk parası olarak konmuş olan kar
şılıkları, Alman kredi anlaşması gereğince 1956 yılma sâri taksitler tutarı ile Wes-
tinghause anlaşması icabı olarak verilecek taksitler karşılıkları, memleket dâhilinde. 
bölgeler ihtiyacı malzeme stoku temini için bir fon tesisi derpiş edilmesindendir. 
Tahsisatın tevzi şekli aşağıda açıklanmıştır. 
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1. Makine onarımı 18 000 000 
2. Makine ikmal 11 100 000 
3. Marshall K. P. Fonu 8 000 000 
4. Malzeme Stok Fonu 400 000 
5. Geçen yıldan müdevver malzeme borcu 2 090 000 

39 590 000 

Satmalınacak Makine ve vasıtalar : 
Yol inşaatı ve bakım işlerinin makineleştirilmesine devam 'edilmekte olduğundan bir 
taraftan bu işler için lüzumlu yeni makinelerin temini, diğer taraftan eskimiş ve 
randımanını kaybetmiş ve gayriikti sadi duruma düşmüş makine ve nakil vasıtaları
nın yenilenmesi, Amerika, Almanya, Avusturya ve mahallî piyasadan satmalmmış 
ve alınacak olan makine bedelleri ile Amerikadan Marshall yardımı ile sağlanacak 
makine, yedek parça bedellerinin ödenmesini temin maksadiyle madde tahsisatı 
35 900 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

1. Yeni alınacak makineler 8 000 000 
2. MarsTıall karşılık paralar Fonu v 12 000 000 
3. Geçen yıllardan sâri malzeme borçları 15 900 000 

35 900 000 

İstikşaf, etüt ve aplikasyon: 
Bu maddeye 1955 yılma nazaran 1 160 000 lira fazlası ile 6 510 000 lira teklif edil
miştir. Bu artışın başlıca sebepleri yol, köprü ve tesis etüt işleri ile Trafik Kanunu
nun tatbik sahasının genişlemiş olmasıdır. 
Yol, köprü, tünel tesislerinin bilûmum plânlama, araştırma, istikşaf, etüt ve aplikas
yon ve her türlü proje işlerini, istimlâk veya muvakkat işgal işlerinin kontrolunda ça
lıştırılacak bütün personelin yevmiyeleri ve kanuni hakları hava, kara ve suda ya 
pılacak keşif işleri, kamp masrafları ile diğer masraflar bu tahsisatla karşılanacak
tır. 
Sürekli onarmalar: 
Yeniden asfaltlanacak yolların takviyesi, evvelce hafif trafiğe göre yapılmış yol sa
tıhlarının tahkimi, stablizeye tahvili zarureti hâsıl olan yol satıhlarının ıslahı, trafi
ğin artması sebebiyle tehlikeli durum arz eden bâzı yol kısımlarının ıslâhı, ağır tra
fiğe tahammülü olmıyan ahşap menfezlerden icabeden takviye ve değişikliklerin ya
pılması lüzum görülen yerlerde düz, menfez ve istinat dıvarları işleriyle sürekli ona
rımlar için maddeye 34 800 000 liralık bir tahsisat teklif edilmiştir. 
Tahsisatın sureti tevzii aşağıda açıklanmıştır. 

1. Yol onarımı 7 500 000 
2. Yol bakımı . 24 300 000 
3. Emanet köprü yapım ve onarımı 2 000 000 
4. Tesis onarım ve bakımı 200 000 
5. Merkez malzeme mubayaası 800 000 

34 800 000 
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60 Vilâyet ve köy yolları yapım ve onarımına yardım : 
Vilâyet ve köy yolları ile bu yollar üzerindeki küçük ve büyük açıklıklı köprülerin 
bakımı ve yeniden inşası için vilâyet bütçelerine her sene yapılmakta olan yardımları 
karşılamak üzere maddeye 1956 yılı için 30 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

782 Teknik hizmetliler muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yıllar fiilî ödemeleri göz önünde tutularak bu madde tahsisatı 1955 yılına naza
ran 500 000 lira noksanı ile 1 500 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Gelir gerekçesi 

t. Gelir bütçesinin 1 nci maddesi 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince; 

A) Ham petrol İstihlâk Vergisi 

B) Akar yakıt Yol Vergisinin % 45 
C) Akar yakıtlardan gümrük vergisinden alınacak miktarlar (110 400 000) lira olarak tahmin 

edilmiştir. 
2. Karayolları Umum Müdürlüğünün kendi kaynaklarından temin edebileceği gelir tahmini 

1 700 003 liradır. 1955 malî yılından nakit devri yapılamıyacaktır. 

3. Bu duruma göre gelir bütçesinin 2 nci maddesini teşkil eden Hazineden yapılacak yardım 
miktarı 201 630 624 lira olacaktır. 

ı 
V 
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Rapor 

28 . / . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçe tasarısını tetkik ettik. * Giderlerin ve hiz
metlerin tahlili aşağıda gösterilmiş ve umumi mütalâa ile dileklerimiz raporun sonuna dercolun-
muştur. 

/ - Adi Bütçe (A/l) 

Umum Müdürlüğün 1956 bütçesinin (A/ l ) cetveli yekûnunda geçen seneye nazaran 1 587 785 
lira fazlalık ve 359 100 lira noksanlık olmak üzere, heyeti umumiyesi 1955 bütçesine nazaran 
1 228 685 lira fazlasiyle 11 830 835 lira olarak teklif edilmiştir. Noksanlığın 204 100 lirası per
sonel masraflarında, 50 000 lirası yönetim giderlerinde ve 105 000 lirası da daire hizmetleri kıs-
mmdadır. Fazlalığın 1 521 285 lirası, personel masraflarında, 61' 500 lirası yönetim giderlerinde, 
ve 5 000 lirası da daire hizmetleri kısmındadır. Fasıllardaki artış veya eksiliş miktarlarının se
bepleri aşağıda ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. 

Fasıl 201 — Maaşlar : . 

Bu fasla 1955 senesi bütçesine nazaran 192 600 lira noksaniyle 4 253 777 lira konmuştur. Bu 
noksanlık, 1955 yılında fiilî kadroya dâhil olan 140 maaş kadrosunun «li» cetveline alınmış ol
masından, ve 6211 sayılı Kanunu tadilen memurlara verilecek tahsisatın 1956 yılı içinde 3 ten 5 e 
çıkarılacağı mülâhazasiyle artırılmasından ileri gelmiştir. Fiilî kadroların yıllık karşılıkları tama
men k<mmuş olup, üst derece aylığı olanlara ait fark, ek görev ve vekâlet suretiyle idare edile
cek kadro tasarruflarından karşılanacağından, ayrı bir tahsisat olauak teklif edilmemiştir. 

Fasıl 202 — Hizmetliler ücreti : 

Bu fasılda 1955 bütçesine nazaran 1 280 447 liralık bir artış görülmekle beraber bu fazlalı
ğın 1956 «I>» cetveli kadrolarının 1955 kadrolarına kıyasen bir üst dereceden hesaplanmış olması 
ve yeni bâzı kadroların ihdas olunmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bütçe Komisyonunun son 
olarak aldığı karar gereğince yeni kıstaslar muvacehesinde, 1955 yılı «D|» cetveli esas alınarak 
75 liralık kadrolar 100 liraya iblâğ edilmiş, yeni ihdas olunan kadrolar ve 6211 sayılı Kanunu 
tadilen verilecek muhtemel 5 tahsisat karşılığı da dâhil olmak üzere, geçen yıla nazaran 1 059 425 
liralık bir fazlalıkla bu fasıl yekûnu 3 908 300 liraya ifrağ edilmektedir. 

3 Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreiti : 

Bu fasılda 1955 bütçesine nazaran 211 558 lira bir fazlailtık vardır. Bu fasıl fiilî «E» cetveli 
kadrolarına göre ve 6211 sayılı Kanunu tadilen verilecek tahsisatın 5 e çıkarılıması esasına isti
naden hesaplanmıştır. Geçen yıla nazaran derpiş edilen bu fazlalılk, 1955 yılı kadrosundan 7 şo
för kadrosunun çıkarılmasından ve 10 ar aylık 26 aded yol uzmanı ve 2 aded avuikat kadrosunun 
1956 yılında 12 aylığa çıkarılmış olmasından ileri gelimiştir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli : 

Bu fasılda geçen yıl bütçesine nazaran 12 000 liralık bir artış kaydedilmektedir. Bu fazlalrk 
merkez kira bedeli olarak ihdası zaruri yeni bir binanın icarı için istenmiş olmakla beraber, ha
len merkez teşkilâtının oturduğu binaların kira 'muikaveleUerine göre merkez kira tahsisatının 
150 000 liradan 179 300 liraya artırılması icebetmektedir. Bu fasılın merkez kira bedeli madde-
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sine ilâvesi zaruri 29 300 liralık tahsisatın 202 nci fasıldaki tasarruftan temin edilmesi uygun 
mütalâa ©dilmektedir. 

11 - Yatırımlar (A/2) 

Umum müdürlüğün 1956 bütçesinin (A/2) cetveli yekûnunda 1955 yılma nazaran 39 701 943 
lira bir fazlalılk ve 49 800 001 İdra noksanlık olmak üzere 1955 bütçesine kıyasen mecmuan 
10 098 058 lira noksanı ile 301 899 792 lira olarak teklif edilmiştir. Noksanlığın 1 lirası atelye 
döner sermayesinde, 100 000 lirası satmalımacak makine ve vasıtalarda; 4 200 000 lirası sürekli 
onarmalarda, 45 000 000 lirası vilâyet ve köy yollları yapımı ve yapımına yardımda ve 500 000 
lirası da teknik hizmetler muvakkat vazife hareırahmıdadır. Fazlalığın 32 951 943 lirası yapım
da, 5 590 000 lirası malkine ve vasıtalar onarımında ve 1 160 000 lirası da istikşaf, etüd ve apli
kasyon hizmetlerindedir. Fasıl ve maddelerin tahlili aşağıda irae olunmuştur. 

Fasıl 781 — Yollar ve köprüler : . 

Madde 10 — Yaprm : 

Bu maddeye 1955 bütçesine nazaran 32 951 943 lira fazliasiyle 153 599 792 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

6344 sayılı Kanuna istinaden 1955 yılında çıkarılmış olan 50 000 000 liralık bono karşılığı 
1956 yılı bütçesinin bu maddesinden ödenecektir. 

Geçen yıllarda ihale edilmiş olup 1956 yılma sirayet edecek 14 parça ve ceman 1 404 kilometre 
tutan yol yapım işi için 43 300 000 liraya 160 aded ve 7 943 metre tutan köprü yapımı sâri taahhüt
leri için de 14 000 000 liraya ve 17 aded tesise ait ^âri taahhütler için 3 000 000 liraya ki böylece 
yalnız sâri yapım taahhütleri için ceman 60 300 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu meblâğın 
30 800 000 lirasının bu madde tertibinden nakden tediyesi ve bakiye 29 500 000 lirasının da 
'957 vadeli bonolarla karşılanması derpiş edildiği anlaşılmaktadır. Yapım bütçesini asgari hadde 
tutmak gayesiyle 1956 yılında yeniden ancak fevkalâde zaruri iki yol varyantının ihale edileceği 
ve bunlar için 1 500 000 lira nakit ve 2 000 000 lira bono harcanacağı ifade edilmiştir. 

Köprü ihaleleri de asgari tutulacak ve yalnız inşa edilmekte olan yollar üzerindeki zaruri bir
kaç köprü yeniden ihale edilecektir ki bunlar için de 500 000 lira nakit ödenmesi ve 1 000 000 lira 
tutarında da bono ihracı nazarı itibare alınacağı ifade edilmiştir. Yeniden ele alınacak tesis işleri, 
14 yerde yapılması derpiş edilmiş olan bakım evleri, yedi yerde şube tesisleri ve inşası çok zaruri 
bâzı malzeme ve patlayıcı madde anbarları ile Umum Müdürlük binasının 1956 yılında yapılacak 
kısmından ibarettir. Umum Müdürlük binasının inşasiyle halen kira ile tutulmakta olan muhtelif 
binalarda çalışan Umum Müdürlüğün daha randımanlı çalışması temin edilecek ve zaman ve para 
kaybının önüne geçilecektir. Zikrolunan bu yeni tesisler için bütçeye 2 999 792 lira konmuştur. 

Amerikan yardımından temin edilmiş olan yol makinelerinden istifade edilerek emanet suretiy
le 1956 yılında takriben 619 Km. yolun yapımında çalışılacak ve bti işler için bütçeden 25 000 000 
bra nakit sarf edilecek ve 7 000 000 liralık da bono çıkarılacaktır. Yine emaneten standart yollar
daki bâzı noksanların ikmali için muhtelif kesimlerde çalışılacak ve 3 000 000 lira sarf edilecek
tir. Tatbikat projesi olmak üzere bir kesimde açılmış olan Kurs Projesi devam edecek ve bu iş 
için de 1 500 000 lira nakit ve 500 000 lira bono sarf edilecektir. 

Yine emanet suretiyle, 1955 yılından intikal edenlerle birlikte muhtelif köprü yapımında ça
lışılacaktır. Bunlar için de 2 000 000 liranın sarfı derpiş olunmaktadır. 

Yol bakımından ekonomi sağlamak ve daha rahat seyahat imkânlarını elde etmek üzere her. yıl 
yürütülmekte olan bitümlü kaplama programı, memleketteki bitümlü malzeme istihsalindeki artış da 
nazarı itibare alınarak 1956 yılında genişletilmiş ve kesif trafiği olan yollar üzerinde tahminen 
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1 634 Knı. kaplama işi programa alınmıştır. Bu işler için 15 000 000 lira nakit sarf edilecek ve 
2 000 000 liralık da bono çıkarılacaktır. 

Bütçe yekûnunu muayyen bir haddin altında tutmak mecburiyeti ile istrim'lâk masrafları için 
ancak 20 000 000 lira ayrılabilmiştir. Bu meblâğın daha fazlası 1956 yılı içinde sarf edilebile
ceği anlaşılmaktadır. İstimlâk işlerinin tehiri ise bilhassa yolların yapılmasiyle arazi bedelleri
nin gittikçe artması sebebiyle hazinenin zararını muciıbolmaktadır. 

Zaruri yapım malzemesinin projeleri aJksatmıyacak şekilde önceden temini ve mubayaası için 
bütçede 1 300 000 Liralık bir tahsisat derpiş edilmiştir. 

Madde 20 — MaJkine ve vasıtalar onarımı : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 5 590 000 liralık bir zam yapılarak 39 590 000 lira teklif 

edilmiştir. Bu artışın sebeplerini şu şekilde hulâsa etmek mümkündür: 

Alman ve Avusturya kredisindön ve W'estinghouse Anlaşmasından Umum Müdürlüğe gelmiş 
veya 1956 yılında gelmesi derpiş olunan makine ve vasıtalar dolayısiylle Umum Müdürlüğün umu
mi makine ve vasıta parkında bir artış kaydedilecektir. Yol makine ve vasıtalarının tamir işleri 
için icabeden yedek parça ve malzeme fiyatları artmış ve diğer taraftan işçi ücreitleri de yüksel
miş bulunmaktadır. 

Teklif olunan 39 590 000 liranın sureti sarfı şudur : 
18 000 000 lira yapım ve bakım makineleriyle vasıtaların onarım masrafları ve ately-eil'er iş

letmesine, 11 100 000 lira yedek parça, atelye sarf malzemesi, rıalkliye, lâstik ve muhtelif ikmal 
giderlerine; 8 000 000 lira Amerikan Yardımı Karşılrk Paralar Fonuna; 400 000 lira Malzeme 
Stok Fonuna ve 2 090 000 lira da geçen yıldan müdevver malzeme karşılığına tevzi edilmiştir. 

Madde 30 — Satmalınacak makine ve vasıtalar : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 100 000 lira eksiği ile 35 900 000 lira teklif edilmiştir. 

Teklif olunan tahsisatın sureti sarfı şudur: 
Dışarıdan ve mahallî olaraJk temin edilecek zaruri bâzı yol yapım ve bakım makinelerinin mu

bayaası ve 1956 yılında derpiş olunan geniş asfalt programında kulilanılmalk üzere yaptırılacak 
ve yol boylarına monte edilecek muhtelif ebatta asfalt ve katran tankının temini için 8 000 000 
liralık bir tahsisat; Amerikan Yardımı Karşılık Paralar Fonuna yatırılmak üzere 12 000 000 li
ralık bir tahsisat ve geçen yıllardan sâri makine bedellerine karşılık olmak, üzere 15 900 000 li
ralık bir tahsisat derpiş olunmuştur. 

Madde 40 — istikşaf, etüd ve aplikasyon : 

Bu maddeye 1955 yılma nazaran 1 160 000 lira fazlasiyle 6 510 000 lira teklif edilmiştir. Bu 
artışın başlıca sebepleri yol, köprü ve tesis etüd işleriyle Trafik Kanununun tatbik sahasının ge
nişlemiş bulunması ve yevmiyelerde bir artış kaydedilmiş olmasıdır. 

Madde 50 — Sürekli onarmalar : 

Bu maddeye 1955 yılma nazaran 4 200 000 lira eksiğiyle 34 800 000 liralık bir tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu azalış esas itibariyle standart yollardaki bâzı noksanların ikmali mevzuunun ona
rım maddesinde değil ve fakat yapım ' maddesinde mütalâa edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Teklif olunan tahsisatın sureti sarfı şudur : 

Muhtelif yol onarımları için 7 500 000 lira, takriben 22 bin Km, tulünde Devlet yolunun bakı
mı için 24 300 000 lira; emaneten yapılacak muhtelif köprü onarımları için 2 000 000 lira; tesis 
onarım ve bakımı için 200 000 lira ve muhtelif onarım ve bakım malzemesi mubayaası için 
800 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
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Fasıl — 782 Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı : 

Geçen yıllar fiilî ödemeleri göz önünde tutularak bu madde tahsisatı 1955 yılına nazaran 
500 000 lira noksaniyle 1 500 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Umumi mütalâa ve temenniler 

Yurt kalkınmasının temel şartını teşkil eden yol dâvasının ağır ve şerefli mesuliyetini layı 
kiyle kavramış bulunan Karayolları Umum Müdürlüğünün teşkilâtlanma ve cihazlânma tarzını 
ve çalışma metotlarını tetkik ederek takdire lâyık gördüğümüzü peşinen arz etmek isteriz. 

îş hacmi seneden seneye artan Karayollarının inşası kadar hattâ bundan dahg çok ehemmiyetli 
olan bakım işinin memleketimizde beş altı senelik bir tarihi olduğunu göz önünde tutarsak bu 
kısa zamanda elde edilen neticeler işin sağlam temellere dayandığı kanaatini vermekte olduğunu 
görürüz. 

Bakım terbiyesinin teessüs etmiş olmasının ayrıca millî bir kazanç sayılmaya değer olduğu ka
naatindeyiz. 

Teşkilât : 

ihtisas ve iş nevilerine göre kurulmuş bulunan teşkilât ilk nazarda ihtiyaçtan fazla gibi görü
nürse de yapılan tetkikler neticesinde kadroda yer alan her şalısın vazifesi tâyin edilmiş olduğu 
görülmektedir. Bununla beraber zamanla kazanılacak tecrübe ve mümareseler neticesinde yavaş 
yavaş bâzı kadro tasarrufları yapmanın mümkün olabileceğini tahmin etmekteyiz. 

Teçhizat : 

Karayollarının inşaat ve balkımı sistemli ve metodlu bir şekilde makineleşmekte olduğunu mem
nuniyetle kaydetmek isteriz. Mevcut makine parkı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Bu vesile ile Karayolları bütçesinden yapılmış olan yardımlarla Nafıa müdürlüklerinin temin 
etmiş oldukları makinelerin çalıştırılmasında ve bakımlarında randıman bulunmadığının müşahe 
de edilmiş olduğunu göz önünde tutarak bu makinelerin Karayollarına devredilmesini ve buna mu
kabil il yollarının daha süratle devlet yolları haline getirilmesini daha faydalı bulmaktayız. 

Karayolları makine parkının 19 Ocak 1956 durumu 
Cinsi Adedi 

Kamyonlar 1417 
Kamyonetler 526 
Traktörler 412 
Ekskavatörler 63 
Kompresörler 128 
Konkasörler 89 
Skreyperler 130 
Muhtelif silindirler 213 
Yükleyiciler 91 
Greyderler • 323 
Ufak bakım makineleri 426 
Kar mücadele vasıtaları 225 
Muhtelif asfalt makineleri 276 
SiH'vis vasıtaları 136 
Muhtelif vardımeı makineler 1011 
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Parkın değeri $ 24 844 300 

Faaliyet : 

Karayollarının ele alınması rasyonel bir tarzda yapılan plân etüdlerinden sonra programa bağ 
lanma suretiyle hazırlanmaktadır. Plânlama etüdleri, envanter etüdleri, trafik etüdleri ile ikti 
sadi ve malî etüdler olarak üç safha ve üç branş halindedir : 

1. Envanter etüdleri : 

İlk adım olarak memleketimizde mevcut yolların durumlarını tam olarak tesbit etmektir. Bu 
etüd memleket çapında yapılmaktadır. Evvelâ 24 400 kilometre devlet yolunun envanteri yapıl
mış bulunmaktadır. 

Bu envanter neticesinde bu yollarda yapılması iâzımgeleıı işler meydana çıkmaktadır. 

2. Trafik etüdleri : 

Bu etüdden maksat bir yoldan geçen nakil vasıtalarının sayı, cins ve ağırlıklarının tesbit edil
mesidir. 

Trafik sayımları 300 kadar sayım istasyonunda senede asgari üç defa yapılmaktadır. 
/ 

Bu etüd neticesinde yolun yapım standardı ve rüç.han sırası tâyin edilmektedir. Bu etüdler 
ıneyanında trafik kazalarına ait istatistikler de yapılmakta, bunun neticesinde de ıslah programlar-: 
için rehber hazırlanmış olmaktadır. 

H. İktisadi ve malî etüdler .-

Yol güzergâhlarının geçmekte olduğu bölgelerin, sınai, ticari, istihsal, istihlâk, nakil vasıtası ade 
di ve cinsleri, yük ve yolcu nakliyat hacmi, yolların yapım ve ıslahından sonraki millî iktisada 
temin edilmiş olan kazançlar tesbit ve takibedilmektedir. Bunların neticesinde program esasları 
elde edilmektedir. Halen 24 400 kilometre olarak tesbit edilmiş olan devlet yollarından 12 000 
kilometresi ilk plân yolları olarak tefrik edilmiştir ki iktisadi yollar olarak tavsif edilen bu kı
sım yollar modern standartlara uygun olarak yapılmakta ve ıslah edilmektedir. 

Programlar : 

Yukarda kısaca izah edilen üç safha etüdler neticesinde uzun vadeli tercih programları hazır
lanmakta ve her malî yılın başlangıcında da, bu uzun vadeli program çerçevesine ve rüçhan sı 
rasına göre yıllık program meydana getirilmektedir. 

Bu esaslar dâhilinde 1950 senesinden bu yana yapılmış olan işler ve bu işlere harcanan para
lar aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir : 
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Devlet yollarında yapımları- biten yol işleri 

Yıl içinde 
harcanan 

İ h a l e t e n Harcama E m a n e t e n (Ih. + Em.) 
Yü Tesv. Stab. (•••) Tesv. Stab. Harcama (•*•) 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 (•) 
1955 (•) 

Yekûn 

160 
326 
256 
374 
521 
450 

2 087 

58 
228 
164 
423 
185 
200 

1 258 

7 885 617 
7 579 694 
13 298 282 
21 521 727 
47 663 218 
43 600 500 

141 519 038 
Diğer masraflar 

306 
200 
305 
558 
469 
350 

2 188 

317 
649 
637 
514 
422 
500 

3 039 

10 056 443 
8 451 206 
17 526 451 

' 14 809 743 
18 744 268 
30 450 170 

100 038 281 
ve makine amortismanı 

17 912 060 
16 030 900 
30 824 733 

(**) 36 331 470 
(••) 66 407 486 
(**) 74 050 670 

241 557 319 
161 954 681 

Umumi yekûn 403 512 000 

Devlet yollarında onarım işleri 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (*; 

Yekûn 

Onarımı yapılan 

25 
121 
94 
78 
93 

) -57 

468 

yol adedi 

Makine amortismanı 

Harcanan 
T. L. 

1 418 046 
4 814 277 
7 184 362 
6 059 712 
12 289 278 
5 325 000 

37 090 675 
18 960 000 

umumi yekûn 56 050 675 

(*) Tahmin 
(**) Mütaahhitlere ödenen avanslar bu yekûna dâhildir. 

(***) Harcamalara bono dâhildir. 
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Devlet yollarında bakım isleri 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (*) 

Bakım altında bulunan 
Yol tulü (Km.) 

18 363 
21 320 
20 174 
20 858 
20 940 
21 479 

Harcanan 
T. L. 

12 910 300 
15 713 700 
18 542 300 
21 245 600 
21 991 600 
24 187 000 

114 590 500 
Makine amortismanı 63 131 000 

Umumi yekûn 177 721 500 

Devlet yollarında bitümlü kaplaması biten yollar 

Kaplaması biten Yıllık 
yollar (Km.) harcama 

Yıl Yeni Tek kat Yekûn T. L. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (•). 

Yekûn 

183 
270 
459 
296 
221 
970 

2 399 

249 
44 
142 
548 
234 
330 

1 547 

432 
314 
601 
844 
455 

1 300 

3 943 

/*#\ 
(#*\ 
/*#\ 
/•##} 

686 301 
1 615 438 
2 409 766 
2 407 206 
6 226 508 
11 919 500 

25 264 719 
Makine amortismanı 13 650 000 

umumi yekûn ' 3Ş 914 719 

( • ) Tahmin 
(**) Akar yakıt dahil değildir. 
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Devlet yolları üzerinde yapımı biten büyük köprüler 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 (*) 
1955 (*) 

Yekûn 

Ihaleten 
Aded 

25 
40 
61 
57 
69 
75 

327 

Tül M. 

1 977 
2 627 
3 013 
1 982 
2 718 
3 000 

15 317 

Emaneten 
Aded 

6 
44 
29 
20 
15 

114 

Tul M. 

188 
852 
690 
622 
600 

2 952 

Yekûn 
Aded 

25 
46* 
105 
86 
89 
90 

441 

Tul M. 

1 977 
2 815 
3 865 
2 672 
3 340 
3 600 

18 269 

Yıl içinde 
harcanan 
T. L. 

6 514 211 
6 319 993 
6 907 925 
8 771 016 
12 396 497 
19 877 000 

60 786 642 

Yılı 

Bölge tipi Şube tipi 
atelye atelye 
Aded Aded 

6* yıl içinde inşası biten tesisler 

Bakını 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 (*) 

garajı 
Aded 

12 
7 
3 

Şube 
binası 
Aded 

13 22 

Diğer 

Aded 

1 
3 
3 
3 

13 

Yıllık 
harcama 

T. L. 

146 683 
988 457 
584 805 
694 190 
710 834 
448 000 

15 572 969 

(*) Tahmin 
(**) Ambar, garaj, bakımevi, kantin v. s. 
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Yol Etüd ve Proje Fen Heyeti Müdürlüğünde 1948 - 1955 yıllarında yapılan etüd, aplikasyon ve 

proje işleri 

Bölge No. İstikşaf Etüd Aplikasyon Proje Keşif 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Devlet yolları 
Varyantlar 
İl yolları 

v 

«» 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 .(' 

1 800 
2 400 
1 
2 
2 

500 
300 
000 

1 900 
1 
1 
1 
1 
1 

19 
25 
4 

49 

#\ 

500 
800 
450 
500 
000 

150 
500 
500 

150 

1 664 
2 096 
1 348 
2 075 
1 585 
1 737 
1 186 
1 483 
1 278 
1 356 
867 

16 675 
4 500 
1 150 

22 325 

1 462 
1 857 
1 021 
1 703 
1 460 
1 237 
1 015 
1 115 
1 222 
713 
620 

13 425 
2 500 
2 360 

18 285 

İstimlâk Harcamaları 

Yekûı 

Tulü ı 

1 

(Ki 

1 

1 
1 
1 

m.) 

604 

210 
706 
500 

6 020 

875 
971 
510 

1 292 
900 
587 
618 
874 
696 
390 
240 

7 953 
350 
850 

9 153 

T. L. 

11 760 948 

11 577 160 
12 430 795 
17 700 000 

53 478 903 

553 
853 
460 
887 
800 
440 
298 
640 
676 
332 
160 

6 099 
350 
500 

6 949 

Vilâyet yolları : 

İhtisas, teşkilât, imkipı ve tevhidikuva noktai nazarlarından . vilâyet yollarının Karayollarına 
intikal ettirilmesi en tabiî ve zaruri bir keyfiyet olduğu halde bu intikal işinin tedrici bir surette 
olması lâzımgeldiğini de teslim etmek lâzımdır. 

Aksi takdirde Karayollarının programlı ve metotlu çalışması derhal haleldar olur. Ve fayda ye
rine zarar verir. 

Ancak, bu intikal seyrinin çok yavaş olduğunu da belirtmek mecburiyetindeyiz. Halen bakım 
altında bulunan 2 200 kilometrelik yol tulüne ilâveten bu sene de bir bu kadarının ilâve edilmesine 
çalışıldığı öğrenilmiştir. Bu miktarın artırılması çok temenniye şayan olmakla beraber bu müm
kün olmadığı takdirde gelecek yıllarda bu yavaş tempoyu telâfi edecek bir sürat temin edilmeli
dir. 

(*) Tahmin 
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Köy yolları : 

Mahallî idarelerin uhdesinde kalması daha uygun olan köy yollarına malî yardımla birlikte 
teknik yardım da yapılmalıdır. Köylünün müsait mevsimlerde seferber hale getirilmesini teşvik 
etmek bu dâvanın yegâne çıkar yoludur. Bu yıl bütçesinde köy yollarına nakit olarak yardım pa
rası ayrılamadığmı üzüntü ile karşılamamak mümkün değildir. Hiç olmazsa gelecek yıl ayrılacak 
paranın randımanlı netice vermesi için bu sene alâkalı makam ve daireler hazırlıklarını tamamla
malıdırlar. 

1955 Temennileri .-

1. 1955 Bütçe raporlarındaki temenniler nazarı itibara alınarak teşkilât kanununda değişiklik
ler için hazırlık çalışmalarına başlandığı fakat henüz neticelendirilmediği öğrenilmiştir. 

2. Harita Umum Müdürlüğünün çok mahmul olması dolayısiyle güzergâh etüdlerin hava fotoğ
rafları ile yapılmasına mahdut miktarda başlanmıştır. 

3. Vilâyet ve köy yolları hakkındaki dilekler yukardaki umumi mütalâalarımız meyanmda arz 
edilmiştir. 

4. Sekreterlik kadrosunun Başvekâletin 22 . XI . 1954 tarihindeki emirleri muvacehesinde bu 
yılın bütçesine konmadığı öğrenilmiştir. Bunun bir zaruret olduğuna biz de kaaniyiz. 

Yeni dilekler : 

1. Yol faaliyetini elimizdeki makine imkânlarından âzami derecede istifade edecek şekilde yü
rütebilmek ve bu şekilde günden güne artan ihtiyaçlara daha kifayetli bir şekilde cevap verebil
mek için 781/10 maddesine bir miktar ilâvesi zaruridir. 

Yapılmış olan yolların hem daha kifayetli, hem de trafiğe daha elverişli bir hale getirilebilmesi 
için asfalt faaliyetinin gittikçe artması icabetmek idedir. Bu işin gerektiği şekilde yürütülebilmesi za
rureti vardır. 

2. Vilâyet ve köy yollarına tevzi olunacak "YVestinghouse firmasından mubayaa edilmiş makine
lerin gümrük ve navlun bedellerini ve Karayolları tarafından bu sene yeniden alman vilâyet yolları
nın bakım masraflarını karşılamak üzere 781/60 maddesinin tezyidi zaruri görülmektedir. 

Netice : . 

Karayolları 1956 bütçesinin yukardaki temennilerimize göre değiştirilmek suretiyle kabulünü yük
sek encümenin takdirlerine saygılarımızla arz eyleriz. 

Antalya Mebusu Erzurum Mebusu Konya Mebusu Ordu Mebusu 
A. Tokuş Ş. Erker B. Birand S. îşbakan 

Konya Mebusu Trabzon Mebusu 
M. Bağrıaçık S. F. Kalaycıoğlu 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/363 
Karar No. 49 

Yüksek 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı Büt
çesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 17 . X I I . 1955 tarihli ve 71-232/4122 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası en
cümenimize havale edilmiş olmakla Nafıa Ve
kili, Karayolları ve Maliye Vekâleti Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum müdürleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1956 malî 
yılı Bütçesini encümenimiz namına tetkik eden 
raportörümüzün raporu mütalâa edildikten ve 
Umum Müdürlüğün faaliyetini ilgilendiren hu
suslar üzerinde vâki sualler hükümet mümessil
leri tarafından cevaplandırıldıktan ve 'bu hu
susta cereyan eden müzakerelerden sonra bütçe
nin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1956 malî yılı masraf 
tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel ye
kûnu geçen yıla nazaran (228 685) lira fazla-
siyle (11 830 835) ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise (10 098 058) 
lira noksaniyle (301 899 792) lira olarak hü
kümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup artış ve ek
silişlerin mucip sebepleri her fasıl hakkında ge
rekçede münferiden arz ve izah edilmiş bulun
maktadır. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin fasılları 
üzerinde yapılan tetkik sonunda 1955 yılma na
zaran ücretli kadrolarda yapılan zamlardan mü
tevellit fark 202 nci faslın maddelerinden tenzil 
edilmek suretiyle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
(10 884 763) lira ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise (A/ l ) işaretli 
cetvelden tasarruf edilen miktar ilâve edilmek 
suretiyle (302 845 864) lira olarak encümenimiz-
ce tesbit ve kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı s 

eni mazbatası 

! 

13.11.1956 

Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1956 malî 
yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel ye
kûnu ise (8 869 373) lira noksaniyle (313 730 627) 
lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş 
olup bu miktar encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi, masraf 
cetvellerinde yapılan değişikliklerden husule ge
len miktar aksettirilmek suretiyle ve mütaakıp 
maddeleri hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1956 ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. tmre Ş. Bakay M. Şener 
Kâtip 

Balıkesir Afyon K. Ankara 
M. H. Timurtaş M. Â. Ülgen M. Ete 

Antalya Antalya Aydın 
K. Akmantar A. Tokuş Z. Vray 

Çankırı Çorum Çorum 
T. Uygur Y. Gümüsel Y. Gürsel 
Diyarbakır İstanbul izmir 
H. Turgut N. Âli Sav A. Aker 

Konya Manisa Muğla 
R. Bir and M. Kurbanoğlu N. Poyrazoğlu 

Niğde Ordu Ordu 
A. N. Kadıoğlu R. Aksoy S. îşbakan 

Rize Sinob Sinob 
/. Akçal N. Sertoğlu S. Somuncuoğlu 
Tokad Trabzon Zonguldak 

ö. Sunar S. F. Kalaycıoğlu S. Ataman 
Zonguldak 
S. Durah 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 Yü% 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1.*— Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (11 830 835) lira ve yatırım masraf
ları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği'üzere (301 899 792) lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(313 730 627) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1956 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 neu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 3656 sayılı Kanunun % neu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G-) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü kuruluşu hakkındaki 1 1 . I I . 1950 tarihli ve 
.5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1956 bütçe yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (10 884 763) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (302 845 864) lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1956 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (313 730 627) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynimle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928-1954 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1956 yılı bütçe
sinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü kısım 
tertipleriyle yatırım tertipleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları tertiplerine Maliye, Vekâle
tince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 
nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları da
iresinde 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. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Umum Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak hususi bir fasla varidat, diğer ta
raftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bö
lümlere Maliye Vekâletince tahsisat kaydolu
nur. 

MADDE 11. -~ Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Nafıa vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı. 

M. M. Vekâleti Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E, Menderes 

MADDE 7. 

B, E. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayı sı 65) 



— 25 
Hu, B. E. 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ti. Vekili 
F. Ula§ 

Güm. ve în. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er . 

Maliye Vekili 
İV*, ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve iç. Mu. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 

21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 

11 
12 

1 492 125 
2 954 250 

1 

Ücretler 
11 Merkez hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler hizmetliler ücreti 

826 125 
2 022 750 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 

529 375 

978 067 

1 492 125 
2 761 650 

1 

Fasıl yekûnu 4 446 377 4 253 777 

1 358 860 
2 770 462 

Fasıl yekûnu 2 848 875 4 129 322 

584 000 

1 135 000 

II - Başka haklar 
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 

19 000 

60 000 

5 000 

1 492 125 
2 761 650 

1 

4 253 777 

923 100 
2 260 150 

3 183 250 

584 000 

1 135 000 

Fasıl yekûnu 1 507 442 1 719 000 1 719 000 

19 000 19 000 

50 000 50 000 

5 000 5 000 
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M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları öl dm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 000 

3 000' 

7 000 
1 500 

103 500 

1956 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
1 500 

93 500 

h için 
Encümenee 

kabul edilen 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
1 500 

93 500 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge- -
reğince ödenecek para mükâ
fatı 3 000 1 500 1 500 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve* % 25 giriş ke
senekleri ile artış farkları kar-

12 
13 
14 
15 

Siliği 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 

îkinci kısım yekûnu 

320 991 
58 362 
37 500 
22 000 
10 000 

448 853 

2 100 

9 360 147 

345 774 
62 859 
37 500 
22 000 
10 000 

478 133 

2 100 

10 677 332 

345 774 
62 859 
37 500 
22 000 
10 000 

478 133 

2 100 

, 9 731 260 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

12 000 
5 000 
5 000 

12 000 
5 000 
5 000 

12 000 
5 000 
5 000 
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M. 

40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları.' 
Vilâyetler telefon masrafları 

1955 
\ ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
10 000 
15 000 

57 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
. 18 000 

80 000 

12 000 

20 000 

20 000 
60 000 
18 000 

1956 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
20 000 
15 000 

67 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

20 000 
18 000 

82 000 

12 000 

30 000 

30 000 
65 000 
28 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 
20 000 
15-000 

67 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

20 000 
18 000 

82 000 

12 000 

30 000 

30 000 
65 000 
28 000 

Fasıl yekûnu 118 000 153 000 153 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

138 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 143 000 

Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 

2 500 

60 000 
40 000 
20 000 

150 000 
5 000 

155 000 

5 000 

60 000 
40 000 
20 000 

150 000 
5 000 

155 000 

5 000 

60 000 
40 000 
20 000 
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Tahsisatın nev'i 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

120 001 

4 800 
11 200 

16 000 

120 001 

4 800 
11 200 

16 000 

120 001 

5 4 800 
11 200 

16 000 

6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 100 000 50 000 50 000 

Üçüncü kısım yekûnu 648 501 660 001 660 001 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

7 500 

30 000 
20 000 

30 000 

7 500 

10 000 
20 000 

30 000 

7 500 

10 000 
20 000 

30 000 

Mahkeme masrafları 200 000 200 000 200 000 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 2 000 2 000 2 000 
Başka her çeşit masraflar 500 500 500 

Fasıl yekûnu 2 500 2 500 2 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

21 Beynelmilel yollar kongresi 
için Paris Merkez Komitesine 
ödenecek hisse 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 

10 Fuar umumi masrafları 
20 Sergi ve meşher umumi mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe. Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 o 000 5 000 

30 000 35 000 35 000 

40 000 40 000 40 000 

• 

500 500 500 

15 000 15 000 15 000 

250 000 150 000 150 000 

265 500 165 500 165 500 

15 000 15 000 15 000 

1 1 1 

15 001 15 001 15 001 

5 000 5 000 5 000 

565 501 465 501 465 501 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısvnı - Borçlar 

505 

10 
20 

* 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 ' » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

15 000 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

15 000 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

15 000 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

9 360 147 
648 501 
565 501 
28 001 

10 677 332 
660 001 
465 501 
28 001 

9 731 260 
660 001 
465 501 
28 001 

UMUMÎ YEKÛN 10 602 150 11 830 835 10 884 763 
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A/2 CETVELÎ 

M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Karayolları Umum Müdürlü
ğünün Kuruluş Ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince 
ayrılacak atelyeler döner ser
mayesi 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 
20 
30 

40 
50 
60 

Yollar ve köprüler 
Yapım 
Makina ve vasıtalar onarımı 
Satınalmacak makina ve vası
talar 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Sürekli onarmalar 
Vilâyet ve köy yolları yapımı 
ve yapımına yardım (Dağıtım 
ve harcama şekli îcra Vekille
ri Heyetince belirtilir) 

Fasıl yekûnu 

Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 

Yatırımlar yekûnu 

120 647 849 
34 000 000 

36 000 000 
5 350 000 

39 000 000 

75 000 000 

309 997 849 

2 000 000 

311 997 850 
'fflirmamT"ı7rriBMi 

153 599 792 
39 590 000 

35 900 000 
6 510 000 

34 800 000 

30 000 000 

300 399 792 

1 500 000 

301 899 792 

154 545 864 
39 590 000 

35 900 000 
6 510 000 

34 800 000 

30 000 000 

301 345 864 

1 500 000 

302 845 864 
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B CETVELİ 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 110 000 000 110 400 000 110 400 000 

2 Hazineden yardım 207 499 997 201 630 624 201 630 624 
3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 1 1 
4 Menkul ve gayrimenkul mal

lar satış bedelleri 1 600 000 1 700 000 1 700 00C 
5 Mütaahhitlere verilecek mal

zeme, alet, edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira "bedelleri 1 1 1 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 1 1 1 

7 Geçen yıldan devredilen nakit 3 500 000 0 0 

UMUMÎ YEKÛN 322 600 000 313 730 627 313 730 627 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

JCanun 11.2.1950 5539 Karayolları Umum Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâ
tına dair Kanunun 19 ncu maddesi. 
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E CETVELİ 

Tahsisatın ııev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

5539 Karayolları Umum Müdürlüğü Ka
nununun gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 33 
ncü maddesi. 

D CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknisiyen 

Fotoğrafçı 
Usta 

» 
Steno (Lisan bilir) 

» 
Daktilo (Lisan bilir) 

:» » » 
Daktilo 
Mütercim daktüe 
Daktilo 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

8 . 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
7 
5 
8 
6 

13 
4 
7 

14 
18 

Ücret 

625 
550 
300 
250 
225 
200 
400 
300 
350 
300 
200 
350 
175 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 

(S . Say 

G. 

6 

1 

2 

4 

5 

İSİ : 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 

Başodaeı 
Odacı 

TtLÂYETLEM 

Teknisiyen 
» 
» 

Makinist 
Desinatör 
Usta 

» 
» 

Daktilo 
» 
» 

Atelye şefi 
Ekip şefi 
Memur 

» . 
» 

65 ) 

Aded 

24 
19 
15-
5 

30 

10 
2 
3 
6 
3 
8 
4 
5 
1 

14 
10 
43 
10 
16 
12 
25 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
100 

625 
550 
475 
625 
625 
625 
475 
350 
250 
175 
150 
625 
625 
625 
550 
475 



a. Memuriyetin nev'i 

Memur 

— 3 S -
Âded Ücret G. 

8 
33 
41 
28 
10 
9 
5 

400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

Memuriyetin nev'i 

6 Bekçi 

Başhadenıe 
Hademe 

7 Trafikçi 
» 

\ded 

3 
5 
5 
5 
2 
6 
4 
4 

Ücret 

125 
100 
100 
100 
250 
200 
175 
150 

D. Memuriyetin nev'i 

L - CETVELÎ 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

11 
12 

Merkez teşkilâtı 

Fen Heyeti Müdürü (Y. Müh.) 
(Iht. Mev). 

Yük. Müh. veya fen memuru 
veya iktisatçı (Iht. Mev.) 
Y. müh., müh. veya fen me. 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » s> 
Müh. veya fen memuru 

» » » 

2 

6 
11 
8 
7 
7 
5 
5 

90 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Vilâyetler teşkilâtı 

Y. Müh. veya Müh. (îht. Mev.) 
Y. Müh., Müh. 
(îht. Mev.) 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Müh. veya fen 
» » 

veya 

» 
» 
» 
» 
» 

i fen me. 

» 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 

6 

22 
28 
22 
30 
55 
30 
30 
25 

90 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
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E - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli for
mülü bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 407 - Madde 40 — Mahkeme harçları 
•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 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 781 — Yollar ve köprüler 
Madde 10 — Yapım 

îhaleten yaptırılan islerde 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 tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle mas
raflar ; 

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, aiet ve vasıtalarla yapım işleriyle ilgili sair vasıta ve malzemenin, lâstik
lerin satmalmması ve bunların gümrük masrafları, kiralanması nakil ve muhafazası ile bunların 
kullanılması ve tamirlerine ait masraflar, akar yakıt ihtiyacı, bilûmum vergi ve resimlerle 2256 
sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı, ardiye ve sigorta ücret
leri; 

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; 
bunların ısıtma, aydınlatma demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kur
ma 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, plâ
ka ücretleri, istimlâk veya muvakkat işgal ve tazminat bedelleri ve bu işlerde çalıştırılacak bilir 
kişi ücret ve masrafları, tapu hare ve masrafları, ilk sıhhi yardım malzemesi, anlaşmaları gereğin
ce Amerikan Yardım İdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği 
her türlü masraflar. 

Madde 20 — Makine ve vasıta onarımı 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin yapım, bakım ve işletme işlerine mahsus bilûmum taşıt, yol ma

kinesi ve sair vasıtalarla bunların tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinelerin onarılması 
ve yenilenmesi için lüzumlu yedek parça, lâstik ve her türlü malzemelerin satmalmması ve bunla
rın muayene, ambalaj, nakil, sigorta, gümrük re^mi, ardiye ve muhafaza masrafları ve sair bütün 
vergi, resim ve harçlar ile 2256 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrüklerde alınacak belediye 
payları karşılığı ve bu işlerin ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelik
leri ve bunların giyim ve barındırma masrafları ile kanunları gereğince işçiler© tanınan hakların 
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istilzam ettiği bilcümle masraflar, atelye ve garajların demirbaş, tenvir ve teshin masrafları, anlaş-
maları gereğince Amerikan Yardım İdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzmanı heyetinin 
gerektirdiği her türlü masraflar, su, elektrik, akar yakıt, kırtasiye, her türlü matbaa işleri, ve sa
ire gibi bilcümle işletme masrafları; 

Madde 30 — Satınalmacak makine ve vasıtalar 
Yol, köprü, tünel ve tesisleri etüd, yapım, bakım ve işletmesi için lüzumlu her türlü makine, 

vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye ve lâboratuvar, makine ve tezgâhları, alet ve avadanlıklar satm
alınması, muayene, ambalaj, nakil sigorta, gümrük resmi, ardiye muhafaza masraf lan, 2256 sayılı 
Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye paylan karşılığıA ve bu işlerin ifa, keşif, kabul ve 
sair hizmetlerin çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barındırma masrafları il© ka 
nıınları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masrafları, 

Madde 40 — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin bilûmum etüd plânlama, trafik emniyeti, araştırma, istikşaf 

etüd, aplikasyon ve her türlü proje ihzan işleriyle istimlâk veya muvakkat işgal iğlerine ait etüd 
istikşaf, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde ça-lıştınlaeak işçi gündelikleri, ihalûten yaptırılan etüd 
işlerinde mütaahhitlere ödenecek istihkaklarla bu işleri ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde ça-
lıştmlan işçi gündelikleri 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, lâboratuvarlarda, 
trafik 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 sah malzemelerin satmalınması, 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
ları karşılığı, etüd işlerinde kullanılan her türlü makine ve malzemelerin taşınması, kurulma ve sö
külme ve korunmalarına ait her türlü masraflar, giyim, barındırma, tenvir ve teshin, basın ve ya
yın masrafları, etüd işlerinde kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalınması, kurma ve işletme 
masrafları, emaneten yapılan etüd işlerinde çalışan geçici teşkilât için gerekli demirbaş, aydınlatma 
ısıtma ve kira masrafları, havadan, karadan ve sudan istikşaf işlerinde lüzumlu her türlü gereç ve 
vasıtaların satmalma bedelleri. 

Madde 50 — Sürekli onarmalar 
Yol, köprü, tünel ve tesislerle trafik emniyeti tesislerinin bakılması, tamirleri ve yolların ağaç-

landırılması masra'flariyle 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 satmalınması, kiralanması, nakil muayene, ambalaj ve muhafazası ile bunla
rın kullanılması ve tamirlerine ait masraflarla bilûmum vergi ve resimler, sigorta, ardiye masraf 
lan 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, 
kurulma ve sökülme, korunmalarına ait her türlü masraflar, makine, vasıta ve malzemelerin akar 
yakıt ve işletme masrafları, bakım işlerinde çalışanların giyim ve barındırma masraf lan ile basın 
ve yayın masrafları, bakım işleri için kullanılacak telli ve telsiz muhabere cihazlannı satmalma 
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kurma ve işletme masrafları, bakım evlerinin demirbaş, aydınlatma, ısıtma ve kira masrafları 
kar siperleri, karla savaş her türlü masrafları. 

Fasıl 782 — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcirahı 
Keşif, denet, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahatlerindeki hareirahlarj 

bu tertipten verilir. „ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 malî yık 
(E) cetveli kadroları 

(Merk< 

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
Yol uzmanı 
Avukat 
Avukat 
Makine operatörü 
Makine operatörü 
Alet operatörü 
Alet operatörü 
Alet operatörü 
Alet operatörü 
Alet operatörü 
Tercüman 
Tercüman 
Tercüman 

:-z geçici hizmetliler ÜCIM 

Fasıl 203/11 

Adet 

3 
10 

1 
2 

10 
5 
3 
5 
4 
3 
1 
3 
4 
1 

Teslim alma ve gönderme 
memuru 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Doktor 

Toplanı 

2 
3 
2 
1 
1 

64 

Kadro 
ücreti 

875 
875 
750 
550 
700 
625 
550 
500 
400 
350 
300 
500 
400 
300 

300 
350 
300 
250 
300 

Müd. 

12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

3tİ) 

Aylık 
tutarı 

2 
8 

1 
7 
3 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 

36 

625 
750 
750 
100 
000 
125 
650 
500 
600 
050 
300 
500 
600 
300 

600 
050 
600 
250 
300 

650 

Yıllık 
tutarı 

31 500 
87 500 

9 000 
13 200 
84 000 
37 500 
19 800 
30 000 
19 200 
12 600 
3 600 

18 000 
19 200 

3 600 

7 200 
12 600 

7 200 
3 000 
3 600 

422 300 
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Karayotları Umum Müdürlüğü 1955 malî yık (E) cetveli kadroları 

(Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti) 

Fasıl 203/12 

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
Yol uzmanı 
Yol uzmanı 
Yol uzmanı 
Yol uzmanı 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Makine enspektörü 
Makine enspektörü 
Makine operatörü 
Makine operatörü 
Makine operatörü 
Makine tamircisi 
Makine tamircisi 
Makine tamircisi 
Alet operatörü 
Fennî tesisatçı 
Teslim alma ve gön
derme memuru 
Teslim alma ve gön
derme memuru 
Teslim alma ve gön
derme memuru 
Teslim alma ve gön
derme memuru 
Sürveyan ve puvantör 
Sürveyan ve puvantör 
Şoför 

Kadro 
Adet ücreti 

9 
11 
5 
4 
4 
l 
1 
2 
14 
1 
12 
o • ) 

12 
1.1 
2 
4 
1 
4 

875 
875 
800 
750 
750 
750 
750 
625 
700 
750 
625 
550 
500 
400 
350 
300 
350 
500 

250 

225 

175 

150 
225 
200 
175 

Müd. 

12 
10 
12 
12 
10 
12 
10 
10 
12 
12 
12 
VI 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 

Aylık 
tutarı 

875 
625 
000 
000 
000 
750 
750 

1 250 
9 800 
750 

7 500 
1 650 
6 000 
4 400 
700 

1 200 
350 

2 000 

450 

350 

150 
225 
600 
175 

Yıllık 
tutarı 

94 500 
96 250 
48 000 
36 000 
30 000 
9 000 
7 500 
12 500 
117 600 
9 000 

90 000 
19 800 
72 000 
52 800 
8 400 
14 400 
4 200 
24 000 

1 000 12 000 

5 400 

4 200 

1 800 
2 700 
7 200 
2 100 

Toplam 115 67 550 781 350 
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1956 Ys!ı 

Devlet Su İşleri U. M. Bütçesi 



Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /358) 

T. ü. 
Başvekâlet 17 . XII , 1955 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik dairesi 

Sayı: 71 - 235/4118 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince 16 . X I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe ve iHşiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başjvekil 
A. Menderes 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu esbabı mucibesi 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesiyle ekleri muayyen süresi içinde tanzim 
edilecek Büyük Millet Meclisinin tasdik ve tasvibine sunulmuştur. 

I - Bütçe Kanununa bağlı masraf cetvelleri geçen yıl olduğu gibi birisi âdi giderlere, diğeri 
yatırımlara aidolmak üzere iki tabloya ayrılmış ve bunların karşılığını teşkil eden gelir (B) cetvelin
de gösterilmiştir. • 

Âdi giderlere ait (A/ l ) cetveli yekûnu 8 918 582 lira ve yatırımları gösteren (A/2) cetveli 
toplamı da 203 103 439 lirayı bulmaktadır. Bu suretle 1956 yılı umumi masrafları için teklif 
edilen tahsisat toplu olarak 212 022 021 liradan ibarettir ki, geçen seneye nazaran 45 742 021 lira 
fazladır. Bu fazlalığın tamamı yatırımlara ait bulunmaktadır*. Gerçi ikinci kısım yekûnunda 
668 382 ve 3 ncü kısımda 59 200 lira ki, ceman 727 582 lira bir fazlalık müşahede edilmekte ise 
de gider gerekçesinde de arz ve izah olunduğu veçhile memur ve hizmetli ikramiyelerinin üç aylık
tan beş aylığa çıkarılmasından ve yönetim masrafları tertibine cüzî ilâveler yapılmasından husu
le gelen bu fazlalık 5 nci kısım yekûnunda geçen yıla nazaran noksaniyie teklif edilen 819 000 lira 
ile telâfi edildiği gibi binnetice âdi masraflar yekûnu geçen seneye göre 91 418 lira bir eksiklik 
husule getirmiştir. 

II - (A/2) işaretli yatırım cetvelindeki 45 742 021 lira fazlalığa gelince bunun mühim bir kısmı 
inşa halinde bulunan Seyhan, liirfanlı, Demirköprü, Kemer, Damsa, Ayrancı, ve Sille barajlarının 
1956 yılında devam edecek inşaat masrafları i b baraj tünellerinin kapatılması neticesi olarak 
gölün dolmasiyle su altında kalacak arazi sahiplerine verilecek istimlâk bedelleri ve inşaat saha
larında yaptırılacak şantiye, lojman gibi inşaatın mütemmimi bulunan tesisler için istimlâk'. 
gereken arazi bedellerinin 1956 yılında behemehal tediyesi zaruretinden doğmuş ve ayrıca vâdeleri 
1956 yılında hulul edecek 40 000 000 lira raddesindeki iç ve dış bonoların karşılığını teşkil et-
mekte bulunmuştur. Bundan başka teşkilâtın genişletilmesi nispetinde artmakta olan makine \\+ 
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nakil vasıtaları ve emsali araçlarla bunların tamir ve işletme masrafları ve önümüzdeki yıl yapı
lacak istikşaf, etüd ve aplikasyno giderleri, yatırımlara ait tahsisatın artırılmasını gerektirmiştir 

Geçen yıla nazaran fazlalığı teşkil eden ve yukarda arz olunan 45 742 021 liranın fasıl ve mad
de itibariyle ifadesi halinde 752 nci satınalınacak taşıtlar için bu yıl yalnız 1 lira konulmuş ve 
771 nci faslı teşkil eden döner sermayeden 100 000 lira indirilmiş ve son anlaşma gereğince Mil
letlerarası banka kredisi faiz ve amortismanı için bu yıl tahsisat konulmadığından 80, 81, ve 
82 nci maddeler tamamen kaldırılmak suretiyle geçen yıla nazaran 2 226 702 lira ve 791 nci köy
lerde. halkın yapacağı su işlerine yardım tahsisatından da 7 500 000 liralk bir tasarruf sağlanmış
tır ki, bu suretle ceman 10 126 701 lira kısıntı yapılmıştır. Buna mukabil idare hizmetlilerinin 
esasını teşkil eden 786 nci faslın 11 nci maddesine ait tahsisat 52 651 702 lira, makine ve araçların 
onarımına ait 20 nci maddesi 250 000 lira, 30 ncu maddedeki satınalınacak makine, taşıt ve araçlar 
tahsisatı 458 438 lira, 40 nci istikşaf maddesi 2 500 000 ve 788 nci teknik hizmetliler geçici görev 
yollukları 100 000 lira ki, ceman 55 960 140 lira fazlasiyle teklif elilmiş ve yukarda arz edilen 
10 126 701 lira eksiğiyle konulan tahsisatın bu miktardan tenzili halinde hakiki fazlalık 
45 833 439 liradan iharet bulunmuştur. Bundan maada (A/ l ) işaretli cetveldeki âdi masrafların ge
çen yıla nazaran noksanı bulunan 91 418 lira da gözönünde tutulduğu takdirde 1955 - 1956 büt
çeleri arasndaki tahsisat artışı 45 742 021 liradan ibaret kalmaktadır. 

III - 1956 yılında elde edilecek sulama hasılatı ile gelir bütçesinin diğer fasllarındaki varidatın 
1 335 582 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Bu miktar geçen yıla nazaran 334 577 lira fazladır. 
Şu hale göre idare hasılatı olarak temin edilecek 1 335 582 liranın haricinde kalan 210 686 439 
lira Hazine yardmıiyle karşılanacağından (B) cetvelinde taallûk ettiği fasla aynen konulmuştur. 

IV - 1956 Bütçe Kanununda her hangi bir de Eşiklik yapılmamıştır. Yalnız masraf gerekçesinde 
arz olunduğu üzere (L) cetvelindeki kadrolardan bâzıları serbest bırakılarak fiilî kadrolardan bir 
kısmı da (L) cetveline ithal edilmek suretiyle karşılaştırılmış olup bu bakımdan 1956 bütçesine 
bir külfet tahmil edilmemiştir. 

V - Umumi muvazeneye dâhil dairelerin (R) cetvelindeki hükümleri haricinde kalan ve husu
siyet arz eden kısma ait formül geçen senenin aynı olarak teklif elilmiştir. 

Gider bütçesi gerekçesi 

Fasıl 201 - Madde 11 — Merkez memurları maaşı : 898 000 

Ekli (L) cetveline dâhil dördüncü dereceden bir fen heyei müdürü ile yine dördüncü dereceden 
bir yüksek mühendis veya mühendis ile dokuzuncu dereceden iki muamelât şefi ve onuncu derece
den bir memur kadroları 1956 da serbest bırakılmış bunlara karşılık sekizinci dereceden yüksek 
mühendis, mühendis veya fen memuru üç aded ve dokuzuncu dereceden kezalik yüksek mühendis, 
mühendis veya fen memuru bir aded, onuncu dereceden yüksek mühendis, mühendis Teya fen 
memuru üç aded kadro mevkuf tutulmak suretiyle bütçeye tahsisat bakımından yeni bir külfet 
tahmilinden kaçınılmış ve bu maddeye yapılan (95 500) liralık ilâve, memurlara ilâveten verile
cek iki aylık tahsisat karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl 201 - Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı : 1 843 000 

Ekli bulunan (L) cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı veçhile 1955 (L) cetveline dâhil onuncu 
dereceden iki memur kadrosu ile on birinci dereceden üç memur kadrosu serbest bırakılmış buna 
mukabil onuncu dereceden iki ve on birinci dereceden üç aded yüksek mühendis veya fen memuru 
kadrosu (L) cetveline alınmıştır. Bu suretle bütçeye tahsisat bakımından yeni bir külfet tahmil 
edilmeksizin asli maaş tutarı karşılığı 1 315 500 lira olarak muhafaza edilmiştir. Bu miktara beş 

( S. .Sayısı : 66 ) 



ftylık ikramiye tutan 627 600 lira-ilâve edilmek suretiyle 1 813 000 liraya ibl&ğ edilmiştir. Bin-
netice geçen seneye nazaran fazlası 199 252 liradan ibaret kalmıştır. 

Fasıl 201 - Madde 21 — Merkez memurları açık maaşı : 1 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 201 - Madde 22 — Vilâyetler memurları açık maaşı .- 1 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 202 - Madde 11 — Merkez hizmetlileri ücreti : 150 000 
Aslı 91 800 liradan ibaret olan merkez hizmetlileri ücreti bir üst dereceye çıkarılmakla 15 300 

lira bir fark hâsıl olmuş ayrıca beş aylık ikramiye karşılığı 42 900 lira zammedilmek suretiyle 
150 000 liraya iblâğ olunmuştur. Fazlalık geçen seneye nazaran 35 250 liradır. 

Fasıl 202 - Madde 12 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 577 000 
Bu maddeye konulan (132 250) liralık ilâve : 
a) ücretlilerin birer üst dereceye yükseltilmesinden mütevellit farklar. 
b) İlâveten verilecek ikişer aylık tahsisatlar karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl 203 - Madde 11 —• Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 470 000 
Bu maddeye yapılan (48 875) liralık ilâve : 
tlâveten verilecek ikişer aylık tahsisatlar kargılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl 203 - Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 1 075 000 
Bu maddeye konulan (113 407) liralık ilâve : 
ilâveten verilecek ikişer aylık tahsisatlar karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl 204 - Madde —• Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti 570 000 
Bu maddeye konulan (24 000) liralık fark : 
Uzmanlara yardımcı personele ilâveten verilecek ikişer aylık tahsisatlar karşılığı olarak konul

muştur. 

Fasıl 206 - Madde 11 •— Merkez memurları çocuk zammı : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 206 - Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı : 31 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 206 - Madde 21 — Merkez memurları doğum yardımı : 2 600 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 206 - Madde 22 ~« Vilâyetler memurları doğum yardımı : 5 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 206 - Madde 31 — Merkez memurları Ölüm yardımı : 2 000 
Geçen senenin aynıdır; 

Fasıl 206 - Madde 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 3000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 206 - Madde 40 — Yakacak zammı ; 1 500 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 207 - Madde — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanjuıun 5 nci maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı : 1 500 

Geçen senenin aynıdır. 

( 8. Sayısı : 66 ) 



Fasıl 209 - Madde 11 — % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farb : 136 OÛÖ 
Bu maddeye konulan (3 720) liralık ilâve 202 faslındaki artışlar dolayısiyle artırılmasına lüzum 

görülmüştür. 

Fasıl 209 - Madde 12 — % 1 ek karşılıkları : 24 179 
Bu maddeye konulan (128) liralık ilâve keza, 202. fasıldaki artışlar dolayısiyle artırılmasına 

lüzum görülmüştür. 

Fasıl 209 - Madde 13 — Emekli ikramiyeleri - ,25 000 
Bu maddeye konulan (15 000) liralık ilâve, kanuni müddetlerini ikmal eden memurlardan emek

liye sevkedileceklerin ikramiyelerini karşılamak üzere konulmuştu?. 

Fasıl 209 - Madde 14 — Sandık yönetim masrafları : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 209 - Madde 15 — Diğer ödemeler: 4 000 
Geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı : 2 100 : , " 
Geçen senenin aynıdır. ' \ 

Fasıl 301 . Madde 10 — Merkez kırtasiye : 5 000 
Geçen senenin aynıdır. . 4 

Fasıl 301 - Madde 20 — Merkez döşeme : 10 000 ' i 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 301 - Madde 30 — Merkez demirbaş : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 301 - Madde 40 — Merkez öteberi : 10 000 ' ' -
Geçen senenin aynıdır. ; 

Fasıl 301 - Madde 50 — Merkez aydınlatma : 8 000 
Geçen senenin aynıdır. *'' 

Fasıl 301 - Madde 60 ~ Merkez ısıtma : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 - Madde 10 — Vilâyetler kırtasiye : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 - Madde 20 — Vilâyetler döşeme : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 - Madde 30 — Vilâyetler demirbaş : 18 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 - Madde 40 — Vilâyetler öteberi : 6 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 - Madde 50 •— Vilâyetler aydınlatma : 15 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 302 - Madde 60 — Vilâyetler ısıtma : 15 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 303 - Madde — Basılı kâğıt ve defterler : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 
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Fasıl 304 - Madde 11 — Merkez posta ve telgraf ücretleri : 25 00Û 
Bundan evvel mütaaddit vesilelerle arz ve izah edildiği veçhile teşkilâtımızın günden güne ge

nişlemesi dolayısiyle büro işlerinin çoğalması ve bu arada PTT ücretlerinin artırılmış bulunması 
hasebiyle (15 000) liralık tahsisata (10 000) lira ilâvesi suretiyle (25 000) liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl 304 - Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ürceti : 25 000 
304. faslın 11 nci maddesindeki sebepler dolayısiyle bu maddedeki (15 000) liralık tahsisata 

(10 000) lira ilâvesi suretiyle (25 000) liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl 304 - Madde 21 — Merkez telefon masrafları : 35 000 
304. faslın 11 nci maddesindeki sebepler dolayısiyle bu maddedeki (25 000) liralık tahsisata 

(10 000) lira ilâvesi suretiyle (35 000) liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl 304 - Madde 22 — Vilâyetler telefon masrafları : 20 000 
Keza 304. faslın 11 nci maddesindeki sebepler ve bilhassa bâzı mühim ve müstacel hususlar hak

kında bölgelerin merkezle yaptıkları şehirlerarası muhabere dolayısiyle (10 000) liralık tahsisata 
(10 000) lira ilâvesi zaruri görülerek (20 000) liraya çıkarılmıştır, 

Fasıl 305 - Madde — Merkez kira bedeli : 45' 000 
Teşkilâtımızın genişliyen kısmı için yeniden kiralanması düşünülen binanın kira karşılığı olarak 

(35 000) liralık tahsisat (10 000) lira fazlasiyle (45 000) liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl 306 - Madde — Giyecekler : 3 500 
Mevcut elbiseye müstahak 17 hizmetlinin birer takım elbise ve birer çift ayakkabı ile bu yıl için 

sekiz kişiye verilecek palto bedeli olarak geçen seneye nazaran (1 200) lira fazlasiyle (3 500) li
ra teklif edilmiştir. 

Fasıl 307 - Madde 10 --- Sürekli görev yolluğa : 15 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu :10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 307 - Madde 40 — Ecnebi memleketler yolluğu : 15 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 307 - Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 
başka masrafları : 20 000 

Miktarı fazlalaşmış buunan ecnebi uzmanların bir kısmı ile yeniden mukavele yapılmıyarak 
yerlerine daha münasiplerinin getirilmesi zarureti karşısında bulunduğundan bunların yolluklarını 
ve başka masraflarını karşılamak üzere (10 000) liralık tahsisata (10 000) lira ilâvesi suretiyle 
(20 000) liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl 307 - Madde 92 — 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : 
18 000 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 307 - Madde 93 — 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek avans. 

Tahsidarlara hayvan satmaİmmak için verilecek avanslar bütçe harici bir hesaptan ödenece
ğinden bu maddeye tahsisat konulmamıştır. 

Fasıl 308 - Madde 11 — Merkez tedavi marafları ve sair yollukları : 3 000 
Geçen senenin aynıdır. 
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Fasıl 308 - Madde 12 — Vilâyetler tedavi masrafları ve yolukları : 3 500 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 403 - Madde — Temsil masrafları : <6 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 407 - Madde 30 — Geriverilecek paralar. 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 407 - Madde 40 — Mahkeme harçları : 20 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 419 - Madde — Mahkeme masrafları : 200 000 

Bilhassa ele alınmış olan büyük barajların istimlâklerine mütaallik ve günden güne artan muame
leleri dolayısiyle istihdamlarına zaruret görülen daimî ve muvakkat avukatların ücretleriyle yolluk ve 
nakil vasıtası masraflarını ve bunların dışında, bilirkişi ücretleriyle ilân ve mahkeme masrafları ve 
buna benzer birçok mevzuların gerektirdiği her çeşit masraflar karşılığı olarak geçen yıl gibi 
(200 000) lira kabul edilmiştir. 

Fasıl 451 - Madde 10 — Satmalma ve abone : 5 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 451 - Madde 20 —- Başka her çeşit masraflar : 7 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 452 - Madde — Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle, ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve gündelikleri : 15 000 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 453 - Madde 10 — Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 2 500 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 453 - Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : 30 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 458 - Madde 10 — Fuar umumi masrafları : 5 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 458 - Madde 20 — Sergi ve meşher masrafları : 1 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 476 - Madde — Kurs masrafları : 5 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 501 - Madde — Geçen yıl borçları : 10 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 502 - Madde 10 — 1951 ilâ 1954 yılları borçları : 3 000 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 502 - Madde 20 — 1928 ilâ 1950 yılları borçları : 200 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 505 - Madde — Hükme bağlı borçlar : 3 000 
Geçen senenin aynıdır. 
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İ?asıl 507 — 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istikrazı. 

Fasıl 507 - Madde 10 — % 5 faiz karşılığı : l 445 793 

Bu miktarlar tahvillerin itfa taksitlerine göre hesabedilmiş ve geçen yıla nazaran H 207 hm 
noksaniyle teklif olunmuştur. 

Fasıl 507 - Madde 20 — İtfa karşılığı : 930 000 

Bu miktarlar tahvillerin itfa taksitlerine göre hesabedilmiş ve geçen yıla nazaran 550 000 lira 
noksaniyle teklif olunmuştur. 

Fasıl 507 - Madde 30 — Umumi masraflar : 5 207 

Merkez Bankasiyle müştereken hazırlanan itfa plânına göre birinci, ikinci ve üçüncü tertip tah
villerin faiz ve itfa vâdeleri sırasında yapılacak her türlü masraflarla gerekirse bu iş için başka 
mahallere muvakkat vazife ile gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri de bu tertipten tedi
ye edilmek üzere hesabedilmiş ve geçen yıla nazaran 234 793 lira noksaniyle 5 207 lira teklif edil
miştir. 

A/2 Cetveli : Yahnmlar ' * " -

Fasıl 752 - Madde — Satınalınacak taşıtlar . h 

önümüzdeki yıl içinde yeni bir taşıt satmalınmıyacağından geçen yıl bu fasla mevzu tahsisat 
(299 999) lira noksaniyle (1) liraya indirilmiştir. 

Fasıl 771 - Madde — 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner 
sermayesi : 200 000 

Geçen seneye nazaran (100 000) lira noksaniyle teklif olunan bu tahsisat 1956 malî yılı içinde 
mütedavil sermayeli işletme haline getirilecek olan Konya ovası sulama şebekesine tahsis olu
nacaktır. 

Fasıl 786 — 3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 6089 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yeraltı 
ve yerüstü su işleri. 

Madde 11 — Yapım ve esaslı onarım masrafları : 177 445 000 

Geçen seneye nazaran 52 651 702 lira fazlasiyle teklif olunan bu tahsisatın 

A) 62 462 000 lirası 1949 - 1955 yılları içinde taahhüde bağlanmış çeşitli su işlerinin 1956 
yılma müdevver taahhüt bakıyeleriyle iç bonolar ve istimlâk bedellerini teşkil etmektedirler. 

B) 111 096 913 lirası Seyhan, Demirköprü, Kemer, Hirfanlı, Ayrancı, Damsa ve Sille barajlarının 
1952 ve 1954 yıllarında taahhüde bağlanan inşaatlarından 1956 ya devreden kısmı ile bu barajlar 
için verilen iç ve dış bonolar karşılığını ve istimlâk bedelleriyle müşavirlik ücretlerine ait bulun
maktadır. 

C) Mütebaki 3 886 087 lirası ise Hermes kredisi bonolariyle Mardin, Ceylanpmar, Midyat ve 
Diyarbakır'da yaptırılmakta olan yeraltı suları etüd masrafları ve açılacak kuyuların sondaj 
giderlerini teşkil etmektedir. 

Fasıl 786 - Madde 12 — 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karşı 
yapılacak korunma masrafları : 40 000 

Geçen senenin aynıdır, 

Fasıl 786 - Madde 20 -7- Makine ve araçların onarımı : 1 000 000 
Qe§en seneye na2aran (250 000) lira fazlasiyle teklif olunan bu tahsisat teşkilâtımızda mevcut 
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376 aded makine ve vasıta üe 1956 yılında bunlara ilâveten alınacak 129 aded muhtelit' cins ma
kinenin onarılmasına karşılık olarak istenilmiştir. 

Fasıl 786 - Madde 30 — Satmalmacak makine, taşıt ve araçlar : 4 288 438 

Geçen yıla nazaran (458 438) lira fazlasiyle istenen bu tahsisat Hermes kredisiyle, Westing-
house firmasından temin olunacak makine ve malzemelerin karşılıklariyle işletmelerimiz için temin 
olunacak muhtelif cins makine karşılığı olarak konmuştur. 

Fasıl 786 - Madde 40 — İstikşaf, etüd, proje ve aplikasyon masrafları : 3 000 000 

Geçen seneye nazaran 2 500 000 lira fazlasiyle teklif olunan bu tahsisatın büyük havzalarda 
yapılacak amenajman ve projelerin taahhüde bağlanmış veya bağlanacak karşılığını teşkil etmek
tedir. 

200 000 lirası ile hidrojeolojik ve jeofizik etüdleri, 900 000 lirası ile toprak etüdleri mütebaki 
1 900 000 lira ile de harita alımı işleri yapılacaktır. 

Fasıl 786 - Madde 70 — İşletme masrafları : 4 000 000 

Geçen senenin aynı olan bu tahsisatla evvelce mütedavil sermayeli işletme haline ifrağ olunan 
tesisler yerine bu kere 1956 yılında evvelkilere ilâveten işletmeye açılacak 9 aded tesisin işletme 
masrafları karşılığıdır. 

Fasıl 786 - Madde 80 — 5977 sayılı Kanım gereğince temin olunan (25 200 000) dolarlık kredi 
faizi. 

Dünya Bankasiyle yapılan anlaşma gereğince faiz tediyeleri J957 yılma tehir edilmiştir. 

Fasıl 786 - Madde 81 — İtfa. 

Bu sene için tahsisat konulmamıştır. 

Fasıl 786 - Madde 82 — Umumi masraflar. 

Bu sene için tahsisat konulmamıştır. 

Fasıl 787 - Madde — Ankara lâğımlarının va pim ve bakım masrafları : 30 000 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 788 - Madde — Teknik hizmetler geçici görev yolukları : 600 000 

Nakil vasıtaları tarifelerindeki artışlar dolayısiyle bu tertibe (100 000) lira fazlasiyle (600 000) 
liralık tahsisat konmuştur. 

Fasıl 791 - Madde — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım : 12 500 000 

1956 bütçesinin denkleştirilmesini teminen diğer tertiplerden olduğu gibi bu tertipten de 
7 500 000 liranın tenzili suretiyle 1956 yılı için 12 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Gelir Bütçesi Gerekçesi 

Fasıl 1 .— İşletme müesseselerinden alınacak varidat fazlası : 1 

İşletme müesseseleri henüz varidat fazlası temin edecek duruma gelmediğinden faslın muhafa-
- zası için geçen yıl olduğu gibi bir lira konulmuştur. 

Fasıl 2 —~ Devredilen tesislerden veya ortaklardan alınacak bedel ve paylar : 1 
Tertibin muhafazası için geçen yıl clduğu gibi bir lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : €6 ) 
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Fasıİ 3 — İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme ücretleri : 

1955 bütçesine işletmelerde mükelleflerden alınacak amortisman ve işletme masrafları ücreti 
olarak 1 100 000 lira konulmuştu. Eylül 1955 sonuna kadar bu tertipten 298 827 lira tahsil olun
muştur. Vâki tahsilatın azlığına âmil olan sebep 6200 sayılı Kanunun 38 nci maddesine göre tahak
kuk işlerinin ancak Aralık ayı sonunda tekemmül ettirilebileceği ve bu itibarla tahsilatın ikinci al
tı ay zarfında yükseleceği göz önüne alınmış aynı zamanda Nazilli ve Denizli sulama şebekelerinin 
mütedavil sermayeli işletmeler haline ifrağı takarrür etmiş olmasına binaen bunlara ait gelirin ta-
biatiyle 1956 yılında Umum Müdürlük hesabına tahsiline imkân kalmamış olmasından bu bölüme 
ait gelir, geçen yıla nazaran 350 000 lira noksaniyle 750 000 lira olarak tesbit ve tahmin edilmiştir'. 

Fasıl 4 — Menkul ve gayrimenkul satış ve kira bedelleri. 

1955 yılı bütçesinde bu tertipten temin edilecek hasılat 15 000 lira tahmin edilmiştir. Kylûl 1955 
sonuna kadar bu tertipten 168 000 liralık bir tahsilat vâki olmuş ise de satış ve kira bedelinin mü-
tehavvil olması nazarı itibara alınarak 1956 bütçesinde bu gelir geçen yıla nazaran 35 000 lira faz-
1 asiyle 50 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasıl 5 — Müteahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazminatı ve mütaahhitleriıı irat kaydolu
nan teminat akçeleri. 

1955 bütçesinde bu gelir 45 000 lira tahmin edilmiş idi. Eylül 1955 sonuna kadar 170 000 lira 
tahsilat vâki olduğu nazarı itibara alınarak geçen yıla nazaran 455 000 lira fazlasiyle 500 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

Fasıl 6 — Mütaalıhitlere verilecek makine ve malzeme, alât, depo, arazi ve saire kira bedelleri. 

1955 bütçesinde bu gelir 1 lira tahmin edilmiş idi. föylûl 1955 sonuna kadar bu tertipten 19 438 
lira tahsilat yapıldığı göz önüne alınarak 1956 yılı için 25 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl 7 — Devlet bütçesinden yapılacak yardın dar. 

madde 1 — Yatırımlar dışında kalan masraflar için 

DSİ. Umum Müdürlüğü masrafları karşılığı hemen hemen tamamiyie Hazine yardımından temin 
olunmaktadır. Yatırımlar dışında kalan yardım maddesi A / l cetveli yekûnundan idare varidatı indiril
dikten sonra geriye kalan miktar bu madde için gelir olarak konulmaktadır. A / l cetveli yekûnu 
8 918 582 lira olup bunun 1 335 582 lirası idarenin âdi gelirleriyle karşılanacağından bu miktarın ten
zilinden sonra bakiye kalan 7 583 OO0 lira Hazine?e yapılacak yardım olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — 1956 yılı yatırımlar cetveli yekûnu 203 103 439 lira olup bu miktar aynen Hazine 
yardımı olarak konulmuştur. 

Fasıl 8 •— Teberrular ve diğer çeşitli varidat. f • " ' ' 

1955 bütçesinde bu gelir 5 997 lira tahmin edilmiş idi. Yedi aylık hasılatın 230 884 liraya baliğ 
olduğu görülmekte ise de çeşitli hasılat faslı mahcupların karşılığını da ihtiva ettiğinden ancak na
kit olarak vukubulacak tahsilat göz önüne alınmak suretiyle gecen yıla nazaran bu fasıl 4 583 lira 
fazlasiyle 10 580 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl 9 — Geçen yıldan devredilen nakit. 

1955 bütçesine devreden nakit miktarı 3 280 000 lira konulmuş ise de yapılan hesabı katiye göre 
bu miktar tahakkuk etmemiş ve içinde bulunduğu yıl hesapları göz önüne alınarak 1956 yılma nakit 
devredilemiyoceği anlaşıldığından bu tertip için bir rakam konulmamıştır. 

( S. Bayitfi : 66 ) 
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Rapor 
28 . I . 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Yüksek komisyonca incelenmesi tarafımıza havale buyurulan Devlet Su işleri Umum Müdürlü
ğü 1956 malî yılı bütçe tasarısı tetkik olundu. 

Tasarının A / l ve A/2 cetvellerindeki tahsisatın mukayesesine ait görüşlerimiz her faslın tahli-
* li bahsinde açıklandığı gibi umumi mütalâa ve dileklerimizde raporun sonunda arz edilmiş bulun

maktadır. 

Bütçenin umumi yekûnu 212 022 021 lira olup bunun 8 918 000 lirası A / l cetveline ve 
203 103 439 lirası da yatırımlara taallûk etmektedir. 

1955 bütçesine nazaran fazlası bulunan 45 839 439 lira tamamen yatırımlara ait bulunmaktadır. 
Yekûn itibariyle âdi bütçe ise geçen yıldan 91 418 lira daha azdır. 

Fazla olarak görülen ve yukarda işaret olunan 45 839 439 lira yeni bir iş mevzuunun ele alın
masından mütevellit olmayıp 1955 ve daha evvelki yıllarda girişilmiş olan taahhütlerin 1956 yılma 
intikal eden kısmından doğmaktadır. Esasen 1955 yılı içinde 15 730 000 liralık münakale ve mun
zam tahsisat alınmış ve bono çıkartma yetkisi de 20 000 000 lira artırılmış olduğuna göre yatırım
lar için teklif olunan tahsisat hakikat halde geçen yıla nazaran ancak on milyon liralık bir fazlalığa 
inhisar etmektedir. 

1956 bütçesinin A / l ve A/2 cetvellerinde teklif edilen tahsisatın hangi hizmetlere sarf edileceği 
sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. 

A/l Cetveli 

Fasıl 201 — Maaşlar : 

Maaşlar için konulan tahsisat 6200 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolara göre hesaplanmıştır. 
Geçen yıla nazaran fazlası bulunan 95 500 lira 6211 sayılı Kanunla verilmekte olan 3 maaş nispetinde
ki ek ödeneğin 5 maaş nispetine çıkarılmasından münbaistir. 

1955 bütçesine bağlı (L) cetveline dâhil 4 ncü dereceden bir fen heyeti müdürü ile bir yüksek 
mühendis ve 9 ncu dereceden 2 aded muamelât şefi, 10 ncu dereceden bir memur kadrosu serbest 
bırakılmış, bunlara mukabil 8 nci dereceden bir yüksek mühendis ve üç fen memuru ve 9 ncu 
dereceden bir aded yüksek mühendis, 10 ncu dereceden yine bir yüksek mühendis kadrosu (L) 
cetveline alınmak suretiyle 1956 bütçesine bir külfet tahmil edilmemiştir. 

Fasıl 202 — Ücretler : 

Merkez ve taşraya ait hizmetli kadrolar karşılığı geçen yıla göre 167 500 lira artırılmıştır. 
Bunun 77 150 lirası ücretlilere verilmekte olan 3 aylık nispetindeki ek ödeneğin 5 aylığa iblâğın
dan 81 000 lirası ücretli kadroların bir üst dereceye çıkarılmasından 9 350 lirası da ihdas edilen 
kadroların ücret ve ek ödenek farkından ileri gelmektedir. Yüksek komisyonca ittihaz olunan 

< prensip kararına göre 100 liradan aşağı ücretlerin bu miktara çıkarılması ve daha yukarı dere
ce için yapılan zamların kabul edilmemesi merkezinde olduğundan bütçedeki ücretli kadrosun
dan 81 000 liranın tenzili icabeder. •* 

( S. Sayısı • 66 ) 
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Kasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

Geçici hizmetliler için bütçeye mevzu tahsisat geçen yılın aynı olup fazlası bulunan 162 282 
liranın merkez ve taşra hizmetlileri ek ödeneğinin 3 aylıktan 5 aylığa iblâğından ileri gelmiştir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : 

Bu fasla, geçen seneye nazaran fazla olarak konulan 24 000 lira ecnebi uzmanlara yardımcı 
olarak çalıştırılan hizmetlilerin 3 aylık ilâve tediyelerinin 5 aylığa çıkarılmasından mümbaistir. 

Fasıl 307 — Yolluklar : 

Bu faslın 50 nci maddesini teşkil eden ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı perso
nelin yolluk ve başka giderleri tertibine ait tahsisat geçen seneye göre 10 000 lira artırılmış 10, 
20, 40 ve 92 nci maddelerde bir değişiklik yapılmamıştır. Geçen yıl bütçesinde tahsildarlara veri
lecek hayvan avansı için konulmuş olan 2 000 lira 1956 yılında kendi tertibinden idare edilece- * 
ğinden kaldırılmış ve bu suretle 307 nci fasıldaki hakiki artış 8 000 liradan ibaret bulunmuştur. 

50 nci maddedeki 10 000 lira fazlalık 1956 başında bir kısım yabancı uzmanların memleketle
rine iadesi ve yerlerine daha münasiplerinin getirtilmesi maksadına matuf olup bunların geliş ve 

• gidiş yolluklarını karşılamak içindir. 

Fasıl 452 — Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve gündelikleri : 

Bu fasıl için. teklif edilen tahsisat geçen yılın aynıdır. Ancak ilgililer tarafından verilen 
izahata göre Amerika'da bulunan mühendislerin 1956 yılında Türkiye'ye avdetleri ve yerlerine 
başka mühendislerin izamı derpiş edilmekte ve teklif edilen tahsisat ise yalnız Türkiyeye döne-
ceceklerin avdet masraflarını karşılayacak miktarda olduğundan yeniden mühendis gönderilmesinin 
sağlanabilmesi için bu fasla daha 25 000 liranın ilâvesiyle 40 000 liraya iblâğı muvafık görül
mektedir. 

Fasıl 507 — 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istikrazı. 

1955 yılında faiz ve itfa plânı yapılmadığı için bütçeye konulan tahsisat plânın tazminin
den sonra 819 000 lira bir fazlalık gösterdiğinden 1956 bütçesinde bu miktar noksaniyle teklif 
edildiği görülmüştür. 

A/2 Yatırımlar 

Fasıl 752 — Satın alınacak taşıtlar : 

Dövizle ilgili bulunan bu fasla yalnız bir lira konulmak suretiyle tertip muhafaza olunmuştur. 

Fasıl 771 — 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayesi : 

1956 yılında yalnız Nazilli ve Denizli'de İşletme Müdürlüğü kurulması derpiş edildiğinden bu 
fasıl için geqen seneye nazaran 100 000 lira noksaniyle 200 000 liarlık tahsisat teklifi yapılmış 
ve verilen tatminkâr izahat bu tahsisatın kabulünü gerektirmekte bulunmuştur. 

Fasıl 786 - Madde 11 ~~ Yapım ve esaslı onarım : 

Bu madde için teklif olunan tahsisat geçen seneye nazaran 52 651 072 lira bir fazlalık ara et
mektedir. Verilen izahata göre 1950 - 1954 iş programları gereğince ihaleleri yapılarak mukaveleye 
bağlanan çeşitli su tesisleri ile Seyhan, Demirköprü, Kemer, Hirfanlı, Ayrancı, Damsa ve Sille 
•barajlarının inşa, tesis ve istimlâk masraflarmınl956 bütçesine intikal elen kısmının 177 445 000 i 
liraya baliğ olacağı ve bu tahissatla ancak mevcutişlerin kısmen veya tamamen ikmaline çalışılarak 
yeni bir iş için mukavele akdine imkân olmryaeağı anlaşılmaktadır. Mütalâa ve temennnilerimiz kıs-
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mında bu bahse esaslı surette temas edilmiş olduğundan burada fazla bir izahata lüzum görtil-
miyerek yalnız tahsisatın sarf mahalleri aşağıda ana hatları itibariyle gösterilmekle iktifa olunmuş
tur. 

Lira 

46 849 000 1949 - 1955 iş programına dahil bü>ük ve münferit su işleri taahhüt bakiyeleri 
7 000 000 Muhtelif inşaat yerlerinin istimlâk bedeli 
3 583 913 Hesap bakiyeleri ve umumi masraflar karşılığı 
5 029 414 1956 vadeli iç bonolar 

61 500 000 Seyhan, Kemer, Demirköprü, Hirfanlı, Ayrancı, Damsa, Sille barajları im 
karşılığı 

14 600 000 Bu barajların istimlâk bedelleri karşılığı 
34 966 586 1956 vadeli iç ve dış bonolar karşılığı 

920 087 Hermes kredisi 
2 436 000 Yeraltı suları araştı una masraf lan 

560 000 Yeraltı suları umumi masrafları 

177 445 000 Yekûn 

'Fasıl 786 - Madde 12 — Hu baskınlarına karşı yapılacak korunma masrafları : 

Bu madde için yeni bir tahsisat istenilmemiş miktar itibariyle gecen senenin aynı olarak konul
muştur. 

Fasıl 786 - Madde 20 — Makine ve vasıtaların onarımı : 

Geçen sene 750 000 liradan ibaret olan bu maddeye ait tahsisat bir milyon liraya iblâğ edilmek 
suretiyle 250 000 lira artırılmıştır ki bu da mevcut makine ve vasıtaların onarımına ancak kâfi 
gelebileceği kanaatine varılmıştır. 

Fasıl 786 - Madde 30 — Satınalınacak makine taşıt ve vasıtalar : 

Bu maddenin tahsisatı 458 438 lira artırılmıştır. Verilen izahata göre Westinghouse kredisin
den istifade edilerek satmalmması derpiş olunan ve mühim kısmı yeraltı kuyuları ve diğer inşaatta 
kullanılacak makine ve yedek ala t in bedelini teşkil etmektedir. 

Fasıl 786 - Madde 40 — İstikşaf, etüd, plân, proje ve aplikasyon masrafları : 

üeçen seneye nazaran 2 500 000 lira artırılmış olan bu tahsisatla idarece ele alınan etüd ve 
plânlama işlerinin 1956 yılında mühim kısmının ikmaline çalışılacağı ve şimdiden gerekli hazırlık
ların yapıldığı anlaşılmış ve yerinde görülmüştür. 

Fasıl 786 - Madde 70 — İşletme masrafları : 

1956 bütçesinde bu fasıl için teklif edilen 4 000 000 liranın ihtiyaca tekabül ettiği verilen izahat
tan anlaşılmakla aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 787 — Ankara lâğımlarının yapım ve bakını masrafları : 

Yalnız bakım için geçen sene olduğu gibi 30 000 teklif edilmiştir. 

Fasıl 788. — Teknik hizmetliler muvakkat vazife harcırahı : 

1956 bütçesinde 100 000 lira artırılarak 600 000 liraya çıkarılan teknik hizmetler harcırahının 
geçen sene 500 000 liranın kifayet etmemesi zaruretinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Filhakika 1955 
yılında bu fasla 76 700 lira münakale yapılmak suretiyle 576 700 liraya çıkarıldığı görülmektedir. 

( S. Sayısı : 66 ) 
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DSİ. hizmetlerinin mütemadiyen artması ve süratli bir inkişaf göstermesi itibariyle teknik hizmetle* 
rin de mepsutan mütenasip bir şekilde çoğalacağı tabiî görülmektedir. 

Fasıl 791. — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım : 

1954 yılından beri her sene 20 000 00ü liralık» tahsisat istihsal ve sarf edilmiş olan köy içme su
ları hizmetlerinden mühim kısmının tamamen yapılarak geri kalan köylerin de bu yıl bütçesine 
mevzu tahsisatla karşılanabileceği anlaşıldığından bu fasıl için geçen seneye nazaran yedi buçuk 
milyon lira noksan iyi e on iki buçuk milyon lira teklif olunduğu görülmüş ve ilgililer tarafından 
verilen izahata göre bu miktarın kâfi geleceği kanaatine varılmıştır. 

/ / / - Gelirler 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü gelirleri bütçeye bağlı (B) cetvelinde görüldüğü üzere 

(212 022 021) liradır. Bunun 1 885 582 lirası 1, 2. 3, 4, 5, 0 ve 8 nci fasıllarda yazılı varidat nevi
lerinden (210 686 439) lirası da Devlet bütçesinden yapılacak yardımlarla temin edilecektir. 

Devlet bütçesinden yapılacak yardımdan (7 583 000) lirası yatırımlar dışında kalan masraflar 
ve (203 103 439) lirası yatırımlar karşılığını teşkil etmektedir. 

Geçen sene bütçesinin 9 ncıı faslında (Geçen yıldan devreden nakit) diye gösterilen 3 280 000 
liranın yapılan hesabı katiye göre tahakkuk etme.ligi ve bu itibarla mezkûr fasla 1956 için bir para 
konmadığı görülmüştür. 

Filhakika 1955 yılı ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin müsait gitmesi dolayısiyle gerek paraj-
larda, gerekse diğer su tesislerinde iş hacminin küyamsenemiyecek nispette arttığı ve bundan dolayı 
munzam tahsisat ve münakale yoluna gidilmiş olduğu ve bu güne kadar istihsal edilen tahsisatın 
mevcut tahakkukları karşılayamayacağı bir kısım istihkakların düyuna kalması ihtimali mevcut bu
lunduğu anlaşılmıştır. Bu durum muvacehesinde 1955 yılından 1956 yılına idare varidatı olarak 
her hangi bir miktarın devrine imkân olmıyacağı kanaatine varılmıştır. 

Umumi mütalâa ve temenniler 

Su İşleri Umum Müdürlüğü ile yaptığımız temaslar ve tetkikler sonunda bu mevzuun ehem
miyet ve vüsatiyle mütenasip ve bilhassa istikbaldeki gelişme ve genişlemeyi emniyet ve itimat
la karşılıyacak bir teşkilâtın ve çalışana sistemlerinin günden güne tekâmül eden bir şekilde ku
rulduğu ve kurulmakta olduğunu görmekle büyük bir ferahlık duyduğumuzu her şeyden evvel yük
sek huzurunuzda arz etmek isteri?;. 

Su işlerimizdeki son rasyonel çalışmaların ana hatları üzerinde muhterem komisyona kısaca ma
lûmat vermekte fayda mülâhaza etmekteyiz : 

Etüd ve plân faaliyetleri: 

Etüd ve plân faaliyetlerinin prensibi; muayyen bir nehir havzasında veya bölgede toprak ve 
su kaynaklarının, âzami faydayı temin etmek üzere, iktisadi elverişlilik, âciliyet ve yurt bütünlü
ğünde istikrar ve diğer kalkınma hamleleriyle ahenk temin edecek şekilde en isabetli bir proje
nin tanzim edilmesi mülâhazalarına dayanmaktadır. 

Kül halinde tasarlanmış plânları malî imkânlara göre cüzülere ayırırken bu cüzülerin de yi
ne birer ünite olacak verim ve netice verecek şekilde programlanması ve ikmal edildikçe bu üni
teler birbirini tamamlıyarak manzume haline getirilmesi sulardan rasyonel olarak faydalanma
nın ana şartıdır. 
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Bu itibarla, yeraltı ve yerüstü sularından muvazeneli bir şekilde faydalanma ancak etüd ve 
plân safhaları lâyıkiyle olgunlaşmış işlerin projelendirilmesi ve icrası ile mümkündür. 

Yükardaki mülâhazalar neticesinde havzaların amenajman projelerinin itina ile hazırlanmasını ve bu 
projelerde bütün kaynaklarımızın ve imkânlarımızın millî ekonomimizin icaplarına göre koordi-
ne edilmiş olarak kullanılmasının planlanması şarttır. 

Bu arada münferit mahiyet arz eden işlerin de ayrıca göz önünde tutulması icabetmektedir. 

Su servetlerinden faydalanmada diğer tabiî servetlerin de alâkası dolayısiyle muğlâk bir ma
hiyet arz eden. bu iş fennî esaslara müstenit metotlu, hamleli, uzağı gören ve cok kere, uzun 
vadeli politika ve programlara göre çalışmayı icabettirmektedir. 

îşte bu gayeyi tahakkuk ettirmek için Su İşleri Umum Müdürlüğü 56 mühendis ve mütehassıs 
ile 35 teknisiyenden müteşekkil bir «Etüd ve Plân Dairesi» teşkil etmiştir. 

Bu daire, çalışma malzemesini etüdlerle derlemektedir. 

Etüdler : 

Yeraltı suları mevzuunda evvelâ hidro - jeolojik etüdlerin yapılması ve bunu mütaakıben araş
tırma sondajlarının yapılması gerekmektedir. 

Birinci ameliye istikşaf mahiyetinde olup yeraltı suyunun mevcudolduğu tahmin edilen yerler 
tesbit edilmekte ikinci ameliye ile yeraltı suyunun mevcudiyeti kati olarak araştırılmakta ve ha
zinenin zenginlik derecesi ve diğer hazinelerle irtibatı olup olmadığı tâyin edilmektedir. 

Yerüstü sularının etüdünde ise bilhassa topoğrafik, hidrografik, hidrolojik, jeolojik, agrenomik 
ve ekonomik malûmat toplanmaktadır. Bu malûmatın toplanmasında diğer daire ve müesseselerle 
iş birliği yapmakta ve yabancı mütehassıs şahıs ve gruplardan faydalanmaktadır. 

Program esasları : 

6200 sayılı Kanunun 21 nci maddesi programlamayı vekâletierarası bir komisyonun hazırlama
sından sonra İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine tevdi etmiştir. 

Yukarda izah edilen esaslar dâhilinde hazırlanan etüd ve plânlar arasına malî imkânlara göre 
3 yıllık bir iş programının Nafıa Vekâletince tasdik edilerek tatbikine geçilmesi aynı kanunun 22 
nci maddesinin âmir hükmüdür. Etüd ve plânlama henüz başlangıçlarda olmakla beraber şimdi
lik takribi malûmatla 1 630 000 000 liranın sarfını icabettiren bir iş hacmi görülmektedir. 

Etüd faaliyetlerinin dökümü : 

a) Haritalar : Faaliyet sahasına giren 1.1 638 000 hektar arazinin haritası alınması plânlan
mış, bugüne kadar 823 300 hektarın haritası alınmıştır. Bu programın tahakkukuna hızla devam 
edilmektedir. Harita Umum Müdürlüğünün bu işteki büyük yardımı şükranla karşılanmaktadır. 

b) Rasatlar : Meteoroloji ve elektrik işleri etüd idareleri ile iş birliği yapılarak hidrolo
jik ve hidrografik malûmatı toplamak üzere akım istasyonlarının sayısı son 5 sene içerisinde 85 
ten 225 e çıkarılmıştır. 

c) Toprak etüdleri : Ziraat Vekâleti ile iş birliği yapılarak 400 000 hektar arazinin toprak 
etüdleri devam etmektedir. Bu etüdlerle toprağın sulamaya olan istidat derecesi ve ekim, gübre ka
biliyet ve ihtiyaçları tesbit edilmektedir. Ziraat Vekâleti ile başlamış bulunan bu iş birliğinin çok 
daha sıkı bir şekilde inkişaf etmesini temenni ederiz. 

d) Yeraltı suları: İlk merhale olarak 400 000 hektar tutan 4 ovada hidro - jeolojik etüdler iha
le edilmiştir. 
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Arattırma sondajlarının ilk merhalesi olmak üzere 5 ovada 117 kuyu açtmimıştır. 

Amenajman etüdleri : 

5 senelik bir programla bir taraftan emaneten diğer taraftan ihale yolu ile havzaların anıenaj-
manlarma devam edilmektedir. Bugüne kadar Gediz, Büyük Menderes, Seyhan havzalarının ame-
najmanları tamamlanmış, Sakarya, Yeşilırmak havzalarının etüdleri ilerlemiş, Ceyhan, Fırat, Dicle ve 
Araş amenajmanlarma da başlanmıştır. 

İnşaat ve icraat faaliyetlerinin dökümü : 

1950 senesinden 1955 senesi sonuna kadar girişilmiş taahhütlerin yekûnu 975 000 000 lira tut* 
maktadır. Bu paranın halen 450 000 000 lirası sarf edilmiş bulunmaktadır. 1956 senesinde 250, 1957 
senesinde 200 ve 1958 senesinde 75 milyonun sarfı ile bu işler ikmal edilmiş olacaktır. Bu paranın 
% 65 i büyük barajlara, % 34,3 ü diğer su işlerine ve % 0,7 si yeraltı sularına isabet etmektedir. 
Bu 5 sene içinde harcanan 450 milyon lira yatırımın 350 milyonuna tekabül eden tesisler fiilen ik
mal edilmiştir. Bu tesisler şunlardır : 

a) 24 bin köyün içme suyu isalesi yapılmıştır, 

b) 1.74 ıslah işi ile 103 şehir ve köy seylâptan ve 9.1.2 bin dönüm ara/a talkından kormımuf-
tur, 

e) 56 aded bataklık kurutularak 740 000 dönüm arazi kazanılmıştır, 

d) 73 aded sulama tesisi ile 1 110 000 dönüm arazinin sulanması temin edilmiştir. 

e) 2 750 kilovat takatinde 2 aded hidro - elektrik santrali hem tenvirat, hem de terfi ile sula
mayı temin etmektedir, 

f) Seyhan barajı ve hidro - elektrik tesisleri tamamlanmış sayılabilir. Bu tesislerle 54 000 ki
lovat takatindeki santralle senede 284 000 000 kwh enerji temin edilmiş, 850 000 dönüm arazi 
taşkından kurtarılmış ve 1,5 milyon dönüm arazi için sulama suyu temin edilmiştir. 

Makine parkı dâhil 496 000 000 liranın senelere göre yatırımları aşağıda gösterilmiştir. 

1950 21 051 731 
İ 9 5 J 38 499 009 
1952 63 315 537 
1953 89 293 592 
1954 123 338 293 
1955 162 099 635 

Bu cetvelin tetkikinden görülüyor ki su işlerinin faaliyetinin asıl genişlemesi 1954 de başla
mıştır. Bunda 6200 sayılı Kanunun bahşettiği imkânların rolü büyük olmuştur. 1937 - 1950 senele-' 
ri arasında su işlerine yatırılmış bulunan 145 000 000 lira ile birlikte bugüne kadar taahhüde bağ
lanmış olan işlerin yekûn bedeli 1 120 000 000 liradır. Bu paralarla meydana getirilmiş ve geti
rilecek tesislerin tam müsmir hale gelmesi için daha 500 000 000 liranın sarfı icabetin ektedir. 

Bunların haricinde 5 sene içerisinde ele alınabilecek işlerin tutarı da 1 630 000 000 liraya ba
liğ olmaktadır. Bu yeni işlerin içerisinde yakında karşılaşmamız tahmin edilen kuraklık devresi
nin tehlikesini Önliyecek olan 500 000 000 liralık tesislerin ehemmiyeti ve müstaceliyet derecesi
ni takdir ederek gelecek senelerin bütçelerinin buna göre tanzim edilmesi için hükümetin, şimdiden 
tedbirler ve hazırlıklara girişmesine zaruret; görmekteyiz. 

İşletme ve bakım faaliyetleri : 

PSÎ. Uranın. Müdürlüğü tarafından meydana getirilmekte olan tesislerin işletme ve bakımları 
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şimdilik kendisi tarafından yapılmaktadır. Bu hale mümkün olduğu kadar son vererek bu işlet
meleri alâkalı müesseselere devretmesi ancak teşvik, murakabe ve icabederse iştirak etmesi daha 
uygun olacaktır. 

Bu tesisleri vazifeleri itibariyle işletme ve bakım noktainazarına göre 3 grupta toplamak ye
rinde olur : 

a) Taşkından koruma ve bataklık kurutma tesisleri : Bu tesislerin bakımları hemen hemen 
yapılamamaktadır. Birinci müşkül yurdun birçok yerlerinde dağınık bir halde bulunan bu tesisle
rin bakımları için devamlı teşkilât ve ekipler kurmanın çok pahalıya mal olması yani bu ekiple
rin aylar ve hattâ senelerce işsiz kalması işin mahiyeti neticesidir. Bu itibarla, bu tesislerin ba
kımlarını bunlardan faydalanan belediye ve köylere devretmek mecburiyeti vardır. 

Su Ortaklıkları Kanunu Tasarısı bu mecbuıiyetle Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Fakat maalesef geçen devrede kadük olmuş bulunan bu tasarı bu devrede Bütçe Encümenine inti
kal etmiş vaziyettedir. Bütçe müzakerelerini mütaakıp ilk müzakere mevzuu yapılması ve bir an 
önce kanunlaşması ile bu tesisler harabiyetten kurtarılmış olacaktır. İkinci müşkül ele bu tesislerin 
bâzılarının idamesi bakıma alınmakla da tamamen mümkün olmıyacaktır. Zira toprak muvaze
nesi kötü bir şekilde bozulmuş bulunan memleketimizde ormanlama ve çayırlama gibi uzun vadeli 
tedbirlere tevessül etmek zarureti vardır. 

b) Hidro - Elektrik santralleri : Eldeki 2 küçük hidro - elektrik santral döner sermayeli 
işletme haline getirilmiş ve getirilmektedir. Bu santrallerin alâkalı müessese ve şahıslardan teş
kil edilecek şirketlere devredilmesi maslahata daha uygun olacaktır. 

c) Sulama tesisleri : Bu tesislerin işletme ve bakımları da döner sermayeli işletmeler halin
de teşkilâtlandırılmaktadır. Su Ortaklıkları Kanunu bu meseleyi de tedrici bir surette hallede
cektir. Kemiyet ve keyfiyet itibariyle en ehemmiyetli grup budur. Ve maalesef bugüne kadar 
memnuniyet verici bir inkişaf kaydedilmemiştir. Çumra sulamasının döner sermayeli işletme teş
kilâtının daha bu yıl kurulmakta olduğunu misal olarak gösterebiliriz. Bu teşkilâtlanmanın da, 
iş devlet elinde kaldıkça, rantabl olmıyacağı kanaatindeyiz. Sulamadan faydalananlar şahıs
lar olduğuna göre bu sistem mantıki değildir. 

Sulamayı teşvik maksadiyle göze alman himaye külfetlerinin bir taraftan da tarla sahiplerini 
buna alıştırarak tesisler üzerindeki mesuliyet bakımından alâkasızlığa sevk etmekte olduğunu da 
dikkatten uzak tutmamak lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Tam işletmeye açılmamış olan şebekelerde tesis maliyetlerinin amortismanlarının arazi sahip
lerinden alınmadığı, bugün hâlâ tam bir işletmenin mevcudolmadığı üzerinde ehemmiyetle durmak 
lâzımdır. 

Alıştırma işletmelerinin müddetlerini kısa tutmak ve bu yatırımları menfaat görenlerden istir-
dadetmekte gecikmemek içtimai adalet prensiplerine uygun olacaktır. 

Teşkilât : 

DSÎ. Teşkilâtı 1954 senesinin başında tatbik mevkiine konulmuş bulunan '3200 sayılı Kamımın 
hudut ve şümulleri dâhilinde ve Garp memleketlerinde cari modern usullere göre çalışabilecek 
şekilde etüd - plânlama, icra ve işletme safhalarına tam hâkimiyet ve murakabeyi temin edecek 
surette ikmal safhasındadır. Halen merkezde bilhassa Etüd ve plân, işletme, yeraltı suları ve ma
kine dairelerinin esaslı olarak teşkilâtlandırılması ile meşgul olunmaktadır. DSÎ. Umum Müdür
lüğünün taşra teşkilâtı 10 bölge ile 4 aded büyük baraj inşaat müdürlüğünden ibarettir. 

Memleketimizde henüz muhiti ve tecrübe sahası bulunmıyan ihtisas kollarının ihtiyaç gösterdiği 
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mütehassısları, teknisiyenleri bir taraftan ecnebi memleketlere gönderilecek kabiliyetli gençlerle, di
ğer taraftan kurs ve seminerlerle yetiştirmek yoluna girilmiştir. 

Yukarda işaret ettiğimiz teknisiyenler meyanmda sulama teknisiyeni, içme suyu teknisiyeni, top
rak araştırma teknisiyeni, toprak muhafaza teknisiyeni zikredilebilir. Bunların yetirilmesi sayesin
de bu hizmetlerde kullanılan mühendis ve hattâ yüksek mühendislerden tasarruf edilecektir. 

1956 senesi bütçesinin karakteri :( 
1956 bütçesinin yatırım kısmı ancak evvelce girişilmiş bulunan taahhütlerin istihkaklarını kar

şılamaktadır. Bunun neticesi olarak : 

1. 1 nci kısım inşaatı bitip de onun devamı bulunan ikinci kısım inşaatlar bile ihale edilemiye-
cektir. Bu yüzden bitmiş kısımlardan gereği kadar istifadeler temin edilemiyecektir. 

2. Tam bir manzume haline getirilmesi icabeden birçok işler bekliyecektir. 

3. Bu senenin programına dâhil olan işlerden hiçbirisi ele almamıyacaktır. 

4. Muhtemel kuraklık devresinin arifesinde su işlerinin programları aksamış olacaktır. 

Yukarda zikredilen neticeler karşısında 1956 bütçesinin yatırım kısmının artırılması imkânı 
aranması muvafık olacağını yüksek komisyona arz etmeyi vazife sayarız. 

Temenniler : 

1. Su ortaklıkları kanun tasarısının bir an önce kanunlaştırılması, 

2. istimlâk Kanununun fahiş ve adaletsiz ödemeleri önliyeeek şekilde ve bir an önce çıkarıl
ması, 

3. Seyhan Barajı istimlâk bedelleri için Ziraat Bankası tarafından temlik yolu ile ödenen mik
tarların faiz ve banka masraflarının mülk sahiplerine yükletilmemesini temin için (R) formülüne 
bunların idarece ödenebilmesini mümkün kılacak bir fıkranın ilâvesi, 

4. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün gittikçe genişliyen iş hacminin ihtiyaç gösterdiği 
mütehassıs personel yetiştirilmesi için bütçenin hazırlanmasından «ICA» makamları ile varılan 
mutabakat mucibince 1956 senesinde 10 aded yüksek mühendisin sulama ve ıslah işlerinde Ame
rika'da staj görmelerinin gerektirdiği döviz mezkûr idarece karşılanacaktır. Türk parası ile kar
şılanacak yol masraflarının temini için bütçenin 452 nci faslmdaki 15 000 liranın 40 000 liraya çı
karılması. 

5. Yeraltı ve yerüstü sularında lüzumlu tekni siyenlerin yetiştirilmesi için kurs masrafları ola
rak bütçenin 476 nci faslına konmuş olan 5 000 liranın 40 000 liraya çıkarılması. 

6. Yukarda umumi mütalâalarımızın sonunda arz ettiğimiz sebeplerle âcil ve zaruri ihaleler ya
pılmak üzere yatırım faslına mümkün görülecek ilâvenin yapılması. 

Netice : 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1956 bütçesinin fasıl ve maddelerindeki mâruzâtımız ve 
yukardaki temennilerimizle birlikte tasvibedilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Trabzon Mebusu Konya Mebusu Konya Mebusu) Antalya Mebusu 
S. F. Kalaycıoğlu B. Birana M. Bağrıaçık A, Tokuş 

Ordu Mebusu Erzurum Mebusu 
8. İşbakan Ş. Erker 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 13 .11.1956 
Esas No. 1/358 
Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 ma
lî yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 17 . X I I . 1955 tarihli ve 
71 - 235/4118 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Nafıa Vekili, Devlet Su İşleri ve Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum müdür
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Umum Müdürlüğün 1956 malî yılı Bütçesini 
encümenimiz namına tetkik eden raportörümü
zün raporu mütalâa edildikten ve Devlet Su 
İşlerinin sahai faaliyetine giren işler hakkında 

- vâki sualler Hükümet tarafından cevaplandırıl
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tet
kikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1956 yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden (A / l ) şaretli cetvel yekûnu 
1955 yılına nispetle (91 418) lira noksaniyle 
(8 918 582) ve yatırım kısmım teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise geçen se
neye nazaran (45 833 439) lira fazlasiyle 
(203 103 439) lira olarak tespit ve teklif edil
miş olup görülen artış ve eksilişlerin mucip se
bepleri lâyihanın gerekçesinde arz ve izah edil
miştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan incele
mede Umum Müdürlüğün inkişaf eden iş hac
minin ihtiyaç gösterdiği mütehassıs elemanla
rın yetiştirilmesi için bütçenin hazırlanmasın
dan sonra «ICA» makamları ile yapılan An
laşmaya göre 1956 senesinde 10 aded yüksek 
mühendisin sulama ve ıslah işlerinde Amerika'
da staj görmelerinin gerektirdiği döviz mez
kûr idarece temin olunacağından Türk parasiy-
le tediye olunacak yol masraflarının karşılığını 
temin etmek üzere 452 nci teknik yardımdan 
faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve gündelikleri faslına 

mevcut tahsisata (25 000) liranın ilâvesi hak
kında raportörlerimiz tarafından vâki teklif 
kabul edilerek bu fasla ait tahsisat (40 000) 
liraya iblâğ edilmiş ve bu suretle (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu da (8 846 734) lira olarak encü-
menimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmında ise 786 ncı fas
lın 11 nci yapım ve esaslı onarım fasılları fas
lına (247 516) ve 791 nci köylerde halkın ya
pacağı su işlerine yardım faslına da mevzu tah
sisatlara ilâveten (4 000 0Ö0) liranın encüme-
nimizce ilâvesi suretiyle (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu da (207 350 955) lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1956 
yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel ye
kûnu da geçen yıla nispetle (45 742 021) lira 
fazlasiyle (212 022 021) lira olarak hükümetçe 
tahmin ve tesbit edilmiş olup yatırım kısmına 
encümenimizce yapılan zammın mecmuu olan 
(4 175 668) lira 7 nci devlet bütçesinden yapı
lacak yardımlar faslına ilâve edilmek suretiyle 
(B) işaretli cetvel yekûnu (216 197 689) lira 
olarak encümenimizce tesbit ve kabul edilmiş
tir. 

Kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleri, cet
vellerde yapılan değişikliklerden mütevellit ra
kam yekûnları aksettirilmek suretiyle ve mü-
taakıp maddeleri hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1956 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bu
lunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bakay M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir Afyon K. 

M. H. Timurtas M, Â. Ülgen 
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Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ete 

Antalya 
A. Tokuş 

Çorum 
Y. Gürsel 

Antalya 
K. Akmantar 

Elâzığ 
ö. F. S anaç 

îçel 
î. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Erzurum 
Ş. Erker 

izmir 
A. Aker 

Konya 
R. Birand 

Aydın Çankırı 
Z. Uray T. Uygur 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İzmir 

B. Bilgin 
Muğla 

İV. Poyrazoğlu 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Rize 
/ . Akçal 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Tokad 
ö. Sunar 

Van 
K. Yörükoglu 
Zonguldak 
S. Ataman 

Niğde Ordu 
A. N. Kadtoğlu R. Aksoy 
Seyhan Seyhan 
S. Barı A. Topaloğlu 

Sinob Tekirdağ 
S. Somuııcuoğlu Z. Erataman 

Trabzon Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu t. Şener 

Yozgad 
D. Akbel 

Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı büt
çe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masraflar için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 918 582 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 203 103 439 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 212 022 021 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce 1956 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1956 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur, bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanunu lâyilıası 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masraflar için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 8 846 734 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 207 350 955 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat bağlı (B) işaretil cetvelde gös
terildiği üzere 216 197 689 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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Hü. B. E. 

lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1956 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1955 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1954 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1956 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısmı tertipleri ile yatırım tertipleri ba
kiyelerinden eski yıllar borçlan tertibine Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 8. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (B) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin
den itibaren mer'idir. 

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekâleti V, 
A. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

tktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

G. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Devlet Vekili 
Dr. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
tşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

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 / 1 -

Tahsisatın nev'i 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

23 — 
CETVELİ 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 802 500 898 000 898 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 643 748 1 843 000 1 843 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 2 446 250 2 741 002 2 741 002 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 114 750 150 000 130 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 444 750 577 000 504 000 

Fasıl yekûnu 559 500 727 000 634 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 421 125 470 000 470 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 961 593 1 075 000 1 075 000 

Fasü yekûnu 1 382 718 1 545 000 1 545 000 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 546 000 570 000 570 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı _~ 10 000 10 000 10 000 
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P. M. 

12 

21 

22 
• 
31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
vardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

31 000 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

55 100 

1956 yılı 
Hükümetçe ' 

istenen 
Lira 

31 000 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

55 100 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

31 000 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

55 100 

207 

209 

210 

Ecnebi dil bilenlere 2^56 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 savıh Kanun gereğince 
T. C. Fmekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli re % 25 driş ke
senekleri ile nrtıs farkları 

12 % 1 ek karşılıkları 
13 Emekli ikramiyeleri 
14 Sandık yönetim masraflaıı 
15 Diğer ödemeler 

1 500 

3 000 

Fasıl yekûnu 179 331 

Temsil tahsisatı 2 100 

1 500 

4 000 

199 179 

2 100 

1 500 

132 280 
24 051 
10 000 
10 000 

136 000 
24 179 
25 000 
10 000 

1?2 2^0 
24 051 
25 000 
10 000 
4 000 

195 331 

2 100 

îkinci kısım yekûnu 5 172 499 5 840 881 5 744 033 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

391 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 5 000 5 000 5 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
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 

1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 
10 000 
10 000 
8 000 
10 000 
53 000 

10 000 
10 000 
10 000 
8 000 
10 000 
53 000 

10 000 
10 000 
10 000 
8 000 
10 000 
53 C00 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 
15 000 
15 000 
74 000 

10 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 
15 000 
15 000 
74 OC0 

10 000 

10 000 
10 000 
18 OTO 
6 000 
15 000 
15 000 
74 000 

10 000 

15 000 25 000 25 000 

15 000 25 000 25 000 
25 000 35 000 35 000 
10 000 20 000 20 000 

65 000 105 000 105 000 

35 000 45 000 45 000 
2 300 3 500 3 500 

15 000 15 000 15 000 
10 000 10 000 10 000 
15 000 15 000 15 000 

10 000 20 000 20 000 
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F. M. 

308 

Tahsisatın nev'i 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

0 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
avans 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

18 000 

2 000 

70 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

18 000 

O 

78 000 

18 000 

O 

78 000 

er 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

3 000 
3 500 

6 500 

315 800 

3 000 
3 500 

6 500 

375 000 

3 000 
3 500 

6 500 

375 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

6 000 6 000 6 000 

419 
451 

30 
40 

10 
20 

G-eriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masraf lan 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

10 000 
20 000 

30 000 

200 000 

5 000 
7 000 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

200 000 

5 000 
7 000 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

200 000 

5 000 
7 000 

12 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har* 
cırah ve gündelikleri 15 000 15 000 40 000 

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 

458 

476 

501 
502 

10 
20 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1951 - 1954 yılları borçları 
1928 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

32 500 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

305 501 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

32 500 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

305 501 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

32 500 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

330 501 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

505 Hükme bağlı borçlar 3 000 3 000 3 000 
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1955 1956 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan % 
5 faizli 1954 istikrazı 

10 % 5 faiz karşılığı 1 480 000 1 445 793 1 445 793 
20 îtfa karşılığı 1 480 000 930 000 930 000 
30 Umumi masraflar 240 000 5 207 5 207 

Fasıl yekûnu 3 200 000 2 381 000 2 £81 000 

Beşinci kısım yekûnu 3 216 200 2 .397 200 2 397 200 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 5 172 499 5 840 881 5 744 033 
Üçüncü kısım yekûnu 315 800 375 000 375 000 
Dördüncü kısım yekûnu 305 501 305 501 330 501 
Beşinci kısım yekûnu 3 216 200 2 397 200 2 397 200 

UMUMİ YEKÛN 9 010 000 8 918 582 8 846 734 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak taşıtlar 300 000 1 1 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 300 000 200 000 200 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1955 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

786 3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 
6089 sayılı kanunlar gereğin
ce yapılacak yeraltı ve yerüstü 
su işleri 

11 Yapım ve esaslı onarım mas
rafları 

12 4373 sayılı Kanım gerekince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 
masrafları (Sürekli onarımlar) 

20 Makin a ve vasıtaların onarımı 
30 Satmalmacak makina, taşıt 

ve vasıtalar 
40 İstikşaf, etüd, proje, aplikas

yon masrafları 
70 İsletme masrafları 
80 5977 savılı Kanun gerekince 

temin olunan f25 200 000) do
larlık kredi faizi 

81 İtfası 
82 Umumi masraflar 

124 793 298 177 445 000 177 692 51G 

40 000 
750 000 

40 000 
1 000 0O0 

40 000 
1 C00 0C0 

3 830 000 4 288 438 4 288 438 

500 000 
4 000 000 

2 226 700 
1 
1 

3 000 000 
4 000 000 

3 000 000 
4 000 000 

787 

788 

791 

Fasıl yekûnu 

Ankara lâğımlarının yapım ve 
bakım masrafları 
Teknik hizmetler muvakkat 
Vazife harcırahı 
Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 

Yatırımlar yekûnu 

136 140 000 

30 000 

500 000 

20 000 000 

157 270 000 

189 773 428 

30 000 

600 000 

12 500 000 

203 103 439 

190 020 954 

30 000 

600 000 

16 500 000 

207 350 955 
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1 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

M. Varidatın nev'i 

İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 
Devredilen tesislerden veya 
ortaklardan alınacak bedel ve 
paylar 
İşletmelerde 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-
na, malzeme, alet ve edevat, 
depo ve arazi ve saire kira be
delleri 
Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 
Yatırımlar dışında kalan mas-

1955 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1 100 000 

15 000 

45 000 

1956 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

750 000 

50 000 

500 000 

25 000 

750 000 

50 000 

500 000 

25 000 

raflar için 
Yatırımlar için 

Fasıl yekûnu 

Teberrular ve diğer çeşitli va
ridat 
Geçen yıldan devreden nakit 

UMUMİ YEKÛN 

4 564 000 
157 270 000 

161 834 000 

5 997 
3 280 000 

166 280 000 

7 583 000 
203 103 439 

210 686 439 

10 580 
0 

212 022 021 

7 511 152 
207 350 955 

214 862 107 

10 580 
0 

216 197 689 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, reiimlerin re başka varidatın 
dayanakları 

Ner'i 

Kanun 

Tarihi 

25 .12 .1953 

27. 1 .1954 

Numarası 

6200 

6236 

Ö Z E T İ 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât v* 
Vazifelerin* dair olan Kanunun 38 nci maddesi 
T. C. Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Ano
nim Ortaklığı arasında akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkındaki Kanun 

D - CETVELİ 

O. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

2 Kaloriferci 
4 Daktilo (Ecnebi dil bilir) 

Daktilo 

» 
» 
» 
» 
» (Steno) 

5 Santralci 
Memur 

» 
» 

Kütüphane Me. 
Doktor 

6 Tevzi memuru 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Aded 

1 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
2 

40 

Ücret 

225 
475 
350 
250 

225 
200 
150 
175 
300 
225 
300 
250 
175 
150 
200 
300 
150 
150 
150 
125 
100 
100 

ö. 

2 

3 

4 

5 

6 

Meri 

Usta 

» 
Şoför 

» 
> 

Bahçıvan 
» 

Daktilo 
» 

Memur 
» 

Doktor 
Tahsildar 

Santralci 

îşçi 
» 
» 

Bekçi 
» 

Hademe 
» 

Memuriyetin nev'i 

TAŞRA 

Aded 

2 
1 
3 
2 
4 
3 
6 

10 
5 
1 
2 
5 
5 

10 
8 
8 

10 
20 
10 

2 
1 

10 
10 
18 
10 
15 
5 

10 

Ücret 

200 
250 
175 
150 
250 
200 
225 
175 
150 
200 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
100 

196 
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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-
46491 lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun
e n Inr 5250 
6089 
5977 

6200 Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanununun gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 37 
nci maddesi 
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D. Memuriyetin nev 'i 

MERKEZ 
6 Yk. Müh., mühendis veya Fen 

memuru (Iht. Mev.) 
8 Yk. Müh., mühendis veya Fen 

memuru 
9 Yk. Müh., mühendis veya Fen 

memuru 
10 Yk. Müh., mühendis veya Fen 

memuru 
12 Memur 
13 » 

TAŞRA 

Şube başmühendisi (Yk. Müh.) 
(îht. Mev.) 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

L 

Aded 

1 

5 

9 

8 
1 
1 

25 

5 

8 

7 

— 33 — 
- CETVELÎ 

Maaş 

70 

50 

40 

35 
25 
20 

80 

50 

40 

I D. Memuriyetin nev'i 

10 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

11 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

12 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

10 Ressam 
12 » 
12 Memur 
8 Mesul muhasip 
9 » » 

10 » » 
10 Muhasebe memuru 
11 » » 
12 » » 
] 0 Veznedar 
11 » 
6 Sulama mütehassısı (Yk. ziraat 

Müh.) (îht. Mev.) 
7 Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 

Müh.) (îht. Mev.) 
8 Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 

Müh.) (Îht. Mev.) 
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E - CETVELİ 

Fasıl 407 - Madde — Muhasebeyi Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 419 - Madde — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 786-787 
Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri ile bunlar için lüzumlu gayrimenkullerin kamu- V 

laştırma, satmalına bedel ve masrafları, muhammen ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harç
ları, inşaat ve işletme işlerinde kullanılacak makine, vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye tezgâh
ları, alet ve avadanlıklar, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit 
malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalmması, taşınması, kurulması, korun
ması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz ambalaj, sigorta, somaj, ardi
ye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak taşıt vası
talarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları, her türlü taşıt kiralanması gider
leri, emaneten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve saire işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her 
türlü işçji gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zrauri kıldığı 
ahvalde verilecek her türlü giyim ve barındırma masrafları ve îş Kanununun gerektirdiği diğer 
masraflar, merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, 
tersim ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ve topoğrafik haritalar 
ile bunlara lüzumlu malzeme satmalına bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma masrafları, 
merkez ve vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale geçici ve kesin kabul muame
leleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bun
ların basın ve yayın ve nakil masrafları, bürolar dışında kalan binalarla işletme ve iş yerlerinin ki
ra 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 ağaçlan- . 
dırma giderleri, 4472 ve 5414 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslekî has
talık, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri, istikşaf, etüd, aplikasyon, proje, sondaj, iskandil ve 
proje ihzarı işlerine ait her türlü masraflar, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin mas
rafları, havadan istikşaf ve harita alınması işlerinde lüzumlu her türlü malzeme ve vasıtalarla 
sair masraflar. 

Fasıl 791 - Madde — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 
Bu yardımın vilâyetlerce sarf edilmiyen kısmı hakkında 1050 sayılı Muhasebeyi 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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1955 yılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü (E) Cetveli 

F . M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

203 11 Merkez geçici hiz
metliler ücreti 

2SÖ4 1 Ecnebi uzman ve 
.yardımcıları 

Merkez 

Teknisiyen 

Dil bilir daktilo 
Avukat 
Servis şefi 
Dosya ve evrak şefi 
Dosya ve evrak şefi 
Dosya ve tasnif memuru 
Memur 

» 
Dosya ve tasnif memuru 
Memur 

» 
Dosya ve tasnif memuru 
Gönderme memuru 

» teslim alma memura 
îdare memuru 
Marangoz 
Fotoğrafçı 
Teksir memuru 

» » 
Daktilo 

» 
Topoğraf 

Yekûn 

Ecnebi uzman 

Yekûn 

Uzmanlara yardımcı personel 

Teknisiyen 

Aded 

5 
5 
4 
3 
3 
2 
4 
3 
1 
4 
2 
3 
4 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 

71 

2 
2 
5 
3 

12 

1 
3 
3 

Kadro 
ücreti Süre 

875 
750 
625 
550 
475 
550 
475 
475 
350 
350 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
200 
250 
175 
250 
250 
300 
250 
225 
250 
250 
350 
350 

2 500 
2 500 
2 000 
1700 

875 
750 
625 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
13 

12 
10 
12 
12 

12 
12 
12 

Yıllık 
tutarı 

52 500 
45 000 
30 000 
19 800 
17 100 
13 200 
19 000 
17 100 
4 200 
14 000 
7 200 
10 800 
12 000 
6 000 
3 000 
17 500 
4 800 
3 000 
2 100 
3 000 
3 000 
3 600 
3 000 
2 700 
9 000 
7 500 
4 200 
2 100 

336 400 

60 000 
50 000 
120 000 
61 200 

291 200 

10 500 
27 000 
22 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i Kadro unvanı 

İktisatçı 
Ziraatçi 
Sekreter (Dil bilir daktilo) 

» » » » 
Memur (Dil bilir) 

Organizatör 

Yekûn 

Aded 

1 
1 
6 
6 
2 
3 
1 

27 

Kadro 
ücreti Süre 

750 12 
750 
625 
550 
550 
475 
625 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yıllık 
tutarı 

9 00O 
9 000 
45 000" 
39 600 
13 200 
17 100 
7 500 

200 400 

Taşra 

203 12 Teknisiyen 

Jeolog 
Avukat 

» 
Servis şefi 
Başmontör veya başmakinist 
Montör veya başmakinist 
Montör veya yağcı veya makinist 
Memur 

» 
Daktilo 
Memur 

» 
Mesaha memuru 
Hesap memuru 

» 
» 
» 

Sürveyan 
» 
» 

Odacı 

8 
5 
12 
8 
6 
12 
3 
12 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
6 
7 
5 
1 
6 
6 
6 
8 
9 
22 
2 
2 

875 
875 
750 
625 
550 
475 
475 
400 
550 
475 
400 
475 
400 
350 
300 
300 
250 
250 
200 
175 
175 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
125 

12 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

84 000* 
43 750 
108 000* 
60 000 
39 600> 
68 400 
14 250* 
57 600» 
19 800 
17 100* 
4 800' 
22 800* 
4 800 
4 200 
14 400 
14 400' 
12 000* 
18 000> 
16 800* 
10 500 
2 lOtf 
10 800 
18 0001 
18 000= 
19 200' 
18 900 
39 600* 
3 000' 
3 000» 

Yekûn 171 767 80a 

. . . .>~- \>m<i 
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