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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 

Riyaseti Cumhur, 
Başvekâlet, '• 
Şûrayı Devlet Reisliği ve 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
bütçeleri kabul olundu. 

tnikada ara verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Gbrentaş 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

Jkinci celse 

İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi kabul 
edildi. 

Devlet Meteoroloji Umum. Müdürlüğü bütçe
sinin, encümene verilen 450 nci faslından maacja 
fasılları kabul olundu. 

Diyanet İşleri Reisliği bütçesi kabul olundu. 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesi

nin keza, encümene verilen 450 nci maddesinden 
maada fasılları kabul olundu. 

Toprak ve iskân İşleri Umum Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde bir müddet görüşüldü. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

Üçüncü celse 
Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 

bütçesi kabul olundu. 
Adliye Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi 

üzerinde görüşüldü. 
Kars Mebusu Sırrı Atalay üe Aydın Mebu

su Necati Celim'e, birbirlerine karşı ha-
karetamiz lisan kullandıklarından ve sükûneti 
ihlâl ettiklerinden kendilerine takbih cezası ve
rildi. 

Kars Mebusu Turgut Göle, Riyasetin müta-
addit ihtarına rağmen sükûneti ihlâl etmeye 
devam ettiğinden kendisine takbih cezası veril
mesi k#bul edildi. 

Adliye Vekâleti bütçesinin encümene verilen 
450 nci faslından maada fasılları kabul olundu. 

25 . I I . 1957 Pazartesi günü» saat 10 da top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Erozan , İhsan Oülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 



BÎRÎNCI CELSE . 
Açılma saati: 10,10 

REİS — Reisvekili Fakri Apaydın 
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

2. — YOKLAMA 

REİS— Yoklama yapacağız, efendim. 
(Kütahya mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hakkında Osman Alişiroğlu söz 

istiyor. Sözü kendisine veriyorum. Buyurunuz. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz dün konuştuktan 
sonra notları tashih etmek üzere grup odasına 
gittiğimde benden sonra konuşan Kemal Biber-
oğlu arkadaşım, bendeniz hakkında Mersin'de 
açılan ve ağır ceza mahkemesinde derdesti rü-
yet bulunan bir dâvayı ele alarak bir konuşma 
yapmıştır. 

REÎS — Alişiroğlu, bir dakikanızı rica ede
rim. Zatıâliniz zaptı sabık hakkında söz istedi
niz. Sataşmaya mütaallik bir konuşma yapıyor
sunuz. 

OSMAN ALİŞtROĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, dâ
va mevzuu olan bir mesele hakkında hiç kimse 
konuşamaz. (Soldan, dâva mevzuu ile alâkası 
yoktur sesleri) Arkadaşlar, burada okuduğu 
cümleler dâva dosyasında mevcuttur. 

REİS — Alişiroğlu, zaptı sabıkla alâkası 
yoktur. Zabıtlara geçmiş yanlış bir ifade mi 
var? Zaptı sabık hakkında konuşmalar «buna 
mütaallik olur. Müsaade buyurunuz, buna ait 
iddialarınızı Tüzüğün diğer hükümlerine tevfi
kan halledelim. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Muh
terem, Reis Bey, bir dâva mevzuu olan mesele
ler burada görüşülemez. Halbuki görüşülmüş
tür. Riyasetin buna mâni olması lâzımdı. (Sol
dan, bir şey yok sesleri) Bir şey yok mu? Elin
deki dosyadan burada neler okudu? Bunlar 
doğru mu, yanlış mı, hükmü mahkeme verir. 
Kemal Biberoğlu bu kürsüden bu mevzuda ko
nuşamaz. Bunu belirtmek için söz almıştım. 

REİS — Pek efendim. 
Usul hakkında, buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, altı günden beri muharebedeyiz. Bir 
türlü sulhu, mütarekeyi akdedemedik. Biz 
Türk Milletinin bir senelik bütçesinin hazırlan
ması ile meşgul iken her iki tarafın birbiri ile 
silâhlı, bıçaklı harbeder gibi mücadele etmesine 
mâni olamadık. Bu şekilde bütçeyi çıkarmaya 
imkân yoktur. Bilhassa muhalif partiler; söz
cü, genel sekreter, başkan diye hepsinin ayrı 
ayrı söz aldıklarından, günlerden beri bekledi
ğimiz sözü alamıyoruz. Bizim de dairei intiha-
biyelerimize ait meseleler var. Nasıl ki onlar 
halka seslerini duyurmak istiyorlarsa, biz de 
duyurmak istiyoruz. Rica ediyorum, hem on
lara, hem bize söz verilsin, bütçeyi bir an evvel 
çıkaralım. 

REİS — Nizamname hükümleri gereğince, 
müzakerelere devam edildiği müddetçe bütün 
arkadaşlara konuşmak imkânı verilecektir, efen
dim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi 

REÎS — Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşları sırasiyle okuyorum: 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 

adına Mehmet Mahmudoğlu, Hürriyet Partisi 

- W -
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Meclis Grapu adına Selâhattin Toker, Halk 
Partisi Meclis Grupu adına Arslan Bora, De
mokrat Parti Meclis Grupu adına Yümni Üresin. 

Diğer söz alan mebus arkadaşlar da : Şey-
fi Kurtbek, Sami Orberk, Şevki Yazman, Hulu
si Bozbeyoğlu, Fahri Belen, Safaeddin Karanak-
çı, Sinan Tekelioğlu, Kemal Balta. 

Söz Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru
pu adına Mehmet Mahmudoğlu 'nundur. 

CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTÎSÎ MEC
LÎS GRUPU ADINA MEHMET MAHMUDOĞ
LU (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, Millî 
Müdafaa bütçesi hakkındaki Cumhuriyetçi Mil
let Partisi Meclis Grupunun görüş ve temenni
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bütün tarih boyunca destanlar, yaratan ve 
emsaline kahramanlık numunesi teşkil eden ve 
kaynağını asîl Türk milletinden alan şanlı Türk 
Ordusunu ve onun fedakâr ve feragat sahibi 
şerefli mensuplarını en halisane minnet ve şük
ran duygularımızla selâmlarız. (Bravo; sesleri, 
alkışlar) 

Türk Ordusu bu inkılâpların hanisi olan Bü
yük Atatürk'ün bize emanet ettiği ana prensi
be göre • «Yurtta sulh cihanda sulh», vecizesi
nin en bariz sembolüdür. 

Türk Ordusu her zaman olduğu üzere son 
zamanlarda da mazisine yakışan bir hasletle 
Birleşmiş Milletler safında sulh ve hürriyet uğ
runda kızıl dünyasına karşı gösterdiği büyük 
başarı ve kahramanlık, yeni nesle bir destan 
teşkil etmiş ve Kore Destanı bütün dünya ça
pında nesilden nesile intikal edecek olan bü
yük bir vedia olacaktır. (Bravo, sesleri, alkış
lar) 

NATOfrıun en faal bir uzvu olan Türk Or
dusuna bugün, NATO camiası demokrasiyi ko 
ruma yolunda silâha sarılmak iktiza ettiği tak
dirde kendisinden beklenilen başarıyı göstere
ceğinden emin bulunmakta ve ona daima gü
venmektedir. 

Bugünkü Millî Müdafaamızın durumu mem
leket için mucibi iftihar olduğuna şüphe yok?* 
tur. Ordumuz için iftihar vesilesi olan haslet
ler milletimizin mali mevrusudur. Buna asırları 
kaplıyan sa&lam. askerî gelenek ve görenekleri
miz, sadakatimizin de ilâvesiyle gerek kendi ve 
gerekse dost ve müttefiklerimiz için bir istinat-
gâh teşkil, ettiğimiz bir vakıadır. Tekrar edi
yoruz, mucibi iftiharız, •""'*' '•'-' 

•JrJ. . • . „ . . - , • . „ 

~ 73Ş 
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Bu itibarla muvafık ve muhalif olarak mil

letçe ittifak halinde bulunduğumuz millî müda
faamızın bu seneki bütçesi üzerinde bir kısıntı 
yapılmasında asla bir talebimiz yoktur. Ancak 
Millî Müdafaayı alâkadar eden hizmetlerde is
rafın önlenmesini, lüzumsuz memuriyet ve kad
rolar ihdas edilmemesi hususundaki talebimize 
sizlerin de iştirak edeceğinize emin bulunuyo
ruz. Bu münasebetle Millî Müdafaamızı sağlı-
yacak olan silâhlı kuvvetler mevzuundaki bâzı 
temenni ve tekliflerimizi tasvibinize arz etmek 
istiyoruz; 

1. Teşkilât; geçen seneki temenni ve mü
talâalarımızdan sonra Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyaseti şimdilik müstakar bir hal almış ol
masına rağmen Millî Müdafaa Vekâletinin yi
ne vekâletle idare edilmekte devam edilmesini 
j erinde bulmuyoruz. Türk silâhlı kuvvetlerine 
ait Teşkilât Kanunu için geçen yıllarda olduğu 
gibi teklif ve temennilerimizi bu sene de tek
rar edeceğiz. Üçlü kuvvetlerimizi bu kanunun 
icaplarına göre teşkilâtlandırılmasını ve keza 
şu yolda inkişafını görmek istiyoruz. . 

a) NATO tipi,, standart piyade tümenle
rinin, zırhlı ve motorlu birliklerimizin çoğaltıl
masını, 

b.) Hava birliklerimizin ordularımızla bir
likte çalışacak ve hava, savunmasını sağlıyacak 
bir duruma ulaştırılmasını, 

c) Deniz kuvvetlerimizin memleket müda
faasını sağlıyacak bir plânla inkişaf etmesini, 

d) Silâhlı kuvvetlerimizde kemmiyet yeri
ne keyfiyet prensibinin tatbiki ve böylece aded 
üzerinde tasarrufun sağlanmasını ye keza talim 
ve terbiye, sevk ve idare hususlarında olduğu 
gibi her türlü ikmal idare ve muhtelif mese
leler üzerindeki esasların 4merikan usullerine 
göre tedrici bir surette kanunlaştırılmasını, 

e) Ordumuza ait hâtıra ve eserleri toplı-
yarak bir harb tarihi enstitüsü vücude getiril
melini temenni .ediyoruz. 

2. Havacılığımız üzerindeki temennilerimiz 
de başlıca şunlardır : 
• .-a) -Haya talim ye terbiyesinde N4T0 for-
müllerinin tam olarak tatbikini, 
*' b) Uctiş kazalarının aynı formüller ile kıy

met endiriîmesinî ve --mukayeseli istatistiklere 
bağlanmasını, 

C) Uçuş zam ye tazminatların tereihan 
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ekiplerde ve modern tiplerde uçaklara hasredil-
mesini, 

D) Yurt'içinde sivil ve askerî havaeılığızm 
her mevsimde seyrüseferini sağlıyacak trafik te
sislerinin kurulması ve trafik meteoroloji -kuru
luşlarının da buna göre ayarlanması ve mey
danlarımızın her mevsimde çalışabilecek bir 
hale getirilmesini, 

. E) Sivil havacılığımızın Milletlerarası taah
hütlere göre teşkili ve personelin de aynı taah
hütlere göre yetiştirilmesinin sağlanmasını, 

Dilemekteyiz. 
3. Personel durumu hakkındaki dilekleri

mizde ezcümle; 
a) Emir ve kumanda makamlarında çalışa

cak, olanların sıhhat durumlarının kontrolünün 
bir esasa bağlanmasını ve bu usulün sık sık de-
ğiştirilmemesini, 

b) Bir nevi tam maaşla tekaütlük manası
na gelen tetkik kurullarının ilgasi ile buralar
daki yüksek rütbeli eşhasın ordu içinde faal va
zifelerde kullanılması veyahut tasfiyesi ciheti
ne gidilmesini, 

c) Maaş durumunun rütbelere göre ifade 
edilmesi ve maaşları aynı olan tüm, kor ve orge
nerallerin emeklilik haklarının birbirinden fark
lı olarak değiştirilmesini, 

d) Bugünkü subay sınıfından farklı olarak 
kısa devreli ve taahhütlü yedek subaylık ihda
sım, 

e) Muvazzaf subay personelinden tasarruf 
için kadın subaylar yetiştirilmesi ve bunların 
karargâhlarda ve muamele sınıfı hizmetlerinde 
kullanılmasını, 

f) Terfi zamanlarının kanuna göre 30 Ağus
tos günlerine inhisar ettirilmesi ve terfilerde 
muhtelif rütbeler için bir nispet kabul ve tat
bik olunmasını, 

g) Emekliye ayrılmanın muayyen kanuni 
formüllere ve kararlara istinadettirilmesini ve j 
ayrıldıktan sonra da tekrar muvazzaf hizmete 
alınma usulünün kaldırılmasını, 

h) Silâhlı kuvvetler mensuplarının mesken 
ihtiyaçlarının teminini dilemekteyiz. 

Mâruzâtımıza son verirken Millî Müdafaa 
Vekâleti için samimî bir kalble başarılar temen
ni eder ve tarihi şan ve şerefle dolu olan silâh
lı kuvvetlerimizi ve onun değerli mensupların*-
saygı ile selâmlar ve bu yolda can veren aziz şe-

1957 C : l 
hitlerimizi hürmet ve rahmetle anarız. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Selâhattin Toker. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — 
Muhterem arkadaşlar, kahraman ordumuzu say
gı ve sevgi ile selâmlıyarak mâruzâtıma başlı
yorum. 

Millî Savunmamızın çeşitli meseleleri hak
kındaki görüşlerimizi, konuşma müddetinin 
takyidi sebebiyle etraflıca izah edememiş olma
nın üzüntüsünü duymaktayız. Zamanın verdiği 
imkân nispetinde bâzı tenkid ve temennilerimize 
kısaca temas edeceğiz. 

Malûmdur ki, bir memleketin savunma gay
retini, o memleketin umumi iktisadiyatından 
ayırmak kabil değildir. Filhakika, bir memle
ketin savunma gayretinin emniyetli bir şekilde 
idamesi herşeyden evvel, o memleket ekonomi
sinin sağlam temeller üzerinde oturtulmasına 
bağlıdır. Bu, esasen NATO tarafından kabtıl 
edilmiş olan bir mütaarifedir. Bu itibarla bir 
memleketin iktisadi siyasetinin enfilâsyoncu 
bir mahiyet almasından, o memleketin savunma 
gayretlerinin de güçlüklerle karşılaşacağında 
şüphe yoktur. 

1955 yılına nazaran, cari ücretlerdeki ve ge
nel fiyat seviyesindeki artışlar ve bütçeye ko
nup da almamıyan Amerikan yardımları, nazarı 
itibara alınmadığı takdirde, 1956 ve 1957 bütçe
lerindeki savunma masrafları maalesef en az 
100 milyon liralık bir net reel azalma göstermek
tedir. 

Nitekim, normal izinlerden ayrı, sırf bu far
kı kapatmak için olacak, terhis mahiyetinde, bi
rer aydan daha az olmıyan izinlerin verilmesi 
de, bu görüşümüzü teyideder. Şayet, böyle ter
his mahiyetinde izinler vermekle, memleketimi
zin savunması ve NATO'ya karşı olan vecibele
rimiz bakımından bir mahzur yoksa, askerlik 
müddetlerinin Hükümetçe yeni bir tetkika tâbi 
tutulmasında fayda mülâhaza ederiz. 

Başvekil Amerika'dayken, 5 Haziran 1954 
günü Amerika'yla beraber neşredilen tebliğde 
tesbit edilmiş olan ve iktisadi kalkınma sayesin
de savunma gayretlerimizin, malî yükünün ta
mamen kendi üzerimize almak gayesine; Hü
kümet ne zaman varmayı derpiş etmektedir? 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) —- 1958 de, orada yazıldığı giki... 
SALÂHATTÎN TOKER (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, NATO'nun bellibaşlı bir kai
desi de şudur: NATO devletleri askerî birlik
lerinin sayısmr artırmadan evvel, kalitesini artır
malıdırlar. Kuvvetlerimizin kalitesinin yüksel
tilmesi bahsinde karşılaştığımız en büyük zorluk 
uzun hizmetli subay ve asstsubay ile teknisiyen 
darlığıdır. Bunun, sebebi; sivil sektöre nazaran, 
silâhlı kuvvetlerimizde ücretlerin çok düşük ol
masıdır. 

Arkadaşlar, herkes bilmektedir ki, askerî mek
teplere ve harb okullarına taliplerin sayısı maal
esef azalmaktadır. Bundan başka, muvazzaf su
baylar arasında ordudan ayrılanların sayısı bil
hassa teknik sınıflarda çok fazladır. 

Hükümetin, gerek subaylık meslekine talebi 
çoğaltmak, gerek ordudan ayrılmaları önlemek 
için, alması gereken tedbirlerin başında enflâs
yonu durdurmak gelmelidir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yok enflâsyon... 

SALÂHATTÎN TOKER (Devamla) — Bü
tün devlet hizmetleri gibi, enflâsyon, muvazzaf 
ordu mensuplarının da gelirlerini her yıl kemir
mektedir. Muvazzaf subaylardan, bilhassa tek
nik bilgileri icabı, sivil sektörlerde iş bulmak 
imkânına kolaylıkla sahibolanların, bu durumda, 
pek sevdikleri mesleklerinden, sırf geçim mülâ-
hazalariyle.ayrılmak zorunda bırakılmaları, mes
uliyeti'tamamen bugünkü hükümete ait olan çok 
elem verici bir hâdisedir. 

Garnizon yakınlarında subay aileleri için ev
ler inşasının plânlı bir surette, kısa zamanda ta
mamlanması ve bu evlerin subay ailelerine tahsis 
edilmesi zaruridir. Subayların bulundukları bir
çok garnizonlar, mektepten de mahrumdur. Su
bayların kız ve erkek çocuklarına yurtlar açmak 
suretiyle, mektep bulunan yerlerde, okumaları
nın temin edilmesi, zarureti vardır. Bu ev ve 
mektep kolaylıklarının, asstsubaylara da teşmili 
lâzımdır. 

Yedek subaylar arasında, kıta hizmeti bakı
mından, hiçbir şekilde tefrik yapılmaması lâzım-
geldiği kanaatindeyiz. Birtakım kimseleri, tercü
manlıkta veya eski resmî vazifelerinde çalıştıra
rak fiilen askerlik yaptırmadan, vatani vazifele
rini ifa etmiş saymak Anayasamızın icaplarına 
aykırıdır. Bâzı hariciyeci yedek subayların da 
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NATO dairesinde çalışmak üzere Hariciye Vekâ
letine her nasılsa verildiği halde, aynı V&kâlê  
tin Ticaret Dairesinde, eski vazifelerinde istih
dam edildiklerini ve hattâ hariçte bâzı dış te
mas ve konferanslara iştirak ettirildiklerini işit
mekteyiz. 

DEVLET VEKİLİ VE MİLLÎ MÜDAFAA 
VEKÂLETİ VEKlLl ŞEMl ERGlN (Manisa) 
— Kimdir? 

SELÂHATTİN TOKER (Devamla) — Baş
vekilin oğlu. 

MURAD ALI ÜLOEN (Afyon Karahisar) 
— Hah.. Şöyle söylesene. 

SELÂHATTİN TOKER (Devamla) — Millî 
Müdafaa Vekâletinden, askerî hizmette, tefrika 
yaratıcı ve morali bozucu bu gibi yolsuzluklara 
sebebolan kimseler hakkında, her kim olurlarsa 
olsunlar, derhal kanuni takibata girişmesini ta-
lebederiz. 

Muvazzaf astsubaylardan, subaylığa geçemi-
yenlerin, kaldıkları başgedikli rütbesinde mun
tazaman terfih edilmelerinde fayda görürüz. 
Millî Müdafaa Vekâletinden, uzun hizmetli su
bay, astsubay ve teknisiyenlerin, mukavele ile 
temini yollarını araştırmasını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Personel darlığının halli, her şeyden evvel, 

NATO'nun istediği gibi kalitenin sayıya tercih 
edilmesiyle mümkündür. Bu da, aslında NA
TO 'nun da 1954 te talebetmiş olduğu şekilde, 
birliklerimizin, ezcümle kadro ve kuruluşları 
bakımından, atom harbinin icaplarına uygun 
olarak, yeniden teşkilâtlandırılmasiyle kabil 
olacaktır. Bu yeniden teşkilâtlandırma, yekûn 
personel sayısında bir azalmanın vukuunu ge
rektirmemektedir. Yeniden teşkilâtlandırmanın 
bir şartı da, Amerika'nın, daha evvel İtalya'
ya yaptığı gibi, Türkiye'ye de müstakil atom. 
topçu taburları göndermesidir. Yeniden teşki
lâtlandırmada, nazarı itibara alınması gereken, 
önemli bir nokta da, Hava Kuvvetlerimizin, bu
gün silâhlı kuvvetlerimiz içinde tuttuğu yerin, 
müttefiklerimizde olduğu gibi, artırılması olma
lıdır. Bu teşkilâtlandırma ile müterafik ve 
atom harbinin icaplarına uygun olarak bir sivil 
savunma teşkilâtının süratle tesisini memleke
tin topyekûn savunma politikasını tesbit ve 
gerçekleştirmekle mükellef olan Yüksek Savun
ma Kurulunun mesul reisi Başvekilden talebe-
diyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar; Amerika ve Kanada'-

dan aldığımız askerî malzeme olsun, kendi büt
çemizden sağlanan malzeme olsun, bunların âm
me sektörü dâhilinde de olsa, askerî maksatlar 
dışında kullanılması, ancak, büyük felâket za
manlarında mümkün olabilmelidir. Halbuki, 
imar işlerinde bu malzemenin kullanıldığını 
görmekteyiz. Bu pek pahalı ve temini güç mal
zemenin, vaktinden evvel eskimesine sebebiyet 
veren bu tatbikatı, derhal terk etmesini hükü
metten talebediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Deniz kuvvetlerimizde, gemi inşası bakımın

dan gereken rüçhaniyetlere her zaman riayet 
olunmamaktadır. Bunun bariz bir misali, takip 
botu namı altında inşa edilmiş olmasına rağmen, 
aslında bir tenezzüh gemisinden ibaret olan 
Umur Yatıdır. Millî Müdafaa Vekâletinden so
ruyoruz : Bu gemi kaç paraya mal olmuştur. 
Ve bunun ne kadarı dövizdir? Bu paralar, do
nanmamızın çok daha âcil ihtiyaçları için niçin 
kullanılmamıştır? Ortada mektep gemisiymiş 
gibi kullanılmak istenen, lâkin, hakikatte yine 
bir tenezzüh yatı olan Savarona dururken, ay
rıca bir yat $aha inşasına niçin ihtiyaç görül
müştür? Muhalefet yıllarında Beyaz Tren ve 
Yat edebiyatını yaratanların, bugün, bu sahada, 
daha şiddetli bir heves ve istismara, kapıldıkla
rını esefle görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî Müdafaa Vekilliğinin uzun zamandan 

beri vekâleten idare edilmesi Anayasamızın 
icaplarına aykırıdır. Grupumuz, ayrıca, bir in
sanın, hem Millî Müdafaa Vekilliği vazifelerini, 
hem kendi Devlet Vekâletinin Umum Müdürlük
lerinin işlerini, hem de Kızılay Genel Başkanlı
ğını birlikte yürütmesine maddeten imkân olma
dığına inanmaktadır. Bu durum dahi, bugün 
Hükümetin, savunma işlerimize ne kadar ihmal
kâr bir gözle baktığını anlatmaya kifayet eder. 
(Soldan, gürültüler, ayıp sesleri) Savunma işle
riyle ilgili bilcümle mevzuat eskimiştir. Bunla
rın modern esaslara göre bünyemize uydurulmak 
suretiyle ve süratle tadili lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sözlerime son vermeden evvel, vazifesini her 

zaman, fedakârane ve cansiperane bir surette, 
tevazu ile ifa eden ve bugün Türk varlığının 
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korunacağı hususunda, tek teminatımızı teşkil 
eden (Soldan, riyakârlık sesleri) kahraman or
dumuza, derin minnettarlık ve hayranlık duy
gularımızı, bu kürsüden ifade etmeyi, vatani 
bir borç telâkki ediyoruz; (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupü adına Arslan Bora. 

CUMHURİYET HALK PARTÎSl MECLÎS 
GRUPU ADINA ARSLAN BORA (Tunceli) — 
Mâruzâtıma başlamadan evvel 1957 yılı Millî 
Müdafaa bütçesi üzerindeki görüş ve temenni-
lerimizi ifadeye başlarken Türk milletinin me
darı iftiharı olan Türk ordusunun muhterem 
mensuplarını Yüksek Huzurlarınızda en derin 
minnet ve şükran duygularımızla selâmlarız. 
(Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, aziz Türk toprakları
nın bütünlüğünü ve necip Türk milletinin şeref 
ve haklarını korumak gibi büyük ve kutsi bir 
dâvayı nefsinde toplıyan kahraman ordumuza 
bütçe imkânlarının bütün takatleriyle yapılacak 
yardımların yerinde olduğu ve olacağına inanı
yoruz. 

Millî gururumuzun ve varlığımızın bir tim
sali ve mümtaz koruyucusu olan silâhlı kuvvet
lerimizin modern harb tekniği 41e teçhiz etmek 
ve kuvvetlendirmek için her türlü emek ve gay
reti, tahsisat ve yardımı müşterek gönül rahatlı
ğı sayarız. 

Türk milleti tarihinin bir emaneti olan şanlı 
ordusu için hiçbir fedakârlıktan çekinmediği 
gibi ordusuna aynı şekilde güvenmiş ve daima 
da güvenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi 1957 yılı büt
çesi üzerinde Millî Müdafaa hizmetleri için lü
zumlu gördüğümüz hususlar hakkındaki mâru
zâtımızı da hulasaten ve maddeler halinde işa
ret etmekle iktifa edeceğiz. 

Halen mevcut Ordu Teşkilât Kanununun mo
dem esaslar dâhilinde Millî Müdafaanın istek 
ve ihtiyaçlarına uygun olarak gözden geçirilme
si ikmal ve tedvin ettirilerek bir an evvel çıka
rılması yerinde olur. 

Ordunun materyal bakımından artmakta 
olan ve yükselmekte bulunan ateş kudretini ve 
harp güeünü muhafaza ve ileriye götürmek 
için harb sanayiimizin bu tekâmüle mütenazır 
doğacak ihtiyaçlara süratle cevap verebilecek 
hale getirilmesi de hepimizin değişmez arzusu
dur. 

— m ~~ 
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Askerî kışla ve diğer mesken ve iş yerleri : 
Askerî kışla ve diğer mesken ve iş yerleri

nin sağlık ve eğitim şartlarına el verecek bir 
şekilde imar ve inşalarının ele alınması yerin
de olur. Eski kışlaların halen kullanılmakta 
olduğu ve bugünün ihtiyaçlarına vefa etmiye-
cek bir durumda bulundukları da görülmek
tedir. iş yerlerindeki sıhhi tesisler ise işçile
rimizin ihtiyaçlarını karşılayacak vasıfta de
ğildirler. Vekâletin bu hususlar üzerinde has
sasiyetle durmasını temenniye şayan buluruz. 

Askerlik şubeleri : 
Askerlik şubelerinin hali hazır kadro ve ele

man sıkıntısı içinde oldukları müşahedelerimiz 
arasındadır. Bundan başka, bu şubelerin ra
hatlıkla ve mahallî askerî hizmetlerin istenilen 
şekilde yürütülmesini mümkün kılacak bina
lardan mahrum bulundukları da bir hakikattir. 
Binaenaleyh askerlik hizmetinin başlangıç nok
tasını teşkil eden askerlik şubelerimizin diğer 
askerî sahalardaki tekâmüllere mütenazır ola
rak ıslah edileceklerinden ümitli bulunmaktayız. 

Sanat enstitüsü mezunları : 
Bundan evvelki senelere ait Millî Müdafaa 

bütçelerinde belirttiğimiz veçhile sanat ensti
tüsü mezunlarına yedek subaylık hakları ta
nınmış olmasına rağmen Millî Müdafaa Vekâ
leti namına aynı okullarda ve teknik astsubay 
okullarında tahsil görerek mezun olanlara ye
dek subaylık hakkının verilmeyip astsubay 
olarak istihdamları orduda bir ikilik yarat
makta olduğu ve bu durumun ıslah ve farklı 
tatbikatın bertaraf edilmesi için Millî Müda
faa Vekâletinden de temennide bulunmuştuk ve 
vekâletin de bu temennilerimize iştirak ettiği 
ve bu farklı tatbikatın bir an evvel ıslahı cihe
tine gidileceği vadedildiği halde halen bu iki
liğin ortadan kaidırılmaynıası haklı olarak bu 
astsubay kütlesini üzmektedir. Vekâletin bu 
husus üzerinde hassasiyetle durmasını zaruri 
bulmaktayız. 

Askerî hastaneler : 
Askerî hastanelerin hali hazır kadro ve ele

man darlığı içinde oldukları ve mevcut per
sonelle de bütün bakım hizmetlerinin istenilen 
şekilde yürütülmediği de bir hakikattir. Hal
buki bir hastanın şifa umduğu bir yerde iste
nilen bakım ve ihtimamı görmemesi pek haklı 
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olarak hastayı mânevi bir ıstıraba sürükle
mektedir. Birkaç koğuşa bakmak mecburiye
tinde kalan ve günde asgari sekiz saat nöbet 
tutan bir hemşire ile bu işlerin yürütülemiye-
ceği aşikârdır. Ve yine kadrosuzluk yüzünden 
bir türlü terfi ettirilemiyen hastabakıcılarla 
diğer sivil müstahdeminin de maddi sıkıntılar 
içinde bulundukları da müşahedelerimiz ara
sındadır. Sayın Millî Müdafaa Vekilinin bu 
hususlar üzerinde âcil bir tedbir almasını te
menniye sayar buluruz. 

Levazım işleri : 
Levazım işlerinin yeniden rasyonel bir tarz

da yürütülebilmesi için de mevcut malî ve iaşe 
kanunlarının bugünün icaplarına cevap vere
bilecek uygun bir şekilde yeniden ele alınma
sını katî bir zaruret olarak telâkki etmekteyiz. 

-Sön çıkan Millî Korunma Kanunu karşısında 
halen meriyette olan 249Ö sayılı (Artırma, Ek
siltme ve İhale) Kanununun tatbikatta birçok 
aksaklıklar vücuda getirdiği ve mütaahhitle-
rin taahhütlerini vaktinde ifa edemedikleri ve 
bu yüzden çok müşkül bir duruma düştükleri 
görülmektedir. Günlük piyasanın istikrarsızlı
ğı karşısında 2490 sayılı Kanunun süratle de» 
ğiştirilmesi hususunun lüzumlu olduğuna kaani 
bulunmaktayız. 

Subay ve askerî memurların bir üst derece
ye terfihleri: Subay ve askerî memurların bir 
üst derece maaşa yükselmeleri hakkındaki 5642 
sayılı Kanunun tatbikatta doğurduğu aksaklık
lar dolayısiyle gerek bedenî, gerekse ilmî kabili
yetlerinden istifade edilebilecek birçok albay
larımızın bu kanun ahkâmından faydalanama-
dıkları cereyan eden muamelelerden anlaşılmak
tadır. Bu misillû subaylarımızın mağduriyetle
rine mahal bırakılmaması hali yerinde alınmış 
isabetli bir karar olur. 

İhtisas yapan doktorlara verilecek kıdem 
Halen orduda vazife görmekte olan askerî 

doktorlardan Askerî Tıp Akademisinde imti
hanla asistanlık hakkını kazanarak mütehassıs 
çıkanlara bir yıl kıdem hakkı verilmektedir. 
Halbuki daha ağır şarlar altında ve imtihana 
Tıp Fakültesine devani ederek mütehassıs olan
lar ise bu kıdemden mahrum bırakılmaktadır. 
Bu hal ise bu kitleyi haklı olarak üzmektedir. 
Tıp Fakültesini bitiren mütehassıs doktorlara 
da aynı hakkın tanınmasını yerinde ve isabetli 
bir karar olarak telâkki etmekteyiz. 
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Astsubayların subay olmaları için tatbik edi

len imtihan usulleri: 
Bugün ordunun çekirdeğini teşkil eden ve 

gördükleri vazifelerde ve gerekse emsalleri ara
sında her bakımdan temayüz eden astsubaylar
dan subay sınıfına geçme hakkını kazananlara 
tatbik edilen imtihan usulünün birçok haksız
lıklar doğurduğu müşahedelerimiz arasındadır; 
Bu hal aynı zamanda astsubay zümresi arasın
da bir huzursuzluk yaratmakta ve birçok suite-
fehhümlere yol açmaktadır. Bu imtihan usulü
nün 5802 sayılı Kanunun 15 nci maddesine gö
re yapılması daha âdilâne bir hareket olabile
ceği kanaatindeyiz. 

Tank subaylarına verilecek tank zamları: 
Bugün tank sınıfının bütün külfet ve ağır 

mesuliyetini omuzlarında taşıyan tank subayla
rı ile bütün ömürleri daima tank içinde geçen 
tank makinist astsubaylarının tankın diğer mü
rettebatına verilen tank zamlarmdan mahrum 
bırakılmaları haklı olarak bu zümreyi üzmekte
dir. Bu adaletsizliğin .bir an evvel ortadan kaldı
rılması uygun olur. 

Erat maaşları: 
Günün hayat şartları hepimizce malûm ve 

fiyatların derin surette hissedilir derecede art
tığı meydandadır. Senelerce evvelin rayicine gö-. 
re tesbit edilmiş olan erat maaşının bugünün 
şartlarına cevap verebilecek surette ıslah edil
mesi temenniye şayandır. 

Orduda sağlık durumu: 
Orduda sağlık durumu mucibi mem.ı»u niyet

tir. Yalnız, vatani vazifesini ifa esnasında ve
reme tutulan erler tebdil hava için memleketle
rine gönderilmektedir ki, bu durum köylerde 
veremin yayılmasına sebebolmaktadır. Bu gibi 
hastaların memleketlerine gönderilmeyip pre
vantoryum ve sanatoryumlarda tedaviye tâbi 
tutulmaları üzerinde Vekâletin ehemmiyetle 
durmasını lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Sözlerime son verirken 1957 yılı bütçesinin 
silâhlı kuvvetlerimize uğurlu ve faydalı olması
nı candan diler, aziz şehitlerimizi hürmetle ana
rız. (Soldan, ve sağdan, umumi alkışlar ve bra
vo, sesleri.) 

RElS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Yümnü Üresin. 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU ADI
NA YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Muhterem 
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arkadaşlarım; sözlerime başlarken bir noktaya 
bilhassa işaret etmek lüzumunu hissettim. Yük
sek Meclisin*dikkatinden kaçmıştır k i ; muhale
fet sözcülerinden ikisi Millî Müdafaa bütçesi 
üzerinde konuştular. Temennilerini serdettiler 
ve millî Müdafaa Vekâleti bütçesi ve silâhlı 
kuvvetlerimize ait mütalâalarını iyi niyetle ve 
güzel bir hava içinde izhar, ve ifade ettiler; 
bundan dolayı bu arkadaşlarımıza bilhassa te
şekkür ederim. Yine muhalefet sözcülerinden bi
risi, (Soldan, Hürriyet Partisi Sözcüsü, sesleri.) 
evet Hürriyet Partisi Sözcüsü, hissî, mesnetsiz, 
yersiz ve icapsız olarak, basit ve şahsi bir hâdi
seyi Millî Müdafaa Bütçesinin görüşülmesinden 
de istifade ederek yersiz iddialarla istismar et
meye ve bu güzel havayı bozmaya çalıştı. De
mokrat Parti Meclis Grupu adına teessür ve te
essüflerimizle bundan duyduğumuz üzüntüyü 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Grupumuzun, Mil
lî Müdafaa Vekâletinin 1957 bütçesi hakkındaki 
mütalâasının başında evvelâ şunu tebarüz ettir
meyi vazife sayarız. 

Silâhlı kuvvetlerimizin terakki ve tekâmülü 
yolunda Demokrat Parti iktidarının lıer yıl ar-

I tan bütçesiyle sarf ettiği gayret ve seve seve 
iktiham ettiği malî fedakârlık hiç kimsenin dik-

: kat ve takdirinden kaçmıyacak kadar bariz ve 
mühimdir. Bu yıl da yalnız Hazineden ayrılan 
935 milyon lira ve Amerikan yardımiyle 1 mil
yar 249 milyon lira olan vekâlet bütçesi şimdi
ye kadar varılamıyan en yüksek rakamı göster-

1 inektedir. 
ı Memleket müdafaa ve emniyetine verilen 
1 ehemmiyet ve kıymeti maddeten de ifade eden 

bu prensibe ve bu realiteye büyük bir hassasi
yetle devam, riayet ve hürmet edildiğini gör
mek ve bugünkü silâhlı kuvvetlerimizi manevi
yatı ve talim ve terbiyesi üstün, malzemesi 

i -modern ve teknik standarda uygun, miktarı 
millî emniyetimizi kâfil ve Türkiyemizin ideal 
müdafaa unsuru olacak kudret ve meziyette 

I bulundurmak ve onu daima bu mahiyette ve 
hürmetle selâmlamak bize gurur ve bahtiyarlık 
vermektedir. Hükümeti bundan dolayı tebrik 
ederim. (Alkışlar) 

İlk temenni ve en mühim esas olarak da 
Millî Müdafaa Vekâletinin dikkatine şunu sun
mak isteriz : 
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1. Silâhlı kuvvetlerimizin maneviyatına ve ; 

mânevi hüviyetine en büyük kıymeti vermek \ 
ve üstün meziyetlerine tarih boyunca bütün 
dünyanın da vâkıf ve şahidolduğu Türk Ordu
sunun bu vasfını ve bu kabiliyet ve kuvvetini 
muhafaza, tenmiye ve takviye etmek, Hüküme
tin bu mevzuda da kendisine daima zahir olma
sını temin etmek vekâletin en mühim vazifesi 
sayılmalıdır. Mesaisinin mihrakını da bu teşkil 
etmelidir. Vekâletin buna büyük bir itina sarf 
etmekte ve bunun için mühim ve muhtelif ha
zırlıklarda ve çalışmalar yapmakta olduğunu 
son günlerde yaptığımız tetkikle ve memnuni
yetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Bunların nelerden ibaret olduğunu burada 
ifade ve tafsil etmekle kıymetli vakitlerinizi al-
majî istemiyoruz. Ancak şurasını arz ve izah 
etmek isteriz ki; her yerden ve her şeyden zi
yade kanunlara, nizamlara ve talimatlara mut
lak riayeti emreden silâhlı kuvvetler müessese
sinde de ahlâk ve karakter başta gelen kıymet
tir. Bunların tam ve mükemmel olmadığı yerde 
onun sâlik ve mensuplarından mütehalli ve 
muhtacoldukları cesafet, fedakârlık, feragat, 
müşkülâta ve mahrumiyete mukavemet gibi 
müstesna hasletler istenemez. Halbuki ordular 
camiasının daima ve en çok arzı ihtiyaç ve isti-
nadettiği en büyük kuvvet budur. İlerlemenin 
ve muvaffakiyetin temeli ve sırrı da budur. 
Madde ve malzeme hep bundan sonra gelir. Bu 
mevzu üzerinde ilk evvel ve fazlaca durmamı
zın sebep ve hikmeti de budur. Peyderpey hu
zurunuza getirilecek ve ordumuzun istikbalini 
ve mukadderatını ehemmiyetle alâkadar edecek 
kanun lâyihalariyle ıttılaınıza arz olunacak olan 
mevzuların süratle ikmal ve intacını vekâletten 
temenni ederiz. (Bravo sesleri) 

2. Silâhlı kuvvetlerimizin sevk ve idaresin
de prensipler ve bunlara bağlılık da aynı kıy
mette mütalâa edilmek ve ele alınmak lâzımdır. 

Asla dokunulmaması lâzımgelen bu yüksek 
prensiplerin millî bir iman ve icap halinde kök
leştirilmesi ve mazharı hürmet olması iledir ki, 
askerî iç politikamız daima muvaffak olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
3. Askerlik meslekine rağbetin artırılması 

ve ordunun müstakbel subay ihtiyacını temin 
edici esaslı tedbirleri almak mevzuları üzerinde 
vekâletin çalışmalarının hayli ilerlemiş olduğu
nu da memnuniyetle arz etmek isteriz. 
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Bu meyanda 21 Şubat 1927 tarihli ve 5027 

sayılı Temsil ödeneği Kanununun alay kuman
danları ve muavinleri gibi küçük ve fakat mü
him kumandanlara da ödenek verilmesini sağ
lıya eak şekle konulmasını ve kıtanın imtiyaz ve 
müşkülâtını da kısmen olsun belirtecek ve ha
fifletecek olan böyle bir tadili çok lüzumlu gör
mekteyiz. 

Filhakika bütün ordu mensuplarının hayat 
şartlarını ve güçlüklerini hafifletmeye ve yaşa
ma şart ve seviyelerini yükseltmeye ihtiyacol-
duğunu ifade etmek yerinde olur. 

Maişet derdiyle malûl, onun mânevi tazyiki 
altında kıvranan bir subayın şerefli olduğu ka
dar ağır ve güç olan vazifesini, meslekin ve 
memleketin istediği ölçüde ve kıymette yapa
bilmesi mümkün olmaz. Büyük Meclisin ve Hü
kümetin de bunun üzerinde hassasiyetle dur
makta olduğunu şükranla müşahede etmekteyiz. 
(Bravo sesleri) 

4. Silâhlı kuvvetlerimizin sefere hazırlan
ması ve hazer talim ve terbiyesi mesaisini tâli 
hiçbir- mütalâanın tesiri altında kalmadan en 
yüksek seviyeye ulaştırmayı, bunu zayıflatıcı ve 
talini ve terbiyenin aleyhine olacak hiçbir faa
liyete müsamaha etmemeyi en mühim prensip 
addetm eliyiz. 

Pek muhterem arkadaş!arını; silâhlı kuvvet
lerimizin morali ve mânevi vasıfları üzerindeki 
bıı mütalâalardan sonra öteden beri üzerinde 
ehemmiyet ve hassasiyetle dımılan bir mevzuu 
tekrar ve teyidetmek isterim; O da : 

5. 30 Mayıs 1949 tarihli ve 5398 sayılı Ka
nun yerine vekâletin bugünün ihtiyacına ve 
bünyemize daim uygun bir teşkilât kanunu ha
zırlayıp Meclise sunmakta daha fazla gecikme
mesi, bu kanun lâyihasında da vekâletin Erkânı 
Harbiyci Umumiye ile ve her ikisinin üçlü kuv
vetlerle olan münasebet ve irtibatının (Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun ışığı altında) tanzim ve 
tesbit'edilmesi lüzumudur ki, bu suretle muzaaf 
ve birbirine girift mesainin daha randımanlı 
olacağına ve bugünkü geniş teşkilâtın müker
rer elemanlarından tasarruf edilmesinin de 
mümkün olacağına dikkati celbederiz. Vekâle
tin bu hazırlığa da başlamış olduğunu yine son 
günlerde memnuniyetle müşahede etmiş bulu
nuyoruz. 

6. Askerî Şûraya, ve bugün mer'i olan 22 
Nisan 1341 tarihli ve 636 sayılı Kamum da da-
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ha vazıh ve daha faydalı bir hüviyet vermek ve 
Askerî Şûranın daima mevcut bulunması lâzım 
ve faydalı olan tecrübeli ve kıymetli elemanla
rından çok daha fazla istifade edebilmek için 
bu kanun neticeleri ve tatbikatı üzerinde de ça
lışmak ihtiyaçlarımız içindedir kanaatindeyiz.. 

7. Muhterem arkadaşlar; bugün Şark ka
nunu denilen ve (bâzı kolordular mmtakasmda-
ki erkân, ümera ve zâbitanm tebdiline dair) 
olan 25 Ocak 1926 tarihli ve 722 sayılı Kanuna 
da ihtiyaca uygun bir şekil vermek ve onu mak
sadının ifade ettiği bir mahrumiyet bölgesi ka
nunu haline ifrağ etmek şarttır. Çünkü 1926 da 
yapılan bu kanun gayesine uygun değildir ve -
nazaridir. Mahrumiyet esasına dayanan bu ka
nunun şümulü içinde gayesinden uzaklaşan 
tatbikat şekilleri de vardır.' Bu sebeple memle
keti mahrumiyet bölgesi bakımından bir tasnife 
tâbi tutarak ikiye hattâ üçe bölmek ve bu böl
geleri bu noktai nazara göre vâzıhan ve amelî 
olarak tesbit etmek, subayları sık, sık yer değiş
tirmeye mecbur etmiyecek bir esas ve istikrar 
içinde bu mübadeleye tâbi tutmak bilhassa mah
rumiyet bölgesinde çalışacak subaylara mahru
miyet bölgeleri lehine farklı maaş ve ücret ver
mek lâzımcfir. 

8. Talim ve terbiyenin silâhlı kuvvetlerimi
zin mânevi kuvvetinin en mühimlerinden biri 
olduğunu yüksek heyetinizin her biri ayrı, ayrı 
ve mükemmelin bilirler. Bu yerlerde asgari mik
tarda dahi subay bulundurulamadığı, bu ezelî 
ihtiyaç ve ıstırabın bugün dahi giderilemediği 
bir hakikattir. îlk ve esaslı bir tedbir olarak kü
çük subayların çalışma yerlerini ve vazifelerini 
bu zaviyeden ve kıtaları kâfi talim ve terbiye 
elemanlarına malik kılacak bir revizyona tâbi 
tutmanın lüzum ve ehemmiyetine bir defa daha 
işaret etmek ve herkesçe öteden beri bilinen fa
kat bir türlü tatbik edilemiyen, basit gibi görü
nen bu mevzua ve (karargâhlar kıta içindir) 
nazariyesine vekâletin bir defa daha dikkat na
zaran celbetmek isteriz. Mevzu; vekâletin- ko-iv 
olmıyan ve fakat halli mümkün ve mutlaka lâzım 
olan mühim dâvalarından biridir. 

9. Uzun müddetten beri hazırlanan, bir za
manlar Meclise takdim edilmiş iken geri alınan 
ve yıllardır tekrar getirilemiyen ve subayların 
terfiini objektif esaslara göre tanzim etmesi lâ
zım olan terfi - Personel kanununun bugünün 
ihtiyacına ve zihniyetine cevap verecek şekle 
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konulmasının ehemmiyet ve müstaceliyeti aşikâr
dır. Vekâletin şimdi de Maliye Vekâletince hazır
lanan umumi Personel kanunuyle olan münase
bet ve ahengini tesbit için onun kanunlaşması
na intizar ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
vesileyle şunu arz ve ifade ederiz ki silâhlı kuv
vetlerimizin terfih ve terfi mevzularnm umu
mi Personel kanunu ile tam ve şâmil halde hal 
ve intacı çok güç, belki de gayrimümkündür. 
Bunu ayrı ve müstakil bir kanun halinde ted
vin ve temin etmeye ihtiyaç ve ancak umumi 
esaslarda, umumi Personel Kanununa intibak 
etmeye imkân vardır. îşi bu cepheden mütalâa 
ederek ordunun hâl ve istikbalini ve mukadde
ratım alâkadar eden bu mevzuda ehemmiyetle 
vekâletin tetkikine arz etmek ve fazla mesai 
ücreti ve gece mesaisi zamları müessesesinin di
ğer bütün Devlet teşekküle rinde olduğu gibi 
Millî Müdafaa Vekâleti mensuplarına da teş
mil eylemenin lüzum ve faydasına işaret etmek 
isterim. 

10. Çeşitli vazife, ve hizmetlerin zaruri 
kıldığı mütaaddit kanuni ve nizami tebeddül
lere bir de subayın hizmet ve vazife safahatı
nı ve kanun ve nizamların icaplarını iyi bil
meden veya iyi hesabetmeden yapılan nakil 
ve tâyinlerin de ilâve edildiği göze çarpmakta
dır ki, bu, bilhassa kıtada istikrarı zedeleyen 
mühim sebeplerdendir. Onun için bir subayın 
bir yerden diğer bir yere nakli ve tâyini ya
pılırken iyi hesaplanmalı, kanun ve talimat
ların icapları ve subayın terfi ve tâyini ve mu
kadderatını alâkadar edici zaruretler olmadan 
bu yola , gidilmemeye çalışılmalıdır. 

11. Vekâletin; Harb Okulumuzu subayla
rımızın kültürünü yükseltmek, onu bir fakül
te veya askerî akademi haline sokmak, ayrıca 
küçük rütbeli subay yetiştirecek kısa devreli 
bir Harb Okulu tesis etmek hususundaki har 
zırlığmı takdir ve bunu süratle neticelendir
mesini temenni ederiz. (Alkışlar) 

12. Subaylarımızın dil bilgilerini ve dil 
bilen subaylarımızın sayısını artırmak için 
alınmış olan tedbirleri ve tutulan ölçüyü gayri-
kâfi bulmaktayız. Bunların miktarını en az iki 
misline çıkarmak lâzımdır. 

13. 9 . VII . 1927 tarihli ve İ076 sayılı 
Yedeksubay Kanununun gerek bugünün ihti
yacına göre yedeksubay yetiştirmek, gerekse 
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tahsil ve hizmet müddetlerini yeniden tetkik 
etmek bakımlarından tadilinin de zaruri ol
duğu mütalâasmdayız. Muhtelif sınıf okulla
rındaki teşkilât ve tesisat noksanları, vasıta ve im
kânların azlığının bir hayli zamanın boş geçme
sine sebebolduğu görülmektedir. Tanzim ve ta-
kibolunan programların muntazam ve verim
li bir mesai ile daha kısa zamanda kabili tat
bik ve tahakkuk olup olmadığının tetkikini 
şayanı temenni bulmaktayız. 

Vekâletin yedeksubay yetiştirilmesinin test 
ve imtihan usulüne tâbi tutulmak suretiyle ye
ni çalışmlara başlamış olduğunu da memnu
niyetle görmek ve bunun da geciktirilmeden in
tacını temenni etmekteyiz. 

14. Ordunun bu sene kabul buyurduğunuz 
6771 sayılı Kanundan da istifade edilerek mun
tazam kışlalara sokulması, subaylara mesken 
inşası ve çocuklarına yurtlar açılması... Gibi 
mevzuları da ele almak hazırlıklarını ilerlet
miş olduğunu müşahade ettiğimiz vekâleti, bu
na verdiği ehemmiyetten dolayı da tebrik ede
riz. 

Muhterem arkadaşlarım» 
15. Dikkat nazarlarınıza askerlik daire ve 

şubelerinin dunımunu da kısaca arz etmek iste
riz. Gerek bunların, gerekse asker celp ve terhisi 
işlerinin ve sevk ve ikmali merkezlerinin ıslahı 
hususunda atılmış büyük adımlar henüz görüle
memektedir. Ve Silâhlı kuvvetlerimizin seferber
liğinde mühim rolü olan ve vatandaşla sık te
masta bulunan bu müessesenin henüz maksada 
vefa eder surette ve randımanlı çalışamadıklar: 
bir vakıadır. Yalnız serbest celp usulünün tatbi
kine başlanmış olmasını memnuniyetle telâkkiye 
ve daha geniş tatbikata geçilmesini temenniye de
ğer bulmaktayız. Türk gençlerine ilk asker ocağı 
kucağını açan ve onları ordu ile ilk temasa geti
ren bü müessesenin vatandaşı mesleke çabuk 
ısındıracak hal ve şartlarda olmasının lüzum ve 
ehemmiyetini bütün arkadaşlarımızın da müşa
hede ve kabul buyurmuş olduklarına şüphe yok
tur. 

Askerlik daire ve şubelerine; yeni ihdas edi
len personel sınıfına mensup subaylar verilmek 
suretiyle kıtalardan şubelere ve şubelerden kıta
lara vâki ola'h geniş nakil ve tâyinler önlenmiş, 
hem kıtanın, hem de şubelerin vazife ve hizmet 
lerinin aksamasının ve istikrarsızlığın kısmen 

.195? 0 : 1 
önüne geçilmiş ise de bu geniş hizmete bunların 
yetmiyeceği düşünülerek, daha başka tedbirler 
aranmalıdır, Bü nüfus dairelerine verilmek su
retiyle hallinin, hizmetin mahiyeti ile mütenasip 
faydalı bir tedbir olacağını da zannetmiyoruz. 

Tecrübeye müstenit müşahede ve teklifimiz 
şudur ki, personel sınıfının kadrosunu ve imkân
larını genişleterek vazifeyi tamamen bunlara ver
mek, müstafi ve emekli subaylardan da istifade 
etmek mümkündür. Bunun ordunun aktif hiz: 
metlerine genç subay ayırabilmek bakımından 
esaslı bir tetkika tâbi tutmaya lâyık olduğu dü
şüncesindeyiz. 

16. Ordumuzun giyim ve kuşamı ile iaşesi
nin ve içinin yüksek cevheri ve kıymeti kadar dış 
manzarasının da yar ve ağyarın nazarına çarpa
cak kadar mükemmel olmasını Büyük Millet Mec
lisinin ne büyük bir arzu ile görüp istediğini 
bilmekteyiz. 

Vekâletin bu mevzuda da çok hassas olmasını 
ve murakabe cihazını bu ölçüde çalıştırmasını 
temenniye şayan buluruz. 

17. Şu mühim ve faydalı işi de bilhassa 
ıttılaınıza arz etmek isterim; bütçe lâyihasının 
gerek Bütçe Encümeninde, gerekse Yiiksek Umu
mi Heyetteki müzakere ve münakaşası esnafında 
muhterem mebus arkadaşlarımızın serdettikleri 
kıymetli mütalâa ve tenkidlerin heyeti umumiye-
sinin Millî Müdafaa Vekâletinde geniş ve mü-
taaddit dosyalar halinde tasnif edilmiş olduğunu, 
bunlardan hangilerinin yapılmış ve hangilerinin 
ne sebeple yapılmamış, yapılması için neler dü
şünülmüş olduğunun tesbit edilmiş ve. bunların 
vekâlete verilmiş bir veçhe olarak ele alınmış 
olduğunu ve her seneki bütçe müzakerelerinde 
bunların arz ve izahı için vazife ve tedbir alın
mış bulunduğunu hazla müşahede ettik. 

18.* Mâruzâtımı bitirirken silâhlı kuvvetle
rimizi ve ona itibat ve teveccühünü esirgememiş, 
daima zahir olmuş bulunan Yüksek Heyetinizi 
hürmetle selâmlarız. 

1957 bütçesinin silâhlı kuvvetlerimize ve mem
lekete faydalı olmasını temenni ederiz. 
(Umumi, bravo sesleri, alkışlar) 

BEİS -~ Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem'arkadaşlar, ben, Türk Ordu
sunu, Türk Milletinin en aziz varlığı, en kıy
mettar varlığı olarak telâkki etmekteyim. As
kerlik meslekinin ve hasletinin de Türk Mille-
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tinin geçmiş asırlarda ikbalinin mesnedi, asır
lardan beri geçirmiş olduğumuz, geçirmekte 
bulunduğumuz badire, ve felâketler arasında da 
bunun bugünkü mevcudiyetinin tek vasıtası, 
tek âmili olduğunu bütün vicdanımla kabuı et
miş bir insanım, 

Ben genç yaşımda, 17 yaşımda iken gönül
lü olarak orduya iltihak ettim. 7 sene orduda 
bulundum. Ordunun nasıl yüksek, hamiyetli, 
vatanperver hislerle mütehalli olduğuna, ara
larında intihalarımın en kuvvetli senelerini ge
çirerek şahidoldum. Hayata 17 yaşımdan iti
baren gözümü açmam ve yetişmem ordunun 
içinde olmuştur. Bir arkadaş, ordunun, her 
hangi bir iltimasın tesiri altında morali bozul
makta olduğunu garazkâr bir dille ifade edi
yor ve bunun benim oğlumun askerliği mese
lesiyle vukua geldiğini de söylemekten çekinmi
yor. 

Sevgili arkadaşlarım, yedi seneden beri Baş
vekilim. Birçok tanıdıklarım, ahbaplarım, ak
rabalarım, arkadaşlarım vardır. Elbette şu ve
ya bu şekilde, her hangi bir ordu mensubu ve
ya orduya taallûk eden her hangi bir iş için 
bana müracaat etmişlerdir. Yedi seneden beri 
Başvekil sıfatiyle şu veya bu şekilde en küçük 
bir iltiması tazammun edecek bir tavassutta 
bulunduğumu iddia edenler varsa, bütün dün
yayı işhadederek, karşımıza çıkmalarını iste
rim ve bunun yanında şayet oğlumun asker
lik vazifesinde kanunun icaplarına ve herkese 
tatbik edilen muamelelere aykırı zerre kadar 
bir nokta varsa bunun Millî Müdafaa Vekili 
tarafından şimdi huzurunuzda ifade edilmesi
ni ye şayet böyle bir şey varsa başta oğlum 
olmak üzere müsebbiplerinin derhal tecziye 
edilmesini talebederim. (Soldan, bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

BEÎS — Seyfi Kurtbek. 
SEYFÎ KURTBEK (Ankara) -*- Muhterem 

arkadaşlarım; Millî Müdafaa politikamız müş
terek müdafaa prensibine dayanmaktadır. Bu 
pplitjka millî müdafaamızı tehlikeli bir teeerrüt 
halinden kurtararak onu hür milletlerin kurdu
ğu en büyük bir müdafaa ittifakının içine sok
muş olmakla .isabetli, ye. muvaffakiyetli, olduğu
nu göstermiş, bulunuyor. Ben .bu politikanın, tat
bikatına. ait H.Şküme.ttçflL, bâzı. temennilerde bu-
luriacalımr ........... .„... 

Türkiye, Güney - Kore'nin müdafaasına ka
tılmakla Birleşmiş Milletler üyesi olarak kendi
sine düşen vazifeyi ifa etmiş bulunuyor. Burada 
harb bitmiş ve mütareke yapılmıştır. Fakat, o 
zamandan beri Kore'ye birlik göndermeye de
vam ediyoruz. Fikrimce bundan sonra da orada 
Birleşmiş Milletlere ait kıtaların bulundurulma
sına olan ihtiyaç devam edecekse, bu vazife
nin daima aynı milletlere inhisar ettirmeyip, bu
nun Birleşmiş Milletler arasında nöbetle yapıl
ması uygun olur. Kore'de birliğimiz varken bir 
de burada onu değiştirerek birlik hazırlamak 
mecburiyeti bizini için hayli zorluklara sebep 
olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple Kore'de ha
len bulunan birliğimiz döndükten sonra artık 
diğer bir birliğin gönderilmemeği ve nöbetin baş
ka milletlerce devralınması hususunun Hükü-

. metçe tetkikini rica ederim. 
Diğer dileğim; Şimali - Atlantik Andlaşma* 

sı Teşkilâtına taallûk ediyor : 
NATO Teşkilâtında Türkiye, Yunanistan ile 

birlikte Avrupa müdafaasının Güney - Doğu 
cephesini teşkil etmektedir. İttifakın ilk kuru
luşunda, merkezî Avrupa en mühim ve en teh
likeli cephe yi teşkil ediyordu. NATO'nun kuv
vetlenmesi, Avrupa'nın ekonomik kalkınmasiy-
le demokratik rejimlerin takviye edilmiş olma
sı ve hususiyle NATO kuvvetlerinin, müthiş 
tahrip kuvvetini haiz olan Amerikan statejik 
bombardıman kuvvetleriyle desteklenmiş olması 
Merkezî - Avrupa'ya karşı bir taarruz ihtimali
ni asgari hadde indirmiştir. Buna mukabil NA
TO'nun kanatlarından çevrilmesi tehlikesi art
mıştır. Son Ortaşark hâdiseleri bunu açıkça 
göstermektedir. Halen Ortaşark, dünya barışı ve 
NATO'nun emniyeti için birinci derecede mühim 
bir bölge halini almış bulunuyor. İşte bu du
rumda artık NATO'nun cephe taksimatı ve as
ken politikasında bir revizyon yapılması zama
nı geldiğine kaaniim. Şöyle bir değişiklik dü
şünülebilir : 

Türkiye, NATO'nun şark kanadını teşkil et
tiğinden ve Ortaşark'ta belirecek tehlikeleri mü
essir surette karşılıyacak en müsait durumda 
bir memleket olduğu için burada, doğruca Av
rupa Kuvvetleri Başkumandanlığına bağlı ve 
merkezi Ankara'da olmak üzere bir «NATO Şark 
Cephesi», teşkil edilmesi muvafık olur. Bu deği
şikliği icabettiren diğer bir sebep daha vardır: 
Bağdad Paktı ile NATO'nun •raüdafaa;t«fkUân.. 
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ve politikalarının koordine edilmesi lâzımdır.^ 
Bu vazifenin ifası, her iki anlaşmada da âza bu
lunması itibariyle, Türkiye'ye düşer. NATO şark 
cephesi kumandanlığı bu işlerle vazifelendirile-
bilir. Bu hususun da Hükümetçe tetkik edilme
sini temenni ederim. 

Son olarak bir meseleye daha temas edece
ğim : 

Biz NATO'nun, bütün hür dünyanın selâ
meti ve emniyeti için en büyük ve en müessir 
bir müdafaa topluluğu olduğuna inanıyoruz. 
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 
ittifakın icablarina initbak hususunda âzami 
titizlik ve gayreti göstermekte devam edeceğiz. 
Fakat şunu da belirtmek isterim ki, biz büyük 
ve şümullü bir iktisadi kalkınma hamlesi için
deyiz. iktisadi politikamızı millî müdafaamızda 
temel olarak kabul ettik. Atlantik ittifakının 
en nazik ve en mühim bir bölgesinde bulunan 
memleketimiz ne kadar süratle kalkınırsa mü
dafaası o kadar kuvvetli olur ve dolayısiyle bü
tün ittifak topluluğu da o kadar sağlamlaşır. 
Bütün dünya bilmelidir ki, Türkiye 1939 dan 
beri 18 yıldır ordusunu en yüksek hazırlık se
viyesinde bulundurmakta ve halen de İkinci 
Dünya Harbindeki masrafların iki misli müda
faa masrafları yapmaktadır. Birkaç yıl sonra 
dünya politik ve stratejik durumunun daha da 
kritik ve tehlikeli hale gireceğine dair çok alâ
metler görülmektedir. Bu itibarla kalkınmamı
zın daha çabuklaştırılması ve müdafaamızın tak
viyesi için memleketimize yapılmakta olan ve 
her zaman şükran hislerimizi ifâde ettiğimiz 
Amerikan yardımının da bu realiteye daha iyi 
uyabilecek şekilde yeniden ayarlanması lâzım-
geldiğine işaret etmek isterim. 

Hür dünyanın müdafaasında gayet realist 
olarak hareket eden ve kendileriyle en samimî 
bir şekilde iş birliği yaptığımız Amerikalı dost 
ve müttefiklerimizin bu gerçeği de tamamiyle 
takdir edeceklerinden eminim. 

Yeni bütçemizin ordumuz ve memleketimiz 
için hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

REtS — Nureddin Fuad Alpkartal. 
NUREDDÎN FUAD ALPKARTAL (Çanak-

kale) — Muhterem arkadaşlar; silâhlı kuvvet
lerimiz, Hüküme/timizce alınmakta olan müda
faa tedbirlerinin bahşettiği imkânlardan fay
dalanarak, hazırlanmaktadır. 
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Vatan sathının imarı ve refah kaynakları

mızın dile getirilmesi faaliyetlerinden hissesi
ni alan müdafaa kudretimiz, gün geçtikçe, art
maktadır. Çöllerde, bozkırlarda, ikmal ve iaşe 
güçlükleri içinde, feragatin evcine yükselerek 
çarpışmış-oian kahramanların halefleri için, ge
niş imkânlar hazırlanıyor. Yollar, köprüler, 
muhtelif su tesisleri, silolar, kombinalar ve en
düstri merkezleriyle, günün müdafaa tedbirle
rinde başlısa âmil olan, lojistik faaliyetleri müs
pet esaslara istinadettirilmiştir. Aziz milletimi
zin refahı uğrunda sarf edilen gayretlerle mu
kaddes vatanımızın müdafaasındaki muvaffaki
yet şartları hazırlanmıştır. Müdafaa kuvvetleri
mizin harb ve silâh vasıtalarım memleketimiz
de imal edeceğimiz devre giriyoruz. Memleketi
miz zengin endüstri cevherleriyle petrol ve uran
yumdan mahrum değildir. Milletimizin azmi, 
muvaffakiyetimizin başlıca âmilif olmuştur. 

Silâhlı kuvvetlerimizin eğitimi, modern har
bin zaruretlerine uygun bir sistem dâhilinde, 
yürütülüyor. Bu hakikati, tatbikatlara davet 
edilmek suretiyle, müşahede eden arkadaşlarım 
arasında bendeniz de bulunmuştum. Katî ka
rarlar, maksatlı hareketler, müessir atışlar... 
Eğitim sistemimizle hazırlanan müspet netice
leri tebarüz ettiriyoruz. Silâhlı kuvvetlerimizin 
bu muvaffakiyetlerini, eski bir asker olarak, 
Heyeti Celilenin huzurunda anmayı vazife bil
dim. 

Muhterem arkadaşlar; harb ve silâh vasıta
larında bilhassa nükleer ve termonükleer tah
rip maddelerinin tatbiki ile, beliren geniş çap
taki inkişaf, müdafaa tedbirlerinde, bâzı teş
kilât ve zihniyet değişikliklerine sebebolmuştur. 
Bu vesile ile, gizli tutulması zaruri olmıyan 
hususlar hakkındaki, temennilerimin arzına mü
saadelerinizi istirham ederim. 

Ehliyete, bariz bir surette, istinadeden terfi 
mevzuatının zaruretini takdir buyurursunuz. 
Tatbikattaki güçlük, ehliyet dereceleri arasın
daki farkların lâyıkiyle tesbitindedir. Silâhlı 
kuvvetlerimiz içiiı böyle bir güçlüğün bahis 
mevzuu olamıyacağı kanaatindeyim. 

Silâhlı kuvvetlerimiz camiasında teknik, tak
tik, stratejik ve dünya çapındaki umumi bilgi
ler, metodik bir surette, takibediliyor. Okul
ların, kursların ve akademilerin verimli çalışma
ları takdire şayandır, 
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Muhtelif eğitim, ve tathikat safhalarım ge

çirerek memleket çapındaki etüdlere katılan 
subaylarımızın, ehliyet derecelerini mukayese 
edebilmek için zaman ve imkân mevcuttur. 

Ehliyeti birinci plâna alan bir terfi sistemi
nin yürütülmesi imkânları ve muvaffakiyet 
şartları hazırlanmıştır. Katî bir ifade ile arzın
dan iftihar duyarım. (Soldan, bravo sesleri) 

Millî müdafaa işlerimizi yürüten teşkilât ka
nunlarının da gözden geçirilmesi temenni edi
lir. Millî Müdafaa Vekâletinin kuruluş ve gö
revlerine dair 5398 No : lu, Millî Savunma Yük
sek Kurulunun faaliyet tarzını tesbit eden 5399 
No :1u kanunlar, sekiz sene evvel hazırlanmıştı. 
Geçen sene zarfında : 

Harb ve silâh vasıtaları çok inkişaf etti, teş
kilât genişledi. 

Lojistik sistemimiz, kalkınma faaliyetleri
mizden payım alarak, tekemmül etti. 

Memleketimizin müdafaası hazırlıkları, müt
tefiklerimizle müşterek hareket çerçevesi içinde 
yürütülüyor. 

Bu hamleler, kanunlarımızı, geniş iş birliği 
karşısında, kifayetsiz bir hale getiriyor. 

Personel, haber, hareket ve eğitim, seferber
lik ve lojiktik işlerimizde vazifeli olanların sa
lâhiyet ve mesuliyetlerini, teferruattaki kati
yetle, tasrih eden hükümlerin eklenmesi faydalı 
olur. 

Müttefiklerimizin müdafaa tedbirlerinde esas 
olan mevzuat, arz ettiğim şekilde, tadil edil
miştir. Bafhis mevzuu olduğu zaman, teferru
ata mütaallik kanaatlerimin arzını vazife bili
rim. 

ihtiyaçları karşılıyan bir iş birliği sistemi
nin kurulması, bütçe encümenindeki müzake
relerde ortaya atılan meselelerden mühim bir 
kısmının kendiliğinden halledilmesini de müm
kün kılar. 

Maruzatımı bitirmeden evvel mühim telâk
ki eylediğim bir hususa da temas edeceğim. 

8 Ocak 1957 günkü, gizli celse ile hâsıl olan 
vaziyet münasebetiyle, Millî Müdafaa Encüme
ninin hususiyetini tebarüz ettirmeyi vazife bil
dim. / 

Millî Müdafaa Encümeninin seferde deruh-
de edeceği vazifenin mahiyet ve ehemmiyetini 
takdir buyurursunuz. Başkumandanlığı şahsi
yeti mâneviyesinde bulunduran Heyeti Gerile
ni», seierde5 Millî Müdafaa Encümenine verece-
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ği vazife, müdafaa tedbirlerimize mütaallik hiç
bir hususun bu encümenden gizlenmemesini ica-
bettirmektedir. Seferde, müdafaa harekâtının 
seyrini, günü gününe, takibedecek olan bir he
yetin, müdafaaya mütaallik hazırlıkların heyeti 
umumiyesine vâkıf bulunması zaruridir. Bu 
zaruret gözönünde tutularak, Dahilî Nizamna
mede, münasip görülecek değişikliğin yapılması 
hususunu, bir temenni olarak arz ederim. Bu 
vesile ile, Millî Müdafaa Encümeni ile Millî Mü
dafaa Vekili arasındaki sıkı iş birliğinin ehem
miyet derecesini belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; tarihin en buhranlı 
bir devrinde, en mühim bastiyon telâkki edilen 
bir sahada feragatle vazifeye hazırlanan silâhlı 
kuvvetlerimiz, sulhun idamesinde başlıca âmil 
olmuştur. Aziz milletimizin, vatanımızın mü
dafaası uğrunda, göstermekte olduğu fedakâr-, 
lık, lâyıkı il̂ e kıymetlendirilmektedir. Tasvibi
nize arz olunan bütçe bu hakikatin en veciz ifa
desidir. 

Heyeti Celilenin tasvibine mazhar olmasını 
temenni eyler; teklif mahiyetindeki mâruzâtı
mın, Millî Müdafaa Vekâletimizin tetkikleri ara
sında, gözönünde tutulmasını arz ve istirham 
ederim. (Alkışlar) 

REİS — ittihaz buyurulan karar veçhile ve -
bir defaya mahsus olmak üzere söz, Hürriyet 
Partisi Meclis Grupu adına Fethi Çelikbaş 'mdır. 
Buyurun efendim. -

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlar; Grupumuz adına arkada
şım Sayın Selâhaddin Toker'in konuşmasını, De
mokrat Parti Grup Sözcüsü Sayın Yümnü Üre
sin ve kendilerini takiben Hükümet Reisi Sayın 
Menderes, hissî mesnetsiz telâkki' etmeselerdi ve 
Muhterem Başvekilin ifadesine göre de «Ordu
da iltimasın tesiri altında moralin bozulmakta 
olduğunu sÖyliyen garazkâr bir dil» diye garaz-
kâr tâbiri kullanUmasaydı elbette... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) —• Kendisi müdafaa etsin, sana ne? 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Elbette 
ki sözcümüz, görüşümüzü izah ettikten sonra 
böndeniz huzurunuzu işgal edecek değilim. 

Muhterem arkadaşlarım; Hürriyet Partisi Mec
lis Grupu olarak, tenkid ve tasviplerimizi katiyen 
hissî kıstaslara yer vermiyerek, tamamen rasyo-
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nel bir metotla ifade etmekten başka bir şey 
yapmıyoruz. (Soldan, gürültüler, amma da ha.. 
sesleri). 

REİS— Efendim, sükûneti muhafaza edelim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — vakıalar 

tesbit edilmişken, hissî olmıyan metotla bunla
rın mevcut olmadıklarının iddia edilmesi lâzım
dır. Aksi takdirde bu tarzda konuşmak hissî 
olur. Başvekilin ağzından çıkan (biz, Ordumuzu 
Türk Milletinin en aziz ve kıymettar bir varlığı 
olarak telâkki ediyoruz) sözünü ancak memnu
niyetle karşılarız. Fakat bu telâkkiyi gösteren 
ve teyideden tedbirleri alması ve tasarrufların
da buna riayetkar olmasını da kendilerinden 
bekleriz. (Sağdan, bravo sesleri) Oğullarını iki 
resmî toplantıya, iki enternasyonal toplantıya 
beraberlerinde götürüyorlar ve bunun ieaplı 
olup olmadığım Başvekil bilmiyorlar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Asker mi o? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, işte bu mülâhazadır ki, konuş
malarda hissîliğin ve rasyonelliğin bir numune
sini verecek vaziyettedir. Eğer biz salâhiyet sa
hibi kimselerin tasarrufları, muameleleri üzerin
de konuşursak, bunu şahsi konuşma telâkki edil
mesi tamamen mesnetsiz ve yersizdir. Tasarruf
lar dolayısiyle konuşmak şahsiyat yapmak de
ğildir. Eğer, salâhiyet sahibi olmıyan kimsele
rin her hangi bir hâdisesi ortaya çıkar ve bunu 
ortaya atarken, salâhiyet sahibi olmıyan kimse
lerden behsedilirse, orada şahsilik aranır. Ama, 
salâhiyet sahibi bir kimsenin salâhiyetini kulla
nırken doğan bir hâdiseyi ortaya koymak kati
yen şahsiyatla uğraşmak şeklinde telâkki edile
mez arkadaşlar. 

Konuşmamıza cevap veren Demokrat Parti 
sözcüsü Savın Yünınü Üresin'in hissîlik hakkın
daki mütalâalardır böylece tesbit ettikten sonra, 
Umur Yatının, ordu kuvvetlerimizin içinde mem
leketin bugünkü döviz kıtlığından çekmekte ol
duğu sıkmtı yanında... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Söyle kaç ton? . 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla)*— Şimdi ar
kadaşlar, .Başvekil, kaç ton diye bir sual tevcih. 
etmektedirler. Bu. suali iradeimek dahi . bizim, 
mücadelemize .mesnet olmaktadır,.; Şu . mesele, 
bu .mesele değil, şu..miktar Yeya bu. miktar de v 
ğîİ,. inejse.le*. t?ir zihniyei meselesidir. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Söyle kaç ton? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bugün 3, 

yarın 33, öbürüsü günü 330 olabilir, 
Muhterem arkadaşlar, 1951 de tasarruf zih

niyeti, Meclis Riyaset Divanının otomobillerin
den birinin kaldırılmasiyle tecelli etmişti. 

Şimdi otomobil saltanatı, buiklar, kadillak-
lar aldı yürüdü. (Soldan, şiddetli gürültüler. 
Sen binemedin mi? sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, . Demokrat Partinin 
muhalefet yıllarında Beyaz tren ve Savârona 
yatının ortaya atılması, memleketin olan imkân
larının israf edilmemesi zihniyetini gösteriyor
du. Bugün daha ziyade tasarrufla hareket et
mek mecburiyeti yok mudur? (Soldan, gürültü
ler) Hiç sinirlenmeyin, buraya gelir cevap ve
rirsiniz. I 

Şimdi ikinci bir mesele; dikkatinize arz edi
yorum; imar işlerinde askerî vasıtaların kulla
nılmasını tenkid ettik. Bakın bir kere; (Soldan, 
gürültüler) 

Reis Beyefendi, konuşamıyorum. 
REİS — Sükûneti ihlâl etmeyiniz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben me

suliyet zamanımın ef'al ve hareketine ait he
sabı Türk milletine her zaman açıkça verecek 
vaziyetteyim. (Gürültüler) l 

Şimdi arkadaşlar; neticeye geliyorum, (Gü
rültüler) Reis Bey sözlerim zamanla mukayyet
tir. 

REİS — İki dakikanız kaldı, devam edin. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar, bütün bu ihtilaflı tatbikat neden ileri 
geliyor? Bunu arz edeceğim : 

Hürriyet Partisi, Meclis Grupu Türkiye'nin 
kaderini bağladığı NATO ittifak sistemini, klâsik 
ittifaklardan biri telâkki etmiyor. NATO camia
sına üye olmak, insani birtakım idealleri, bu 
idealleri yok etmek kasdiyle savlete kalkan bir sis
temle karşı mahfuz tutmak maksadiyle hür millet
lerin kaderlerini birleştirdikleri ve muayyen ve 
rasvonel kıstaslar içerisinde askerî esaslara bağ
ladıkları bir sisteme dâhil olmak demektir. Bu 
görüşte tenkidlerimizi ortaya atıyoruz. Bizi 'his
sizlikle, garazkârlıkla itham edenler, buraya Ç/ikr; 
smlar NATO-ittifak sistemini, bizim aniadığımız-
dan başka bir .mânada, anladıklarım ifade etsinr 
ler. Buna .karşı bizim de söyjiyeceldepnıte - va>%- • 
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dır. Çok istirham ediyoruz, NATO, halen hür ve | 
müstakil yaşamak istiyen milletler için dünya
nın bugün *en müessir ve yegâne müdafaa siste
mi olduğuna göre, müdafaa tedbirlerimizi bu 
sistemin havasına girmek, iklimi içinde bulun
mak suretiyle alalım. Ordunun ve bu sistemin 
kıymetli prensiplerine riayet edilmemesi halindfâ 
birtakım tenkidlerin ileri sürülmesinde zaruret I 
vardır. 

DEVLET VEKİLİ CEMÎL BENGÜ (Ordu) 
— Garazkârlığın en tipik misalini veriyorsun. 

DANYAL AKBEL (Yozgad) — (Fethi Çe-
likbaş'a hitaben) Ayıp. Ayıp. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar; ben burada konuşurken ayıp diyen I 
Danyal Beyden, garazkâr diyen Cemil Beyden I 
rica ediyorum.. I 

DANYAL AKBEL (Yozgad) — Ayıp, ayıp 
bu şekilde konuşma. I 

RE t S — Rica ederim Danyal Bey, karşılıklı I 
konuşmayın. I 

DANYAL AKBEL (Yozgad) — Mütemadi
yen bizi tahrik 'ediyor. I 

REİS — Danyal Bey rica ederim, ihtar edi- I 
yorum. I 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, kanaatimizi son bir cümle ile I 
ifade edeceğiz. I 

NATO sisteminin bütün icaplarının, maddi I 
ve mânevi usullerinin behemehal tahakkuk etti- I 
rilmesini Başvekilden talebediyoruz; NATO'nun I 
bütün icabatmm hesaba katılmasını kendisinden I 
rica ediyoruz. I 

RElS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım. > Yüksek huzu- I 
•runuzda ve bütün dünyanın huzurunda arz ve I 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki, NATO câ- I 
miasmın maddi ve mânevi bütün icaplarına, hat- I 
tâ oradaki müttefiklerimizin birçoklarından da- I 
ha fazla ve daha mükemmel surette intibak et- 1 
miş ve bu camia içinde en şerefli mevkii ihraz I 
etmiş bir memleketiz. (Bravo sesleri, alkışlar) I 
Beynelmilel münasebetlerimizdeki bütün teza- I 
hürat, bunun garazkârlıkla örtülemiyecek I 
şaşmaz, reddedilmez delillerini teşkil eder. Bir I 
taraftan bir ihtiyat zabitinin şu veya bu şekil- I 
de itham edilmiş olmasını sebep ittihaz ederek, I 
diğer taraftan hem ordunun talim VÖ terbiyesi 1 
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icaplarını tahakkuk ettirmek, hem de sosyal 
ve iktisadi kalkınmamıza bir yardım teşkil et
mek üzere bâzı vasıtaların şu veya bu şekilde, 

.fakat resmî makamların malûmatı altında kul
lanılmış olmasını ele alarak dünyaya jurnal et
mek istiyen bir üslup içinde burada konuşmak 
katiyen ve katibeten garazkârlıktır ve vatan
perverlikle kabili telif değildir. 

Şurada ifade edeyim ki, bütün Türk Mille
ti,, bu vasıtaların talim ve terbiye dışında, se
bepsiz ve maksatsız, bir fayda maksadı olma
dan başıboş bırakılması yerine memleket hiz
metine, memleketin imar ve ihyasına nasıl iş-' 
tirak edip vazife aldığını görmekte ve güzel 
eserler meydana geldikçe bundan son derece 
bahtiyar olmaktadır. İsterlerse gitsinler, ken
dileri de bir defa mahallerinde görsünler. 

Muhterem arkadaşlarım.. Bir hatip otomobil 
saltanatından bahsediyor.. Halbuki, vaktiyle 
İşletmeler Vekâletine gelir gelmez yeni otomo
bil alan bizzat kendisidir. (Soldan, alkışlar) 
Yine söyliyeyim... (Sağdan, gürültüler) Bir de
fa beni dinle bakalım, (Sağdan, gürültüler) şa
na tarihini de gösterebiliriz... Binmedin mi? 
Kendisi, tasarruf maksadına matuf elan fikir
lerini - sanki millet hazinesinin santimini ko
rumak için titrer gibi görünmesine rağmen -
Demokrat Parti Grupu içinde ve Heyeti Ve-
kilede bulunduğu sıralarda bir defa dahi ifade 
etmiş ise, ben her türlü takazasına boyun eğ
meye hazırım. Heyeti Vekileye bunların bir ta
nesini olsun söyliyebilirdi.. Ama söylememiştir. 

Gelelim Umur yatma.. Muhterem arkadaş
lar, bu vesile ile demagojinin hakikatleri nasıl 
tahrif ettiğinin bir deliline daha işaret edece
ğim. Yat, eski devirde de yat; bugünkü devir
de de yat. Dikkat ediniz, yat deniliyor. İkisi 
de yat. O halde eski devirle yeni devir, ikisi 
birbirine müşabih, demek istiyorlar. 

Halbuki hakikate bakınız : Birisi 70 tonluk 
küçücük bir motor, öbürü altı bin tonluk dün
yanın meşhur ve malûm en lüks yatlarından 
biri. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Kim satmaldı? 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Ata

türk için satmalındı. Helâl olsun. (Soldan al
kışlar) Bin Savarona helâl olsun. Mesele o 
değildir. Mesele bir demagojinin ortaya kon
masıdır. Bir tarafta altı bin tonluk Savarona 
yatı, öbür taraftan 70 tonluk Umur yatı. Sa-
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varonaya, beş tane Umur yatını filika diye çe
kilebilir. 

Muhterem arkadaşlar.. Cumhurreisinin rü-
kûbuna mahsus bir Acar motoru vardır. Yat 
filân değil. Acar motoru vazife dışındadır. 
Çâlışamıyacak kadar yıpranmış ve müddetini 
ikmal etmiştir. Umur motoru aynı zamanda 
Acar motorunun hizmetini de görecektir. Kal
dı ki, Amerikan Sefaretinin dahi Umur moto
rundan daha büyük motorları vardır. 

Beyefendiler, Devlet Reisine tahsis edilmiş 
70 tonluk bir motoru altı bin tonluk bir yatla 
mukayese etmek adalete sığar mı? Bu Dev
letin, bu milletin şerefi vardır, beyefendiler. 
(Soldan, şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
sataşıldı, söz istiyorum. 

RElS — Sıranız geldiği zaman veririm.* 
Sami Orberk. 
SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, 1956 senesi Millî Müdafaa bütçe
sinin müzakeresi esnasında konuşurken: «Tür
kiye hem NATO nun, hem Bağdat Paktının ki
lit taşıdır. Türkiye'nin sarsıldığı veya kenara 
çekildiği gün Bağdat Paktı kalmaz, hattâ 
NATO da tehlikeye girer. Bizim çekildiğimiz ve
ya muvazenemizi kaybettiğimiz anda, hiç şüphe
siz arkadaşlar düşnran Süveyş'tedir.» demiştim. 
Aradan daha birkaç ay geçmeden Orta - Şark'ta 
çok vahîm hâdiselerle karşılaştık. Süveyş buh
ranı patlak verdi. Arap devletleri muazzam bir 
hercümerç içinde çalkandı, hâlâ da çalkanıyor. 

Allah'a bin şükürler olsun, Türkiye'nin kud
retli ordusu ve Hükümetimizin basiretli ve çok 
isabetli siyaseti sayesinde bir dünya harbi ön
lendi. Bununla beraber, sarsıntı, için için hâlâ 
devam etmektedir. Şuurunu kaybetmiş bâzı hü
kümetler hâlâ yeni tertipler peşinde koşmakta
dır. 

Amerika, Orta - Şark'ta yeniden istikrarı te
min maksadiyle Eisenhower Doktrinini hazırla
mış bulunuyor. Şurasını peşinen arz edeyim ki, 
Yakın - Şark'ta kudretli Türkiye'miz olmasay
dı, bu bölgede ne istikrar sağlanabilir, ne de 
Eisenhower Doktrininin tatbikine imkân bulu
nabilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, sulh sever milletle
rin müdafaa cephesinde bu kadar mühim bir 
mevki işgal eden Türkiye, sulhun ve sükûnun 
idamesi için büyük bir orduyu silâh altında tu-

1957 0 : 1 
tarken bir taraftan da memleketi kalkındırmak 
üzere muzzam yatırımlar yapmış ve yapmakta 
bulunuyor. Bir taraftan yarım milyonluk bir 
ordu beslemek, bir taraftan kalkınma plânları
mızı realizeye çalışmak hemen hiçbir milletin 
katlanamıyacağı kadar ağır bir fedakârlıktır. 

Misal mi istiyorsunuz; ingiltere Hükümeti 
son günlerde Millî Müdafaa Vekilini Amerika'
ya gönderdi. İktisadi durumunun bozukluğun
dan bahsetti, ordusunu azaltacağını söyledi; İn
giltere adalarının ehemmiyetinden ve kendi harb 
silâh vasıtalariyle adaları müdafaa edemiyece-
ğinden dem vurdu, ve Amerika'dan modern 
atom silâhları telegide silâhlar istedi; Amerika'
da bu teklifleri kabul etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti her va
kit kadirşinastır, fazilet ve kemal sahibidir. 
Kendisine, elini uzatana karşı daima şükran 
hisleri besler. Birleşik Amerika Devletinin or
dumuzun teslihinde ve eğitiminde yapmış oldu
ğu ve yapmakta bulunduğu yardımlara candan 
teşekkür etmeyi zevkli bir vazife ve borç bili
rim. (Alkışlar) Türk Milleti, bu yardımları dai
ma şükran ve minnetle anacaktır. 

Bununla beraber, yapılan yardım; askerî 
ve bilhassa iktisadi yardım hiçbir veçhile kâ
fi değildir. Zengin ve müreffeh ingiltere, or
dusunu azaltırken biz, bir tek erimizi bile or
dudan eksiltmeyi kabul etmiyoruz. O halde 
Birleşik Amerika devletinin yardım hususun
da daha anlayışlı davranmasını istemek hak
kımızdır ve bunu beklemek de hakkımızdır. Bize 
silâh ve malzeme yardımında bulunan ve hava
cılarımızın eğitimini sağlıyan Kanada Hükü
metine de candan teşekkürü bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, ordumuz, bugün, 
tarihimizin hiçbir devrinde erişmediği bir kuv
vet ve kudret sahibi bulunmaktadır. Bütün 
dünyanın hürmet ve hayranlıkla andığı ordu
muzla ne kadar iftihar etsek yerindedir. (Al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, biz, Birinci Dün- . 
ya Harbinde Kafkas Cephesinde silâh ve teç
hizatı çok noksan ve bakımsız ordumuzla iki 
milyon düşman askerini tuttuk. Bugünkü or
dumuzla dört milyon düşman askerini ferah fe
rah tutabiliriz. Esasen Kafkas Cephesi daha. ' 
büyük kuvvetlerin harekâtına müsait değildir. 
Ancak, şunu arz etmek isterim ki; bugün dün-
ya atom devrine girmiştir. Ordular atom silâh-
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iariyle teslih edilmektedir. Ordumuzun atom 
silâhlarına göre yeniden teşkilâtlandırılması 
zamanının gelmiş olduğuna ve bir an evvel bu 
işe başlanmasını memleketimizin hayati ınen-

. faatleri bakımından çok zaruri görmekteyim. 
Hava savunması : Muhterem arkadaşlarım, 

üstün vasıflı personel tarafından idare edilen 
kuvvetli bir hava filomuz vardır, bu filo her 
müsabakada dünyanın takdirini kazanmakta
dır, kendileriyle iftihar ediyoruz. Ancak, ha
ya savunma vasıtalarımız yeter derecede de
ğildir. Hava savunma vasıtalarının hususiyle 
nayk' (NÎKE) bataryalarının bir an evvel ve 
hattâ diğer devletlere tercihan ordumuza veril
mesinin âcil bir zaruret olduğuna kaaniim. 

Hükümetimizin, donanmamızın takviyesi hu
susunda giriştiği teşebbüsler şayanı şükrandır. 
Yakında semerelerini görmekle sonsuz sevinç 
ve bahtiyarlık duyacağız. 

Almanya'ya mermi satışı : Alman ordusu 
hesabına, fabrikalarımız tarafından, mermi ima
lâtının sağlanması Hükümetimiz için büyük bir 
muvaffakiyettir. Hükümeti candan tebrik ede
rim, muhterem arkadaşlarım. 

Kahraman ordumuz kendisine verilecek her 
vazifeyi başaracak kudret ve kabiliyettedir. 
Ordumuzun kumandan ve subayları her türlü 
itimat ve takdire lâyıktırlar. Ordumuzun bfl-
gili, fedakâr ve feragat sahibi kumandan ve 
subayları ile mensuplarını hürmetle selâmlar, 
bu mübarek v»tan uğrunda şehit düşmüş olan
ların mânevi huzurunda derin bir huşu ile eği
lir, malûl gazilerini, emekli subay ve erlerini 
hürmetle anarım. Ne mutlu Türküm diyene. 
(Alkışlar) 

BEİS — Bütçe Encümeni namma Nâtık 
Poyrazoğlu. 

PÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA NÂTIK 
POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhterem arkadaş
larım; bendeniz de Cumhuriyetçi Millet Partisi 
Meclis Grupu sözcüsü arkadaşımızın, hepimizin 
üzerine titrediğimiz şerefli ordumuz hakkındaki 
halisane temenni ve takdirlerini encümen adına 
ve şahsım adına hürmetle selâmlarım ve takdir 
ve minnetlerimizi kendilerine arz ederim. Di
ğer partili arkadaşımın sözlerine maalesef bu 
şekilde mukabele edemediğimden dolayı mazur 
görmelerini rica ederim. Gönül isterdi ki bu 
şekilde günlerden beri devam eden bu parti 
münakaşalarını, şahsiyat vadisine iner şekilde-
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ki münakaşaları bu mukaddes bütçe münasebe
tiyle hiç olmazsa devam ettirmesinler. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Burada şunu da kendilerine hatırlatmak is
terim. Ordu hiçbir zaman zannettikleri gibi tri
bün seyircisi değildir. Ordu maksatlı çalımlara 
yalnız bakar, güler ve geçer. Ordu maddi de
ğil, mânevi bir varlıktır. Ordu, milletin bütün 
gücü ile kendisine sarıldığım ve hükümetin, ik
tidarın orduyu yükseltmek gayesinde olduğunu 
takdir edecek kadar yüksek ve- mânevi bir var
lıktır. Onun için bu tribün seyirciliği ve çalım 
için yapılan hareketler ordunun yalnız gülme
sini intaceder. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımın bâzılarının 
bu meyanda muhalefet sözcüleri kıymetti arka
daşlarımın beyanlarına encümen adına, yaptı
ğımız tetkikat vesilesiyle bâzı cevaplar vermek 
istiyorum. 

Sivü savunma işini, Başvekil tarafından 
Yüksek Millî Savunma Konseyi Reisi olması sı-
fatiyle, bir an evvel hazırlanmasını istediler. 

Muhterem arkadaşlarım hatırlarlar, bu, çok
tan hazırlanmış ve tasarı heyeti celilenize tak
dim olunmuş ve teşkil buyurduğunuz muvakkat 
bir komisyonda tetkik altına alınmıştır. Bu ba
kımdan arkadaşlarımızın bu arzuları da daha 
evvelden tatmin edilmiş demektir. 

Muhterem arkadaşlarımızın üzerinde dur
dukları meselelerden biri de; imar işlerinde, 
yollarda, ve sair işlerde aakerî vasıtaların çalış
tırılmaması temennisidir. 

Muhterem arkadaşlar; nasıl ki, ordu gücü
nün yüksek müdafaa potansiyelinin idamesi için 
millî iktisadiyata lüzum var ise aynı şekilde or
dunun ikmali, yolların yapılması ve saire için 
de ordu potansiyelinin idamesine lüzum vardır. 
Türk memleketinin normal bütçeleriyle, fevka
lâde bütçeleriyle ve fevkalâde gayretlerine rağ
men bugün ikmal bakımından yollarımızın bir 
harb vukuunda henüz kâfi olmadığını takdir 
edersiniz. Binaenaleyh yalnız Ankara ve İstan
bul'da iki sokakta değil, bütün vatan sathına ya
yılmış olan bu ordu mesaisini biz Bütçe Encü
meninde de müzakeresini yaptık, ve şuna karar 
verdik; vatan sathı bütün müdafaa sathıdır. 
Ordunun bu işlerle uğraşması millî müdafaa ile 
uğraşmasının ta kendisidir. Bunu takdirle kar
şıladık. Bunu burada da ifade etmeyi bir vazife' 
bilirim. 

# 
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Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları personel 

konularına da temas ettiler. Bilhassa ordu per
sonel meseleleri ve konuları son derece ilmî ve 
üzerinde titizlikle çalışılması lâzımgelen bir ko
nudur. Mazidekilere hiçbir hata isnacfetmemek
le beraber bu konu üzerinde çok oyalanmış ol
duğumuzu hep bilirsiniz. Bu oyalanma sonunda 
bâzı neticeler tevellüdettiğini hatırlarsınız. Bu 
gibi, ilmî konuların ehillerine ve mercilere bı
rakmayı biz en doğru yol bulmaktayız. Encü
mende bu konuyu ariz ve amik müzakere ve müna
kaşa ettik. Vardığımız netice, Millî Savunma 
Vekâleti ve ona bağlı kuvvetler komutanlarının 
yapmakta oldukları tetkiklerin ve hazırlamak
ta oldukları kanun lâyihalarının çok yerinde ol
duğu neticesine vardık. Bunu Heyeti Celilenize 
arz «tmekle bahtiyarım. 

Silâh ve cephanelerimizi kendimiz yapalım 
ve ne zaman yapacağız? Bir milletin silâhını ve 
cephanesini, her türlü askerî kuvvetlere taallûk 
eden vasıtaları bizzat kendisi yapması gayet ta
biîdir ve o milletin arzusudur. Hükümetimiz ve 
iktidarımız bu konuyu da ele almıştır. Encümen 
olarak yaptığımız seyahatlerde gerek kara, ge
rek hava ve gerekse deniz fabrikalarımızı baş^ 
tan aşağı gezdik ve gördük ki, 1958 den itîba-

. ren Türkiye, kendi silâhlarını, kendi müdafaa. 
vasıtalarının mühim bir kısmını kendi fabrika
larında yapabilecek bir duruma gelmiştir. Bu 
meyanda yine Sami Orberk ağabeyimizin buyur
dukları şekilde, iftiharla arz etmek isterim ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yalnız deniz 
kuvvetlerinin artırılmasına karar vermiş değil-. 
dir. 1957 bütçesinin fasıllarının mütalâası sıra
sında da göreceğimiz gibi bu sene muayyen tah
sisatı konmuştur. Gölcük tersaneleri gelecek 
seneden itibaren 10 bin tona kadar gemileri biz
zat kendisi yapmak durumuna gelmiştir. Ç)ok 
yakında, bir iki sene zarfında Karadeniz sahil
lerinde yalı uşakları; ikinci bir Yavuz görecek
lerdir. 

Diğer hususlarda mâruzâtta bulunacak de
ğilim. Yalnız son söz olarak muhterem arkadaş
larımın huzurunda Türk ordusunu en derin he
yecanlarımla selâmlar ve Türk yurdu için, Türk 
istiklâli için, aziz yatanımız için kanlarını seve 
seve akıtan şehitlerimizi ve kahraman gazileri
mizi hürmet ve saygı ile anar, hepinizi hürmetle 
selâmlanın. (Bravo sesleri, alkımlar) 
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REÎS — Şevki Yazman. 
MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — 

Muhterem arkadaşlar, tarih boyunca dünyanın 
Öyle bir mmtakasında ve o şartları arasında yaşa
mışızdır ki, ordu ve millî müdafaayı kemaliyle 
düşünmeden ve onlara büyük itinayı göstermeden 
varolmamız dahi akla getirilemez. Coğrafyanın lût-
funa dayanarak ordusuz veya çok az bir kuvvetle 
yaşayıp giden memleketler vardır. Meselâ cenup 
hududumuzun ötesindeki birçok memleketler bu 
haldedir. Fakat biz, asırlardan beri ne vakit 
millî müdafaamızda bir zaıf göstermişsek derhal 
bunun darbesini de yemişizdir. Bugünde bu 
kanundaki vaziyetimizde tehlike asla azalmamış, 
belki daha da artmıştır. Bu itibarla ordu, millî 
müdafaa meselesinin bizim için her şeyden evvel 
bir «varolma» meselesi olduğunu tebarüz ettir
mek isterim. Bütün varımız ve gücümüzle bunun 
üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 

Şunu da tebarüz ettireyim ki, tüfek icat edil
dikten sonra mertliğin kozulduğunu. ilân eden 
halk şairinin düşüncesi her zamandan ziyade 
bugün revaçtadır. Çünkü milletlerin müdafaa 
gücünü artık ne askerlerinin adedi, ne onlarftı 
cesaret ve şecaatleri bir mikyas olmamaktadır. 
Bunlar ehemmiyetleri inkâr edilemiyeeek birer 
faktör olmakla beraber her şeyden evvel millet
lerin teknik • ileriliği, sanayileşmiş bulunması, 
insanlarının ilim, fen ve sanat bakımından ye
tişkinliği, hulâsa harb potansiyelinin yüksek
liği birinci derecede âmil olmaktadır. Bu yüz
dendir ki, hükümetimizin yedi seneden beri giriş
tiği ve bir miktar sıkıntı pahasına da olsa sana
yileşme, milletin okutulması, kalkınma ve teknik 
gelişmeyi ben her şeyden evvel millî müdafaa, 
yani müstakil ve huzur içinde yaşamanın ilk §artı 
olarak görür ve selâmlarım. Bu mevzuda ilk 
şart hareketlilik ve ilerlemedir. Yoksa dünya Ijoıı-
jönktürüne muvazi bir fiyat artışını dile dolaya
rak hele ordumuzun NATO milletler camiasına 
katılması bizim için büyük bir fayda, bir nimet 
olmuştur. Bu düşünce yalnız müttefiklerimizin 
icabında gelip memleketimizin müdafaasında bize 
yardım edecekleri keyfiyetine dayanmıyor. Fakat 
enflâsyon tekerlemesi yapmakla realiteye uygun. 
hareket etmediklerini beyan etmek isterim. (Sağ
dan, maasallah sesleri) Nitekim bu memlekette 
finansman hareketlerinin sabit kaldığı nice za
manlar vardır ki, müdafaa, kudretimiz en asgari 
haddinde kalmıştır 
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REÎS — îki dakikanız kalmıştır. t 
ŞEVKÎ YAZMAN (Devamla) — Bilhassa I 

teknik malzemenin kullanılması bahsine gelince, 
herşeyden evvel en ileri sanayi memleketlerinin 
araştırma, buluş ve imal kabiliyetlerinden en kısa 
hat üzerinden istifade edebilmem imkânına ma
lik olmanın sağladığı imkânlardan istifade ede-

' E 
ceğimiz için de,-çok büyük inşirah duymaktayım. 
Nitekim bugün ordumuz bu.imkânların kâffesin- | 
den ve teknik kudret ve kabiliyeti mertebesinde 
istifade etmektedir. îki dünya harbi arasında ı 
ordunun teknik servislerinde çalışmış olan bu 
arkadaşınız ihracatımızın büyük kısmını tahsis 
pahasına ve takriben yirmi sene zarfında Avru- j 
padan aldığımız muhtelif motorlu vası
talar adedinin 2 500 adedini pek geçti
ğini hatırlamıyorum. Halbuki bugün bu rakamla
rın en az elli misli vasita mevzilerinde ve 
müdafaamızı çabuklaştırmak, zamana uydurmuş 
ve fertleri bu mantaliteye göre yetiştirmiş bulu
nuyor. 

• Yalnız bu da yetmez. Bu kaliteli ve yetişmiş 
insanların bugünkü mesainin güçlüğü, zorluğu 
ile mütenasip bir şekilde yaşama imkânı da 
sağlanmak lâzımdır. Düne kadar yalnız subay 
ve neferin cengâverliğine, fedakârlığına daya
nılarak ve fakat onların en iptidai ihtiyacını 
dahi nazarı itibara almıyan idare tarzı kabul 
etmek lâzımdır ki, bugün için muvaffakiyetli 
bir idare tarzı sayılamaz. Çalışan insana rahat 
mesken, çoluk çocuğunun okuma ve yetişme im
kânları, vasattan aşağı düşmiyecek bir hayat 
standardı ilk akla gelecek faktörlerdendir. Mil
lî müdafaamızın çok mühim bir zihniyet deği
şikliğine delâlet eden bu yolu tahakkuk ettir
meye koyulmuş bulunması bugünkü Hüküme
tin ve Meclisimizin en iftihar edilecek mesaile
rinden olduğunu söylemeyi bir borç bilirim. 
Hal böyle iken, bununla dâvanın halldlunmuş 
bulunduğuna kaani olmamalıdır. Bu emniyet 
ancak memleket ve milletin en ileri milletler 
derecesine yükselmesi ve bundan sonra bilhas
sa atom silâhları ve devrini tamamen benimse
mesi sayesinde mümkün olacaktır. 

Şu da var k i ; hür milletler topluluğu tesir 
ve kudretini artırdıkça ve geri kalmış fakat iyi 
niyetli milletlere yardım elini uzatmaya başla
dıkça bu imkâna sahibolacığımız şüphesizdir. 
Hükümetimizin bu istikamette gayretini teksif 
etmesini temenni eder, bu uğurda ve şerefli or- | 
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dumuzda çalışan evlâtlarımızı ve kardeşlerimizi 
selâmlarken onlara mümkün olanı vermekte a 
hiçbir vakit kaçmmıyan muhterem Heyetinize 
hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Hulusi Bozbeyoğlu. 
HULÛSÎ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar; Şanlı ve kahraman ordumu
zun büyük kumandanlariyle velevki bütçe mü
zakereleri münasebetiyle olsun burada buluş
muş ve görüşmüş olmak tatmini iştiyak için 
cidden bir fırsatı mesude teşkil etmiş bulunu
yor. 

Hulûsu kalple şurasını arz etmek isterim k i ; 
her biri ayrı ayrı birer kıymet ve feragat âbide
si olan bu mücerrep kumandan ve kurmayları
mız mânzuruâliniz olduğu üzre böyle zinde ve 
ayakta, emre amade ve hizmete muhatap bir va
ziyette bulmuş olmakla hakikaten mesuduz, 
memnun ve bahtiyarız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek malûmunuzdur ki, içinin namus ve 

itminan dolu bu mehip ordu hür dünya ve 
demokrasi cephesinin biricik istinatgahıdır. 

Filhakika bu aziz ve muhteşem varlık bu
gün hudutlarımızı bir baştan diğer başa tut
muş olan etten bir kale, sinirden bir set, de
mirden bir yumruktur. Komünizmin tepesinde, 
sırasında bir atom, sırasında bir hidrojen1 bom-
b asıdır. 

Hürriyet ve istiklâl için, din için ve hara-
seti mülkü millet için milyonların ateşi önünde 
can veren Türk ve Müslüman şu sedanın bu
gün hangi taşın altında olduğu bilinmiyen mü
barek kemikleri Rabbe şükürler olsun ki,. sız
lanmıyor. 

Zira ki ; aynı hamiyeti vataniyye çocukları
mıza intikal etmiştir. Aynı ruh ve aynı kan bu
gün yaşıyan ve şimdi insanlığın huzuru için 
vatan sınırlarında nöbet tutan sevgili yavrula
rımızda da nümayandır. 

Zira k i ; Türk çocuğu vatan asumanında 
kendisini bekliyen boşluğu doldurmuştur. Ka
ranın padişahıdır, su ile kardeştir, iktiza ettiği 
zaman ölümle arkadaştır. Ahfat için ölmek, va
tan için, dest ve müttefik dünya için hayatı 
istihkar etmek ve mertebei şahadete vâsıl ol
mak onun hedefidir. 

Hüdâ r a u olsun ki, hak ve hakikat yolunun 
müdafii bu sönmez ateş ehil ve liyakatli eller-
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dedir. Ve dünya muvacehesinde dostluk ve it
tifaklarına bağlı dûrbin ve basiretli bir Hü
kümetin dahei mesuliyeti içerisindedir. Bunda 
bir hatıraya işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir yıla yakın bir 
zaman önce Sayın Vekil Semi Ergin refakatle
rinde bâzı hava ve deniz-üs ve tesislerim arka
daşlarımızla birlikte gezmek bize müyesser oldu. 
Kalbim o hamasî manzaranın ulviyet ve heye
canı ile hâlâ meşbudur. 

Gördükki, Allah'ın arslanları göklerde taht 
kurmuş fennin ve harb sanatının şu son terak
kilerine bile parmak ısırtırcasma gaybubet dün
yasından ses getiriyorlardı. 

Bu müşahede ve hakikat bize şunu telkin 
ve ifade etti ki, Büyük Dostumuz ve Müttefiki
miz Amerika'nın bile kendisinden korkup çe- • 
kindiği Kızıl Perde bugün bizim için asla ve 
kat'â bir endişei hayat ve istiklâl değildir. 

Tarih yazar ve bütün dünya bilir ki, biz 
bu beliyei muazzama ve menhusa ile asır
lardır komşuyuz. Ona kâh dost, kâh düşman. 
Ne zaman bu topraklara inmek istedi ise bo
yunun ölçüsünü aldı, hüsran ve hezimet ona 
mukadder oldu. Şayet maziye intikal etmiş bu 
meşum işi tekrarlamak isterse bu kere alacağı 
ders evvelkilerden elbette daha hafif olmıya-
oaktı?. 

Ordusu nimeti müşterek olan bu büyük ne
ticenin bütün külfetini kalkınmakta olan bir 
milletin zararına tahammül etmiş bulunuyor. 
îşte bu Amerika ^çin düşündürücüdür. Bil
meli ki, bu yolun ucunda bir uçurum vardır. 
Ve hedefi onun saadetidir. Allah onu yeryüzü
nün en büyük ve en efendi bir milleti ile dost 
yapmıştır. îşte yavrularımızı feda ve hayatla
rımızı istihkar etmekten kaçınmadığımız Ame
rika'dan bu feragatin vakit kaybedilmemeksizin 
değerlendirilmesini istiyorum. 

Ey büyük ordu ve Tarihe sığmıyan Mehmet
çik! Ihlâsı Rab üzerine olsun.. (Alkışlar) 

REİS — Millî Müdafaa Vekili buyurun. 
DEVLET VEKÎLÎ VE MÎLLÎ MÜDAFAA 

VEKÂLETİ VEKÎLÎ ŞEMÎ ERĞÎN (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlarım, Millî Müdafaa Büt
çesinin Yüksek Huzurunuzda görüşülmesi sı
rasında muhterem arkadaşlarımın vâki tenkid-
lerini memnuniyetle dinlemiş bulunuyoruz. Bu 
jgüsçl hava içinde hakikaten Millî Müdafaa 
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camiasının gördüğü ulvi hizmetler ve ordu 
mensuplarının moral üstünlüğü övülürken, gü
zel hislerle ifade edilirken, bir iki üzücü hâ
disenin vuku bulmamış olmasını hakikaten te* 
menni ederdim. 

Sözlerime başlarken arkadaşlarımın üzerin
de durdukları tenkid mevzularına kısa kısa 
cevap vermeye çalışacağım, ilk olarak yedek-
stıbaylarm tâyini ve bu arada Başvekilin oğlu
nun Hariciyeden NATO hizmetleri servisine veril
miş olması mevzuunda konuşacağım : Yedeksubay-
lanmızdan bir kısmı memleket hizmetlerinde ça
lıştıkları dairelerce vücutlarına ihtiyaç hisse
dilenlerin bu daireler tarafından istenilmekte
dir. Millî Müdafaa Vekâletince de talebelik 
hizmeti yapmak üzere orduda bilfiil yedeksu
bay olarak üç ay hizmet gördükten sonra^ müte
baki hizmet süresini sivil iken bulunduğu da
irelerde çalışmak üzere mezun addedilmekte ve 
böylece, asker olarak o dairelerde çalışmalarına 
müsaade edilmektedir. Bu arada Dahiliye Ve
kâletine aynı şekilde iki, İşletmeler Vekâleti, 
fabrikalar ve sanayi tesislerinde 44, Münakalât 
Vekâletinde 36, Nafıa Vekâletinde 37, Maarif Ve
kâletinde 10, İktisat ve Ticaret Vekâletinde 4, 
Devlet Vekâletinde 4, Maliye Vekâletinde 6 ye-
âeksubay, hizmetlerini yedeksubay olarak bu 
dairelerde ifa etmektedirler. Kaldı ki, Harici
ye Vekâletindeki NATO hizmeti,, bütün bunla
rın dışında bir askerî hizmettir. Hariciye Ve
kâleti NATO Grupuna sekiz yedeksubay kadro
muz olduğu gibi burada sivil memurlardan baş
ka ayrıca muvazzaf subay kadrolarımız mevcut 
bulunmaktadır. Bu açık olay karşısında bun
lardan bir tanesini ele alarak üzerinde durma
nın her halde iyi niyetle yapılmış olduğunu ka
bul etmek biraz güç olur. Arkadaşım bu yol
daki ifademden dolayı beni mazur görsünler. 
(Soldan, isterse görmesin sesleri) 

Gelelim, ikinci mesele olarak ileri sürülen 
Umur motoruna. Başvekilim bu mevzuu geniş 
şekilde izah etti. Umur motörü Türkiye tez
gâhlarında yapılmıştır, maliyet bedeli 750 bin 
liradır. Yapılış tarzı, bir takip motoru* şeklin
dedir. Bilhassa torpito işlerinde kullanılan bir 
tip gemidir. Beheri 80 - 100 bin lira olan tor-
pitolarm sulh zamanında kaybına sebebiyet ver
memek için bu torpitolarm peşinden süratli va
sıtalar gönderilmek suretiyle bunlar yedeğe alın
makta ve geri getirilerek kendilerinden tekrar 
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istifade edilme imkânı sağlanmaktadır. Bu mo- | 
tor yapılırken, plânında, lüzumunda Devlet Re
isinin ve misafir devlet reislerinin de istifadele
rine arz edilmesi için tadilât yapılmış bulun
maktadır. Bugüne kadar hiçbir hususi hizmette 
bulunmamıştır. Deniz kuvvetlerimizin emrin
dedir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Deniz kuvvetle
rinin kadrosunda mıdır, efendim? 

DEVLET VEKÎLÎ VE MÎLLÎ MÜDAFAA 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEMİ ERGÎN (Devam
la) — Evet, Deniz Kuvvetlerinin fiilen kadro-
sundadıf. (Soldan işitsinler, işitsinler sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yalnız bizde 
değil, diğer memleketlerdeki deniz kuvvetleri 
kadrolarında dalhi, bu vazifeler bu şekilde kar
şılanmıştır. İcabında deniz kuvvetlerinin hiz
metlerini görmektedir ve fakat memleketin şe
refi ile mütenasip ağırlanması icabeden bir dev
let reisi geldiği zaman elbette ki, onun hizmeti
ne tahsis edecek bir vesaitin bulunması, mem
leket ve milletin şeref ve haysiyeti icabıdır. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Nitekim, Savarona yatî hem bu hizmetlere 
kuUanımakta ve hem de okul gemisi olarak 
genç bahriyelilerimizin yetiştirilmesi için isti
fadeye açık'bulundurulmaktadır. Nitekim, bu 
yaz İngiltere'de yapılacak bir askerî gösteriye 
Savarona Okul Gemisi tarihî Mehter Takımı
mızla, Harb Okulu Bandosunu alarak bir tetkik 
seyahati yapacak ve üıem de Mehter Takımı
mızla bandomuzun İngiltere'de yapacağı göste
rilere katılmasını temin etmiş olacaktır. Bu I 
mevzular, mensup bulunduğumuz Millî Müdafaa I 

• camiasının ehemmiyeti yanında ifade edilmeye I 
değer hâdiseler değildir. I 

Üçüncü olarak, bize tevcih edilmiş olan ten- I 
kid mevzuları, askerî vasıtaların diğer hizmet
lerde kullanılmasıdır. Bütçe Encümenindeki ko- I 
misinalarından da anlaşılacağı veçhile bundan 
kasdettikleri bu vasıtaların iki işte kullanılma-' 
sidir. Bunlardan biri, imar faaliyetlerinde ve I 
yol inşaatlarında kullanılması; diğeri de birkaç I 
seneden beri bâzı vilâyetlerimizde süne haşere
sine karşı yapılan zirai mücadelede kullanılma- I 
sidir. I 

Muhterem arkadaşlar, Millî Müdafaa hizme- I 
tini ve Türk ordusunu çok evvelki düşüncelerin I 
dışında telâkki ve mütalâa etmek lâzımdır. Bu- I 
günkü düşüncemiz ve görüşümüze göre Millî | 
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Müdafaa Vekâleti ve onun camiası içinde bu
lunan silâhlı kuvvetlerimiz sulh zamanında, ga-

' yet geniş bir müstehlik kitlesi olarak duracak 
ve ancak harb zamanında kendisine havai* edi
lecek yurt müdafaası ve hizmetini görecek de
ğildir. Bu düşünce bugün için artık mevcut de
ğildir arkadaşlar, Silâhlı kuvvetlerimiz; memle
ketin kalkınmasında, memleketin çeşitli işlerin-' 
de, memleketin ihtiyaçlariyle daima beraber ve 
daima yan yanadır. Ve bugün bu yolda yapılan 
hamlelerin, bugünkü imar hareketlerinin, şehir
lerarası yolların Millî Müdafaa kuvvetlerimizin 
yardımiyle de yapılmış olması yalnız sulh ihti
yaçları için değil, aynı zamanda memleket sa
vunması ve bu yoldaki ordu ihtiyaçları içindir. 
Bu faaliyetlere askerî birliklerimiz iştirak etmiş
tir. Bütçe Komisyonunda da söylediler ve mua
heze ettiler. Memleketin zirai- istihsaline musal
lat olan bir haşerenin, bugün hakiki mücadele 
tarzı bilinmiyen bir mücadelede Ziraat Vekâle
ti ordunun yardımına ihtiyaç hissetmiştir. Mem
leketin zirai istihsalini artırmak, ordunun sulhte-
ki yiyeceğini temin, harbdeki yiyeceğini istok 
etmek bakımından, bu, hakikaten hayati ehem
miyettedir. Ziraat Vekâleti bu mücadelede or
dunun. yardımına ihtiyaç hissettiğini ifade etti
ği anda ordu dün olduğu gibi bugün de, imar 
hareketinde dün olduğu gibi bugün de ve dai-
ma büyük bir fedakârlıkla bu hareketlere işti
rak edecektir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Bunlar ordu aracının harb kavvetini azal-
tırmış. Bunlar söylenecek lâf değildir. Bir ara
cın depoda bulunması, bir neferin, bir subayın 
dahi vasıtalarla bunların tatbikatını öğrenmiş 
olmasına mukabil bizzat araçların, normal za
manlarda bunların tamiri ve temizlenmesi işi ta
mir fabrikalarında yapılmakla beraber hakiki 
talim ve terbiyenin tatbikat sahasında olduğu
na kaani bulunmaktayım. Bu araçlar; sizleri te
min ederim ki, bu yollarda, hizmetlerde kullanıl
mış olmasına rağmen harb güçlerini bir nebze 
kaybetmiş değillerdir. 

Harb Tarihi Dairesinin çalışmaları mevzuun
da ise; İstiklâl Harbinden başlamak üzere plân
lı bir şekilde bütün Türk seferlerinin tarihinin 
yazılması için savaş harb tarihi dokümanları 
toplanmaya başlanmış ve ayrıca bünyesinde bu
lunan uzmanlarla Dil - Tarih Fakültesi ile iş bir
liği yaparak Türk ordusunun tarihi yazılması
na başlanmıştır. Bugüne kadar bu mevzuda h&-
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zırlıklara başlanmış ve kısa za manda Harb Ta
rihi Dairesi, eserleri teker teker arz etmiye baş-
lıyacaktır. 

2490 sayılı Kanunun üzerinde duruldu. 
2490 sayılı Kariunun, günün icaplarına göre 

tadili istendi. Buna ait lâyiha Büyük Millet Mec
lisi encümenlerinde müzakere edilmektedir. 
Ve fakat bunun icabettirdiği bâzı hususları; 
ki bünyesine almadığı hususlardır; Millî Ko
runma Kanunu mevzuatının, Artırma ve Ek
siltme Kanunu tatbikatında husule getirdiği 
ihtilâflar Hükümet Kararnamesinin, 1051 sa
yılı Kararnameye istinaden bugün için yeni 
kanun çıkıncaya kadar halledilmiş bulunmak
tadır. 

Bu arada lojmanlar ve moral mevzuları üze
rinde duruldu. Ve subay lojmanlarının bir an 
evvel yapılması istenildi. Biliyorsunuz ki ar
kadaşlarım; Meclisçe kabul edilen masraf kar
şılıkları gereğince iki seneden beri vekâlete 
yalnız lojman yapmak üzere ikişer milyon lira 
tahsis edilmiş, bu sene de lojmanlar için büt
çeye konan beş milyon liralık tahsisat huzu
runuza gelmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
verilmiş olan tahsisatlardan ekserisi Şark vi
lâyetlerimizde olmak üzere 82 si tamamlanmış, 
74 ü de bir iki ay zarfında tamamlanacak ve 
94 tanesi de bu yaz devresinde ikmal edilecek 
lojmanlar ele alınmış bulunmaktadır. 

Yapılanlar : Erzurum, Sarıkamış, Van, Öz
alp, Bitlis Muş, Siird, Diyarbakır. Bunl'ar Do
ğu hududunda. Trakya hudunda ise : Gelibo
lu ve îzmir. 

Şimdi, 1957 yılında kabul edilecek 5 milyon 
liralık lojman tahsisatiyle yapılacak olanlar : 

Erzurum, Diyarbakır, Van, Elâzığ, Ankara, 
Malazgirt, Uzunahmet, Topalak, Dumlu, Kı-
zılzank, Köşk, Oltu, Sarıkamış, Karaköse, 
Şahlavan, Çıldır, Dügör, Damal, Hopa, Sarp, 
Ardahan, Borçka, Siird, Bitlis, Muş, Bingöl, 
Yassıviran, Hadımköy, Lüleburgaz, "Babaeski, 
Gelibolu, Söke. 

Ankara'da 20 şer daireli iki subay lojmanı 
inşasına önümüzdeki Mart ayında derhal ve 
1957 yılında 250 subay lojmanı inşasına bu se-
neki tahsisatlardan haricolarak başlangıç bu
lunacak ve bunun yanında askerî personel için 
kışlaların modern bir hale getirilmesi için ka
bul buyurduğunuz 6771 sayılı Kanuna istina-
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, den Millî Müdafaa Vekâleti, bugün hizmetine 

lüzum görmediği arsaları satmak suretiyle bun
ların bedelleriyle yeni ve modern garnizonlar 
yapacaktır. Bunlar, bu sene için 5 tanedir ve 
yurdun garnizona en çok ihtiyacı olan bölgele-
rindedir. Bunlar yapılırken, bunlarla birlikte 
subay lojmanları da ayrıca inşa edilecektir. 
Şu> halde bütçeden 250, kabul ettiğiniz tahsi
satla 480 olmak üzere, garnizonlar için bu se
ne 730 subay lojmanının temelini atmış ola
cağız. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Bunlar, 
hakikaten, günün büyük saatlerini dışarda ve 
büyük feragatle geçiren subayların maddi ve 
mânevi bakımdan kalkınmaları için Yüksek 
Heyetinizin elzem gördüğü hususlar, kanun
larla yermiş olduğunuz direktifler üzerine Hü
kümetinizin ele almış bulunduğu mevzulardır. 
Nitekim bu bakımdan kabul etmiş bulunduğu
nuz tayın bedeli zammı, jet pilotlarının yıpran
ma zammı, bu meyanda hakikaten büyük fera
gatle çalışan ve moralleri üstün vasıfta bulu
nan subaylarımızın maddi ve mânevi kalkın
malarını da sağlıyacak tedbirler meyanmdadır. 

Tank subayları için üzerindedurulan mev
zu, bir mebus arkadaşımız bu mevzuu kanun 
teklifi halinde Meclise, getirmiş ve vekâlet ola
rak bu mebus arkadaşımızın 'teklifine iştirak 
etmiş bulunuyoruz. Bu teklif kanuniyet kes-
oettiği takdirde tank subayları da, tank içe
risinde geçirdikleri yıpranan hayatlarının taz
minatını da ayrıca haketmiş olmaları itiba
riyle almış olacaklardır. 

Bu meyanda subaylık meslekini daha cazip 
bir hale getirmek için üzerinde durduğumuz 
tedbirler arasında subay çocuklarının okuma
larını ve tahsillerini temin etmektir. Malûm 
olduğu üzere İstanbul'da Fatih'te, yüksek tah
sile devam eden subay çocukları için 125 kişi
lik bir talebe yurdu açmış bulunuyoruz. Muh
terem arkadaşlarımızın bilhassa İstanbul'a 
gittikleri zaman bu yurdu ziyaret etmelerini 
rica ederim. İstanbul'un en güzel yurdudur. Bu
nun içinde Van hudut alayında binbaşı filânın 
çocuğunun, Erzincan'da bir astsubayın hukuk
ta okuyan çocuğunun, Kars'ta, Çıldırda vazife 
gören subaylarımızın çocuklarının orada en gü
zel imkânlar içinde okuduklarını görmekle siz
ler de iftihar edeceksiniz. (Bravo sesleri, alkış
lar) Bu teşebbüslerimizi takviye bakımından Ça
nakkale'de lisede okuyan çocukların istifade ede-

—'W» — 



t : 46 -*.•! 
çekleri bir yurdu ikmal ettik; tahmin ederim 
Mart'ta açılışını yapacağız. İkinci yurdun da 
inşaatı Erzurum'da hızla devam etmektedir. 
Yine Haydarpaşa lisesinin karşısında bugün 
hayvan hastanesin olarak kullanılan büyük bir 
bina vardır ki, önümüzdeki tedris senesinde 
subay çocuklarının Haydarpaşa lisesinde oku
malarını temin bakımından, bu binayı 300 kişi
lik bir yurt haline getirmek imkânını bulaca
ğız. (Bravo sesleri) Subayların tâyin edildik
leri mahrumiyet bölgelerinde, eğer çocukları
nın tahsili yönünden bir düşünceleri ve endişe
leri olmazsa, ordunun kendilerine verdiği hiz
metlere daha büyük bir feragatle kendilerini 
vakfedebileceklerine inanıyoruz. 

Yine buna ilâveten üzerinde ehemmiyetle 
durduğumuz Millî Müdafaa camiası için emek
lilik dışında ayrıca düşündüğümüz sigorta teş
kilâtı tasarısının Emekli Sandığı ve İşçi Sigor
taları elemanlariyle birlikte gözden geçirip ha
zırlamış ve halen toplantıda bulunan Askerî 
Şûraya arz etmiş bulunuyoruz. Şûradan geçir
dikten sonra Yüksek Meclisinize arz edeceğiz. 
Müntesiplerine hiçbir külfet tahmil etmeden 
sigortalı subay arkadaşlarımızın yarınını daha 
emin kılacak, onları mesleklerine daha çok bağ
lıyacak bu sigorta ile hizmetleri sonunda ala
cakları ikramiyeden ayrı olarak hizmet seneleri, 
rütbelerine göre 24 bin lira ile 54 bin lira ara
sında ayrıca bu sigortadan da, tekaüde sevk 
edildiği zaman eline bir sermaye ve mesken be
deli geçmiş bulunacaktır. 

Bu kanun lâyihası çok yakında yüksek hu
zurunuza getirilmiş olacaktır. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sağlık mevzuunda 
hassasiyetle durulmaktadır; bu sene Sağlık Ve
kâletinin de iştirakiyle Millî Müdafaa camiası 
içerisindeki teşkilâtta çalışan doktorlardan mü
teşekkil ordu sağlığını mütalâa etmek üzere bir 
Sağlık Şûrası yapmış bulunuyoruz. Bu Sağlık 
Şûrasının aldığı kararları da yavaş yavaş tat
bik etmek üzereyiz. Tüberküloz hastalarının, tü
berküloz hastanelerinde tedavi olmadan köyle
rine, memleketlerine gönderilmelerinin sureti 
katiylte önlenmesine çalışılmaktadır. Ve bu şe
kilde tebdilhava suretiyle köylerine gidecek 
olanların askerlik şubelerine giderek yemek be
dellerini şubelerden almasının zorluğu dikkate 
alınarak bir kolaylık olmak üzere bu gibi tebdil
hava alan hastaların istihkaklarının* tebdil-
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j havayı veren hastane tarafından para olarak 
| hastaya verilmesi ve hastanın bu suretle köyüne 
J gitmesi sağlanmış bulunmaktadır. (Soldan, bra-

vo sesleri) , 
Mevcut hastanelerimize ilâveten de 200 ya-

I taklı Bursa Fizik Hastanesi inşa halindedir, 350 
İ yataklı Çamlıca Sanatoryumu inşa halindedir, 

300 yataklı Kayseri hastanesi inşa halindedir, 
100 yataklı Elâzığ Hastanesi jnşa halindedir, 300 
yataklı Diyarbakır Hastanesi inşa halindedir, 50 
yataklı Van Hastanesi inşa halindedir ve bun
ların dışında da Erzurum'daki 500 yataklı Çak
mak Hastanesinin 1 000 yatağa ifrağı, gene 500 
yataklı Haydarpaşa Hastanesinin de 1 000 yata
ğa ifrağı yapılmakta olup, İzmir'de de 500 ya
taklı bir hastanenin temeli bu sene içinde atıl
mış olacaktır. 

Ordu sağlığı mevzuunun da arkadaşlarınım 
üzerinde durarak göstermiş oldukları hassasi
yete lâyik olduğu veçhile üzerinde vekâletimiz 
hakikaten durmaktadır. 

Tâyin ve nakil mevzuları, hazırlanmakta olan 
kanunlar dolayısiyle normal bir şekle girmiş bu-

j lunacaktır. Ve üzerinde prensip olarak durdu-
I ğumuz noktalar; tâyin ve nakillerin kış ayların

da zaruret olmadıkça ve terfilerin Ağustostan 
gayrı zamanda yapılmamasıdır. Bunlar esas ola
rak kabul edilmiştir, öteden beri bu esaslar üze-

I rinde durulmakta ve istisna dahi teşkil etmiye-
cek şekilde bu hükümlere ve prensiplere riayet 

I edilmektedir. 
I Vakitlerinizi fazla işgal etmiyeceğim. Silâh

lı kuvvetlerimizin NATO camiası içerisindeki 
I mevki ve durumu Yüksek Heyetinizce en geniş 
I şekilde malûm bulunmaktadır. Hakikaten NA

TO'ya girişin bundan kısa bir müddet evvel 
I beşinci yılını idrak etmiş bulunuyoruz. NATO 
I içerisinde silâhlı kuvvetlerimiz ve Türk ordusu 
I Büyük bir kudret olarak bulunmaktadır. Bunu 
I ifade edebilmek için Orta - Avrupa Başkuman-
I manı Amiral Briscol'un bundan birkaç gün ev-
I vel çektiği telgrafı aynen okumak isterim : 
I (Türkiye, NATO'nun en mühim azalarından 
I biri olarak beşinci senesini tamamlamaktadır. 

Bu vesile ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin NATO'-
I nun, dünyanın en büyük müdafaa ittifakı ola-
I rak gelişmesinde mühim bir rol oynıyâcak şe-
I kilde eğitim görmek ve hazırlamak hususundâ-
I ki başarısından dolayı takdir nişlerimin kabu-
I lünü rica ederim. 
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teşekkül etmesi şarttır. Türkiye'nin kuvvetlerin 
en kuvvetlileri arasında bulunduğunu ve bu du
rumun ilerde de muhafaza edeceğini bilmek 
memnniyet vericidir.) demektedir. 

Geçen sene birçok arkadaşlarımızla birlikte 
ordunun nasıl çalıştığını, teknik personelin na
sıl yetiştiğini ufak bir seyahatle görmüş bulun
maktayız. Bunu geçen sene deniz ve hava kuv
vetlerinde yaptık. Bu sene havalar müsaidoldu-
ğu takdirde arkadaşlarımızdan rica edeceğim, 
bilhassa kara kuvvetlerimizin durumunu Şark'-
ta yapacağımız bir seyahatle hudutlarımızı bek-
liyen Mehmetçiğin ve subay evlâtlarınızın nasıl 
size lâyik bir şefiilde çalıştıklarını ve vazifeleri
ni ifa ettiklerini göstermek niyetindeyiz. Bunu 
bilhassa rica edeceğim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS —. Hüsnü Göktuğ, buyurun. (Yok ses
leri) Fahri Belen, buyurun. 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım, Türkiye bugün nüfusuna nispetle, 
dünyada en fazla kuvvet bulunduran bir devlet
tir. Türk milletinin kahraman ordusu için elden 
(£elen her fedakârlığı yapması da takdire ve şük
rana lâyıktır. 

Fakat bugünkü ordu mevcudu, fedakârlıkla
rın, mîllî takatin, şimdiki Amerikan yardımının 
üstüne çıkmıştır. En mutedil hesaplara göre bu 
ordunun senede üç milyar liraya ihtiyacı vardır. 

Bu meselenin izahına'zemin ve zaman mü-
saldolmadığı için" şu kadarını arz edebilirim ki, 
hazarda malî takati üstünde büyük kuvvet bes-
Hyenler, seferde hazırlıklarından fedakârlık ya
parlar ki bu hal harb kudretini za'fa uğratır. 
Hükümetin bu meseleyi daha ciddî bir şekilde 
eje alması lâzımdır. Geçjen sene de arz ettiğim 
gjtbi, ordunun muharip teşkilâtına ve harb kudre
time halel gelmeden karargâh ve geri hizmetler
den tasarruf etırtek ve bu tasarrufla sefer hazır-
l$dannı ve teknik elemanları artırmak mümkün
dür. 
: Eğer dünya sulbünü korumak için, Türkiye '-

nîn büyük bir kuvvetin silâh altında bulundur
ması icabediyorsa ve bu hususta müttefiklerimize 
karşı bir taahhüde girilmiş ise, askerî yardımın 
buna gör* ayarlanması ve artırılması lâzımdır. 
Bunu istemek hakkımız olduğu gibi bu dileği 
yerine getirmek de müttefiklerimizin vazifeleri
dir. 

1967 Ö i İ 
îkinci mühim mesele de, yüksek sevk ve ida

renin esaslı bir surette tanzimidir ki, bunu vak
tinde yapamıyan devletler harblerde, hüsrana uğ
ramışlardır^ 

Bizde sevk ve idare meselesinin teşriî, icrai 
ve siyasi olmak üzere üç cephesi vardır. 

Büyük Millet Meclisi Başkumandanlığı tem
sil etmektedir kî, bu, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun en nazari kalan bîr hükmüdür. Mahremi
yet onun sevk ve idare işleriyle meşgul olmasına 
mâni olduğu gibi, bu mahremiyetin hudutları da 
esaslı bir surette tahdidedilememiştir. Bütçe En
cümeninin Millî Müdafaa meseleleri için yaptığı 
gizli oturumlara, Meclisteki mütehassıs askerle
rin katılmasına da Dahilî Nizamnamıe mânidir. 

İttifak manzumesi içindeki sevk ve idare me
selesine geilinee, Birinci Cihan Harbinde yüksek 
sevk ve idareyi Almanlara teslim etmekten gör
düğümüz zararlar da yüksek malûmunuzdur. Bu 
halin tekerrür etmiyeceği şüphesiz olmakla be
raber bu hususta çok dikkat ve hassasiyet göste
receğimize de itimadım vardır. 

Muhterem müttefiklerimiz lâyuhti değildir
ler. Bizim yakın emniyetimize taalluk eden me
selelerde çok dikkatli bulunmamız lâzımdır. Bu 
cümleden olmak üzere NATO Güney - Doğu* cep
hesinin tekrar gözden geçirilmesini tavsiyeye lâ
yık bulmaktayım. NATO kuvvetlerinin üçte biri
ni teşkil eden Türkiye'ye her hangi bir cephede 

. bir kara kuvvetleri kumandanlığı dâhi. isabet et
memesi dikkate lâyıktır.. 

Muhterem arkadaşlarım; kahraman ordumuz, 
millî orduların en parlak numunelerinden biri
dir. Onun yüksek değerinin modern silâhlarla 
günden güne kuvvetlenmekte olduğunu görmek
le bahtiyarız. Bu orduyu daha ziyadıe kuvvetlen
dirmek suretiyle dünyanın sulha ve huzura ka
vuşacağına da inanıyorum» Kahraman Ordumu
zu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BEİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 
Meclis Başkanlığına 

Millî Müdafaa bütçesinin tümü üzerindeki 
görüşmelerin kifayetini arz ve teklif ede|jm. 

Seyhan 
Zahit Akdağ 

REÎS — Kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etniiyenler.. Kabul 
»edilmiştir. 
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Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. * Kabul edilmiştir. 

P. 

101 

201 

202 

203 

204 

206 

209 

210 

211 

215 

l ira 

Vekil tahsisatı 12 000 
REİS -~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar ve ücretler 328 240 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 26 <fâ3 000 
REÎS ;— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 1 650 000 
REİS ~ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 1 485 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar _ 7 705 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T, C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 19 550 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1453, 5027 ve 5427 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek tah
sisatlar 107 400 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
5960, 624)5 ve 6725 şaytfı ka
nunlar gereğince verilecek zam
lar ve tazmiriatlar 7 943 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 225 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

228 

301 

lir» 

6775 sayılı Kanun gereğinee 
verilecek hâkim tazminatı 
REÎS — Kabul edenler-. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
28152 sayıh Kanun gereğince 
verilecek yemek bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc
retleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 
REÎS — Kabul edenler- Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Akademilerde verilecek konfe
rans ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

481 600 

183 000 

656 500 

1 713 000 

27 168 000 

1 100 000 

382 900 

206 001 

15 000 

2 425 000 
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303 Basılı kâğıt ve defterler 870 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 2 741 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli i 343 701 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 14 819 001 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30* Tedavi masrafları . 210 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları •- '4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 276 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 100 OÜÖ 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan satmalına ve tazmin
leri 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 209 207 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 99 482 00.1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

411 Harb malzemesi, teçhizat v«-
tahkimat umum masraflar! 50 076 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4.12 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 3 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve malzemeleri 150 000 
REÎS — Kabul edenler.:. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 24 373 092 
REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
415 Askerlik müzeleri 

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

416 Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4.19 Sanık, tanık ve vukuf ehli ve 
adlî müzaheret masrafları ile 
sevka memur edilenlerin mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Kara Kuvvetleri askerî tamir
hanelerle ilk madde ve müsteh-
lek malzemeleri masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmet her türlü mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Beden eğitim ve müsabakaları 
umum masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Manevra, latbikat ve kurmay 
gezileri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
REÎS — Burslara taallûk eden 
bu faslı da diğerleri gibi Encü
mene veriyoruz. 

451 Y"ayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

453 Milletlerarası münasebetlerin 

Lira 

130 000 

1 518 500 

57 001 

1 000 000 

125 000 

67 200 

645 000 

33 000 

203 002 

599 000 

l 722 000 

— 762 -
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476 

481 

501 

502 

503 

504 

505 

701 

702 

gerektirdiği masraflar ve katıl
ma payları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
NATO'nun icabettirdiği umu
mi masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisine 
1948 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kası ve askerî fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığına 
1956 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâklerden mütevellit ilâ
ma bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yam onarımı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gemi onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-

92 000 

3 750 000 

2 500 000 

110 000 

3 600 000 

2 000 000 

12 000 000 

18 312 000 

4 998 500 

4 000 000 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
711 Kara Kuvvetleri tamirhanele

rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

741 Yeni yapı ve esaslı onarma
lar , , 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Hava meydanları ile yolları ve 
der)oları yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Gemi yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

744 înf rastrüktür 'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 
(Bu tahsisattan lüzum görüle
cek miktarını hava meydanla
rı ve akar yakıt tesisleri inşa
atı işlerine sarf olunmak üzere 
aynı isimde Nafıa Vekâleti 
bütçesinin sonunda açılacak 
hususi fasla aktarmaya Maliye 
Vekili mezundur.) 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Telsiz ve elektrik tesisleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Tersaneler tesisleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

700 000 

5'800 000 

29 058 000 

740 000 

625 000 

12 000 000 

100 000 

2 500 000 

4. — TAKRİRLER 

1. — Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu ve ar
kadaşı, Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu ve arkadaşı, Malatya Mebusu Nuri Ocakcı-
oğlu ve arkadaşı, Elâzığ Mebusu Şevki Yazman 
ve arkadaşı, Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, 

Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin kabulü münâ
sebetiyle şanlı ve kahraman ordumuza T. B. Mil
let Meclisinin selâm ve sevgilerinin iblâğı için ka
rar alınmasına dair takrirleri (4/280) 

REÎS —Efendim, takrirler var, okuyacağız. 

763 
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Milletimizin medarı iftihan, aziz vatanımızın 
ye dünya sulhunun şerefli müdafii kahraman or
dumuza, bütçe müzakereleri münasebetiyle 
Yüksek Meclisin selâm ve muhabbetlerinin iblâ
ğına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bize İsparta 
Osman Eavrakoğlu Kemal Demiralay 

Yüksek Reisliğe 
Milli Müdafaa bütçesinin müzakeresinin bit

mesi dolayısiyle şanlı ordumuza Büyük MiÜet 
Meclisinin selâm ve sevgilerinin iblâğını arz ve 
teklif ederiz. 

Yozgad Van 
Ömer Lûtfi Brzurumluoğlu Muslih Görentaş 

Yüksek Reisliğe 
T. B. M. Meclisinin selâm ve sevgilerinin 

kahraman Türk ordusuna iblâğına karar veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Kırşehir 
Nuri Ocakçıoğlu Mehmet Mahmüdoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Memleketin ve milletin korunması bahsinde 

en büyük emniyetini teşkil eden kahraman or
dumuza bütçe müzakeresi dolayısiyle Meclisin 
selâmlarının iblâğını teklif ederiz. 

Elâzığ Seyhan 
Şevki Yazman Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Millî Savunma bütçesinin görüşülmesi müna

sebetiyle Yüksek Meclisin muhabbet ve selâm
larının orduya iblâğına karar alınmasını saygı
larımla arz ederim. Tunceli 

Arslan Bora ' 

REÎS •— Yüksek Heyetinizin selâm ve mu
habbetlerinin kahraman ordumuza iblâğına da
ir olan takrirleri yüksek reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

Şanlı ve kahraman ordumuza T. B. M. Mec
lisinin selâm ve sevgilerinin iblâğına dair verdi
ğiniz kararın icabı bütün şümulü ile Yüksek Or
dumuza Riyasetçe tebliğ olunacaktır. 

Söz Millî Müdafaa Vekâleti Vekilinindir. 
DEVLET VEKÎLÎ VE MÎLLÎ MÜDAFAA 

VEKÂLETİ VEKÎLÎ ŞEMÎ ERGÎN (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlarım: Millî Müdafaa Vekâ-

1887 O ; 1 
letinin yüksek huzurlarınıza sunulan yeni yıl 
bütçesinin incelenmesi ve kabulünde vatanper
ver duygularla dolu, tekmil mebus arkadaşları
mın gösterdikleri alâka ve hassasiyetle, esirgen-
miyen yardımlara şükranlarımı sunarım. 

Devletimizin temel mesnetlerinden biri olan 
«Cumhuriyet Ordusu» Büyük Millet Meclisinin 
ibzal buyurduğu bu alâkaya lâyik olarak, vatan 
muhafızlığı vazifesini itimatla başarmak hususun
da feragatli; fakat azim ve imanlı çalışmalarına 
aralıksız olarak devam etmektedir. (Alkışlar) 

Türk ordusunun, Kara, Hava ve Deniz Kuv
vetleri bir savaş gücü olarak muayyen hedefle
re ulaşmak yolundaki bu çalışmalariyle güveni
lir bir tekâmül seviyesine erişmiş bulunmakta
dırlar. 

Cihan siyasetinin dünya yüzünde tecelli eden 
son olayları bilhassa çevremizde tahassui eden 
huzursuzluklar, Hükümetimizin tedbir ve basire-
tiyle, Millî Müdafaa politikamızın esas unsuru 
olan (Aziz yurdumuzun güvenliği) bakımından, 
daima mevcudolan teyakkuz tetbirleri ile karşı
lanmış ve Türk silâhlı kuvvetleri, bu nahoş olay
ların çeşitli sirayet ihtimallerine karşı, her za
manki sükûnet ve hassasiyetle hazır bulundurul
muştur. 

Harb kuvvetlerimiz, Türk milletinin tarih de
virleri boyunca irsen tevarüs ettiği üstün moral 
vasıfları ve kendine güven duygusu ile bugün 
dostlarını iftihar ettirecek, dost olmıy anlarını ür
kütecek seviyedeki varlığı ile, Yüce Meclisin mâ
nevi huzurunda ihtiram safları halinde, aziz mil
letimize benim dilimle şükran ve bağlılıklarını 
arz etmektedir. (Bravo, sesleri ve sürekli alkış
lar).' 

Büyük Millet Meclisinin, ecdada lâyık bir ol
gunduk ve vekarla yatan koruma görevi başında
ki (Cumhuriyet Ordusu) nun, her teşkil ve ferdi
ne ulaştıracağım (Selâm ve muhabbet) duygula
rı, Türk silâhlı kuvvetlerinin en değerli mânevi 
bir gıdası olacaktır. (Bravo, sesleri ve sürekli al
kışlar.) 

Hepinizi şanlı ordumuz adma şükran duygu-
lariyle tekrar selâmlarım. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar.) 

REÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grup unun, 
kahraman ordumuza selâm hakkında ittihaz etti
ği karara dair bir tezkeresi gelmigtir. 

Daha evvel kabulünüze iktiran eden takrirler 
mealinde olduğunu ıttılaınıza arz ederim. 
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B — Dahiliye Vekaleti Bütçesi 

REİS — Dahiliye Vekâleti bütçesine geçiyo
ruz. 

Söz alanlar; C. H. P. Meclis örupu adına İs
met inönü, 

Hürriyet Partisi Meclis Örupu adına Safaed-
din Karanakçı. 

Diğer söz alanlar: Nusret Kirişcioğlu,.Hulu
si Bozbeyoğlu, Süleyman Çağlar, Ömer Erzıı-
rumluoğlü, Hüsnü ööktuğ, Pertev Arat, Hüse
yin Fırat, Hamdi Sancar, Mehmet Zeki Tulunay, 
Mehmet Kartal, Abdüîkadir Eryurt, Vacid Ase-
na. i 

Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Örupu 
adına İsmet İnönü'nün.. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, Dahiliye Vekâleti bütçesinde idari teş
kilâtımızın bir mevzuuna temas edeceğim. Bu 
mevzu, Kırşehir vilâyetinin ilgası üzerine tahad-
dtis etmiştir. (Soldan, gürültüler) Kırşehir'i tek
rar vilâyet merkezi haline getirmenizi istirham 
edeceğiz. 

Hatırlarsınız, 1954 seçimlerinden sonra Kır
şehir vilâyeti kaza haline getirilmiş ve bunun 
yerine Nevşehir vilâyeti kurukmıştur. Bir yan
lış anlamaya mahal vermemek için şurasını arz 
edeyim ki, Nevşehir kazasının bir vilâyet mer
kezi olması isabetli olmuştur. Kırşehir vilâyeti 
iade edildiği zaman da Nevşehir'in vilâyet ola
rak kalmasında fayda vardır. İdari ve coğrafi 
vaziyeti, halkının yetişmiş olması ile bir vilâyet 
olmak için bütün vasıfları haizdir. 

Muhterem arkadaşlar, bunun gibi Karadeniz 
kenarında Abana kazası vardı. Bu da 1954 se
çimlerinden önce köy haline getirildi. Bunun ya
kınında diğer bir köy, kasaba olmuştur. Abana'-
nm tekrar kaza haline gelmesini kabul ettiğiniz 
takdirde yeni kurulmuş olan Bozkurt'un da yine 
kaza olarak kalmasında fayda vardır. Birbirine 
yakın halk tabakalarının idari teşkilât yüzünden 
birbirleriyle münakaşa ve çekişme halinde bulun
mamaları her suretle âmme mtenfaati icabıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Kırşehir'in vilâyet ha
linden çıkarılması, sadece siyasi.maksatla yapıl
mıştır. (Soldan, gürültüler) Kırşehir kaza olur
ken Sayın Başvekilin o günlerde söylediği sözler* 
dten size fıkralar söyliyeceğim : (Siyasi maksat 
olduğunu bir an için farz edelim. Bu vilâyetin 
bir içtimai ve siyasi bünye itibariyle anormallik 

o: ı 
göstermekte olduğunu inkâr etmek kabil değil
dir. Evet, evet, evet biz açık konuşuruz. Türki
ye'nin hiçbir tarafında, hiçbir vilâyetinde üri 
seçimde de % 3 ten fazla rey alamıyan bir par
tiye mensup bir milletvekili arkadaşın Kırşehir'
de takibettiği türlü ivicaçlı siyaset malûmdur.) 
(30.VI.1955 tarih înkad 15) 

Bundan açıkça görülüyor ki, Kırşehir'in se$. 
miş olduğu milletvekilini Başvekil tasvibetmedi^ 
için Kırşehir'in vilâyet halinden çıkarjlmasma 
lüzum görülmüştür. Bu, vatandaşların kapajı 
hücrede verdikleri gizli rey yüzünden ceza gör
meleri demektir. Bunu hiçbir suretle tasvibetmi-
yeceğinize eminiz. 

1954 seçimini mütaakıp fevkalâde fırtınalı 
bir hava içinde yapılan toplantıda kabul edilen 
bu kanunun tadilinde cemiyetimiz için ancak 
fayda Vardır. 

Şimdi size diğer bir fıkra okuyorum. «Muh
terem arkadaşlar; eğer bir vilâyetin halkı, mil
letvekilleri tarafından böylesine idlâl edilmiş 
olursa hakikatleri ifade etmenin bir siyasi ted
bir zarureti haline geldiğini de kabul etmek ye
rinde olur.* 

Kırşehir'in vilâyet halinden çıkarılması Mr 
siyasi tiedbir olarak düşünülmüştür. Son derece 
isabetsiz, yanlış ve zararlıdır. Kırşehir'in bize 
kıymetli milletvekilleri göndermekten başka. 
hiçbir kusuru yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, coğrafi mevkii, 
İdari mevkii ve bilhassa halkının çok kibar ve 
yetişmiş, çok vatansever oluşları Rakımından 
Kırşehir sizlerin her suretle dikkat ve şefkati
nize ve adalet hislerinize lâyıktır. (Soldan, Kır
şehir'in avukatı mısın? sesleri) 

REİJ3 — Müsaade ediniz efendim. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Müsaade bu

yurun arkadaşlar, Kırşehir halkının vatan ca
miası içindeki geniş hizmetleri her muharebede 
kendisini göstermiştir. İstiklâl Harbinde Kırşe
hir halkı, içinde hiçbir zabıta kuwetinin*bulun-
madığı devrelerde, yalnız kendi sükûnetSü mu
hafaza edenek örnek olmakla kalmamış, zengin 
hir mmtaka olmadığı halde nerede bîr aieş çık
mışsa oraya canla ve başla koşarak örnek feda; 
karlıklar göstermişlerdir. (Sağdan, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Kırşehir halkın?» 
centilmen, nâzik ve son derece insani vasfı üze
rinde size diğer bir misal söyliyeceğim. 
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Ankara'da bir resmî davette bulunuyordum. 

Garbi"'- Almanya'dan bir ticaret heyeti gelmiş, 
Hükümetimizle temas etmek istiyordu. Heyet 
reisiyle o davette tanıştım. Konuşurken yarın 
kırşehir'e gideceğim dedi. Hayretimi mucip oldu. 
Sordum, Anlattı. İkinci Cihan Harbinde An
kara'da bir müessesede mütehassıs olarak çalışı
yordum.. Harb çıktı beni de diğer milletler te-
beası gibi kampa aldılar, ve Kırşehir'e gönder
diler. Dilini bilmediğim bir yere, hiç görmedi
ğim bu şehre gittim ve şu kadar müddet kaldım. 
Bu halka . o kadar meftun, o kadar minnettar 
oldum ki burada Ankara'da vazifem icabı iki gün 
kalacağım, yarın sabahleyin erkenden gidip akşa
ma dönmeye çalışacağım «ve bu halkı tekrar görüp 
minnetlerimi, takdirlerimi ve şükranlarımı arz 
edeceğim. 

Arkadaşlar, bu kadar hassas bir halkın bir 
seçimdeki reylerinin tasvibedilmemesi gibi bir 
haksızlıktan dolayı şereflerinden bu kadar de
rin bir surette yaralanmış olması elbette ki sizin 
üzerinizde de derin bir acı husule getirmiş ola
caktır. 

REİS — İki dakikanız kaldı, efendim. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Abana için, 

dahi bunu kaza halinden çıkarıp köy haline ge
tiren, teklifin gerekçesi der ki burası siyasi ka-
natini muhafazakârlığında ısrar yüzünden vak-' 
tiyle kaza haline getirilmiştir. Birçok sebepler 
sayar, bu sebepler içinde bunu da sayar. Hal-
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buki Abana'nm kaza haline gelmesi 1945 yı
landa olmuştur. ıj(945 te yapılan bir kazayı 
memleketin siyasi kanaatinin muhafazası veya 
ademimuhafazası gibi bir sebebe bağlamak, ka
bul olmaz. Ondan sonra çok partili devirde hal
kı daimî olarak, yahut çokluk olarak C. H. 
Partisine rey vermiştir diye bir kaza halkı ce
za görmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, seçim emniyeti bakı
mından ruhi, vicdani tesir itibariyle Kırşehir'in 
tekrar vilâyet Abana'nm tekrar kaza haline 
getirilmesi son derece zaruri ve faydalı bir iştir. 

Düşüncesiz politika adamları iktidar parti
sine rey vermediği için Kırşehir'in başına ge
len yarın her hangi bir vilâyet veya kazanın ba
sma gelebilir propagandasını zararlı bir surette 
yaymaktadırlar. Bunu yaymalarının ehemmi
yeti yoktur. Böyle bir sözden kaçınmak için tek
lif yapmıyoruz. Teklifi münhasıran bir adalet 
duygusunun tatmini için; şerefiyle yaşıyan bir 
memleket halkının yarasının tedavisi için istir
ham ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Sağdan, alkışlar). 

REİS — Grup reis ve sözcülerinin tahdit 
buyurulan konuşma müddetine göre söz verece
ğim hatip arkadaşın sözünü kesmek mecburiyeti 
hâsıl olacaktır. Bu itibarla bugün saat 15 de 
toplanmak üzere celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van,) îhsan Gülez (Bolu) 

(Denizli seçim bölgesine kadar yoklama ya
pıldı.) 

REİS —r Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum. Dahiliye Vekâleti Bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde müzakereye devanı ediyo
ruz. SÖz Başvekilindir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, teessürle itirai 
etmek lâzımgelir ki, çok nadir'zamanlara ve kı
sa müddetlere münhasır bâzı devreler istisna edi
lecek olursa, demokratik hayâta girdiğimiz gün
den beri iktidar ile muhalefet ve muhtelif par
tilerin de kendi aralarında cereyan etmiş olan 
mücadeleler hiç de ümit verici olmamıştır. Bilâ
kis,, bu mücadeleler bizleri, demokrasinin geliş
mesinden ve istikbalinden hattâ memleketin 

. emniyet ve ikbalinden şüphe ettirecek ve endi
şelere sevk edecek bir manzara ve mahiyet arz 
edegelmiştir. 

Meselâ ve bilhassa buı bütçe müzakerelerinin 
başladığı andan itibaren devam edegelen ve mak
sat tahtında olarak devam ettirilen mücadele tar
zı üzerinde duralım. O zaman görürüz ki, güya 
demokratik nizamın kaidelerinin tesisi ve bu niza
mın tekâmül ve tekemmülü için olduğu iddiasiyle 
girişilen birçok teşebbüs ve hareketler, mahiyetleri 
itibariyle demokrasinin yıkılmasını intacedecek ve 
tamamen bu maksatla tasarlanmış bir tabiyenin 
unsurlarından ibarettir. 

Bunun böyle olduğu gözden kaçmamalı ve 
unutulmamalıdır. Memleketin hürriyet rejimi 
içinde rahatça inkişaf etmesi bakımından bu yı
kıcı manevraları derin bir elemle müşahade et
memek imkânı yoktur. Bilhassa dün gece, müca
deleler öyle bir şiddet derecesine çıkmıştı ki, insan 
gayriihtiyari «acaba ne oluyor? Bu yol bizi bir 
kardeş kavgasına mı götürmektedir?» diye sora
cağı geliyor ve İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve 
İtilâf fıkraları arasındaki mücadeleleri meşum 
hâtıraları akla gelerek, «acaba Türkiye'de tekrar 

ona benzer hâdiseler'mi yer alacaktır?» endişe ve 
elemi kalb ve vicdanlarımıza doluyordu. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Burada konuşan öyle hatipler oldu ki, kendi

lerini birer Namık Kemal farzettiier ve bunun 
cezbesine kapılarak, yaşadığımız zamanları Ab-
dülhâmit devri addettiler ve kendilerini böyle 
bu kadar çirkin ve aynı zamanda bu derece insaf
sız bir kâzip hayalin cazibesine kaptırarak ba
ğırdılar, haykırdılar, ve mevcut siyasi hürriyeti 
sere serpe kullandıkları halde sanki namevcut ve 
istihsali İâzımgelen bir hürriyet varmış gibi, bu
nun hasretini terennüm ettiler. Zaman zaman, bu 
mücadeleler, bir kördöğüşü haline geldi. 

Arkadaşlar; , 
Böylesine meşum ve aynı zamanda sebepsiz ve 

maddesiz bir mücadele tarzına bu derece keskin 
ve şiddetli hislerle bağlanmış bulunanların yapa
cağı münakaşalardan memleket için, elbette ki bir 
faide değil ancak büyük zarar ve hüsranlar doğa
bilirdi. İşte bu düşünce ile, bu işin sonu nereye 
varacak endişesi kainlerimizi gerçekten kapla
makta idi. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Demokrat Parti kurulduğundan beri çok cid

dî mücadelelerden geçmiş, müşkül şartlar karşı
sındaki vazifesini ifaya çalışmış ve bugüne ka
dar açıkalınla millet huzurunda mevki alabil
mek imkân ve iktidarını, hamdolsun daima mu
hafaza etmiştir. Biz, önümüzdeki mücadelelerden 
ve müşküllerden korkan bir parti değiliz. Zaman 
zaman, demokrasinin gereği gibi yerleşerek sü
ratle gelişmesi ve bu memlekette, -teneffüs ettiği
miz hava kadar tabiî bir hürriyet ikliminin hâ
sıl olması için gösterdiğimiz samimî gayretlerin 
ve iyi niyetlerin bir ihtiraz ve hattâ bir iltica^ 
ile teslimiyet mânasına alındığını ve buna göre 
muameleye tutulduğunu görünce, elbette ki, her 
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hangi bir endişemiz olmadığını ve demokrasiyi 
tesis vazifemize, bildiğimiz ve inandığımız gibi 
devam edecek kadar cesaret've karar sahibi bu
lunduğumuzu, ortaya koymak mecburiyetinde 
kaldık. 

Şimdi söyliyeceklerimi de gene bir ihtiraz ya
hut bir iltica ve teslimiyet telâkki etmemelerini 
bütün arkadaşlarımdan rica ederim. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bütün bu kör dövüşü içinde, memleket hayı-

rına hiçbir fayda getirmiyecek olan bir mücade
le tarzının cereyanı esnasında, bir küçük teselli 
penceresini îsmail Hakkı Akyüz arkadaşımız açtı. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bir iktidar tasavvur ediniz ki, iki defa mille

tin mutlak itimadına mazhar olmuş, sık fasılalar
la tekerrür eden birçok seçimlerde, ara seçimle
rinde, muhtar seçimlerinde, vilâyet seçimlerinde 
ve belediye seçimlerinde, bu milletin muhabbet 
ve itimadının kendisiyle bir olduğu tecelli etmiş
tir. Böyle bir iktidar, başındaki başkandan en 
son iltihak eden en genç azasına kadar toptan 
kötü olamaz. Bir milletin 7 seneden beri tevec
cühünü râyegân kıldığı bir iktidar, a dan z ye 
kadar kötü olamaz. Ne derseniz deyiniz, ne şe
kilde hareket ederseniz ediniz, ne kadar kötü-
îerseniz kötüleyiniz, işte memleket, işte millet.. 
Burada söylenen sözlerin onlarda mâkes buldu
ğu iddiasının müşahede edilmesine imkân yok
tur. 

Biz iktidara geldiğimiz andan berî öylesine 
fena muameleye mâruz kaldık ki, içimiz elemle 
doludur. Fakat, hiçbir zaman millet iradesinin 
bize yüklediği vazifeyi, tek başımıza kalsak da
hi, nihai muvaffakiyete erişinceye kadar, müca
dele etmekten asla yılmıyacağız. Biz, büyük bir 
azim ve cesaretle, tek başımıza dahi milleti-zafe
re eriştirecek hislerle ve vazife âşkîyle mütehalli 
bir iktidarız. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün öğleden evvel Cumhuriyet Halk Par

tisi Genel Başkanı Sayın înönü konuştu. Bende
niz maalesef burada bulunamadım, konuşmasını 
yukardan dinledim. Eğer burada olsaydım na-
sjl büyük bir tehalükle ve şevkle kendisini alkış
ladığımı görecektiniz. Aynı hislerle sizin de meşr 
bu olduğunuzdan eminim. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Hakikaten azimli ve kararlıyız. Müşkülâttan 

yılmıyoruz.. Millet iradesinin omuzlarımıza yük
lediği şerefli mesuliyeti, bü$ün icapları ile birlik
te sonuna kadar götüreceğiz ve bunun bize yük
lediği güç hizmetleri yerine getirerek, bu dâva
da, mutlaka muvaffak olacağız. 

Sizlere arz etmiş olduğum hisler ve böylesine 
bir vazife aşkı ile mücehhez ve mütehalli bu
lunan bir parti olduğumuz halde bize karşı da
ima öylesine yıpratıcı ve kıyasıya, yıkasıya bir 
mücadele takibedilmekte ve bundan dolayı da 
içimize Öyle bir öksüzlük çökmüş bulunmakta
dır ki, ismet inönü'nün itidal ifade eden söz
leri karşısında insani ve müşfik bir muameleye 
olan iştiyakımızın tesiriyle, kalblerimizin rik
kat ile dolduğunu gördük. Fakat sevgili arka
daşlarım, elbette ki, bir çiçekle bahar olmaz. 
inşallah baharı müjdeliyen başka çiçekler de 
açar. Demokrat Parti iktidarı, büyük bir mem
leket aşkı ve vazife duygusuyla kendini vatan 
ve millet hizmetine yüzde yüz vakfetmiş bulun
maktadır. 

Eğer bu memlekette, milletimiz ve insanları
mız için pek tabiî olan güzel hisler bizleri sevk 
ve idare edecek ve bu güzel hisler, her türlü ga
raz, kin've kıskançlık hislerini susturmak kud
retini gösterecek olursa, böylesine bir memle
ket aşkı ile bu memlekette hâlledemryeceğimiz 
hiçbir dâva kalmaz. (Bravo, sesleri, alkışlar.) 
Yeter ki; memleket işlerinde, memleket aşkiy-
le iyi niyet, rehberimiz olsun. Bunun aksi ise, 
bizi kardeş kavgasına götürür. . Bu da, ancak 
düşmanlarımızı«sevindirir. 

Bu sözlerimin, hem vatan aşkı, hem de necip 
ve asil hislerle mütehalli bulunan kendi grupu-
muz arkadaşlarımın da hislerine tercüman ol
duğuna eminim. (Soldan; bravo, sesleri, şiddet
li alkışlar) 

RElS — Cuhmuriyetçi Millet Partisi Meclis 
Grupu adına Osman Bölükbaşı. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) —• Muhterem arkadaşlar, zaman mü
sait olsa idi Sayın Başbakanın burada söyle
dikleri sözlere hâdiselerin realitelerin ışığı al
tında ben de tıpkı kendisi gibi mutedil bir 
üslûp ile temas ve onları dile getirerek, he
pinizin millî hislerine hitabetmek isterdik. Va
kit müsaade etmiyor, bir iki kelime ile Başve-
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kile cevap vereceğim. Çok iyi hatırlarlar 1955 
to bu memlekette muhalefetle iktidar arasın
da şahsî husumetlere dayanan gergin havanın 
zail olması icabettiği fikri ortaya atıldığı za
man, birçok şahsi ^yaralarla yaralı bir adam 
olmama rağmen bu havaya ilk def icabet eden 
adam oldum. Birgün Ankara Palasta Sayın 
Başvekile şunu söyledim. îki yüz kadar ar
kadaşın ortasında Menderes dedim, «Rejimin 
selâmeti namına bir ümit tomurcuğu peyda 
oldu. Allah bunu karşılıklı hiddetlerin siddei 
sevirinden esirgesin». Ne çareki, hâdiseler ümi
dimize hak vermedi, bildiğiniz şeyler oldu. 
İktidar rejim mevzuunda hiçbir adım atmadı 
geriye gitti İnönü'nün buradaki konuşmasın
dan çok mütehassis olduğunu, burada bulunsa 
idi alkışlıyacağım söylediler. Eğer bu hisleri 
her zaman devam ederse ben de Menderes'i 
alkışlıyacağım. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 
Muhterem arkadaşlar bir atalar sözümüz var. 
«Sel gider kum kalır». Partiler ve iktidarlar 
fânidir ebedî olan Millettir. ebedî olan 
vatandaşlıktır. (Bravo sesleri) Birbirimize 
dört günlük fâni dünyanın saltanatı için 
düşman olmak yolunu tutarsak, bundan 
yalnız biz zarar etmeyiz-, çocuklarımız, 
o üzerinde titrediğimiz çocuklarımız ve 
torunlarımız da zarar eder. İktidarla muhale
fetin en büyük ihtilâf noktası rejim davası
dır. Demokrat Parti kuruluşuna can veren se
beplere sadık kalsın. Yedi yıl geçmesine rağ
men rejim dâvasını samimiyetle ele alsın. İk
tisadi ve diğer sahalardaki bütün hatalarını 
teferruat olarak telâkki eder kendisini yeni 
tuttuğu yolda tebrik ederiz. (Sağdan bravo ses
leri, alkışlar). Hiç biri birimizin vatanperver
liğinden şüphe etmiyelim, hiç. 

Muhterem arkadaşlar, Başvekilin yaratmış 
olduğu bu mutedil hava içerisinde benim şid
detli bir konuşma yapacağımı beklemeyiniz. 
Ben ordu bozanlık edecek adam değilim. 
(Bravo sesleri) Rejim dâvasını halledecek in
sanların kulu kölesiyim. (Sağdan bravo ses
leri, şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar; Sayın İnönü'nün buradaki ko
nuşması ile bir Kırşehir meselesi buraya geldi, 
şu mutedil hava yaratıldı ve ben bu sözleri söy
lediğim için Kırşehir mevzuu üzerinde durmı-
yacağım. Yalnız, yalnız bir zihniyeti tebarüz 
ettirmek mecburiyetindeyim. Hâdiselerin ışığı 
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altında tebarüz eden bu zihniyet eminim ki, si-
zin vicdanlarınızda da tasvip ğörmiyecektir. 

Size bir hâdise zikredeceğim : Şahıslarını, 
mekânını sonunda arz edeceğim. Bir gün bir
kaç milletvekili seçim bölgesine gidiyorlar. Bir 
partinin başkanı genel kurul âzalariyle bera
ber bir lokantada yemek yerken hiç birinizin 
tasvibetmiyeceği barbar bir tecavüze mâruz 
kalıyorlar. Milletvekilleri arkadaşlarınız, bir 
partinin lideri her halde lokantada sandalya ile, 
şişe ile kavga yapacak insanlar olamaz. Bir 
kaç şerir ruhlu adam - hangi membadan tahrik 
edildiği üzerinde durmıyacağım - tecavüz edi
yorlar. Bu hâdiseden müteessir olan birkaç va
tandaş, bu hâdise ile o mahallin idare âmirinin 
alâkalı olduğu yolunda gazetelerde çıkan yazı 
üzerine bir telgraf çekiyorlar. Protesto telgrafı. 
Bu telgrafa o yerin idare âmirinin verdiği ce
vabın fotokopisi burada. Bir nüshası da aşağı -
yukarı bir buçuk sene evvel, o zamanın Dahi
liye Vekili olan Namık Gedik'e şu muhtıra ile 
birlikte iki milletvekili tarafından tevdi edil
miştir. Biz küçüle küçüle bir avuç kalmış alan 
bir imparatorluğun devamını ifade ederiz. Bu 
memleketin selâmeti namına, bu memlekette 
ırk dâvalarına yer vermemek lâzımdır. Bu mem
lekette - müsaade buyurun - bu memlekette va
tandaşları birbirine düşürecek, bu memleketin 
istikbalini tehdidedecek bir temayül ne iktidar
dan gelmeli, ne muhalefetten gelmeli. (Bravo 
sesleri) Böyle bir şey geldi mi, en büyük hassa
siyetini mesuliyet mevkiinde bulunanlar göster
melidir. 

Okuyorum size, matbuata da vaktiyle inti
kal etmiş olan vesikayı : Müteessir olarak tel
graf çeken vatandaşlara verilen cevaba bakınız. 
«İçkili bir lokantadaki sarhoşluk hâdisesinin 
yalan-akislerine inanarak çektiğiniz protesto 
telgrafını aldım. Zerre kadar müteessir olma
dım. Çünkü sâf ve temiz bir vatandaş olduğu
nuzu anladım. Bu hâdisenin iç yüzünü samimî 
ve açıkça yazan bitaraf filân yer gazetesinden 
bir tanesini gönderdim. (Gazete, o yerde ikti
dar partisinin organı.) Bunu okursanız vicda
nen muazzebolursunuz. Ben de siz jnuhterem 
vatandaşlarıma hakikati bildirmiş olmakla müs
terih olurum. Bu hâdisenin mürettibi filân yer 
mebusu ve Arap ırkından filân zattır.» (Kim 
sesleri) Sabredin, sabredin. Mütecavizler, şerir
ler bu vesikada namuslu vatandaşlar olarak tas-
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vır ediliyor. Namuslu vatandaş olarak,tasvir . 
edilen bu adamlardan biri bir avukatın evini ı 
günlerce taşlamaktan cürmümeşhut halinde ya
kalanmış ve mahkûm olmuş bir adamdır. Bu ve- | 
sika Dahiliye Vekiline şu muhtıra ile tevdi edi
liyor. Bekliyoruz, Meclise getirmiyoruz, kavga 
mevzuu yapmıyoruz, alâkalı makam elbette 
vazifesini yapacaktır, diyoruz. Aylar geçiyor, | 
seneler geçiyor, alâkalı makam şu ırkçılık dâva- I 
sı yapan bir adama Araptır demekle, onu tah
kir etmek istiyen adama bir muamele tatbik et
miyor; bir muamele tatbik ediliyor, kaymakam
ken vali yapılıyor, (tsmi, ismi sesleri) Müsaa
de buyurun, sabırlı olun. Tadı kaçmasın diye 
isimleri okumuyorum, sabırlı olun. ı 

Arkadaşlar; meseleyi ırkçılık zaviyesinden j 
alırsanız bu memleket için tehlikeli, meseleyi ; 
dış politika bakımından alırsanız bu memleket i 
için tehlikeli; biz muhalif muvafık hepimiz I 
Arap alemiyle candan bir dostluk kurmak, kar
deşlik münasebetleri kurmak .dâvasmdayız. 
Başvekilimiz bunu kendine vazife edinmiştir. 
Böyle bir Başvekilin başında bulunduğu bir hü- I 
kümefîn Dahiliye Vekili bir milletvekilini tez
yif ve tahkir için, bu adam Arap ırkmdandır 
diye ve vesikası yakalanan adama bir muame
le yapmıyor, vali yapıyor. Yarın bir Arap li
deri dese ki, Menderes, Arap ırkmdandır de
mek suretiyle kendi memleketinizde milletveki- I 
li olan bir adamı tahkir eden bir zihniyeti siz 
kaymakamlıktan valiliğe yükseltirseniz, sizin j 
Arap dostluğu mevzuundaki samimiyetinize na
sıl inanalım? En müşkül mevkide kalmak mu-
hahkaktır. (Gürültüler) (Yol gösteriyorsun ses
leri) Müsaade buyurun, ben yol göstermiyo- j 
rum, tabiî olan bir şeyi söylüyorum. Müsaade 
.buyuılırsanız şu hâdise karşısında lakayt ka
lıp, o kaymakamı vali yapan Dahiliye Vekili
ne .tarizde bulunsanız haklısınız. Ben hakikat- | 
leri sadece dile getiriyorum. (Soldan, gürültü-
ler) Müsaade buyurursanız isimlendirelim, kim
dir bu Arap ırkından denen milletvekili? Ha
taylı olduğu için Arap ırkmdandır denen zat 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'dir. -Ha
taylı milletvekilleri var burada, onun mektep 
arkadaşları, çocukluk arkadaşları vardır. Ken
disinin Türk olduğunu çok yakından bilirler. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Araplara vesika mı veriyorsunuz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — B u r a - i 
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da bana tariz edecek yerde, bu vesikaya rağ
men, bu cüreti gösteren zatı vali yapan Dahili-
ye Vekiline hiddet gösteriniz. însafm icabı bu
dur. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Perhizi bo
zuyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Boz
muyorum, hakikati söylüyorum. Kırşehir kaza 
olduktan sonra orada cereyan eden hâdisele
rin çeşnisini anlamak için zikrettiğim şu hâ
dise kâfidir. (Sağdan, alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu. 

HÜRRİYET PERTİSİ GENEL BAŞKANI 
FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlarım, Başvekil Beyefen
di bu ayın yirmisinden beri devam eden bütçe 
müzakereleri esnasındaki gergin havayı, iki 
taraf arasında müthiş ve amansız çekişmeyi 
nazarı itibara alarak ve bunların kendi yüre
ğinde ve hepimizin yüreğinde bıraktığı tor
tudan ibret dersi alarak Büyük Meclisin hu
zuruna geldi : «Ne oluyoruz? dedi. Kardeş kav
gasına mı gidiyoruz; eski İttihat - Terakki; 
İtilâf - Hürriyetin kavgasında mıyız? Bu işin 
sonu nereye varacak? dedi. Benim bunları söy
lememden maksadım sırf bu memlekete ve bu 
memleketin ulvî muhtedasına olan bu Meclise 
bir serin hava vermek içindir.; yoksa iltica ve 
ihtiraz için değildir» dedi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Azra
il© dahi iltica etmeyiz. (Gürültüler) 

REİS —'Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (De

vamla) — Hakikaten,, muhterem ve sevgili ar
kadaşlarım, Hürriyet Partisi Meclis Grupu ola
rak bu kürsüden ilk günden beri partimizin 
prensiplerini müdafaa eden ve çeşitli işlerin, bu 
memleketin bir senelik işlerinin tamamı demek 
olan bütçe üzerinde kendi fikirleri ve vicdan-
lariyle baş başa kalarak mücadele eden arka
daşlar ve bunun yanında her zaman işlerin git
tiği noktadan dolayı üzülen, ve buraya çıkıp 
birtek söz söylemek dahi istemiyen bir arkadaşı
nız -olarak bu iş nerelere gidiyor, diyordum. Fa
kat Başvekilde, benim eski arkadaşımda bir 
haleti ruhiye var. İnanın hiç kimseye tariz ede
cek değilim. Bu işlere bir çıkar noktayı hep 
beraber bulmak için çalışalım, uğraşalım. Bunu 
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aramak için konuşuyorum. Fakat bütün bunla
rı söyledikten sonra demin hülâsa ettiğim söz
leri - yine güzel sözlerdir ama - tek başımıza da 
kalsak bütün bu prensipleri savunmak, bunları 
yürütmek için mücadele edeceğim, diyor. 

Ey muhterem Adnan Menderes... Tek başı
na kalırsan, tek başına Demokrat Parti ile bera
ber kalırsan, bütün bu fikirleri müdafaa etmek 
için kendi kendine ve yalnız Demokrat Parti 
ile kâfi misin? Değildir, arkadaşlar... Bu nokta
da... Ben kendisini bilirim bir onörü olan adam
dır. îşte o noktada iltica etmiyeceğim derse 
etmiyecektir. ölür gider etmez. Biz de ölür gi
deriz etmeyiz. 

Bir kısmımız'bir yanda, bir kısmımız öbür 
yanda serilir, kalırız. Bunun böyle olmaması lâ
zımdır. Erkek insan, fikirlerinde sebat sahibi 
insan, onur sahibi bir insan bunu yapmaz... 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Fethi Çe-
likbaş'a söyle... 

FEVZt LÛTFI KARAOSMAN03LU (De
vamla) — Mustafa Bey; güzel bir saat içinde
yiz, yapma rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; biz bir şeyleri söylü
yor, inandığımız şeyleri söylüyoruz. Diğer mu
halif partili arkadaşlarımız da bir şeyler söylü
yor inandıkları şeyleri söylüyorlar, sizler de 
inandıklarınızı söylüyorsunuz. Fakat bu inan
dığımız şeylerin birer membaı vardır. Birer men
şei var, aslı var. O halde biribirimize niye tam 
ediyoruz? Niye Demokrat Parti sözcüleri, mü
messilleri veyahut Başvekil gelip derhal tariz 
ediyor, hücum ediyor? Eskiden böyleydi, şöy
leydi, diyor? 

Muhterem arkadaşlar; muhalifiz, sizi tenkid 
etmek için, fikirlerinizde ve efalinizde beğen
mediklerimizi söylemek için içinizden ayrıldık. 
Hattâ ayrılmadık, kovdunuz. Bu, bizim için ka
bahat mı, arkadaşlar? Şu fikirler içinde müs
pet olanlar kabahat addedilmediği gibi, muha
lif olanların da kabahat addedilmemesi lâzım-
gelmez mi? Sen niçin falan yerde şlınu yaptın? 
Biz içinizden çıktık. Hattâ bu Hürriyet Partisi, 
Demokrat Partiyi kuranların bir kısmı bu par
tide. Sizlere ve Hükümete yardım edenlerden 
bir kısmı burada. Ama bir fikir ayrılığı oldu, 
ayrıldık, ayardınız. O halde bu işleri tam mâna-
siyle demokrat nizamın emrettiği mâna ve çer
çeve içinde halletmeye çalışmak lâzımdır. Fakat, 
bunda gerek sizlerin gerek reisinizin ve bizim 
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muarızımız Adnan Menderes'in bizi inandırması 
lâzundır. Adnan Menderes dilinden, lisanından 

î bu kürsüde çok şeyler dinledik. Defalarla pren-
I sipler üstünde halledilmesi lâzımgelen noktaları 

izah ettik, izah ettiler. Ve kendileri de bunların 
düzeleceğini, Seçim Kanununun, Emeklilik Ka
nununun getirileceğini, vadetti. Bu memlekette 

I hakiki demokratik nizamı teyideden unsurları 
i meydana getirmek lâzundır, dedi. Fakat arka

daşlar, daha dün burada bir Vekil arkadaşım, 
I partimizin reisi bulunan arkadaşım, çıktı rejini 

buhranı yoktur, değişecek birşey yoktur dedi. 
Adliye Vekili, Seçim Kanununu getiriyor mu, 

I Anayasanın tadili lâzımgelir mi, gelmez mi? Bir 
I tek kelime bile almak mümkün olmuyor. 

Muhterem arkadaşlar, onun ötesinde inanır-
, sak ve,netekim biz bundan bir müddet evvel çı

kardığımız beyannamede bu memlekette demok
ratik nizamın icabettirdiği esaslar hazırlansın 
ve bu esasları hazırlamak için icabeden yola gi
rilsin. Her partiye, iktidar partisine yardımcı-

' yız. Hep beraber çalışmaya amadeyiz, demiş bir 
I partiyiz. (Sağdan, alkışlar) O halde bunları bek-
' lemek hakkımız değil midir? Bunları bulamaym-
; ca üzülürsek ve bunları bulamayınca bulmayı 

arzu ettiğimiz şeyler hususunda arkadaşlarım, 
parti sözcüleri, parti mümessilleri, muhalefet bu
rada konuşur tenkid eder, şurası şöyle, burası 

I böyle derse hakkımız yok mu arkadaşlar? Bu 
| büyük Meclis, bu yüksek kürsü niçin arkadaşlar? 

Sözü uzatmıyacağım. İktidar Partisinden, ekse-
I riyet partisinden ve onu temsil eden muhterem 
j xldnan Menderes'in söylediği nizamı teyit ve te-
I kideden esasların ve havanın kendi tabiriyle ik-
| limin ve rejimin bu memlekette anlaşarak, bera-
I ber olarak temin edileceğini kati olarak, fakat 

bu defa katı olarak bize söylediği zaman kendi
siyle hiçbir ihtilâfımız olmadan gayet dostane ve 

! hattâ bu fikir uğruna birçok dostlarımızla - en 
i güzel arkadaşlarımıza son vermiştik - tekrar dost 

olarak fakat esas noktalarda tenkidi erimize de
vam ederek, temennilerimizi izhar ederek bu 
memlekete lâyik olduğu temiz, necip, asil bir de
mokrasi havasının, ikliminin gelmiş olduğunu 
cümleye müjdeleyelim. 

Artık ne siz bizlere, «efendim enflâsyondan 
bahsediyorsunuz, bizi dışarıya başka türlü göste
riyorsunuz.» demezsiniz. Biz de sizlere kırıcı, 
şeyler söyliyelim. Zaten kırıcı değildi, fikirleri
mizi sarih olarak söylüyorduk, o kadar. 

/ 
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Arkadaşlar, türk çocukları büyük fikirterde 

elele yürümek mecburiyetindedir. Fikirler üstün
de münakaşa, hakikatlerin meydana çıkması için 
en güzel bir yoldur. Bu hakikatleri meydana çı
karmaya hepimiz mecburuz. (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Çok muhterem arkadaşlarım, sırasiyle 
görüşen arkadaşlarımın temas ettikleri mevzu
larda şimdilik arzı cevap etmeden, Bölükbaşı 
arkadaşımızın biraz evvel yapmış olduğu konuş
mada, Dahiliye Vekili olarak değil, Dahiliye 
Vekili Namık Gedik olarak, bendenize atfen ifa
de buyurdukları hususu cevaplandırayım. 

Hâdisenin sadece bir cephesini müsaade eder
lerse burada arz edeceğim. Diğer cephesini ifa
de etmek istemiyorum. Hakikaten böyle bir hâ
dise cereyan etmiştir. Ve muhterem Ahmet Bil
gin arkadaşımız, bendeniz Dahiliye Vekilliğin
den ayrılmadan kısa bir zaman evvel kendileri 
Vekâlete teşrif etmişlerdi. Kendileri ile görüş
tüm. Bendenize intikal ettirmiş oldukları bu 
meseleyi tahkik edeceğimi vadettim. Ve tevdi 
ettikleri fotokopinin yazılış tarzını asla tasvib-
etmediğimi ve büyük bir üzüntü duyduğumu 
hatırlarlar. Hâdisenin bundan sonraki safahati-
ni bilmedikleri için, ben ayrıldıktan sonra o ar
kadaşın valiliğe getirilmiş olması noktasından 
işi ele alarak, bana intikal ettirilmiş -olmasına 
rağmen, hiç değilse dikkati çekilmiş olması lâ-
zimgelirken, bunun yapılmamış olması ve vali
liğe getirilmiş olması hususunda tarizde bulun
dular. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Size 
bildirildiği söylenmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Zatıâliniz Namık Gedik dediniz diye 
arz ediyorum. Bu idarecinin dikkati tarafımdan 
çekilmiş ve bu tarz suitefehhümlere yol açabile
cek ve haklı olarak üzerinde hassasiyet gösteri
lecek meselelerde çok dikkatli olması hususu 
kendisine bildirilmiştir. 

* Bu noktaya kısaca temas ettikten sonra bi
raz evvel Başvekilimiz bu hâdiseyi ifade etmiş 
olmalarının dışında Sayın Bölükbaşı ve nihayet 
Hürriyet Partisi sözcüsü ve başkanı olan arka
daşımızın görüşmeleri, konuşmalarının havasına 
esasen uyan bir zihniyet, bir kanaat ve haleti ru-
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hiye ile burada bendeniz de kısaca noktai naza
rımı arz edeceğim. 

Dahiliye Vekâleti bütçesinde Cumhuriyet 
Halk Partisi adına ilk defa söz almış olan Sayın 
İnönü'nün idari teşkilâtımızın bir meselesi ola
rak ifade ettikleri Kırşehir'in kaza yapılmış ol
ması hakkındaki görüş ve beyanlarını bendeniz 
de hakikaten yerimden büyük bir heyecanla 
dinledim. Bu sebeple evvelâ kendilerine arzı ce
vap edeceğim. 

Şunu büyük bir sevinçle ifade edeyim ki, 
günlerden beri Büyük Meclisin çatısı altında ce
reyan etmekte olan görüşmelerin zaman zaman 
vicdanlarımızı da yaralamış olduğundan üzün
tüde idim. Bu hava belki de bundan sonra daha 
müsait ve memleketin büyük menfaatlerini ko
rumaya matuf bir ruh ve mâna içinde devam 
edebilecektir. 

Şu veya bu sebeple çok defa haklı veya hak
sız, bir bakıma şahıslara müteveccih gibi görü
nen ve fakat hakikatte millî varlığımızı bilerek 
ve bilmiyerek zaıfa uğratabilecek olan ihtiras 
ve kinin artık bütün bir memleket ufkunda çal
dırılmak istenen meşum çanlarım memleketimi
ze karşı duyduğumuz ve duymaya mecbur oldu
ğumuz vatanperverlik his ve vecibelerimizle hep 
beraber susturalım. 

Muhterem arkadaşlar; görüşmelerden edin
miş olduğumuz kanaat şudur ki; meselâ Kırşe
hir mevzuunda görüşen Sayın İnönü Başveki
limizin bu kanunun müzakeresi sırasında bura
da vâki beyanlarını alarak bir cümleyi Meclis 
huzurunda okudular. Bu okunan cümle üzerin
de dikkatle Öurmak faydalı olur. Biz bugüne 
kadar gelen iddiaların külliyen vâridolamıya-
cağmı reddetmek istemiyoruz. Ve fakat bilhas
sa şu cümlede ifadesini bulan f «Bilfarz böyle 
olsa dahi» şeklindeki • başlangıcı takibeden ifa
deler burada yüzde yüz iddia edildiği gibi si
yasi bir maksatla idari teşkilâtımızda birtakım 
tasarruflar yapilmış olduğu mânasına asla gel
mez. Nitekim bunun yanında Nevşehir'in vilâ
yet olması keyfiyetini Sayın İnönü memnuni
yetle tasvibetmiş olduğunu ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, aramızda Hükümet, 
iktidar ve muhalefet olarak zaman zaman birta
kım ihtilâflar, birtakım anlaşmazlıklar, hattâ 
birtakım karşılıklı kusur ve kabahatler olabilir. 
Fakat her şeyden evvel kabul etmek mecburi
yetinde olduğumuz bir hakikat bizi bu müşkül-
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lerden kurtarmaya kâfidir. Müştereken koru
mak mecburiyetinde bulunduğumuz memleketin 
büyük menfaatleri hesabına aradaki bu anlaş
mazlıkları, bu ihtilâfları büyük milletimizin 
millî şuurundan yaktığımız bir mesuliyet meşa-
lesiyle içimizdeki ocakları tutuşturmak suretiy
le aramıza giren buzları eritir ve ihtilâf lan ko
laylıkla (halledebiliriz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — İnşal
lah. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Bizim samimî kanaatimiz budur. Bu 
sözlerimi burada ifade ederken şu görüşmelere 
kadar devam eden ve Büyük Meclisin çatısının 
dışına taşmak suretiyle vatandaş vicdanında 
büyük üzüntü ve endişeler yaratan sözleri, Tü
zük veya Büyük Meclis karariyle zabıtlardan 
çıkarmak mümkün olamamışsa da hafızalardan 
ve vicdanlardan silmenin müşterek tedbirlerini 
alalım. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Ahmet Bilgin.... Sataşmadan dolayı 
mı söz istiyorsunuz? Riyaset, şahsınıza vâki sa
taşmadan değil, isminizden bahsedilmiş olma
sından dolayı söz vermektedir, buyurun beye
fendi. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım; yegâne kabahati Hatay'da doğ
maktan başka bir şey olmıyan Ahmet Bilgin ar
kadaşınızı elbette yakinen bilirsiniz. (Böyle ko
nuşmaya lüzum yok sesleri) (Seni tanıyoruz 
sesleri) (Hatay'da doğmak kabahat mi sesleri) 

Müsaade buyurun efendim; içimde ukde ka
lanları huzurunuzda ifade edeyim. 

Ben o bölgenin en yüksek idare makamını iş
gal eden bir zat tarafından vicdanımı titreten. 
kalbimi yaralıyan, kalbimi kanatan itham al
tında bırakıldım. Bugüne kadar içim kan ağ
lıyordu, yine de ağlıyor arkadaşlar. 

Ben, genç yaşımda, mektepten çıktıktan son
ra İstiklâl Mücadelesi başladı. Memleketim iş
gal olundu. Memleketimin yabancı bayrak al
tında kalmasına tahammül edemiyerek, memle
ketim düşman istilâsından kurtuluncaya kadar 
dönmemeye karar verdim, İstiklâl Mücadelesi
nin sonuna kadar Polatlı'da hizmet etmiş bir 
insanım, özbeöz Türk olan bir insanın soyunun 
Arap diye başka bir millete izafe edilmesi bir 
insanı rencide etmez mi, bundan ıstırap duy-
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maz mı arkadaşlar? Bu sözlerimle sizlerin vic
danlarınıza hitabederek kürsüden iniyorum. 
(Şiddetli alkışlar) 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Mehmet Hazer (Kars). 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA MEHMET HAZER (Kars) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Hükümet 
Başkanının biraz evvel başlıyan ve yıllardan 
beri hasretini çektiğimiz bir tatbikatın işareti 
olan sözlerini dinledikten sonra konuşmamı ve 
hazırlıklarımı bu esasa göre yapacağım. Def
terleri bir tarafa koyacağım. (Bravo sesleri) 
Bu hava içinde, fakat dâvası, meselesi olan bir 
partinin mensubu olarak konuşmama başlıyo
rum. (Bravo sesleri) 

Muhterem, arkadaşlarım, Sayın Başbakan; 
«Kalblerimizde memleket aşkı ve iyi niyet hâ- , 
kim oldukça • halledilmiyecek bir mesele olmaz. 
Bu sözlerimle Grup arkadaşlarımın hissiyatına 
da tercüman olduğuma eminim.» diye buyurdu
lar. 

Demokrasiye olan inancımızdan, iyi niye
timizden Sayın Başvekilin ve muhterem arka
daşlarımın emin olmalarını isterim. Aziz arka
daşlar, şimdiye kadar yaptığımız tenkidler, serd-
ettiğimiz mütalâalarla halline çalıştığımız bir
çok memleket meselesi, demokrasi ve rejim 
meselelerimiz vardır. Arkadaşlar, dün Sayın 
Başbakan rejimden bahsederken şöyle buyur
muşlardı : Demokrasimizin iklim ve havası ya
ratılmıştır, demişlerdi. Biz bu iklimle demokrasi 
atmosfer yaratılmıyacağma eminiz. Bizim bek
lediğimiz atmos bu değildir. Bizim, yerine ge
tirilmesini istediğimiz dâvalarımız vardır. 

Vatandaşa eşit muamele yapılması, nimet 
ve külfette müsavat, seçim emniyeti, Devlet 
memurlarının yalnız kanuna tâbi olması gibi 
çok basit, insaf sahibi her insanın kabul ede
ceği dâvalarımız vardır. 

Biz, çocuk gibi, tek sözle dâvasından vaz
geçmiş vaziyete düşmek istemiyoruz. Biz, Baş
vekilin, birlikte halledilemiyecek bir memleket 
meselesi yoktur, sözünü büyük bir heyecanla 
dinledik ve sevindik. 

Aziz arkadaşlarım, bizim yaptığımız ten-
kidlerde kullandığımız bazan sert, bazan mu
tedil olan kelimelerimizin hepsinin hedefi bel
ki biraz ikazkâr tesir yapmak maksadına mâ-
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tuftur. Başka hiçbir maksadımız yoktur. (Bra
vo sesleri) Dünü hatırlıyarak millî ve müşte
rek maziyi, hiçbir Türkün tasvibetmiyeeeği bir 
menzileye indirmek suretiyle siyasi muvaffa
kiyet temin etmek, vatandaşın kalbinde yer 
kazanmak imkânı yoktur. 

Bizim dâvamız şöyle hulâsa edilebilir : As
gari şart olarak, rejimin 1950 seçimlerine ta
kaddüm eden günlere ircamı istiyoruz. Ve bu 
dâvamızı sonuna kadar takibedeeeğiz. İktidar 
ilk adımı atarsa, biz de kendisine yardımcı ola
cağız. Vatan ve millet meselelerinin yeniden 
tetkikine hazırız. Demokratik esaslara göre 

x bugünkü şartlar içinde dâvalarımızı hiçbir za
man halledemeyiz. Ancak, bu meselelerin va'di 
yapılıp da tahakkuk etmiyen bâzı meseleler gi-

' bi, sürüncemede kalmaya da tahammülü yok
tur. Artık seçim sathı mailine girmiş bulunu
yoruz. Bu meseleleri şimdiden ele alırsak, an
cak seçime kadar halledebiliriz. Anayasa mah
kemesi, iki Meclis meselesi, seçim emniyeti ve 
diğer seçime taallûk eden m-eseleler bu aradadır 
arkadaşlar. 

Biz o kanaatteyiz ki; rejim meseleleri halle
dilirse iktisadi meseleler de, ticari meseleler de 
halledilebilir. İçinde bulunduğumuz dünya şart
ları; dâhil olduğumuz NATO'nun prensipleri 
bizi bu manzume içinde teşkilâtlanmaya icbar 
etmektedir arkadaşlar. 

Bu heyecan içinde diğer şikâyetleri tekrar 
etmiyeceğim. Aziz arkadaşlarım; biz hakikaten 
büyük meseleler karşımda bulunan, nüfusu, im
kânı az olan bir milletiz. Kuvvetlerimizi birbiri
mizi çekiştirmek suretiyle israf etmek elbette 
vatanın, milletin ve hepimizin zararınadır. Ama 
bu, memleket meselelerinin enine boyuna mü 
nakaşa edilmesine mâni olmamalıdır. Bu hava 
içinde de dâvadan vazgeçmemiz beklenemez. 
Gönül ister ki her meseleyi, hattâ askerî mese
leleri bilen boyuna münakaşa edelim. Samimî 
olarak inanıyoruz ki, münakaşalar olmadıkça doğ
ru ve hak yol bulunamaz. Dünyanın tecrübe et
tiği demokrasi bu yoldan gelmiş ve bu merhale
ye ancak bu suretle varmıştır. 

Arkadaşlar, tenkid olrmyan, müzakere ve mü
nakaşa olmıyan yerde ne fikirler tebellür eder, 
ne doğru bir yola nede isabetli bir görüşe va
rılabilir. Eğer böyle olsa idi tek parti devrin
den çok parti devrine geçmek için çeşitli müca
deleler yapmanın bir mânası olmaması lâzımge-
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lirdi. Türk milleti bizi, 1950 de vardığımız mer
haleden daha ilerde görmek istiyor. Hep beraber 
bu merhaleye varmalıyız arkadaşlar. Demokrasi 
bir nizam ve iman meselesidir. Bu imanı kalpleri
mizde duymaktayız. Hükümet bunları yapsın ve 
biz kendisine bu yolda yardım edelim. Aksi tak
dirde biz dâvalarımızdan vazgeçmiyeceğiz ve 
bunları sonuna kadar savunacağız arkadaşlar. 
(Sağdan, alkışlar). 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanak
kale) — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 

! Dahiliye Vekâletimizin bütçesini geçen sene ol
duğu gibi bu yılda- teşkilât personel ve mev
zuat olmak üzere 3 kısma ayırmış ve bu mevzu
lara ait tenkidlerimizi birer birer mucip sebeple
riyle tesbit eylemiştik. 

Grup sözcülerinin 10 dakikadan fazla konıı-
şamamaları hakkındaki yüksek kararınız mu
vacehesinde ve vaktin darlığı dolayısiyle mülki 
teşkilâta, personele ait görüşlerimizi arz edeme-

j menin üzüntüsü içindeyiz. 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak yalnız 

mevzuata ait görüş ve dileklerimizi sunmakla 
iktifa ediyoruz. 

Mevzuat.: 
Geçen seneki bütçe konuşmamızda âmme hiz

metleri dolayısiyle vatandaşı çok yakından alâ
kadar eden kanunlarımızın bir kısmının antide
mokratik, bâzılarının da antidemokratik hü
kümleri ihtiva ettiğini söylemiş, misaller vermiş 

i ve 4 Nisan 1941 tarihli Vekiller Heyeti kararı 
ile teşkil olunan ilim heyeti tarafından verilen 
2 Şubat 1952 tarihli rapordan bahsetmiştik. Ge
çen sene bütçe tenkid ve temennilerini cevaplı-
yan Sayın Etem Menderes bu hususa temas et
memişti. Aynı mevzu ile alâkalı olarak bu sene 
Bütçe Komisyonunda Muhterem Vekilimiz Na
mık Gedik'e, 4 Nisan 1951 tarihli Vekiller Heye
ti kararı ile ilim heyeti tarafından tetkik edilip 
tesbit olunan antidemokratik kanunlardan, Da
hiliye Vekâletince kaldırılması lüzumlu ve zaru
ri görülenler var mıdır? Sualine Muhterem Ve
kil «hayır» cevabını verdi. Bu cevabı yanlış an-

I lamayı çok isterim. Hem doktor, hem Dahiliye 
1 Vekili olması itibariyle Sayın Namık Gedik, va

tandaş kalbinin nasıl çarptığını, nabzının nasıl 
attığını hiç şüphesiz ki, bilmesi lâzımdır. 

I Millî idare ile teşekkül etmiş olan meclisi 
umumilerle belediye meclislerinin Vekiller He-
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yeti karariyle fesholunacağma müteallik 1da-
rei umumiyei vilâyat Kanununun 152, Belediye-
Kanununun 53 ncü maddeleri, Polis vazife ve 
salâhiyet Kanunu, Ceza Kanunumuzun 159 ncu 
maddeleri ve diğerleri meriyette iken, ilim he
yeti tarafından tetkik olunan antidemokratik 
kanunlar arasında Dahiliye Vekâletince kaldı
rılması lüzumlu ve zaruri görülenler olmadığını 
beyan etmek, demokrasi telâkkisiyle ne derece 
kabili teliftir, bilmiyoruz. 

Muhterem Vekilimize göre, belki Toplantılar 
ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 6761 sayılı 
Kanun da antidemokratik değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Toplantılar ve gös
teri yürüyüşü hakkındaki 6761 sayılı Kanun, 
kelimenin tam mânasiyle antidemokratiktir. 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak ifade et
mek isteriz ki, Teşkilâtı Esasiye kanunlariyle 
tahtı emniyete alınmış olan bir hakkı bertaraf 
veya bu hakkı tahdideden her türlü teşriî, ka-
zai ve idari tasarruflar antidemokratiktir. 

Toplanma, insanın gezmek, uyumak, yemek 
ve içmek gibi tabiî haklarından biridir. însan 
tarih boyunca bundan istifade etmiştir. Milâttan 
çok evvel eski Atina'da Agora, eski Roma'da 
Forum yalnız birer çarşı ve pazar yeri değildir. 
Agora ve Forum'da Atinalı ve Romalı toplanır, 
günün politikasını ele alır, içini döker, site işle
rini, kendi işlerini konuşurdu. Atinalı ve Roma
lı vatandaş, her hangi bir fikir veya müessese
nin leh ve aleyhindeki sözleri dinlemeden evvel, 
bunlara inanmaz, bunları tasvibetmezdi. 

Türkçemize içtima olarak intikal etmiş olan 
miting îngiliz vatandaşının fert ve söz hürriye
tinin tabiî bir neticesidir. 

îngiliz hukuk telâkkisine göre A suç teşkil 
etmemek üzere her hangi bir" şeyi. 

İstediği yerde ve zamanda söylemek, B ve C 
de A nm sözlerini dinlemek üzere sözleşip birleş
mek hakkını haizdirler. A, B ve C nin hareket
leri, âmme nizamını bozmadığı müddetçe toplan
ma hakkı İngiliz vatandaşının gezmek, yemek ve 
içmek gibi en tabiî haklarındandır. Hiçbir kim
se bu hakkı onlardan nezedemez. 

Hayd Pare daimî bir Forum halindedir. Ora
da İngiltere Kreliçesi aleyhine konuşulur. Ora
da din aleyhine konuşulur. Hükümet şiddetle 
tenkid edilir. Orada da polisler vardır. Vazifele
ri zabıt tutmak ve hatipleri dağıtmaktan ziyade 
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hatiplerin her hangi bir müdahaleye ve taarruza 
uğramamalarını menetmektir. 

Büyük ihtilâlden evvel Fransa'da her türlü 
toplantılar ki, ayaklanma başlangıcı telâkki edi
lir ve önlenirdi. Hattâ fuarların ve panayırların 
açılması bile Kiralın iznine bağlıydı. 1791 Ka
nunu Esasisi Polis kanunlarına riayet etmek şar-
tiyle silâhsız toplantılara izin verdi. Birçok is
tihalelerden sonra 3 ncü Cumhuriyette 1881 ta
rihli Kanun bütün toplantıların serbest olduğu
nu ilân etti. 

Devri istibdatta bir. toplantı hakkı düşünmek, 
hiç şüphesiz ki, mümkün değildir. Hürriyeti mü-
taakıp kabul ̂ olunan 1325 tarihli İçtimaatı Umu
miye, 1328 tarihli Tecemmuat kanunları Fransız 
kanunlarından tercüme idi. _ Bu kanunlara göre 
gayrimüsellâh olmak, müruru ubura mâni olma
mak üzere umumi îçtimalar akdi hürdü. Kanun 
hükümlerine riayet edilmek üzere ruhsat istihsa
line lüzum yoktu. 

Geçen sene tasvip buyurmuş olduğunuz 6761 
sayılı toplantılar ve gösteri yürüyüşleri kanunun 
metnindeki insan hak ve hürriyetlerini berta
raf ve tahdideden antidemokratik hükümler üze
rinde duracak değiliz. Hemen şunu arz ve işa
ret etmek isteriz ki, 6961 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri için 
Mülkiye Âmirinin müsaadesini istihsal şartı koş
makla Teşkilâtı Esasiye Kanununda münafi, in
san hak ve hürriyetlerini tahdideden tamamen 
antidemokratik bir hüküm vaz'etmiştir. 48 se
ne evvel, yani 1908 senesinde, toplantı veya gös
teri yürüyüşleri için izin almak mecburiyeti yok
tu. Sadece beyanname vermek kâfi görülüyordu. 
1956 senesi, idare âmirinin izni şart koşulmuş
tur. Buna niçin lüzum görülmüştür, arkadaşla
rım? 

İçtîmaatı Umumiye ve Tecemmuat kanunla
rı Meşrutiyet sarhoşluğu içinde tatbik edilmiş
tir. Bu kanunlar ittihatçılar devrinde mer'i idi. 
Mütareke senelerinin meşum günlerinde, işgal 
kuvvetlerinin zırhlı, top, makinalı tüfeklerine, 
Nemrut Mustafa Divanı Harbine rağmen tatbik 
olunmuştur. Bu kanunlar Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti zamanmda, Cumhuriyet hükümetleri 
zamanında, tek parti devrinde ve mamulünbih 
olmuş 27 . VI . 1956 tarihine kadar yürürlükte 
kalmıştır. 

Şimdi kendi kendimize soralım. Bu kânunla
rın yarım asra varan tatbik devresi içinde mem-
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lekotte kaç isyan çıkmıştır. Kaç vatandaşımızın 
burnu kanamış, Devlete ve hükümete hakaret 
suçlarından dolayı kaç vatandaşımız mahkûm ol
muştur? Türkiyemizde böyle ağır hükümleri ih
tiva eden bir kanunun kabul ve tatbik etmeye 
sevk eden âmil nedir? Türk milleti 48 sene ev
velki rüştünü mü kaybetmiştir? Yoksa bugün
kü hükümet 48 sene evvelki hükümetlerden daha 
mı âciz ve zayıftır? 

îçtimaatı Umumiye Kanununun siyasi parti
ler tarafından suiistimal edilmiş olduğu iddiası 
tek taraflı ve mesnetsizdir. 

Arkadaşlarım; hürriyetin suiistimal edildiği 
iddiası ile hürriyetleri tahdidetmek insan hak 
ve hürriyetlerine, insan şahsiyet ve haysiyetine 
ağır bir -tesaddi ve tecavüzde bulunmaktadır. Bir 
iktidar Mecliste ne kadar kahir bir ekseriyete sa-
hibolursa olsun bütün millet değildir. Böyle bir 
tasarruf ve hattâ düşüncede bulunmak hakkını 
kendisinde görmemelidir. 

însan hak ve hürriyetlerine, insan haysiyet 
ve şahsiyetine hürmetkar memleketlerde büyük 
mitingler yapılmaktadır. Veya yapılacaktır da. 
Daha dün 6761 sayılı Kanunun Yüksek Heyeti
nizce kabulünden 6 ay sonra Londra'da 20 000 
kişinin iştirakiyle büyük bir miting yapıldı bu 
miting de hükümetin Mısır siyaseti şiddetle tak
bih ve tenkidedildi. Netice ne oldu. Biliyor mu
sunuz arkadaşlar, Muhafazakâr parti dağılmadı, 
çökmedi, yalnız tek bir adam siyasi hayatı Cum
huriyet hayatımız kadar yaşlı bir adam, Eden 
hem Başvekillikten hem de mebusluktan çekildi. 
Bugünkü Muhafazakâr Parti, dünkü Muhafaza
kâr Partiden, bugünkü İngiliz Hükümeti dünkü 
ingiliz Hükümetinden daha mı zayıf veya iti
barsızdır? 

Şurada üzüntü ile arz etmek isteriz ki, bu
günkü Hükümette, 6761 sayılı Kanundaki an
tidemokratik hükümlerini genişleten antide-. 
mokratik temayüller endişe verici bir şekil ve 
mahiyet almaktadır. Dahiliye Vekâletimiz Yük
sek Heyetinizin salâhiyet ve hakları ile tedahül 
teşkil edecek surette tahminler yaptığı, diğer 
bir tâbirle tefsir yoluna sapıldığı da vardır. Bu 
hususta size çok enteresan bir misal arz edece
ğim: 

Dahiliye Vekâletimiz 14. X n . 1956 tarihli 
emniyet 112567 sayılı tamimi ile, ilmî maksat
larla kurulmuş olan teşekküllerin mensubolduk-
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lan müesseselerde tıbbi ve ilmî müsamereler 
tertibedemiyeceklerini valiliklere bildirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yirminci asrın son
larında hür ve medeni âlemde, (hiçbir memle
ket gösteremezsiniz ki, tıbbi ve ilmî müsamere-
lerin yasak olduğunu müeddi hükümler bulun
sun. 

2 Kasım 1950 tarihinde Büyük Millet Mecli
sinin 9 ncu Devre ilk toplantısının açılışı dola-
yısiyle mûtat resmî nutkunu iradetmiş olan 
Devlet Reisimiz: «Şimdi memlekette umumi hu
kuk nizamını, demokrasinin ruhu olan hürri
yet, bilhassa »fert hürriyeti anlayışına göre her 
sahada yeniden ayarlamanın sırası gelmiştir. 
Anayasa hükümlerinin bu anlayış içinde kur
duğu ahenge aykırı ve antidemokratik kanun
lar, sistemli bir tarama ile tesbit ve tadil edil
mektedir. Bunlara ait tasarılar tetkikinize arz 
edilmek üzere hazırlanmıştır.» diyordu. 

Bu işaret ve vaitlerden mülhem olan Adnan 
Menderes hükümetlerinin programlarındaki ede
biyata bu espri hâkim olmuş, Demokrat Parti 
Meclis Grupunun 29 Kasım hareketi sonunda 
Sayın Menderes: «Evvelâ idare cihazımızı ehem
miyetle ele almak ve onu süratle işler, (halkı
mızın hizmetine en iyi bir şekilde intibak eden 
bir tekemmüle eriştirmek istiyoruz. Bu husus
la alâkalı olarak emeklilik müddetinin daha ev
vel olduğu gibi otuz seneye çıkarılmasını, bâzı 
menfi tesir ve telâkkileri önliyeceği ve mevcut 
ise bu huzursuzluğu ortadan kaldıracağı için 
faydalı görmekteyiz.» demiştir. Ne hazin bir te* 
cellidir ki, bu iyi vaitlere rağmen Hükümet 
tarafından yeni antidemokratik lâyihalar geti
rilmiş ve bunlar Yüksek Heyetinizce kabul bu-
yurulmuştur. 

Sayın Dahiliye Vekilinden sormak isterim, 
6761 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Ka
nununun kaldırılmasına veya tadiline taraftar 
mıdır, eğer mebuslar takibediliyorsa, şikâyet 
vukuunda bunu hüsnüsuretle telâkki edecek 
midir? 

DAHİLÎYE VEKlLÎ NAMIK GEDÎK (Ay. 
dm) — Hiç şüphe etmeyin ondan. 

RElS — Safaeddin Karanakçı Bey, konuş
ma müddetinin bitmesine bir dakika,var, efen
dim. 

SAFAEDDlN KARANAKÇI (Devamla) — 
Bitiyor efendim, teşekkür efendim. 
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Çok muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek malûmları olduğu üzere, millet meclis

leri bütçeyi tetkik ederken, murakabesini yalnız 
rakamlara, şekle inhisar ettirmeyip, bütçenin tat
biki dolayısiyle Hükümet üzerindeki siyasi mu
rakabe hakkını da kullanırlar. Diğer bir tâbirle 
bütçe, Hükümet programının alâkalı mali yıl için
deki tatbikatından başka bir şey değildir. An
cak bu suretle millet meclisleri bütçeleri tetkik 
ederlerken, Hükümet programının o yıla taallûk 
eden hizmet ve tesislerini de tetkik etmek fırsa
tını bulmuş olurlar. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak, mebus
ların bütçe dolayısiyle vermiş oldukları reyin, 
mensubu oldukları partinin bir vesikası olmaktan 
ziyade milletvekâletinin bir belgesi olduğuna ina
nıyor. ve bunun tabiî bir neticesi olarak Hükü
metin Dahiliye Vekâletine taallûk eden işlerdeki 
bugünkü gidişini ve tutumunu tasvibetmiyoruz. 
(Sağdan, alkışlar.) 

REİS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
Grupu adına Tahir Taşer. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA TAHİR TAŞER (Kırşe
hir) — Çok muhterem arkadaşlar; Sayın Başve
kilin ve Dahiliye Vekilinin biraz evvel burada 
verdikleri izahattan ve ümit verici sözlerinden 
bir vatanperver olarak memnun olmamak kabil 
değildir. Biz Dördüncü Menderes Kabinesinin te
şekkülünü mütaakıp Hükümetçe okunan progra
mın da tahakkukunu aynı ümitle beklemiştik. 
Fakat ne yazık ki, bu program bugüne kadar bir 
türlü tahakkuk edememiştir. Bu programın bil
hassa rejime taallûk eden kısmının tahakkuk et
tirilmemesinden dolayi-şüphesiz üzüntü duymak
tayız. Fakat bugün gerek Sayın Başvekilin ve ge
rekse Dahiliye Vekilinin biraz evvel burada re
jim namı ve hesabına verdikleri ümit verici söz
lerini biz bir hüccet ve ilâm olarak telâkki ediyo
ruz. Bu sözlerin yakın zamanda tatbikata intika
lini dört gözle ve heyecanla beklediğimizi de ilâ
ve etmek isteriz. Bu temennilerimiz baki kal
makla beraber Dahiliye Vekâleti bütçesi hakkında 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu adına 
hazırladığımız tenkid ve temennilerimizi de bu
rada okumaktan kendimizi alamıyacağız. 

REİS — Zaman ölçüsü içinde. 
TAHİR TAŞER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; Dahiliye Vekâleti memleketin mad
di ve mânevi huzur ve asayişini ve Anayasamı-
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zm vatandaşlara tanıdığı hürriyetlerin tam ve 
kâmil bir şekilde temin ve muhafazasiyle mü
kellef mühim bir vekâlettir. Bu ehemmiyet bil
hassa çok partili hayata girdiğimiz tarihten bu 
yana her gün biraz daha artmış, Dahiliye Vekâ
letine hâkim olan zihniyet ve temayül vatandaş
ların gözlerinden kaçmıyacak kadar aşikâr bir 
hal almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, şu hakikati bir kere 
daha ifade etmek yerinde olur ki, idare meka
nizmasını ellerinde bulunduranların her türlü 
şaibeden uzak kalması halkın kayıtsız şartsız iti
madına mazhar olması demokratik bir idarenin 
icaplarındadır. 

idare âmirlerini yalnız kanundan ve vicda
nından aldığı ilhamla hareket eden iktidar de
ğişmelerinden müteessir olmıyan teminatlı birer 
unsur haline getirmek Demokrat Partinin de 
bilhassa muhalefette iken müdafaasını yaptığı 
siyasi mevzulardan biri idi. Esefle söylemek 
mecburiyetindeyim ki, Demokrat Parti iktida
rının yedi senelik iç politikasında bu hedefe 
varmak şöyle dursun bilhassa çıkardığı son Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu ile Türk 
milletini en aşağı 50 sene geriye götürmek gibi 
sakim ve tehlikeli bir yola girmiş bulunmakta
dır. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Sebebolanlar 
var. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, iktidarda bulunan bir partinin po
litikasında ne dereceye kadar muvaffak oldu
ğu programında tatbikini vadettiği hususları ye
rine getirip getirmemesiyle anlaşılabilen bir key
fiyettir. 

Takdir buyurursunuz ki, partilerin prog
ramları milletle yapılmış birer siyasi ve içtimai 
bir mukavele mahiyetindedir. Bu itibarla ikti
darda bulunan bir partinin meşruiyetinin de
vamı mukavele hükümlerine riayet etmesiyle 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasiyi millî 
menfaate ve insanlık haysiyetine en uygun bir 
prensip olarak tanıdığını, Türk milletinin si
yasi olgunluğuna inandığını, siyasi hayatın eşit 
haklara sahip partilerle yürüyeceğini seçimlerin 
serbestîliğini bozacak hareketleri millî hâkimi
yete karşı işlenmiş birer suç saydığını progra-
miyle kabul eden bir partinin, iktidarının 7 nci 
yılında bu prensiplere ne dereceye kadar riayet 
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ettiği, üzerinde miİîetçe durulacak mühim bir 
meseledir. " ı 

Millî hâkimiyet prensibinin bir neticesi ola
rak reylerini muhalif Cumhuriyetçi Millet Par
tisi lehinde kullanan, millî mücadelede göster
dikleri kahramanlıklarla Atatürk'ün takdir ve 
muhabbetine mazhar olmuş, temsilcileri olmak
la daima şeref ve iftihar duyduğumuz Kırşe
hirlilere karşı reva görülen yürekler acısı mu
amele ortada dururken (antr parantez şunu da 
kaydetmeden geçemiyeceğim. Biraz evvel Sa
yın Başvekil ve Dahiliye Vekilinin rejim nam 
ve hesabına ümit verici vaitlerine uyularak ha
talı olduğu bütün milletçe kabul ve teslim olu
nan Kırşehir Kanununun kısa zamanda lâğviy-
le eskisi gibi yine vilâyet haline getirilmesini 
istemekte olduğumuzu o memleketin bir millet
vekili olarak vazife telâkki ederim) Anayasa 
ile teminat altına alınan basın ve toplanma 
hürriyetleri, hususi birer kanunla işlemez bir 
hale getirilmişken artık bu memlekette demok
rasiden ve Türk milletinin siyasi olgunluğundan 
partilerin eşit haklara sahibolduklarından bah
setmenin gülünç bir şey olduğunu söylemekte 
bir mahzur olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, içişleri bütçesi müza
kere edilirken memurların bugünkü durumların
dan bâhsetmemeye imkân yoktur. Demokrat Par
ti programının memurların hal ve âtilerinin em
niyet altma alınması, aylıkların memur ve emek
lileri geçim kaygısından kurtaracak dereceye 
getirilmesi, memurların tâyin, terfi ve ceza
landırılmaları hususlarının takdirden ziyade ob -
jektif usullere bağlanması, çocuklarının okutul
masında memurlara kolaylıklar gösterilmesinin 
usulleştirilmesi vaid ve taahhüt olunduğu halde 
bu vaitlerin yerine getirilmesi beklenirken, yine 
Demokrat Parti iktidarının mevcut teminatı dahi 
yok edecek hükümler vaz'ettiğini esefle müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Nitekim 6435 sayılı Kanun 
memurların hal ve âtilerini teminat altına almak 
şöyle dursun bir memurun mukadderatını bir 
partilinin, bir ocak veya bucak başkanının şahsi 
takdir ve arzusuna bırakacak kadar memuru kü
çük Dır duruma düşürmüştür. Üstelik bu kanuna 
istinaden işinden çıkarılan bir memura kaza mer
cilerinin kapatılmış olması artık Demokrat Parti 
iktidarının memuru emrinde bir kul gibi çalış
tırmakta olduğunu göstermektedir. Demokratik 
idarede işçiler için bâzı haklar ve teminatlar ta-
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nmırken, âmme hizmeti gibi şerefli bir hizmet 
ifa eden memurların bu hale düşürülmelerini 
üzüntü ile karşılamamak kaabil değildir. Nitekim 
bu mahzurlar Hükümetimizce de kabul edilmiş 
olmalı ki, Emekli Kanununda olduğu gibi 6435 
sayılı Kanunun bir buçuk senelik tatbikatının 
zihinlerde bâzı tereddüt ve endişeler husule ge
tirdiği esbabı mucibesiyle kanunun birinci mad
desini değiştiren ve kaza mercilerine müracaat 
hakkını kaldıran 3 ncü maddesinin kaldırılması 
için 4 ncü Menderes Kabinesinin teşekkülünü 
mütaakıp hazırlanan bir lâyiha tanzim., ve Dahi
liye Encümenince de kabul edildiği halde bu lâ
yihanın bugüne kadar kanuniyet kesbetmemesi, 
Hükümetin eski zihniyetini devam ettirmek iste
diğini bir kere dahaa açığa vurmuş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; iyi bir idarenin gayesi, 
devletle bütün muamele ve münasebetlerinde 
yurddaşa tam bir emniyet vermektir. Bu bakım
dan idare âmirlerinin vatandaşlara tam eşitlik 
dairesinde muamele yapmaları partizan hareket
lerden sureti katiyede içtinabetmeleri şarttır. Bu 
yola kavuşan idare âmirlerinin taltif değil tec
ziye edilmeleri lâzımdır. Eski Kırşehir kayma
kamının tarafsızlıkla kabili telif olmıyan hare
ketlerine mukabil, Nevşehir Valiliğine terfi et
tirilmesi ve bu zatın hâlen partizan hareketlerine 
devamda bir mahzur görmemesi gözden kaçnıı-
yacak kadar aşikâr bir hal almıştır. 

Muhterem arkadaşlar; memur teminatı ve 
tarafsızlığı mevzuu üzerinde konuşurken Demok
rat Partinin muhalefette iken üzerinde durduğu 
meselelerden biri olan Memurin Muhakemat Ka
nunundan bahsetmemek kaabil değildir. Âmme 
hizmetlerini ifa edenlere karşı bir rüchan ve bir 
imtiyaz tanıyan bu kanunun bugünün ihtiyaç ve 
zaruretlerine göre ele alınması âcil bir zaruret 
halini almıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 91 nci maddesi, vilâyetler umu
ru, tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif esası üze
rine idare olunacağını âmir bulunmaktadır. 
Tatbikatta büyük faydalar temin edecek olan 
bu usulün bugüne kadar memleketimizde cari 
olmaması tenkide şayan bir keyfiyettir. De
mokratik bir idarenin teessüsünde mühim bir 
rol oynıyacak- olan bu meselenin ehemmiyet
le ele alınarak mahallî idareler bütçelerinin, 
salâhiyetlerinin artırılması, mahallen yapılacak 
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işler için merkeze yapılacak müracaat ve for
maliteleri önlemeye matuf olması bakımından 
çok temenniye şayan bir keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak bir mev
zua daha temas etmek istiyorum : Demin de 
arz ettiğim gibi padişahlar devrinden kalan 
ve bugünkü Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununa nazaran daha mütekâmil ve daha 
demokratik olduğu anlaşılan îçtimaatı Umumi
ye Kanununun lağvı ile toplantı hürriyetini 
ortadan kaldıran, Toplantı ve gösteri yürüyüş
leri Kanununun demokratik inkişafımıza mâni 
bir hüviyet ve karakter taşıdığı, birçok şikâ
yetleri mucibolan tatbikatiyle tezahür etmiş 
bulunmaktadır. Sayın Başvekil ve Dahiliye Ve
kilinin biraz evvel verdikleri ferahlatıcı hava
nın ve ümit verici sözlerin, bu kanun üzerin
de de, tesirini göstermesini, mezkûr kanununun 
demokratik bir hüviyet iktisabetmesini sağlı-
yacak tadilâtın yapılmasını partimiz grupu 
adına candan temenni eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarını. (Sağdan alkışlar) 

REÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu 
adına Hilmi Dura, Buyurun... 

HÎLMl DURA (Kastamonu) — Çok muhte
rem arkadaşlar, muhalefet partileri sözcüleri ar
kadaşlarımız konuşmalarına başlarlarken bu 
güzel havaya rağmen tenkid vazifemizi ifa et
meye devam edeceğiz, dediler. Ben bunu tek
rar ifadeyi icabettirmiyecek kadar .açık bir 
hakikat telâkki ediyorum. 

Demokrasilerde iktidar icra eder, muha
lefet de onu tenkid. Biz, müessese olarak ten-
kido daima taraftarız. 

Muhtelif zamanlarda tenkidlerden şikâyet
lerimiz olmuştur. Ama bu şikâyetlerimiz ten
kidin şeklinedir, asla tenkid müessesesine müte
veccih değildir. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Ama imkân 
vermiyorsunuz 

IIÎLMÎ DURA (Devamla) — Bu, muhalefeti 
vazifesinde ihmale sevk etmek maksadına elbet-
teki matuf değildir. Ben bir hatibin konuşmasın
dan böyle bir endişe sezer gibi oldum da onnn 
için bu noktayı da ilâve etmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımız di
yorlar ki, biz tenkidlerimizi yapacağız, kanun
larda değişiklik yapılmasını istiyeceğiz. Ken İl
leri gibi Demokrat Parti Meclis Grupunu teşkil 
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eden arkadaşlar da tenkidlerini yapacaklardır, 
icabettiği zaman kanunlarda değişiklik yapılma
sını da istiyeceklerdir. Fakat mesele gerek mu
halefet ve gerekse iktidar partisi grupu olarak 
vazifemiz, teklifleri yapmak ve ekseriyetin, d t? 
kararına razı olmaktır. Bu itibarla talebedüen 
şekilde çıkmıyacak bir kararı behemehal anti
demokratik bulmanın, behemehal Anayasaya 
mugayir bulmanın, behemehal ekseriyetin tahak
kümü göstermenin doğru olmıyacağma da işa
ret etmek isterim. Ve zaten Demokrasinin de ilk 
ve temel şartı, ekseriyetin kararına razı olmak 
şeklinde ifade edilir. Bunu tekrara da lüzum 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, havayı bozmak de
ğil ;... Filhakika partiler arasındaki siyasi müna
sebetleri bozmak istiyen, bunda menfaat gören 
şahıslar, demokrasilerde daima mevcut olmuştur 
ve mevcut olacaktır da. Fakat partilerin, parti
leri sevk ve idare edenlerin vazifesi bunları ön
lemek, bu gibi hareketleri tasvibetmediklerinî 
alenen ve millet huzurunda ifade etmek olmalı
dır. Size Demokrat Parti muhalefeti zamanın
dan güzel bir örnek vereceğim ve bunu gayet gü
zel şekilde o tarihteki Ulus gazetesinin neşret
miş olduğunu da ilâve edeceğim. Ulus gazetesi 
13 Eylül 1946 «Basın hürriyeti elbette bu değil
dir. Mecliste teessür ile karşılanan bir yazı (îz-
mir) gazetesinde çıkan bir fıkra dol ayısı ile Ad
nan Menderes de teessürlerini bildirdi ve bu ga
zetenin Demokrat Parti ile ilgisi olmadığını tas
rih etti. 

Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısın
da Matbuat Kanunu görüşülürken, îzmir Mil
letvekili Ekrem Oran, bu tasarıdaki hükümlerle 
önlenmesi hedef tutulan yayınlara dair bâzı mi
saller vermiş ve bu arada (îzmir) gazetesinde 
çıkan ve nesebi gaynsahih çocuklar başlığını ta
şıyan bir yazıyı da okumuştur. Birçok milletve
killeri tarafından (rezilâne) olarak tavsif olu
nan bu fıkra derin bir teessürle karşılanmıştır. 
Demokrat milletvekillerinden Adnan Menderes 
bu teessüre bütün kalbiyle iştirak ettiğini bu 
gibi yazıların gazetelerde çıkmasının bütün 
yurtdaşları haklı olarak müteessir edeceğini ifa
de etmiş ve (izmir) gazetesinin Demokrat Parti 
ile ilgisi olmadığını tasrih ederek... ve saire» 

Muhterem arkadaşlarım, az evvel işaret etti
ğim, partiler arası münasebetleri, bilhassa ikti
dar partisi ile muhalefetler arasındaki müna-
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seb etleri gerginleştirmek istiyen zümre ve şahıs- ı 
lar bulunabilir ve daima da bulunmuştur. Mu
halefet ve iktidar bu çatlak sesleri tasvibetme-
diğini "alenen ifade etmelidir. Basın Kanunu ve 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun ko
nuşulması sırasında iktidarı ve iktidar partisi
nin grupunu,. hattâ toptan itham eden sözler bu 
kürsüden mevzuubahsedildi. Ben şimdi oku
duğum yazıyı hatırlıyarak o vakit ne olur de
dim, muhalefet liderlerinden birisi şu sözleri 
tasvibetmediğini ifade etmiş olsalardı. Buna şa-
hidolduğumu hatırlamıyorum. Bugün içerisine 
girdiğimiz şu hava içinde böyle çatlak seslere 
tesadüf edersek iktidar ve muhalefet olarak ilk 
vazifemiz bu sözleri tasvib etmiyoruz, beyanı ol
malıdır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

REÎS — Sıradan söz alan Nusret Kirişcioğ-
lu arkadaşımız söz sırasını Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'na terkediyorlar. Buyurun, Erzurumlu-
oğlu. 

, ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Aziz arkadaşlarım; 

Dahiliye bütçesi ve dahilî politika dolayısiy
le memleketimizde hürriyet fikrinin ve en tabiî 
bir nizam olan demokrasinin Devlet hayatında 
ve bilhassa Aziz Milletimizin vicdanında müey-' 
yidesini bulunduğu şu anlarda, hepsinin birer 
vatanperver, millî müesseseler olan partiler ara
sı kardeşlik, dahilî sulh ve emniyet havasını ka
nuni tedbir ve teminatlarla daima estirmeyi de
ruhte ve şiar edinen iktidarımızın bu iyi niyet 
politikasını sam rüzgârlarından kurtararak şu 
anda estirilen ılık meltem rüzgârlarının Yüksek 
Mecliste ve vatan sathında yarattığı serinliği. 
takdirle karşılamak ifası en büyük bir vicdan 
borcudur, kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa içtimai inkı
lâplarımızın intikali devresini atlatmak üzere 
olduğu şu anlarda hiçbir siyasi partinin malı ol-
mıyan idareyi, memleket nizamının âdeta sigor-; 
tası olan bitaraflığını, mevcut kanunların tat
bikatı dolayısiyle münferit ve mevzii hâdiseler 
gösterilerek ihlâl etmek suretiyle bâzı. hareket
lere tevessül edilerek onu endişe ve tereddütlere 
sokarak göreceği hizmeti aksattırmak veya gör
dürmemek munsif ane bir hareket olamaz. îdare ci
hazı içinde yer alan ve en ileri demokrasi mem
leketlerinde bile daima rastlanan ve şahsi anla
yışlardan doğan bâzı münferit ve mevzii tatbik 
yanlışlıklarının büyük bir parti hâdisesi halin- | 

.1957 0 : 2 
de istismar ederek aylardan beri baskı mefhu
mu halinde sembolleştirmeyi, idare mekanizma
sına karşı bir baskı telâkki etmemek mümkün 
değildir. Bunu tam bir bitaraflık içinde Tıareket 
eden yüzlerce kanun tatbikçileri idare adamları
nın doğru ve samimî hareketine ve gayet olgun 
demokrasi anlayışına karşı çok yanlış bir görüş 
ve zihniyet olarak mütalâa etmekteyiz. 

Halk iradesinin hâkimiyeti olan demokrasi
yi, memleketimizde yerleşmeye başlamış olan 
demokrasi zihniyetini bâzı münferit hâdiselerle 
ilzam ederek onun ilerlemesini aziz milletin 
maddi ve mâneyi hürriyetinin geniş ufukları 
içinde saadet ve refaha kavuşmasını bâzı karan
lık emellerle kösteklemek asla doğru olamaz. 
(Bravo sesleri.) 

İktidarımız, bugün idare cihazını bütün va
tandaşların tam bir iç huzuru ile dertlerini dö
kecekleri birer âmme müessesesi haline getir-

v mistir. Bu cihet, bir taraftan bu vazifede bu
lunan vatandaşların müktesep haklarının ve is
tikbal emniyetlerinin kanunlarla sağlanması ile, 
diğer taraftan idare mesuliyetlerini üzerine 
alanların bu müesseselerin tarafsızlığını temin 
etmek zarureti zihniyetinin yerleşmesine vesile 
teşkil etmiştir. Biz şunu arz etmeliyiz ki, âm
me müesseselerinin başında bulunan ve vazifeli 
olan âmir ve memurların bu vazifelerini taraf
sızca büyük bir vicdan huzuru içinde görebil
mesi iktidarımızın tahakkuk ettirdiği ve titiz
lik gösterdiği hususların başında gelir. 

Başında bulunduğu âmme müessesesine, bu
günkü iktidar hükümetinin çok büyük maddi 
ve mânevi yardım ve müzahereti ile ve onun 
zihniyetiyle meşbu olarak, benlik ve varlık 
veren ve vazifesine sahip idarecinin nurlu reh
berliğinde tatbik kabiliyetini bulan hayati bir
çok mühim işlerde, eski mevzuatın meriyetine 
rağmen, para kudretiyle beraber iman ve emek 
kudretiyle ne varlıklar yaratıldığını, yaratılan 
bir sürü parlak eserlerde her zaman görmek 
mümkündür. Bugün vatandaş mülkiye âmirini 
yalnız kanundan ve vicdanından aldığı ilham
la hareket eden bir unsur olarak gördüğünden 
inşirah duymaktadır. Bu sebepledir ki, Dahili
ye Vekâleti ve idare âmir ve memurları bugün
kü demokratik zihniyetle meşbu olarak yalnız 
kanunlardan ve hizmet aşkından ilham ve di
rektif alarak memleketin huzur ve sükûnunu ve 
bu huzur ve sükûnun temelleri olan hak ve hür-
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riyetlerin devamını temin etme ve (her ne pa
hasına olursa olsun temadi ettirmek gibi büyük 
bir mesuliyetin altında vazifelerini tam ve me
deni bir zihniyet içerisinde müdrik olarak ta
rafsızca görmekte olduğuna kaani bulunuyoruz. 

Eski devrin ihmal ettiği bu mübarek yurdun 
ve bu aziz milletin topyekûn kalkınması, geliş
mesi yolunda vefakâr ve fedakâr idarecinin 
emeğini görmek daima mümkündür. Her şehir, 
her kasaba, her köyde, yollarda, çeşmelerde, 
âbidelerde iddiasız ve fakat verimli emeğini 
görmek daima ve daima mümkündür. Bugün
kü idarecinin her vakit gönlümüzü dolduran ve 
zaman zaman mesuliyet korkusunun üstüne çı
karak mübarek yurda ve aziz millete ne lazım
sa, ne yapmak mümkünse yapmış olmanın hu
zurundan başka hiçbir kayguya düşülmemiş ol
manın feragatini huzuru âlinizde belirtmeye ifa
sı lâzımgelen bir borç biliriz. Ne mutlu bu Mü
barek Vatanın daha mamur ve bu Aziz Milletin 
mesut ve müreffeh olması hususunda feragat ve 
fedakârlıkla çalışan hizmet görenlere. (Alkış
lar) 

REÎS — Hulusi Bozbey arkadaşımız sırada 
olmasına rağmen söz sırasını gene sırada olan 
Hamdi Sancar arkadaşımıza verdiği için söz 
Hamdı Sancar'm. Buyurun efendim. 

HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; 1957 bütçesinin müzakeresi 
boyunca henüz teneffüs etmeye başladığımız 
mesut havanın içinde daha mutedil daha soğuk
kanlı daha mâkul hislerin ışığı altında bulun
duğumuzu unutmadan Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunu üzerinde parti sözcüsü arka
daşlarımın durmuş olmalarından dolayı ve bu 
kanunun çıkarılışı sırasında sizin namınıza me
suliyet deruhde eden bir arkadaşınız sıfatiyle 
bir noktaya temas ederek huzurunuzdan ayrı
lacağım. 

Arkadaşlar, kanunlar umumiyetle bir hürri
yetin tahdidi mânasını mutlak surette tazam-
mun ederler. Her kanun bir hürriyeti tahdide-
der. Fakat bu tahdidin değeri, Devlet mefhu
mu içinde ayrılmaz bir unsur olan nizam fik
riyle mutlak serbesti- fikri arasındaki nâzik hu
dudu çizmekte gösterilen isabetle ölçülür. Bu
nun ölçülmesi yalnız meselelerin seyrine göre 
değil, kanunların ısdarına âmil ve saik olan 
meseleler cereyan ettiği zamanlardaki ahval ve 
şeraite göre yapılmalıdır. Bir misal, olarak şu 
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noktayı arz edeyim. Muhterem arkadaşlar, büt« 
çe müzakeresinin başladığı günçten bugüne ka
dar şu kürsüde mübalâğasız saatlerce Dahilî 
Nizamnamenin münakaşasını yapmadık mı? Fa
lan maddesine göre evvel mi söz almak lâzım, 
sonra mı söz almak lâzım dîye, usul şöyledir, 
usul böyledir diye konuşmalar yapmadık mı? 
Bütün bunlara karşı Başvekilimizin konuşma
sından sonra tekevvün eden mesut hava- içinde 
içtüzük hükümleri hakkında münakaşa edildi
ğine şahidolduk mu? O halde hükümler, kanun
lar, takyitlerin mâna ve şümulü, içinde bul
duğu ahval ve şeraittir. Biz grup olarak bütün 
temennimiz odur ki, hürriyeti tahdideden bütün 
kanunlar, günün birinde şimdi Büyük Millet 
Meclisinde hâsıl olan havanın benzeri bir atmos
fer vatan sathına şümullü bir şekilde yayılsın, 
hiç birinin tatbikine yer kalmasın ve tahditler 
kendiliğinden lüzumsuz vaziyete geçsin. (Sağ
dan, öyle şey yok sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun, müdahale etme
yiniz. 

HAMDÎ SANCAR (Devamla) —Muhterem 
arkadaşlar; itimat buyurun ki, şu kürsüye her 
hangi bir itiraz sesiyle karşılaşmak için çıkma
dım. 

MEHMET HAZER (Kars) — O kanunlar 
muhakkak surette kalkacaktır. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Bir an 
meselesi, gayet kolay. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Bu hüküm
süz hale gelmek mi demektir? 

HAMDÎ SANCAR (Devamla) — Arkadaş
lar ; o kanunlar kalkmıyacaktır veyahut, kalka-" 
çaktır demedim. O kanunların kalkmasını ih
zar edecek hava ve şartların yaratılmasına be
raber çalışalım dedim. Bu kanunların yarat
mak istediği hava meydana geldiği zaman bu 
kanunlar kendiliğinden lüzumsuz hale gelecek
tir. Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki Kanunla; 
propagandanın, seçim devresi içinde tahdidedil-
mesi istenmiştir. Esprisi bundan ibarettir. 

Bu espri acaba yalnız.bu zaman mı anlaşıl
mıştır zannediyorsunuz? Çok evvelden bu esp
ri hissedilmiş, bunun zarureti bu kürsüden üç 
sene evvel şimdi muhalefette bulunan bâzı ar
kadaşlarımız tarafından ifade olunmuştur. Ben 
bunların misalini bu güzel havanın bozulmama
sı için vermiyeceğim. Fakat birçok vesikalar 
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mevcuttur. Çok temenni ederiz ki, esmekte bu
lunan bu hava,bütçenin sonuna kadar, Büyük 
Millet Meclisinin ebedi hayatının sonuna devam 
etsin. 

Maruzatım budur. (Soldan, alkışlar) 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Bu 

kanunlar kaldıkça itiraz ve mücadelemiz devam 
edecektir. 

REÎS — Süleyman Çağlar (Kastamonu). 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Sözlerime Trafik Kanununun tatbikiyle baş

lıyorum. 
Trafik Kanunu tatbik mevkiine girdiği gün

den beri trafik kazaları hamdolsun azalmakta 
olduğu müşahede edilmekte ve trafik kazaları
nın ekserisinin süratten ileri geldiği de anlaşıl-

"tnaktadır. 
Trafik memurlarının vazifesi de çok ağır ve 

yorucu olduğu hepinizce malûmdur. 
Trafik kontrolleri mümkün olduğu kadar ar

tırılmalıdır. 
Şu hususa da işaret edeyim. 
Trafik memurlarının şehirlerarasında yap

tıkları kontrollarm da şoförlerimize lüzumsuz 
yere müşkülât çıkardıkları şikâyet edilmekte
dir. 

Sayın Dahiliye Vekili Namık Gedik'in bu iş 
üzerinde hassasiyetle duracağından emin bulu
nuyorum. 

Polisin yaptığı vazife çeşitli ve şerefli oldu
ğu kadar da tehlikeli ve yorucudur. Fakat ne 
kadar tehlikeli ve yorucu olsa dahi Türk zabı

t a s ı hiçbir zaman yılmadan, yorulmadan bu va
zifesini yapmaktadır. Cerâimler tetkik edilecek 
olursa faili meçhul suç ve suçlu yok demektir. 

iktidarımız zamanında Türk polisine lâyık 
olduğu kıymet ve ehemmiyet verilmiş ve veril
mektedir. Fakat bu mesleki daha cazip bir hale 
getirebilmek için maddi refah ve rasyonel ça
lışma sisteminin tatbikinin zaruri olduğuna ka-
ani bulunuyorum. 

Polis ve jandarmamızın motorlu ve teknik 
vasıtalarla, az da olsa teçhiz edilmesiyle hâdi
selerin önlenmiş ve azalmış olduğu da şayanı 
memnuniyettir. 

Gümrük Muhafaza Kumandanlığının lağvı 
ile Jandarma Genel Kumandanlığına devredi
len bu vazife bilhassa Cenup hudutlarımızda mu-
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vaffakiyetle ifa edildiğini, kaçakçılarla yapılan 
mücadelede yüz binlerce lira değerinde mal ve' 
eşyanın müsadere edilmiş bulunduğunu öğreni
yor, iftihar ediyoruz. Bu mühim ve teöılikeli 
vazifede başarı gösteren Jandarma Umum Ku
mandanlığı mensuplarını huzurunuzda takdir 
ve tebriki bir borç sayarım. 

Jandarmanın umumi hizmetlerinde büyük 
yararlıklar gösteren uzatmalı er ve onbaşıların 
maaşları çok az aynı zamanda tekaüdiyeleri de 
yoktur. İktidarımız her sınıfın, işçi ve memur
ların tekaüdiyelerini kabul etmiş, hayatlarını 
teminat altında bulundurduğu halde adedleri 
çok az bulunan uzatmalı jandarmamızın duru
mu henüz ele alınmamıştır. Uzatmalı jandar
maların gerek maaş ve gerekse tekaütlüklerinin 
tanınması için tedbir alınmasında yine Muhte
rem Dahiliye Vekilinden rica ediyorum. Ordu
nun bir cüzü ve küçük kardeşi mesabesinde bu
lunan emniyet teşkilâtına da, ordu mensupları
na verilmiş bulunan tayın bedelinin verilmesin
de Yüksek Meclisin atıfetinden beklemekteler-
dir. 

İktidarımız zamanında eroin, afyon ve esrar 
gibi zehirli madde satan ve içenlerin cezaları 
artırılmakla bu gibi hâdiseler, azalmış olduğu 
Yüksek Heyetinizce malûmdur. 

Zehirli madde kadar da zararlı ve umumi 
ahlâk üzerine müessir bulunan kumarın cezası 
da çok azdır. 

Zehirli madde ile yapılan mücadele kadar 
kumarla da mücadele yapılmalı ve cezaları da 
ağırlaştırılmalıdır. 

Kumar her yerde yasaktır ve suçtur. Fakat 
adına bir kulüp takıldığı zaman mubah sayılı
yor; bâzı kulüpler vardır ki, çok daha serbest 
kumar oynanabilmek maksadiyle bilmem şu ku-
lüpğ bilmem bu kulüp ismi takıldıktan sonra 
buralarda serbestçe kumar oynanıldığı ve bu 
yüzden parasını, servetini, şerefini, hâttâ aklı
nı kaybedenlerin bulunduğu da müşalhade edil
miştir. 

Bu gibi yerlerde oynanan kumar hâdiseleri
nin önlenmesi için Sayın Dahiliye Vekilinin ica-
beden tedbirleri almasını bilhassa rica ediyorum. 

Memleketin umumi emniyet ve asayişinde 
muvaffakiyetle vazife ifa eden polis ve jandar
mamızı huzurunuzda tebrik etmeyi bir vazife 
sayarken sözlerime böylece son veriyorum. (Sol
dan, alkışlar) 
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REİS — Hüsnü Göktuğ. (Yok sesleri) 
Pertev Arat. (Yok sesleri) 
Nusret Kirişcioğlu. 
NUSKET KÎRİŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; gerilen sinirleri Başve
kilimizin yaptığı güzel konuşma âdeta bir ferah
latıcı kolonya tesiriyle teskin etmiş bulunmak
tadır. Bu sebeple konuşmalar için yaptığını ha
zırlıkları bir tarafa bıraktım. Bu güzel havaya 
ayak uydurarak^ artık sinirli bir adam haliy
le değil, gülerek konuşabiliyorum. Şüphesiz 
bu havaya rağmen bir Hükümet icraatının yi
ne olacağı, muhalefet grup sözcü veya mebus
larının bu icraatı yine tenkid edecekleri haki
kati ortada duracaktır. Yani bu güzel hava ile 
bertaraf edilen şey tenkid değildir. Bu hava 
sadece şahıslara ve müesseselere yapılan haka
retleri ortadan kaldıracak ve sözleri ikidebir 
kesen gürültüleri önliyecektir. Bütün mesele " 
bundan ibarettir. 

^afaeddin Karanakçı arkadaşımız havanın de
ğişikliği sebebiyle ilâve ettiği güzel sözlere rağ
men, eski yazılarım okuduğu için haklı bulma
dığım bâzı noktaları...-

SAFAEDDtN KARANAKÇI (Çanakkale) 
— . Grupumuzun fikirleridir. 

NUSRETKİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Bu
rada belirterek, gruplarına cevap teşkil etmek 
üzere bâzı malûmatı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, antidemokratik ka
nunları tefrik etmek üzere kurulan ilmî heyet 
antidemokratik kanun ve hükümleri şöyle tarif 
etmjştir. «hürriyeti lüztımsuz yere tahdideden 
hükümler antidemokratiktir.» Demek oluyor ki, 
bir hükmün antidemokratik olup olmadığı, o 
hükmün şevkine sebebolup olmadığı meselesinin 
münakaşasını icabettirir. Bu münakaşada parti
ler arasında görüş farkı bulunabilir. Fakat bu 
görüş farkının bizi hakaretlere ve küfürlere sevk 
etmemesi ieabeder. 

Safaeddin Karanakçı arkadaşımız, Hyde-
. park'ta söylenen serbest nutuklardan bahsettiler. 
Ben kendilerine bu nutukların, bu parkın kapısı 
önünde tekrar edilemiyeceğini İfade etmek iste
rim. Bir parkta söylenen ve kapısında dahi tek
rar edilmesi caiz olmıyân sözleri, dünyaşümûl -
ilim meselesi olarak buraya getirmek caiz de
ğildir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, gö
rülen lüzum üzerine çıkarılmıştır. Buna rağmen 
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eski bâzı tecavüzlere şahidolduk. Bu tecavüz
lerin tevlit ettiği bâzı tatbikat hakikaten bir kı
sım arkadaşlarımızı üzdü. 

Ben, bu tatbikatın yanlış olduğu bir yeri mi
sal olarak arz edeceğim; Kars vilâyetinin vali 
vekili yanlış bir tatbikat yapmış, keyfiyet vekâ
lete intikal etmiştir. Vekâlet meseleyi tahkik 
etmiş, yapılan muamelenin doğru olmadığını tes-
bit ve vali vekilini vekillikten almıştır. ^Bu tat
bikat arkadaşlarımızın şikâyet .ettiği nevidendir. 
Ama hunim geniş tatbik yeri bulduğu bir hâdise 
de olabilir. Buna rağmen bu kanun lüzumludur 
ve fiilî durumu muayyen isimler tahtında devam 
ettirmeye kalkmak, bir zorlama yoluna gitmek 
doğru değildir. .... 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) -~ Muh

terem arkadaşlar, vaktin bitmesi sebebiyle, -yeni 
bir bahse geçemiyeceğim. Bu güzel havanın de
vam etmesini.:. ' • 

MUAZFFER TİMUR (Urfa) — Ne zamana 
kadar? . 

REİS — Müsaade buyurunuz, efendim. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla)' Ve 

meselâ böyle sataşmalarla ihlâl edilene kadar de
vam etmesini temenni etmekteyim. 

REİS — Mehmet Zeki Tulunay. 
MEHMET ZEKİ TOLUNAY (Malatya) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başvekilin konuş-
- masından sonra bu mukajikîes kürsüye gelen 
her arkadaş bu güzel havanın bozulmasını ar
zu etmiyor. Ve haklıdırlar. Ve hiç kimsenin bu 
havanın bozulması yükünü omuzlarına alacağı
nı zannetmiyorum. (Sen de bozma, sesleri) * 

Havayı bozma diye ikazda bulunanlara te
şekkür ederim. Böyle bir niyetim yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, yalnız bu demek değil
dir ki, muhalefet şu kürsüde haklı tenkidlerin-
den vazgeçecektir. Hayır. Bu, gayet tabiî bir hak
kımızdır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — İstediğin gibi 
konuşabilirsin. * 

MEHMET ZEKİ TULUNAY '(Devamla) — 
Suat Başol'a teşekkür ederim; salâhiyet verdik
leri için. 

Efendim, verilen kısa zaman içinde Seçim 
Kanununun bâzı aksaklıklarından bahsetmek 
mümkün değildir. Şüphesiz yetişmez. Yalnız arz 
edeyim ki, vatandaşa takdir hakkı vermiyen bir 
Seçim Kanununun memlekette cari olduğu bir 
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müddet içinde demokrasinin olacağı kanaatin
de değiliz. Havayı bozmak makşadiyle söylemi
yorum, kanaatim budur. Bu,kanun vatandaş 
takdirine hak vermiyor. Vatandaş istemediği bi
risini silip diğerini yazamıyor. Diyeceksiniz ki, 
birint silip diğerini yazamıyor ama, yeni bir lis
te tanzim etmiye hakkı vardır. Fakat tatbikatta 
çok güçlükler olacaktır. Bu husus seçmen vatan
daşın. okur yazar nispetindeki düşüklük, bütçe 
gerekçesinde istatistiklerle ifade edilmiştir. * 

Arkadaşlar; Toplantılar tfe göst^i yürüyüş
leri Kanundan hepimiz ıstırap çekiyoruz. Bu ka
nun hürriyetleri tahdidediei bir kanun olmakla 
beraber tatbikatta millet mümessilleri olan 
bizleri de cidden vazife ifasından alıkoymakta
dır. Muhalefetten gelen arkadaşlar bu kanunun 
tatbikatından ruhundan acı acı şikâyet etmek-
{edjrler.» Şimdi bendeniz huzurunuzda uzun uzun 
konuşarak sizlerin kıymetli vakitlerini almak is
temem. . Yalnız bir ciheti açıklamak isterim. Ar
kadaşlarla Niğde'de ve Mâraş'ta yaptığımız ge
zintilerde bu kanunun tatbikatında*'çok üzüntü 
duyduk. Fakat o zaman belki Dahiliye Vekili 
Sayın Namık Gedik değildi ama bu sandalyayı 
işgal eden yine bir arkadaşımız vardı. Sayın Ve
kil bütçenin ilk kısmındaki konuşmasında asa-

/yişin tanzim, kanunun tatbiki için polislerin va
zifeli • olduğunu işaret buyurdular. Polisler her 
zaman asayişi tanzim etmekle mükelleftir ama 

• benim kanaatimce ^ehir dahilindedir. Polis va
zife ve salâhiyetleri Kanununa göre şehir dâhi
linde vazife görürler. „ 
' Mâraş'ta dolaştığımız sırada şehir dâhilinde 
Bölükbaşı'nm da ifade ettiği gibi, kulağımızın 
dibinde karakol kurdular, bizi takibe^ttiler. 

Göksıın'a giderken Maraş'tan 60 kilometre 
uzakta (033) plâka sayılı bir jeep gördük. Nereye 
aidolduğunu sordum. Jeepin Maraş^ Ziraat Dai
resine aidolduğunu söylediler. İçinde i^i arka
daş vardı. Bunların kim olduğunu sorduğumuz 
vakit, partiye mensup arkadaşlarımız (polis 
memurudurlar buraya gelmişler. Belki Subaşma 
gezmeye gelmiş olabilirler diye de aklımıza gel
di. Biz hareket ettik, polis memurları da hareket 
etti. Söksün, Afşin ve-Elbistan'a gittik, gittiğimiz 
yerlerde adım âdım bizi takibettiler. Buna da po
lis memurlarının bir programı olabilir, diyemez
siniz. Şüphesiz bir arkadaşımızın izah buyurduk
ları .gibi bizim hayatımızı emniyete almak mak
şadiyle dolaşmış da değillerdir; Hattâ bu arada 
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tuhaf bir şey de oldu; arkadaşların bir kısmı El
bistan'dan Afşin'e bitti bir kısmımız da orada 
kaldık. Polis memurlar*-bu durumda şaşaladılar. 
Hattâ arkadaşlarımın gittiği yeri benden soran 
memura lâtife olarak Göksun'a gittiler, dedim 
bu söz üzerine oraya gitmişler, oradan Afşin'e 
ve oradan Elbistan'a gelmişler. Bu şekildeki ka
nun tatbikatı pek hazin olmuştur. Sayın Dahi-

Jiye Vekilinden bu kanunun tatbikatında çirkiıî 
hareketlere mahal vermemek için emir vermesi
ni rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; benim Dahiliye Vekilinden -
bir istirhamını daha olacaktır. Son zamanlarda 
bâzı nahiye merkezlerinin kaza haline ifrağı dü
şünülüyormuş ve bunun için bir hazırlık mev-
cudolduğunu işittim. Ne dereceye kadar doğru ol
duğunu bilmiyorum. Ama bizim Malatya'da da 
kaza olmaya lâyık bâzı nahiyelerimiz vardır. Bil
hassa bunların başında îsmetpaşa ve Yazıhan na
hiyeleri bulunmaktadır. Buralar hakikaten her 
bakımdan kaza olmaya lâyık ve nüfusu Jkesif 

, yerlerdir. (Gülüşmeler) 
, HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Hattâ vilâ
yet yapalım. ? 

MEHMET ZEKİ TULUNAÎ (Devamla) -
Îsmetpaşa nahiyesi deyince her kesin yüzünde 
bir tebessüm belirdi. 

REİS — Siz-sözünüze devam edin, efendim. 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

Himmet ölçmen arkadaşımın da temennisinin 
samimî olduğuna inanıyorum. Bu nahiyeler de 
kaza olacaklar meyanı^da var mıdır? Eğer yok
sa bu iki yeri de bu programa almalarını istir
ham ediyorum. (Alkışlar) x 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşîarım, muhalefet par
tilerine mensup ve Demokrat parti Grupundan 
olan mebus arkadaşlarımızın, samimiyete ve 
hüsnüniyete makrun olduğuna emin bulundu
ğum temenni vee arzularım burada mesul bir ve
kil olarak dinlemiş bulunuyorum. -

Bunlardan, muhalefet partilerine mensup ar
kadaşlarımızın bilhassa üzerinde durdukları me
selelerden bir tanesi, antidemokratik kanunlar 
ve bu kanunların Vekâletimizi alâkadar edenle
rinin değiştirilip değiştirilmiyeceğini ve bilhas
sa Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
tadili düşünülüp düşünülmediğini veya tatbika-
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tında ifade buyıırduklan bâzı mahzurlarının 
izalesi hususunda vekâlet olarak dikkatli ve mü
teyakkız bulunup bulunamıyaeağınıız noktaları 
teşkil etmektedir. 

Safaeddîn Karanakçı arkadaşımızın Bütçe 
Komisyonundaki sualini hatırlıyorum. Belki 
bendeniz orada tavzih edemedim. 

1951 senesinde antidemokratik kanunları 
tetkikle vazifelendirilmiş bulunan ilim Heyeti
nin iki katagoride tesbit etmiş olduğu kanun ve 
bâzı hükümler sarahaten tadadedilmiş, bunlar
dan bu suale muhatabolduğumuz sırada Büyük 
Millet Meclisine, bilhassa Dahiliye Encümenine 
sevk edilmiş olan Köy Kanunu, Belediye Kanu
nu ve daha evvel tahakkuk etmiş bulunan is
tanbul Belediyesinin vilâyetten tefrikine aidolan 
Kanun* Mecliste bulunmakta idi. Bu antidemok
ratik kanunlardan çok eskimiş oldukları halde 

.ve hattâ tatbikatta yerleri dahi kalmamış olan 
bâzı hükümler ve kanunlar bugün mevzuatımız
da yer almış olabilir. Bunların yeniden, tetkika 
tâbi tutulması elbette faydalıdır. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri Kanununun şimdi burada 
elbette münakaşasını yapacak değiliz. Zannede
rim buna hakkımız da yok. Bu kanun, muhte
lif siyasi parti sözcüleri tarafından üzerinde ge
niş müzakere ve münakaşadan sonra teşriî or
gan tarafından kabul edilmiş ve Dahiliye Vekâ
leti olarak icrasını temin ve mevcut hükümle
rini dikkatle tatbik etmek üzere bize tevdi edil
miş bir vesikadır. Ve bunun tatbikatının tarafı
mızdan dikkatli yapılması hususunu beklemek 
ve istemek arkadaşlarımın ve biı kanunun tatbi
katına muhatabolacak vatandaşlarımızın elbette 
hakkıdır, ilk günlerde yapılan tatbikatta bâzı 
aksaklıklar olmuş, üzücü birtakım hâdiseler ce
reyan etmiş ise, Dahiliye Vekâleti muttali olur 
olmaz bu aksaklıkları ıslah etmek yoluna git
miştir ve muhtelif tamimlerle ıslahın yapılmış 
olduğunu' idareci arkadaşlarım gayet iyi bilir
ler. Bundan böyle tatbikatı büyük bir dikkatle 
merkezden takip ve muhitte mahzur tevlidetmi-
yecek şekilde tanzimi hususunda icabeden te
yakkuzu göstereceğimizden emin olsunlar. 

YUSUF AZtZOĞLU (Diyarbakır) — Bu 
mevzuda bir sual sorabilir miyim, Reis Bey? 

DAHİLİYE VEKÎLÎ-NAMIK GEDlK (De
vamla) — Müsaade buyurun bitireyim sözümü. 
Safaeddin Karanakçı arkadaşım bir tamim
den bahsettiler. Müsaade buyururlarsa bunu 
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tashih değil, tavzih edeyim. Bahsettikleri 
14 . XII . 1956 tarihli vesika bilr tamim olma-
• 
yıp bir vekâlet yazısıdır. Ankara Valiliğinin 
Kanunun 12 nci maddesinin «D» fıkrasının tat
bikine ait bir istişari müracaatidir. Bu isti
zana vekâletimiz hukuk müşavirliği tarafından 
verilmiş bir cevaptır. Bunu kendilerine bu
rada ifade ettikten sonra bu mevzuda bu 
hukuki istizanı takibeden bir hukuki mütalâa 
üzerine de duralım. Bunu yeniden tetkik et
mekte fayda mülâhaza ettiğimizi bendeniz de 
kendilerine arz edeyim. 

Diğer arkadaşlarımın da aşağı - yukarı, an 
tidemokratik kanunlar, Anayasaya aykrırı ka
nunlar, Memurin rouhakemat Kanunu, vesair 
diğer görüşmelerini de bu beyanlarımla kar
şılamış olduğumu zannediyorum. 

Bu arada Kastamonu milletvekili arkadaşı
mız uzatmalıların -durumu hakkında bâzı te
mennilerde bulundular, bunlar hakkında Da
hiliye Encümeninden Bütçe, Encümenine inti
kal etmiş, emeklilik ve" sosyal hakları bakı-

. mından tanzim edilmiş biı kanun lâyihası 
mevcuttur. 

. Trafik memurlarının halkla ve şoförlerle 
olan münasebetlerimin daha iyi tanzim edilmesi 
hususundaki temennilere iştirak ederiz. 

Kumarla mücadele hususunda da bâzı hak 
lı temenniler ileri sürülmüş ve cezanın az ol
duğuna işaret buyurdular. Biz de vekâlet ola
rak aynı kanaatte olduğumuzu ifade ederiz. 

Tulunay arkadaşım bir hâdiseden tafsilen 
bahsettiler. Ben temin ederim ki, kendiler?M 
bir daha bize bu şikâyeti yapmıyacaklardır ve 
biz ^yaptırmamaya gayret edeceğiz. (Sağdan, 
inşallah sesleri) . , 

Yine Tulunay arkadaşım Malatya vilâye
tinde nahiye halinden kaza haline ifrağ edil
mesi arzu edilen ve muamelelerinin ikmal edil
miş olduğunu bildirdikleri Ismetpaşa nahi
yesinin kaza programına dâhil olup olmadığını 
sordular. Yüksek Meclise bu vesile ile kısaca mâ
ruzâtta bulunayım. 

Şimdiye kadar yapılmış olan ve muameleleri 
tamamen tekemmül etmiş müracaatleri ihtiva 
edecek dört yıllık bir programla, 64 kaza teşkilini 

. derpiş eden bir kanun teklifimiz Yüksek Meclise 
gelmek üzeredir. 

Ismetpaşa nahiyesi, Yüksek Meclisin tensip ve 
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tasvibine iktiran edecek olan bu teklifin içinde, 
dört yıllık programımız içinde bulunmaktadır. • 

Arkadaşlarımızın sormuş, oldukları suallere 
bu suretle ve kısaca cevaplarımı arz etmiş bulu
nuyorum. 

Yusuf Azizoğlu arkadaşımızın bu arada eğer 
soracaklar!'; varsa arzı cevaba hazırım. 

REÎS — Yusuf Azizoğlu. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Zatı âli

nizden Hükümet âzası ve bilhassa Dahiliye Ve- ! 
kili olarak beyanlarımıza kâfi derecede vuzuhlu , 
bulmadığım bir noktanın, açık olmasını rica ede
ceğim. 

Bu, Toplantı ve gösteri- yürüyüşleri Kanunu 
bir parti reisinin arkadaşlarına evinde yemek 
vermesine müdahale edecek kadar binbir anti -
demokratik tatbikatına hareketlere şahidolduğu-
muz vaziyetiyle hâlâ muhafazasına taraftar 
mısınız? Siz tatbikatı üzerinde" duruyorsunuz. 
Bir Hükümet âzası olarak bu kanunun kaldırılma
sına taraftar mısınız? Taraftar değilseniz Başve
kilin biraz evvöi yaratmak istediği partiler arası 
iyi münasebetlerin fiilî neticelerinden şüphe 
edersem beni haksız görür müsünüz? 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Buradaki beyanlafmızm üzülerek ifade » 
edeceğim; şu esnada bir pazarlık mevzuu yap
maya müsaidolmadjğmı yalnız bu mahzurlu te
lâkki edilen hususlarda tatbikat bakınvndan 
İslahların birlikte göstereceğimiz gayretlerle 
yerine getirebileceğini ifade ederim. Bu husus
ta bize düşen yazifeyi her zaman yerine getir

tmeye amadeyiz. (Soldan, alkışlar). 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Vazıh 

değildir. Demokles'in kılıcı baki kalacaktır. 
RElS — Ahmet Fırat, 
AHMET FIRAT (Malatya) — Vazgeçtim. 

Söyliyeceklerimi arkadaşım söyledi. 
SAFAEDDlN KARANAKÇI (Çanakkale) — 

Bir sual... 
Biraz evvel arkadaşım Yusuf Azizoğlu'na 

verdiğiniz cevapta, sorduğu sualleri tetkik bu
yuracağınızı vadettıniz. Zatı devletlerinden şu
nu öğrenmek istiyorum : Tamimin zihniyetini 
nasıl buluyorsunuz? Yani ilmî münazaraların bu 
kanunun şümulüne girip girmemesine taraftar 
mısınız, değil misiniz? 

DAHİLİYE VEKİLİ ıNAMHC GEDlK (De
vamla) — Tamimin hukuki bakımdan tetkika 
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lâyık görülmüş olmasını kâfi göreceğinizi zan
nederim. 

SAFAEDDlN KARANAKÇI (Çanakkale) — 
Burdur'da Belediye Meclisinin ekseriyetini Hür
riyet Partisi teşkil etmektedir. Bâzı sebepler 
dolayısiyle, seçilen reisin reisliği vekâletçe tas
dik edilmiyor. 

RElS — Bu sual mahiyetinden uzaktır. 
Efendim, şu anda Riyasete iki tane kifayet 

takriri gelmiştir. Kifayet talebedilmiş olmasına 
göre, Vekilden sonra bir mebus arkadaşa söz 
verdikten sonra kifayeti reylerinize arz edece
ğim. Şimdi söz sırası, sırası değişmiş plan'Hulu
si Bozbeyoğlu'na aittir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Grup Baş
kanı "olarak söz istemiştim, Reis Bey.. 

RElS — Efendim, arz ettiğim üzere Riya
sete kifayet takriri geldikten sonra Vekil dahi 
söz istese ona dahi söz verilemez : Dün olduğu 
gibi. Vekil sizden daha tercihli söz hakkına sa
hiptir. Bu sebeplerle evleviyetle zatıâlinize söz 
vermek mümkün değildir. 

FEVZİ ATAHAN (Hatay) — Ahmet Bilgin 
deminki konuşmasında Hataylılara hakaretamiz 
sözler, söyledi. Bu sebeple bir noktanın tavzihi
ni bir Hataylı olarak vazife bilirim. Bunun için 
bu mevzuda birkaç kelime konuşmam icabeder. 

REİS — Buyurun, Hulusi Bozbeyoğlu. 
IIULÛSÎ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar; Sayın Başvekil ve sayın ar
kadaşların buradaki beyanlarını memnuniyetle 
takibetmiş bulunuyoruz. Her üç parti arasında
ki münasebetlerin iyi dostluk havasında cere
yan etmesine matuf olan bu ^beyanlarından do
layı gerek Başvekile ve gerek diğer arkadaşlara 
teşekkür ederim. Bu münasebetlerin bundan 
böyle bütçe müzakerelerinin devamı boyunca 
bozulmamasını ve görüşmelerin daha dostane 
bir hava içinde geçmesini temenni eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
, REİS — Buyurun, Fevzi Atahan. 

. FEVZİ ATAHAN (Hatay) — Muhterem ar
kadaşlar, hepimizi alâkadar eden bir mevzu üze
rinde ve kifayeti müzakere aleyhinde konuş
mak mecburiyetindeyim. Cumhuriyetçi Millet 
Partisine mensup arkadaşımız Ahmet Bilgin 
Bey, kabahatinin Hatay'da doğmak olduğunu 
ifade etti. (öyle değil, sesleri) Buna cevap ver
meden kifayeti müzakere takririni reye koymak 
edna derecede hata olur, Bu iddiayı kabul et« 
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mek demek olur. Buna ne milletimizin vicdanı 
ve şuuru, ne de benliği müsait değildir. Biz Ha
tay'ı Sümer'lerden, Arkat'lardan, Karaboğa'lar-
dan, Hatay Selcuki'lerinden ve Osmanlı'lardan 
beri Türk olarak biliyoruz. (Doğru sesleri) 

REÎS — Tavzih maksadiyle size söz verdim. 
Kâfidir Fevzi Beyefendi. 

FEVZİ ATAHAN (Devamla) — Binaenaleyh 
Ahmet Beyin sözünü geri almasını rica ediyo
ruz. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Reis Beye
fendi söz istiyorum, kendimi müdafaa edeceğim. 

REÎS — Ne maksatla söz istiyorsunuz? 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Sözünü ge

ri alsın, dedi, sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu mak
satla. ' 

REÎS — Buyurun, Ahmet Bey. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarımı 
Atahan arkadaşımızın konuşmasından şunu 

anlıyorum. Ben Hatay'da doğmuş olmakla ka
bahat bana değil bunu araplık sayarak ithamda 
bulunan îdare Âmirindedir dedim. Eğer bana 
başka kabahat bulsa idi onu da söylerdi. Baş
ka kabahat bulamadığı için böyle dedi. Şimdi 
arkadaşımız bu ithamı yapan idare Âmirine hü
cum edeceği yerde doğrudan doğruya ithama 
mâruz kalan Ahmet Bilgin'e hücumu tercih et
miştir. Hata bundadır. 

REÎS — Fevzi Atahan. 
FEYZÎ ATAHAN (Hatay) — Efendim, ben 

huzurunuzu ihlâl edecek değilim. Yalnız bir 
noktaya işaret etmek mecburiyetindeyim. De
niyor ki, «arkadaşımızın kabahati Hatay'da 
doğmaktır.» Arkadaşlar hepimiz Türkçe bilen 
insanlarız, onun için Ahmet Bey arkadaşımızın 
doğru dürüst konuşması lâzımgelirdi. Esasen 
bu memleket çocuklarının 19 sene kalbleri sız
l a n ı l ı r , buna daha fazla tahammül edemeyiz. 

REÎS — Mesele halledilmiştir. Müzakereye 
devam ediyoruz. Kifayet takrirlerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Dahiliye Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde

ki müzakerelerin kifayetini teklif eder, madde
lere geçilmesini arz ederim. 

Seyhan 
Zahit Akdağ 
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Ö. M. M. Yüksek Reisliğine 

r Müzakereler kâfidir. Fasıllara geçilmesi hu
susunun reye arz olunmasını rica ederim. 

Kocaeli 
Hamza Osman Erkan 

REÎS — Her iki takrir de müzakerelerin ki
fayetine aittir^ Takrirleri oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

101 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

301 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS '— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —. Kabul edenler... Et-

12 000 

26 610 312 

2 798 625 

72 150 

1 583 162 

3 000 

1 192 089 

1 417 800 

98 836 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
302 Vilâyetler büro masrafları 

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

303 Basılı kâğıt ve defterler J 

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. 
300 Giyecekler 

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

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı ad taşıyan meskûn 
yerlerin adlarının değiştirilme
si için toplanacak komisyon 
azalarına verilecek ücret 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nüfus işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

420 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler,., Kabul edilmiştir. 
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451 

Lira 

42 000 

452 

453 

476 

501 

502 

20 001 

24 830 

168 200 

40 000 

75 223 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS Kabul edenler... Et~ 
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Mil 1 eti erarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

O — Emniyet Umum Müdürlüğü 

REİS — Emniyet Umum Müdürlüğü Bütçe-
sinin müzakeresine geçiyoruz. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Söz isti 
yorum. 

REÎS —- Sırada söz isteyen arkadaş olma^ 
(lığından ilk söz isteyen Hüseyin Balık, buyu 
run. 

SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) -•• 
Grup adına söz istemiştim. 

REİS — Evvelce böyle bir talebeniz var 
mı? Riyasetin mulûmatı yoktur. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, beş gündür, yani aym 20 sin* 
den beri muhalif muvafık, bütçe müzakerele
rinin cereyan tarzından hakikaten müteessir-
dir. Biz muztaribiz. Tahmin ederim ki, Demok
rat Partinin büyük grupu da muztariptir Bu 
azap büyük külteye yavaş yavaş intikâl eder. 
Bugün Sayın Başvekil, Muhterem Adnan Men
deres ̂  geldi ve havayı yumuşattı. Bunu 7 sene 
den beri kendisinden gördük ve bunda muvaf
fak oldu. Fakat muhalefetteki arkadaşların 
yüzlerinden ıztıraplarım görüyoruz. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bizim iktisadi kal
kınmamız, iktisadi kusurumuz, transfer tazyiki-
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mız, Demokrat Partinin sebebi vücuda bir köp
rü için değildir. E&as meselemiz gerek Demokrat 
Parti programı, gerek Hürriyet misakı, gerek 
Demokrat Partinin esas kuruluş sebebi memle
ketteki rejim buhranını halletmektir. 

Şimdi Sayın Menderes'ten ve elinde tut
tuğu büyük varlıktan rica ediyorum. Bunun 
şu bütçe esnasında müzakeresine imkân gör
müyorum. Fakat bütçeden sonra onun da zih
ninde, muhaliflerin de zihninden geçen ve bü
tün arkadaşlarımın içinde ıztırap halinde bu
lunan kanunları getirsinler ve memleket sevin
sin. 

RElS — Hürriyet Partisi Mâclis Grupu 
adına Safaeddin Karanakçı. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşlarım; rubu asra va
ran zamandan beri zabıtamızın İslahı bahis mev
zuu olmakta ve bu resmî beyanlara mevzu teş
kil etmektedir. Zaman zaman birçok yabancılar 
son senelerde Amerikalı müşavir ve mütehassıs
lar emniyet teşkilâtımızı tetkik etmişlerdir. Bü 
kürsüden müteaddit defalar zabıtamızın tensik 
ve tevhidine mütaallik Hükümet tekliflerinin 
Yüksek Heyetinize sunulacağı vait ve taahhüt
lerde bulunulmuştur. Fakat maalesef senelerden 
beri yapılmakta olan hazırlıklar bitmemiş ve 
beklenilen teklifler Yüksek Heyetinize sunul-
mamıştır. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak vazife-
sever ve fedakâr Türk polisinin istikbale ait gö
rüşlerimizi şu suretle sıralayabiliriz. 

a) Zabıtamızın tevhidi. 
b) Kadroların yeni elemanlarla takviyesi. 
c) Mevcutların daha zinde ve daha bilgili 

bir hale getirilmesi. 
4£aza ve nahiyelerdeki bürolarda vatandaşla 

karşılaşan zabıta âmir ve memurlarının maaşlı 
emniyet memurları olmasına, jandarmanın top
lu kuvvet olarak bu zabıta âmir ve memurları 
emrinde bulunmasına binnetice zabıtanın tevhi
dine taraftarız. Mühim bir kısım jandarma er
lerimiz; adlî zabıta vazifesini lâyıkı veçhile ya
pamadığı bugün artık münakaşa kabul etmez 
bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlarım; Emniyet Umum 
Müdürlüğü ayrı istihbarat yapar. Jandarma 
Umum Kumandanlığı ayn istihbarat yapar. Ay-
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nı şehir dâhilinde bile emniyet ile jandarmanın 

S direkleri ayrı, telleri ayn, santralleri ayrı ve 
, santral memurlan ayn telefonlan vardır. Ayrı 

ayn telsizleri pikapları ve jeepleri vardır. Za
bıtanın tevhidi birçok hususlarda gerek insan, 

, gerek" zaman ve vasıta tasarrufunu mucibolabi-
.. leceği gibi bilhassa zabıta işlerinin vatandaşı da» 

ha memnunedici bir şekilde yürüyeceğine inan
mış bulunuyoruz. 

Gümrük muhafaza teşkilâtının jandarma ik 
birleşmesini, zabıtamızın tevhidi ile alâkalı "ilk 
adım olarak telâkki etmek isteriz. 

Tevhid zabıtanın her şeyden evvel bir malî 
külfet ve bir bütçe meselesi olduğunu biliyo
ruz, fakat Hükümetin her şeyden evvel bu dâ
vanın prensibini vaz'etmesi lâzımdır. Hükümet 
bu işe taraftar mıdır? pğer taraftar ise bunu 
açıklaması, bir plân ve program tahtında bir an 
evvel harekete geçmesi lâzımdır. Taraftar de
ğilse, mucip sebeplerini bildirmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlanm, bugünkü emniyet 
teşkilâtımızın esas bünye ve kuruluşunu teşkil 
eden Emniyet Teşkilât Kanunu ile buna muva
zi olarak halçn meriyette bulunan Polis vazife 
ve salâhiyet Kanunu, tek parti telâkki örf ve 
âdetlerine göretedvin edilmiştir. Bütçesi ile alâ
kalı olması itibariyle 4 . VI . 1937 tarihli 3201 
sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu üzerinde bil
hassa durmak isteriz. 1937 Türkiye'si ile 1957 
Türkiye'si arasında kemiyet, keyfiyet ve telâk
ki bakımlarından fark olduğunu Yüksek Heye
tinizin kabul buyuracağından eminim. 

Emniyet memurluğuna intisap için asgari 
orta mektep tahsili şarttır. Bununla beraber ilk
okul mezunu ordu ve jandarma erbaşlığından 
ayrılanlarla yabancı dil bilen ilkokul mezunları, 
talip zuhur etmediği takdirde ilkokul derecesin
de olmak üzere yapılacak imtihanda muvaffak 
olanlar da mesleke alınmaktadır. Emniyet me
muru bekçi değildir. Çeşitli âmme hizmetleri 
dolayısiyle kendisine birçok mühim vazifeler 

' tahmil edilmiş olan polis memurlanmızın geniş 
bir ihata kabiliyetine ve vazifeleri ve mesuliyet-
leriyle mütenasip bir kültüre muhtaç bulunduk-
lan da tabiîdir. Çok kısa müddetli olan mektep 
devresinde stajyerler lüzumlu bilgilerle teçhiz 
edilmeye çalışılmakta ise de bu, kâfi gelmemek
tedir. Mesleke ilk intisabedecekler için, asgari 
lise tahsilini şart koşmak, mektep müddetini bir 
müddet daha uzatmak düşünülebilir. Lise me-
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âunu talip bulunmaması mevzuubahsolabilir. 
Mesleki daha cazip bir hale getirebilmek için 
emniyet mensupları lehine yeni hükümler ihtiva 
eden yeni bir teşkilât kanunu ve bilhassa hiz
metin zahmet, meşakkat ve fedakârlığı hattâ 
tehlikesi nazarı itibara alınarak mesleke intisap 
maaşının 20 liradan 2-5 liraya çıkarılması düşü
nülebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1955 senesi istatis
tiklerine göre 5 milyon nüfuslu olan Paris'te 24 
bin polis vardır. 221 nüfusa bir polis isabet eder. 
1 250 000 nüfuslu Kopenhak'ta 3 354 polis var
dır. 380 kişiye bir polis isabet eder. 390 000 nü
fuslu Şam'da 900 polis vardır. 1 221 000 nüfuslu 
İstanbul'da 585 kişiye bir polis isabet eder. An
kara'mızda 545 kişiye bir polis, İzmir'de 710, 
bir hudut vilâyeti olan -Gaziantebimizde ise 2 776 
kişiye bir polis isabet eder. Uhdesine terettübeden 
vazifenin şümulü bu kadar geniş, mesuliyeti 
hudutsuz olmasına rağmen Türk emniyet men
subu çok elîm bir maddi darlık içinde mustarip
tir. Yirmi lira asli maaşla vazife gören memu
run eline bütün zamlariyle birlikte 245 lira ka
dar bir para geçer. Bir karı - koca ve bir çocuk
tan mürekkep bir ailenin ayda, 245 lira ile geçine
bilmesine ihtimal vermek, vatandaş İstırabına la
kayt kalmak, memleket realitelerini bilmemektir. 
Günde resmen sekiz saat çalışması icabeden emni
yet mensupları, yazın boğucu güneşi, kışııi ilik
leri dondurucu soğuğu altında 12 saat çalışmak
tadır. Devlet adamlarımızın, yabancı misafirlerin 
şehirlerimizi ziyaretleri esnasında, hafta izni 
kullanmayan, haftalarla gözlerine uyku girmeyen 
bu fedakâr Türk çocuklarının polis meslekinden 
ayırmayan yegâne his vatan sevgisi ve vazife 
duygusudur. Bu asîl hisleri istismar veya suiis
timal etmeye hakkımız olmamalıdır. Polis.memu
runun sekiz saatlik mesaiyi mütaakıp mutlak 
olarak istirahate sevk etmeliyiz. 11 bin mevcutlu 
emniyet kadromuzdan bir sene zarfında 4 80u 
memurun heyeti sıhhiyeye başvurmuş olmaları 
üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi gösterişe müsait 
yerler istisna edilecek olursa, birçok vilâyet ve 
kasabalarımızda vazife gören emniyet memurları
mızın muşambaları yoktur. Rize, Zonguldak gibi 
Türkiye'nin en fazla yağışlı ve râtıp yerlerinde 
çalışan memurlarımıza mutlaka birer muşamba 
vermek mecburiyetindeyiz. 

Emniyet memurlarına her sene biri yazlık, 
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biri kışlık olmak üzere iki elbise, iki senede bir de 
palto ve saire verilmektedir. Bu tevziatta iklim 
şartlarını bilhassa nazarı dikkate almak icabe-
der. Faraza Erzurum'da çalışan polis memunma 
palto ile beraber bir müf lon verilmesi, Urf a ve
ya Adana'da çalışan polis memuruna da ayağını 
pişmekten kurtarmak için çizme verilmemesi şa
yanı temennidir. 

Polis memurlarımız arasında tesadüf edilen 
hastalıkların başında zatürrie, verem ve romatiz-
•ma gelir. Mevcut 11 bin olduğuna göre bunların 
aileleri de nazarı itibara alınacak olursa, emni
yet memurlarımız için hususi bir hastane, buna 
imkân olmadığı takdirde İstanbul veya Ankara'-
daki Devlet hastanelerinden birinin bahçesinde, 
şefkat ve ihtimam bakımından Emniyet Umum 
Müdürlüğü ile yalandan alâkalı bir emniyet pa-
viyonu inşası düşünülebilir, üzerinde durulması, 
acilen tedbir alınması icabeden bir husus da ka
rakolların bir an evvel ıslahı lüzumudur. 

Muhterem arkadaşlar, bizi muhafaza ve mü
dafaa için canlarını vakfetmiş olan emniyet me
murlarının yattıkları yerler hakikaten çok üzü
cü ve çok feci bir durumdadır. Kırık camların 
birçokları mukavva veya gazetelerle örtülmüş
tür. Bâzılarında soba ve mahrukat yoktur. Bir
çoklarında elektrik, bâzılarında ampul bulun
maz. 

Emniyet memurlarına rahat çalışmak imkâ
nını vermek üzere, evvelâ büyük şehirlerimizden 
başlamak üzere mülkiyeti Hazineye aidolmak 
üzere polis memurlarımıza ucuz kira ile mesken 
temin edilmelidir. Ayda eline iki yüz, iki yüz el
li lira giren bir memurun bir oda için dahi ay
da elli lira kira vermesine imkân yoktur. 

Her hangi bir makinanm bir müddet faali
yetten sonra dinlendirilmesi, bir revizyona tâbi 
tutulması icabeder. Emniyet memurlarımız için 
sahillerde dinlenme ev veya kampları açmak su
retiyle bir müddet onları tabiatın güneş, kum, 
deniz gibi nimetleri ile başbaşa bırakarak din
lendirmek, onlardan daha fazla randıman alma
mızı sağlıyabilir. 

Müktesebatlarmı artırmak üzere emniyet me
murlarımızı yabancı memleketlere göndermek 
için bir gayret mevcudolduğunu müşahede et
mekteyiz. Halen G memurumuz yabancı memle
ketlerde tahsilde veya stajdadır. Bu sene 18 
memur gönderilmesi derpiş edilmiştir. 11 bin 
mevcutlu kadroya nazaran bu pek azdır, önü-
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müzdeki sene bu miktarın kadro ile mütenasip 
bir miktara çıkarılması şayanı temennidir. 

Banyo, kür yerleri gibi, büyük otellerimizin 
bulunduğu bâzı yerlerde jandarma karakolları 
vardır. Faraza Yalova kaplıcalarını misal göste
rebiliriz. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı tu
ristin uğrağı olan bu gibi yerlerde polis teşkilâ
tı ihdası şayanı temennidir. Filyos'ta tuğla fab
rikamızın ehemmiyeti, orada çalışan işçi ve me
murların miktarı, iskele durumu alâkalılarca bilin
mektedir. Bir müddet evvel büyük gayretler sonun
da ihdas edilmiş olan oradaki polis teşkilâtının 
lâğvedildiğini teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Filyos gibi mühim sanayi merkezlerimizde polis 
teşkilâtı ihdasına taraftarız. Dahiliye Vekâleti
nin bu temennimizi hüsnü surette telâkki edece
ğinden emin olmalıyız. Bütçe Komisyonunda 
İmroz Adasının hususiyetini, adanın coğrafi du
rumunu, bizim için arz etmiş olduğu hayati 
ehemmiyeti belirtirek-adanın doğrudan doğruya 
Ankara'ya bir telsizle bağlanmasını muhterem 

• Vekilimizden rica etmiştim. Sayın Namık Gedik, 
adanın en kısa bir zamanda telsizle Ankara'ya 
bağlanacağını vadetmişlerdi.. Bu talep ve va'din 
zabıtlara geçmek suretiyle tescilini faydalı bul
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1946 dan bu yana 
bu kürsüde polis memurlarımızın bâzı vatandaş
ları takibettikleri, fişe aldıkları iddia olundu, 
1947 bütçesini tenkid eden D. P. Sözcüsü; «Ar
tık medeni bir millete yaraşmıyan zihniyeti, şüp
heyi, vatandaşları tâzibeden gizli takipleri bı
rakmalıyız.» diyerek bu kürsüden bâzı misaller 
verdi. Ne hazin ve ibretamiz bir tecellidir ki, 
1954 ten sonra yalnız vatandaşlar değil mebus
ların dahi takibolundukları bu kürsüde beyan 
olunmuştur. Miktarları az dahi olsa yalnız bu 
hususu irtikâbeden memur kabahatli değildir. 
Kabahat memurun vazife hissini öldüren ve onu 
siyasi amale alet ittihaz eden zihniyettedir. Va
zifesini yaptığı için hakaret gören, yeri değişti
rilen emniyet mensupları az mıdır? Partizanca 
tasarruf ve hareketler birçok memurlarımızda 
vazife hissini öldürecek bir hal almıştır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, Safaeddin Bey. 
SAFAEDDİN KARANAKÇI (Devamla) — 

Bitiriyorum, efendim. 
Muhterem arkadaşlar; Emniyet Umum Mü

dürlüğü bütçesi hakkındaki tenkid ve temenni
lerimize son verirken, Hürriyet Partisi Meclis 
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I Grupu olarak şunu ifade etmek isteriz. Emni

yet teşkilâtının yalnız ve yalnız vatan ve vatan
daş hizmetinde olduklarının, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun vatandaşa bahşetmiş olduğu âm
me haklarını korumakla mükellef bulunduklar.' 
kanaatini hem emniyet memurlarında, hem de 
vatandaşta yaratmaya ve bunu muhafaza etme
ye meçteniz. (Sağdan, alkışlar.) 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Karanakçı arkadaşımızın emniyet teş
kilâtımızın bugünkü kadronun kifayetsizliğine 
rağmen vazifesinde gösterdiği feragat ve feda
kârlığı burada tebarüz ettiren görüşlerinden 
dolayı kendisine teşekkür ederim. Kendimizi' 
birçok sahalarda imkân bakımından daima mi
sal göstermeye çalıştığımız memleketlerle mu
kayese etmek şu sıralarda çok erken ama, in
şallah hep beraber olmıyam var etmek h«eusun-
daki gayretlerimizi birleştirdim ve arzuladığı
mız neticeleri süratle istihsal edelim. Bu arada 
feragatle vazifesine bağlı olan, emniyet teşkilâ
tımızı sahibolduğu moral kuvvetinin yanında 
maddi imkânlarla da teçhiz edelim. Kendileri 
çok ehemmiyetli bir noktaya temas buyurdular. 
istihbarat işleri emniyeti, emniyet teşkilâtımı
zı müspet ve verimli'istikametlerde çalıştıracak 
ilk ve ehemmiyetli vasıtadır, öyle zan ve tah
min ediyorum ki, bugünkü mevcut imkânları
mıza yenilerini de ilâve etmek suretiyle bütün 

I memlekette istihbarat işlerimizi gelecek sene da
ha iyi tanzim edilmiş bir şekilde Yüksek Mec
lis huzuruna çıkmış olacağız. 

Polisin moral kuvvet ve kabiliyetini yükselt-
I menin birçok şartları vardır. Maddi olarak ve 

bilhassa teknik bilgi ile polisimizi teçhiz etmek 
1 başta gelen unsurlardan biridir. Bugün elimiz-
j| de mevcudolan mektep ve enstitülerde tedrisatı 
I idare etmekte bulunan vazifeli öğretmenlerin 
I bu işin munzam vazife olarak üzerlerinde bulun-
| durulması ve tahsis ettikleri zamanın kifayetsiz 
I bulunması itibariyle bizi tatmin etmemekte ol

duğu aşikârdır. Bu ciheti dikkate alarak bu 
I sene enstitülerimizde yabancı mütehassısların 

tetkik ve müşterek gayretlerinden istifade et
mek suretiyle bu neticeyi istihsale gayret edi
yoruz. Polislerimizi elden gelen imkân nispe
tinde tatmin ve taltif etmeye çalışmadık, diye
meyiz. Yüksek Meclisten emniyet teşkilâtımız 
hakkında şu 3 - 4 sene zarfında çıkmış birçok 
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kanunlar vardır. Bu suretle onların vazifeleri
nin ve hizmetlerinin karşılığını Büyük Meclis 
kendilerine vermiş bulunmaktadır, isteriz ki, 
bu imkânlar biraz daha artsın. Kazaların bâzı
larında ve vilâyetlerde vazife gören polislerimi
zin hepsi muşamba ceketlerle, müflonlu ceket
lerle teçhiz edilsin. Elbette bunun da günü ge
lecek. Bu günün yakın olmasını bütüjı kalbi
mizle temenni etmekteyiz. Polis kadromuzu 
aded bakımından yükseltmek hususunda Büyük 
Meclisin lütuflarını hatırlamamaya imkân yok
tur. Bu sene daha 500 kişilik bir kadro karşılı
ğını Yüksek Meclise sunmuş bulunuyoruz* Tra
fik hizmetlerine konulacak 400 polis bu raka
mın dışındadır. 

Safaeddm Karanakçı arkadaşımız, İmroz 
adasında bir telsiz kurulması hususundaki te
mennilerine Bütçe Encümeninde bendeniz mu-
hatab«fenuş ve kendilerine bu hususta vaitte 
bulunmuştum. Bu va'dimin Yüksek Meclis hu
zurunda *la tescilini arzu buyurdular. Ben de bu
nu burada ifade ediyorum. 

Emniyet teşkilâtımız (hakkında arkadaşımın 
görüşmelerine verdiğim bu cevaplar zannederim 
ki, kendilerini tatmin etmiştir. Maddi delilleri
ni göstermeye ve takdim etme imkânına sahib-
olmaya çalışacağız. (Alkışlar) 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Fasıllara 
geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul edil 
mistir. 

1057 
F. 
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Lira 

F. 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

1 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge-

50 108 701 

2 304 075 

9 751 

2 775 000 

reğince ödenecek para mükâ
fatı 

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

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

213 6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul. edilmiştir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

303 Basıl 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. 

30 000 

2 857 492 

3 500 100 

10 044 000 

10 000 

30 500 

895 000 

85 000 

785 000 
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309 

405 

406 

410 

416 

417 

418 

450 

Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS ~ Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Binek hayvanlarının yeın, 
muytabiye, nal, mıh ve-başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpekler için yiye
cek masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma masrafları 
REÎS ~ Kabul edenler... Et-
miyenler.., Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat masrafları 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yollama masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme masrafları ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
REÎS - - Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

600 000 

8 400 

761 000 

130 500 

1 344 550 

229 000 

253 500 

4 553 130 

660 000 

31 200 

lira 

50 000 

451 Yayın masrafları 3 800 
REÎS — Kabul edenler..'. Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 60 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 21 902 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 34 600 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalmacak makine, vasıta 
ve malzemeler 945 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

D) Jandarma Umum Kumandanliğb bütçesi 

REÎS — Jandarma Umum Kumandanlığı 
bütçesinin heyeti umumiyesini müzakereye baş
lıyoruz. ilk söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
adına Safaeddin Karanakçı'nmdır, buyurun 
efendim. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 
ADINA SAFAEDDÎN KARANAKÇT (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşlarım; 

•Hürriyet Partisi Meclis ıGrupu olarak, iç hu
zurumuzda, sınır, kıyı ve karasularımızın^emni
yet ve muhafazasında jandarmamızın çok mü
him ve hattâ başlıca bir unsur olduğuna kaani 
bulunuyoruz. 

Memleketin umumi asayiş ve emniyetini ko
rumak; kanun ve nizamların hükümlerini icra 
ve bunlara dayanan hükümet emirlerini tatbik 
etmekle mükellef olan jandarmamız mtisellah 
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ve askerî bir kuvvettir. Bugün jandarma teşki
lâtımız emniyet ve asayişi temin bakımından 
Dahiliye Vekâletine, askerî talim ve terbiye ba
kımından Erkânı' Harbiyei Umumiye Riyasetine, 
silâh, mühimmat ve seferberlik halinde ordu em
rine girmesi bakımından Millî Müdafaa Vekâle
tine bağlı bulunmaktadır. Bu teşekkül salâhi
yetleri ayrı üç makama bağlı bulunması sevk 
ve idare vahdetini sarsabileceği gibi otorite te
dahüllerini de mucibolabilir. 

Gerek 1707 sayılı Kanunla, gerek 24 Aralık 
1937 tarihli jandarma teşkilât ve vazife Nizam
namesi ile, gerekse muhtelif kanun, nizamname 
ve talimatnamelerle jandarmamıza tahmil edil
miş olan vazifeler çeşitli ve mühim bir mahiyet 
arz etmektedir. Bu vazifeleri mülki, adlî ve as
kerî olarak üç kısma ayırmak mümkündür. Bu 
kadar ağır vazifeler yüklemiş ve geniş salâhi
yetlerle teçhiz etmiş olduğumuz ve halk arasın
da Devletin mücessem ye müşahhas timsali olan 
jandarma eri kimdir? Askerlik çağma yeni bas
mış, mühim bir kısmı okuma yazma bilmiyen 
Türk çocukları. 

Yeni hizmete almanlar askerlik şubelerinden 
Jandarma Er Okuluna sevk olunurlar. Jandar
ma okullarındaki talim ve terbiye müddeti yalnız 
6 aydır. Bu kısa müddet zarfında jandarma 
stajyerine askerî talim ve terbiye ile birlikte, va
tandaşlık, kanun bilgileri ve saire okutulur. Fil
hakika Jandarma Nizamnamesinde, okulu biti
renlerin gittikleri kıtalarda ayrıca bir talim ve ter
biye geçireceğini derpiş etmekte ise de, kadro
suzluk ve sair zaruretler buna imkân verme
mektedir. 

Jandarma kadroları nizamen kumandan dâ
hil olmak üzere beş erden ibarettir. Asayişi 
normal olmıyan yerlerle maden istihsal mınta-
kalarmda,, tuzlalarda, endüstri merkezlerindeki 
karakolların gene nizamen kumandan dâhil on 
beş erden ibaret olması lâzımdır. Fakat realite 
bunun tamamen aksidir. Koğuş nöbetçisi, emir 
eri ve saire olarak "ayrılanlarla bu miktar ni
zamnamede kayıtlı miktarın çok dununda kalır. 
Bugün kaç kilometre murabbaı arazinin ve kaç 
nüfusun emniyet ve asayiş bakımından nazari 
olarak bir jandarma erinin mesuliyetine mevdu 
olduğunu teyideden rakamlardan mahrum bu
lunuyoruz. Köy yollarının gayrimüsaitliği, jan
darmalarımızın motorlu vesaitten mahrum bulu
nuşları, inzibat, buluşma ve köy devriyelerinin 
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muntazaman çıkarılmasına imkân vermemekte, 
muhafaza ve emniyet devriyeleri de güçlükle 
temin olunmaktadır. 

Jandarmada matlup olan neticeyi tam bir 
başarı ile elde etmek istiyorsak, evvelâ jandar
ma kadromuzu artırmak, erlerimizi daha kali
teli bir hale getirmek lâzımdır. Altı aylık mek
tep devresini kâfi görmemekteyiz. Jandarma 
stajyerinde aranılmasına şiddetle lüzum gördü
ğümüz ahlâki vasıfları birer birer tesbit etme
li ve ilk intisabedecekler arasında memuriyet 
yapmış olanları, sağlık durumları jandarmalığa 
elverişli bulunanları, motorlu vasıta kullanma
yı bilenleri tercih etmeliyiz. 

Bütün mesaisi ve muvaffakiyeti bilgiden zi
yade fedâkârane gayretine, vatanseverlik duy
gusuna ve vazife aşkına dayanan jandarmamı
zın iskân, teknik imkân ve iaşe vaziyetleri bizi 
düşündürecek, âcil tedbirleri bir an evvel al
mamızı icabettirecek mahiyettedir. Vilâyet ve 
kaza merkezleri de dâhil olmak üzere jandarma 
karakolları perişan bir haldedir. Birçoklarında 
su yoktur. Jandarma, saatlerce uzak yerlerden 
su taşımakta veya köylüye taşıtmaktadır. Bir 
plân dâhilinde ehemmi mühime tercih etmek 
üzere 10 sene zarfında mutlaka ve mutlaka kar
şılamak, fedakâr jandarmamızın hamamı suyu 
bulunan mazbut karakollara kavuşturmak za
manı gelmiştir. 

Jandarmanın faaliyeti ve muvaffakiyeti ba
kımından başta gelen vasıtalardan biri hiç şüp
hesizdir ki telefondur. Jandarmamızın telefon 
ihtiyacı hakkında bu kürsüde birçok şeyler 
söylenmiş, feci hakikatler meydana vurulmuş
tur. Geçen sene kabul buyurulmuş bulunan jan
darma bütçesi harb malzemeleri ve teçhizatı 411 
nci fasılda muhassas 1 milyon liradan jandarma 
telefonları için ne kadar para ayrıldığını bilmi
yoruz; ancak 70 bin kilometreyi geçen telli şe
bekenin ıslah ve bakıma mühtacolduğu zikre
decek olursak 1956 senesi zarfında sadece 4 943 
Km. hattın tamir ve sadece 639 Km. hattın ye
niden inşa edilmiş olması hakikaten hizmetin 
ehemmiyeti ve ihtiyacı ile mütenasip bir gayret 
ve alâka olmadığı neticesine varmak mümkün
dür. 

Jandarma telefon işinde de karakollarımız
da serd etmiş olduğumuz üzere durumu lâyikı 
veçhile tetkik ve tesbit edip bir plân dâhilinde 
âzami 10 sene zarfında jandarma şebekesinin 
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tamamen ıslahı ve yeni hatlar inşası zarureti j 
üzerinde ittifak etmekliğimiz lâzımdır. Aksi \ 
takdirde her sene 411 nci fasıldan ayrılan mik- ; 
tarlarlâ yapılan tamir ve diğer inşaat ihtiyacı j 
karşısında hiçbir mâna ifade etmiyeeeği gibi 
matlubolân randımanı da tevlidetmez. * 

Jandarmamızın maddi bakımdan da terfihi 
düşünülmesi icabeden mühim mevzular arasın
dadır. Muvazzaf jandarma erlerimize maktuan 
40 lira, polis görevlilerine de yine maktuan 80 
lira iaşe bedeli verilmektedir. 18 seneden fazla 
hizmetli olan uzatmalı çavuşlara son zamlarla 
25.0, onbaşılara 245 lira verilmektedir. Uzatma
lılar arasında erler, çoluk çocuk sahibi olanlar 
vardır. 

Hayat pahalılığının elim yükü altında mus-
tar bulunan uzatmalıların,, tekaütlük hakları da 
olmadığına göre, günlük mesailerine inikas et
mesi tabiî 'olan bu mağduriyetin moralleri üze
rindeki elim tahribatını takdir etmek her hal
de güç değildir. . * 

Jandarmamızın sağlığı bakımından üzerinde 
durmak istediğimiz bir mevzu da verilen elbi
selerdir. Yazlık ve kışlık elbiselerin zamanında 
verilmemesi yüzünden kışın dondurucu soğuk
larında keten elbiselerle, yazın boğucu sıcaklar
da yün elbiselerle gezen erlerimiz vardır. Jan
darmamızda sık sık tesadüf" edilen hastalıklar 
arasında üşütmeden mütevellit zatürrie ve za-
tüccenbe rastlanmaktadır. Bu hastalıklardan 
vermiş olduğumuz zayiat 1950 de 29 iken, 1953 
de 36 ya varmış 1955 te ise 39 u bulmuştur. 

Gecen seneki bütçe konuşmamızda 6564 sa
yılı Kanunla emniyet mensuplarına verilmekte 
olan fazla mesai ücretinden jandarma teşkilâtı
mızın mahrum, edilmiş olmasının bu fedakâr in
sanlar üzerinde iyi bir tesir bırakmadığına işa
retle mahalline masruf olacağından şüphe bu-
lunmıyan bu atıfetin jandarmamıza teşmilini te
menni etmiştik. Bu hususta Hükümetin her han
gi bir teşebbüse geçmediğini kâhul etmek iste
riz. *. 

Her kaza jandarma kumandanlığı emrine 
biı* jip veya pikap verilmesi zarureti vardır. 
Bu lüzumlu hallerde toplu kuvveti bir yerden 
diğer bir mahalle süratle gönderilmesini sağ-
lıyabileceği gibi, pek dağınık ve kilometreler
ce Uzak yerlerde bulunan karakolları ve vazi
felilerin teftiş ve kontrolünü mümkün kılacak
tır, 
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Umumiyet itibariyle adlî zabıta işlerinde 

muvaffak olamadıkları aşikâr bulunan jandar
ma erlerimizin polis görevlisi olarak İstanbul, 
îzmir ve Ankara gibi şehirlerimizde müspet 
bir başarı göstermelerine imfcân görememekte
yiz. Polis karakollarına dağınık bir şekilde 
serpiştirilmiş olan bu erlerin askerî disiplin ve 
eğitim bakımından birçok gaipleri olduğu gi
bi jandarmadan ayrılmış olmaları itibariyle esa
sen kadrosu mahdudolan jandarmanın esas 
vazifesini de aksatmaktadır? Bu sene Emniyet 
Umum Müdürlüğü yeniden 500 memur kadrosu 
almış olduğuna göre polis görevlilerin bir an 
evvel esas birliklerine iadesi şayanı temenni
dir. 

Muhterem "arkadaşlarım, 
Yüksek-Heyetinizce kabul buyrulmuş olan 

6818 şayılf Kanunla sınır, kıyı ve kara sularımı
zın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni 
ve takibi işleri Dahiliye Vekâletine, devrolun-
muştur. Bu kanunun yedinci maddesine göre 
Gümrük Muhafaza Kumandanlığa karargahı ve 
bu Kumandanlığa devrolunanlar Birinci Jan
darma Tümen Kumandanlığı adı iîe Jandarma 
Umum Kumandanlığı emrine girmişlerdir. 
Gümrük Muhafaza Kumandanlığı emrindeki 
malzeme çürük çarık şeylerden ibarettir. Sahil
lerimizin mcrfraiazasında kullanılan motörler-
den pek azı açık deniz motoru olup süratleri 
6 - 10 mil arasındadır. Yunan balıkçılarının 
kullandıkları motörler 14 - 16 mil süratlidir. 
Yunan balıkçı motörleri karasularımızda vı
zır vızır dolaşmakta ve hattâ Şaros körfezine 
ve nehrin mansabına kadar sokulmaktadır. 

Arkadaşlarım, hâdiseyi bir kaçakçılık mahi
yetinde telâkki etmeye imkân yoktur. Karasu
ları hür ve müstakil devletlerin toprak bütün
lüğü içindedir. Binaenaleyh kaide ve teamül
ler kabotaj hakkı bunu müeyyiddir. Yunan
lılar izinsiz olarak karasularımıza girmekle 
toprak bütünlüğümüzü ihlâl, istiklâl ve hâki
miyetimize taarruz etmiş olmaktadırlar. Yu
nanlıların karşısında 6 - 1 0 mil süratli çürük 
çarık teknelerle çıkmaklığımız, kendi kendimi-% 

ze hürmetsizliktir. Gölcük'te deniz kuvvetleri
miz elinde birçok hücum botları, kara kuvvet
lerimiz emrinde birçok jipler vardır. Bunlar 
muattal bir halde durmaktadır Amerikan yar
dımından olan bu hücum botları ile diğer mo-
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torlü vasıtaları bu işlerde kullanmak mümkün 
olur Jandarma teşkilâtının Amerikan yardı
mından faydalanmadığı mülâhazası ciddî bir se
bep teşkil' etmemelidir İstiklâl ve hâkimiyet 
bir küldür Yunanlılar izinsiz olarak karasu-
larımıza girmekle istiklâl ve hâkimiyetimize 
taarruz etmektedirler. Bunu önlemek topyekûn 
hepimizin vazifesi ve borcudur. 

Amerikan Askerî Yardım vesait ve malzeme
sini bâzı belediyelerimizin imar işlerinde kul
lanacak kadar supleks -rçe semahat gösteren 
bugünkü Hükümetin, bu atıfeti Türk hâkimi
yetini, Türk istiklâlini ihlâle matuf hareketler 
karşısında esirgememesini bekleriz. 

Geçen seneki konuşmamızda, jandarma men
suplarının staj görmek ve müktesabatlarmı ar
tırmak üzere yabancı memleketlere gönderil
melerini temenni etmiştik. Bunun nazarı iti
bara alınmadığını üzüntü ile kaydederiz.» Güm
rük işlerini de ihtiva etmiş olmasına rağmen 
fasıl 406 haber alma masrafı olarak kabul olu
nan 50 bin lirayı çok az bulmaktayız. * 

Sözlerimize son verirken, Hürriyet Partisi 
Meclis Grtıpu olarak, iç emniyet ve huzuru
muzda esaslı bir unsur ve köyde Devletin mü
şahhas timsali olan jandarmayı, her türlü tesir 
ve müdahaleden azade kanun emrinde ve va
tandaş hizmetinde görmeyi isteriz,, (Sağdan al
kışlar) 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Mehmet Hazer, 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPÜ 
ADINA MEHMET HAZER (Kars) - Muhte
rem arkadaşlar. Jandarma Umum Kumandanlığı 
bütçesinin müzakeresi vesilesiyle, bir iki temenni
mi arz edeceğim. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanunu hakkında çok şikâyet edildiği için on-
dan bahsetmiyeceğim. 

Fakat, jandanmanm fennî vasıtalarla teçhizi 
polisten daha çok bir ihtiyaç halinde belirdiği 
halde, jandarmamız bugün basit bir telefon şebe
kesine bile kavuşamamıştır. Bunun bir an evvel. 
halledileceğini ümidetmek isterim. Gerçi bu bü
yük bir meseledir. Bütün şümulü ile bir bütçe 
içinde ele alıp halletmek de mümkün değildir. 
Bunu bir programa bağlamak suretiyle Devletin 
esas meseleleri arasında ele alınması ve halledil
mesi mümkündür. 

Bunları evvelki bütçede de istirham etmiştim. 
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Şimdi tekrar ele alınmasını temenni etmekteyiz. 
Diğer bir mevzu da, Güney hudutlarımızda ka* 
çakçüıkla mücadele mevzuunda alman emniyet 
tedbirleri meyanında araziye ve mülkiyete taal
lûk eden meseleler de vardır. Bunların mevzuun 
huİRikla ve kanunlarımızla halledilmesi ve bu 
vadide vatandaş şikâyetlerinin vakit geçirilme 
den halledilmesini istemekten ibaret olacaktır. 
(Bravo sesleri). 

REİS — Hüsnü Göktuğ (Yok. yok sesleri). 
Müfit Erkuyumcu, buyurunuz. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) - Muhte-

rem arkadaşlarım, sadece bir temenni arz etmek 
için söz almaş bulunuyorum. 

Bu temennim daha ziyade şehrin haricinde 
vazife gören jandarma kuvvetlerimizin motölti 
kuvvetlere olan ihtiyaçlarını arz etmekten iba 
rettir. Bugün polisimizin elinde bulunan motorlu 
vasıtalar, yani yıldııim ekipleri şehrin asayişi 
bakımından çok müspet tesirler yaratmıştır. Jan
darma daha ziyade şehirler haricinde çalıştığına 
göre, jandarmanın polisten fazla motorlu vasıta
lara ihtiyacı vardır. Bu itibarla gelecek sene büt
çelerinde bu temennimin nazara alınmasını ve bir 
plân ve program dâhilinde jandarmanın sene be 
sene motorlu vasıtalarla teçhiz edilmesinin temi 
nini Sayın bakannnızdan rica ederim., 

REİS — Dahiliye Vekili; buyurunuz. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK, (Ay 

din) — Arkadaşlarını, imkânlarla mukayyet. 
fakat hepimizin iştirak etmemesine imkân olmı-
yan güzel temennilerde bulundular. Sadece, şim
dilik bize bahşettikleri imkânları büyük bir dik
katle kullanmaya çalışacağız. Ve ayrıca sene or
tasında kazanabileceğimiz bâzı fırsat ve imkân
ları da Yüksek Huzurlarınızda getireceğiz. İşa
ret edilmiş olan eksiklikleri ikmale çalışacağız. 

Safaeddin Karanakçı arkadaşım, geniş bit 
. sahada bütün memlekete şâmil hizmet gören 

jandarma teşkilâtımızın kadro bakımından kifa
yetsiz bulunduğunu ifade ettiler. Bunda şüphe 
yok. Haklılar. Zaten bu geniş bölgede hizmet 
gören jandarma teşkilâtımızın kadro kifayetsiz
liği dolayısiyle bahis buyurdukları gibi, muay
yen adedde olması icabeden karakol mevcutları
mızın dahi bugün o nispette tatmin edilmemiş 
olması ile zahirdir. Bu bakımdan zaruri olan bu 
ihtiyaçlarımızı Millî Müdafaa ve Erkânı Harbi-
yei Umumiye ile mutabık kalmak suretiyle pey
derpey temin etmekteyiz. 
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Polis görevlileri hakkındaki temennilerini 

yerinde bulmakla beraber bugünkü şartlar al
tında iştirak etmemize imkân yoktur. Emniyet 
Umum Müdürlüğü bütçesi görüşülürken kendi
leri de sarih olarak ifade buyurdular ve başka 
memleketlerden misal vermek suretiyle polis 
kadromuzun aded bakımından kifayetsizliğinin 
meydanda olduğunu zikrettiler. 

Bâzı vilâyetlerimizde, bilhassa bâzı büyük 
vilâyetlerimizde, bugün polis ve jandarma ayrı 
ayrı bölgelerde vazife görmektedirler. Bu şekil
de vazife ifasına mecbur" olduğumuz bu gibi yer
lerde, kadro imkânına sahib olduğumuz takdir
de jandarmanın vazifesini polise devretmek üze
reyi?:. Biz iki kuvvetin birbiriyle iş birliği yap
maları halinde, büyük şehirlerimizde temin etmek
le mükellef olduğumuz asayiş ve emniyet işle
rimizi ancak bugünkü şartlar altında yürütebil
mekteyiz. Kaçakçılığın meni ve takibi ile alâka
lı olan vekâletimizdeki çalışmalarda .bugüne 
kadar aldığımız neticelerden memnunuz. Fakat 
tatbikat yeni ve henüz noksanlarımız, tedbir ve 
malzeme bakımından noksanlarımız mevcuttur. 
öyle zannediyorum ki, bunları peyderpey ikmal 
ettiğimiz takdirde sadece mal kaçakçılığı bakı
mından ~millî menfaatlerimizi izrar etmekte ol
mayıp, mânevi bakımdan da bizi §on derecede 
bizar ve müteessir etmekte olan bu kaçakçılık 
hadiseleriyle daha yakından, daha müspet bir 
şekilde mücadele etmek imkânına sahibolacağız. 
Biz kaçakçılığı her bakımdan bir nevi memle
ket ihaneti olarak kabul etmekteyiz. 

Mehmet Hazer arkadaşımız, bu kaçakçılıkla 
mücadele tatbikatı münasebetiyle . mevcudolan 
bâzı hukuki müşküllerin süraHe halledilmesini 
temenni ettiler. 

Kendileri haklıdırlar, esasen bu maksatla bu 
seneki bütçeye beş milyon liralık bir ödenek kon
muştur. Kaçakçılıkla mücadele sahalarımızda al
mış olduğumuz askerî tedbirler icabı o sahada 
yapmamız lüzumlu istimlâkler için koyduğumuz 
bu beş milyon liralık tahsisat kifayet etmezse 
yine sene ortasında Büyük Meclise müracaat et
mek suretiyle bu hukuki ihtilâfları halletmeye 
çalışacağız. . 

REÎS— Başka söz istiyen, yoktur. Fasılla
ra geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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201 Maaşlar 
REÎS •— Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
• REÎS — Kabul edenler... Et

miy enler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 say ıh Kanunun 14 ncü 
v maddesinin (D) ve 15 nci mad

desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler ^ 
REÎS — Kabul edenler... İBt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

'210 Temsil tahsisatı 
REÎS —• Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

214 Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya'bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdî tazminat 
REÎS ~- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

' 215 Atışlarda, erleri okutmada,-bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görtevini yapmakta ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

216 20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 
ncü uzatmadan ^onra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince 
gerilecek ikramiye 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

28 468 120 

530 000 

317 980 

400 212 

4 500 

30 000 

29 600 

11 250 

797 
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219 6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
.. REİS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler.}. Kabul edilmiştir. 

304 , Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masarfları 
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 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

40.1 Matbaa masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Motosiklet ve hayvan satmal-
ma ve tâvizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrayanların 
tazmini 

, R E Î S — Kabul edenler... Et-
mjyenler.., Kabul edilmiştir. 
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27 000 

' 17 000 

18 60Q 

351 000 

90 000 

466 000, 

518 151 

33 915 

1 566 000 

33 000 

3 572 270 

10 000 

Lira 

106 000 

406 Haberalma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

410 Askerî malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

411 Harb malzemeleri- ve teçhizat 
REÎS — Kabul ' edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 
REÎS - r Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

413, Veteriner ecza ve malzemeleri 
R^JİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 
REÎS — £abul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

' 417 ölen erlerin cenaze masrafları 
ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay, 
'er ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları 
R E İ S — Kabul edenler... Et- ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419' Mahkeme masrafları 
RE;ÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 İşçi Sigortaları Kurumuna öde
necek prim 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Moral hizmet her türlü mas
rafları 
REİS — Kabul edenİer... Et-
miyenler... KabuJ edilmiştir. 

424 Beden eğitimi ve müsabaka 
- umumi masrafları 

REİS — Kabul edenler... Et-
rriiyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

42 948 090 

14 367 247 

1 670 000 

150 000 

16 C00 

2 600 000 

125 000 

15 000 

15 000 

24 000 

30 000 

28 000 

- 7 9 8 -
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451 Yayın masrafları 15 750 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve tahsil masrafları 6 100 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 563 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmigtir, 

501 Geçen yıl borçları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 68 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 074 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk bedeli 5 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalnaeak makina ve mal
zemeler 450 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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maklığıma müsaadenizi rica ederim. İzahatım* 
da takibedeceğim hedef, sön bir sene zarfında 
şahidi olduğumuz siyasi olayları, muharrikleri 
bulunan âmillerin ışığında,' toplu bir şekilde 
iz%aha çalışmak ve bu vesile ile dış münasebetler 
sahasnıda sarf ettiğimiz faaliyete kısaca temas 
etmek olacaktır. 

Hâdiselerin tahlilinden açıkça meydana çı
kan netice, hakiki ve âdilâne bir sulhun teessü
sü gayesinden el'an uzak bulunduğumuz ve dün
yanın, bir tarafta sulhsever milletler, diğer ta
rafta, tahakküm ve genişleme politikası etra
fında istiyerek veya istemiyerek toplanmış baş» 
ka milletler olmak üzere, iki ayrı cepheye bö
lünmüş bulunmakta devam ettiği keyfiyetidir. 
Dalha, îkinci Dünya Harbi esnasında, bâzı çev
relerde tahayyül edilen, (tek dünya) mefhumu, 
erişilmesi gittikçe imkânsız hale gelen bir hedef 
gibi bizden uzaklaşmaktadır. Filhakika, Av
rupa'yı ortasından ikiye ayırmış olan demir
perde, milletlerin hakiki arzu ve inhimaklerine 
tekabül etmiyen her inkişaf gibi, son zaman
larda bâzı sarsıntılara mâruz kalmış olmasına 
rağmen, el'an bakidir. Kıtamızda tevessü ve 
tahakküm politikası faaliyetinin bir duraklama 
devresine girmiş olduğunu kabul etmek müm
kündür. Ancak, bunun sebebini Avrupa hür 
milletlerinin, aynı tehlikeye karşı, Amerika ile 
birlikte; müşterek bir müdafaa ve emniyet sis
temi içinde birleşmiş olmalarında aramak icabe-
der. Ancak, bu duraklama mevzii olmuş ve te
vessü ve tahakküm siyaseti, önüne çıkan şeddi 
aşamıyan bir sel gibi, başka yerlerde kendisin* 
mahreç bulmaya ve oradan da yeni sahalara 
yayılmaya koyulmuştur. 

Durumun bu şekilde inkişafı, karşı tarafın 
güzel söz ve jestlerini, fiiliyat sahasında delil
leri tecelli etmedikçe tayakkuzla karşılamak ve 
müşterek müdafaamızın tarsini için her türlü 
gayreti sarf etmekten fariğ olmamak lâzımgel-
diği hususunda öteden beri taşıdığımız kanaatin, 
ne kadar yerinde olduğunu bir kere daha ispat 
etmiştir. Sulh ve emniyetin temini yolunda 
Ihür milletlerin bu neviden aldığı tedbirlerin, 
sulhu ve emniyeti tehdidettiği yolunda itiraz ve 
hücumlara mâruz kalması, sulh cephesinin te-
sanüdünü bozmaya ve zayıflatmaya matuf ma
nevralardan başka bir şey değildir. 

İnsanlığın sulh ve istikrara kavuşması yo
lundaki her gayrete müzaherette, ön safta bu-

E — Hariciye Vekâleti bütçesi 
REİS — Hariciye Vekâleti bütçesinin heyeti 

umumıyesini müzakereye başlıyoruz. 
Söz istiyenlerin isimlerini okuyoruz: 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Ziyad 

Ebüzziya, Hikmet Bayur, Nureddin Fuad Alp-
kartal, Burhanettin Onat, Hulusi Bozbeyoğlu 
Fahri Belen, Sinan Tekelioğlu, Arslan Bora, 
Hamza Osman Erkan, T&hir Taşer. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ETEM 
MENDERES (Aydın) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ETEM 

MENDERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlar. 
Hariciye Vekâleti bütçesinin, Yüksek Mecli 

sinizce müzakeresi münasebetiyle, Hükümetini
zin dış politikası hakkında mâruzâtta bulun-
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lunmak şiarımızdır. Bununla beraber, Türk , 
milleti, avutma ve uyutma telkinlerine kolayca 
kapılmıyacak realist bir görüşe sahiptir. Sami
mî ye iyi niyetli hareketlere bizden, daima hüs
nü mukabele beklenmelidir. Ancak, fiiliyle kav
li birbirine uymıyan siyasetlere itibar etmiyece-
ğimizi, bütün dünya öğrenmiş bulunmaktadır. 
Şu nokta da iyice bilinmelidir ki, sulh ve emni
yetin bölünmez bir bütün olduğuna kanaatimiz 
tam olduğundan, bütün milletlerin huzur ve em
niyet içinde yaşama şartlan gerçekleştirilmedik
çe sulh cephesine mensup milletlerin, hürriyet 
ve istiklâllerini muhafaza gayesiyle aldıkları 
tedbirler, bekalarının şartını teşkil etmekte de
vam edecektir. 

Komünist emperyalizminin gittikçe artan fa
aliyetine sahne teşkil eden yeni sahaların başın
da memleketimizi pek yakından alâkadar eden 
yakın şark bölgesinin bulunduğu şüphesizdir. 
Ancak, yakın şark durumunun tahliline giriş
meden evvel, bu bölgeye ait emniyet dâvasının 
bir unsuru olmakla beraber, her şeyden önce 
memleketimizin emniyeti ve millî dâvası kıymet 
ve mahiyetini taşıyan Kıbrıs meselesi üzerinde 
tevakkuf edeceğim. Türk milleti ve hükümeti- j 
nin, büyük bjr hassasiyetle üzerinde durduğu ! 
bu meseleyi, haricî siyaset sahasına mütaallik 
müşahhas hâdiselerin en başında ele almak su
retiyle, Yüksek Heyetinizin de his ve arzuları
na tercüman olduğumdan emin bulunuyorum. 

Arkadaşlar; 
Bundan iki ay Önce bir sual takriri münase

betiyle Yüksek Meclis huzurunda hükümetini
zin Kıbrıs meselesindeki durumu etraflıca izah 
edilmişti. O zamandan beri Kıbrıs meselesinin 
hâd ve vahîm bir safhaya girdiğine teessürle 
şahidolduk. Bunun sebebi, adadaki tethişçilik 
hareketlerinin pek ziyade artması ve orada ha
yatın bilhassa Türk cemaati için tahammülfer-
şa bir hale gelmesidir. Meselenin ibret ve tees
süre şayan cephesi şudur ki, hür dünya cephe
sine mensup ve ayrıca NATO'nun ve Balkan 
Paktının âzası olan bu memleket, Kıbrıs'a mü
temadiyen tahrikçi unsurlar göndermekte ve 
adadaki tethişçi teşekkülleri hiç durmadan teş
vik ve teşci etmektedir. Bu, milletlerarası ha
yatta l^çbir veçhile cevaz verilemiyecek bir ha
rekettir. 

Her zaman dediğimiz gibi, Türk dostluğu-
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nun Yunanistan için Kıbrıs meaetesinden daha 
ehemmiyetli telâkki edilmesi lâzımdır. Memle
ketlerimiz arasındaki münasebetlerde samimî 
dostluk ve iş birliği havasının hâkim olması Tür
kiye için faydalı olmasına mukabil, Yunanistan 
için birçok bakımlardan bir zaruret ifade et
mek iktiza ettiği düşüncesindeyiz. Bu sebeple, 
Kıbrıs'taki kardeşlerimizin, zaman zaman, ha
yatlarına da kastedilmesi şeklinde tecelli eden 
adadaki tethiş hareketlerinin devamı halinde 
Yunanistan ile aramızdaki münasebetlerin sa
lâh bulması ümitlerinin azalacağını ve hattâ 
imkânsız hale geleceğini kabul etmek icabeder. 
Her halde hükümetinizin bu durumu pek yakın 
ve ciddi bir alâka ile takibedeceğinden emin 
olabilirsiniz. (Alkışlar) 

Kıbrıs meselesi, Yunanistan'ın tahrikleri ve 
hesapsız hareketleri neticesi olarak halen o şek
le getirmiştir ki, bu meseleyi sürırtle katî bir 
şekli halle raptetmek hem bizzat adadaki ırk
daşlarımızın tabiî haklarının korunması hem de 

I Yunanistan ve İngiltere ile birlikte mensubu bu
lunduğumuz NATO camiasında yarattığı huzur
suzluğu bertaraf etmek bakımlarından kaçınıl-

i maz bir zaruret olmuştur. îşte bu sebeplerledir 
ki, bu meselede daima yapıcı bir hattı hareket 
takibetmiş olan Hükümetiniz, adadaki her iki 
cemaata da kendi mukadderatlarını kendileri
nin tâyin etmesi prensibinin aynı şartlar altın
da, ayrı ayrı, tanınması suretiyle adanın taksi
mine gidilmesini müspet ve münasip. bir şekli 
hal olarak mütalâa etmektedir. Bu böyle olmak
la beraber, İngiltere Hükümetinin, katî şekli 
hal takarrür ettirilinceye kadar, muvakkaten 
tatbik olunmak üzere derpiş ettiği idari muh
tariyete mütaallik projelerini de lüzumlu tadil 
tekliflerinde bulunmak kaydiyle hüsnü telâkki 
ettik. Buna mukabil Yunanlılar bu muvakkat 
projeyi dahi topyekûn reddettiler. Bunun se
bebi basittir : Yunan Hükümeti Kıbrıs'ın Yu
nanistan'a ilhakını sağlamıyan hiçbir teklife iti
bar etmemektedir. 

Kıbrıs meselesi bu sene Yunan Hükümeti ta
rafından tekrar bir Şelf - Determination talebi 
halinde Birleşmiş Milletlere getirilmiştir. Bu
nun yanında, İngiltere Hükümeti de Kıbrıs'ta 
tethişçiliğin Yunanistan tarafından tertip ve 
teşvik edilmesinden şikâyetçi olduğunu bildir
miştir. Biz, Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Mil-

I letlerde alenen görüşülmesi neticesinde Yunan 
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propagandasının tahrif gayretlerine bir sed çe
kilmiş ve bu meseledeki haklı görüşümüzün 
bütün dünyaya duyurulmuş oluşundan memnu
nuz. (Alkışlar) Malûm olduğu üzere, Birleşmiş 
Milletler Siyasi Komisyonunda yapılan müzake
reler sonunda adada huzur ve sükûnun avdeti 
şartiyle, Kıbrıs meselesinin sulhçu demokratik 
ve adilâne bir hal şekline bağlanması için mü
zakerelere yeniden başlanması ümidini izhar 
eden bir karar sureti hemen hemen ittifakla ka
bul edilmiş bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 
Bunun mânası bizce şudur : Evvelâ, her türlü 
müzakerenin şartı olarak adada tethişçiliğin so
na ermesi lâzımdır. Birleşmiş Milletler, mesele
nin taraflar arasında müzakere yolu ile adilâ
ne bir hal suretine bağlanması ümidini izhar 
etmektedir. Bunun mânası da, hem doğrudan 
doğruya Enosis'in hem de Şelf - Determination 
kisvesi altında adanın Yunanistan'a ilhakını is
tihdaf eden Yunan teklifinin reddi demektir. 
Aynı zamanda meselenin ancak Birleşmiş Mil
letler dışında, taraflar arasında müzakere yolu 
ile halledilebileceği ümidinin de ifadesidir. Biz 
bütün bunları her zaman müdafaa ^etmiştik. 

Bizim için şayanı memnuniyet olan diğer ve 
mühim bir cihet, bu meseledeki haklı görüşü
müzün, uzak veya yakın bütün dünya memle
ketleri tarafından geniş mikyasta benimsenmiş 
olmasıdır. Artık ümidederiz ki, Yün an Hükü
meti, dünya efkârının izhar ettiği temayüle 
uyarak, bu meselede mâkul ve mutedil bir hattı 
hareket takibetmeye başlasın. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi müşaş-de ederseniz Orta - Şark duru

muna avdet edelim. 
Orta • Şarkı, İkinci Dünya Harbi sonundan 

beri sarsan ve zaman zaman bütün hür dünyaya 
şâmil olabilecek tehlikeli duranların meydana 
gelebilmesini mümkün kılan başlıca sebep bu 
bölgede istikrarın teessüs edememiş olması key
fiyetidir. İstikrarın tesisini geciktiren âmiller, 
bizce, muhteliftir, istiklâllerini nispeten . pek 
yakın tarihlerde elde etmiş bâzı Orta - Şark 
memleketlerinin, kendilerini müstakar bir dev
let, hüviyetine eriştirecek yolları henüz arar 
durumda olmaları, Arap - israil ihtilâfının elan 
halledilememiş olması ye.komünist yıkıcı faali
yetinin bâzı yerlerde milliyetçilik perdesi altın—| 
da .bu bölge milletlerini. hem. birbirleriyle r hem 
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Garpla ihtilâfa düşürmek ve küçük büyük her 
meseleyi bir Şark - Garb mücadelesi haline ge
tirmek bakımından zaman zaman başarılar elde 
etmesi keyfiyetleri istikrarsızlığın başlıca se
bepleridir, denilebilir. 

Bizatihi kanşık olan bu durumda bâzı mem
leketler idarecilerinin bütün dünyayı ve bu ara
da kendi milletlerini de tehdideden müşterek 
tehlikeyi görmiyerek veya görmemezlikten ge
lerek, kendi hasis menfaatlerinin peşinde aşırı 
bir politika takibetmeye mütemayil oldukları da 
göz önünde bulundurulursa, Orta - Şark duru
munun endişe verici cephelerine daha kolaylık
la nüfuz edilmiş olur. işte bu âmillerin tesiriyle 
geçen sonbaharda meydana gelen ve silâhlı bir 
ihtilâfa da müncer olan durum Orta - Şark'a 
muhataralı günler geçirtmiştir. Fakat, şurasını 
da memnuniyetle tebarüz ettirmek lâzımdır ki, 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, hâdiseleri yakın
dan takibedip âdil ve isabetli kararlarla ihtilâf
ların genişlemesine mâni olmuş, ve askerî hare
kâta iştirak eden milletlerin muhasemata niha
yet vermek suretiyle bu kararlara riayet etme
leri, gönüllerde nispî bir ferahlık uyandırmıştır. 

Orta - Doğu'da dört ay evvel patlak veren 
buhran, yeni bir mesele olarak telâkki edilme
melidir. Komünist cephenin bu bölgeyi ele ge
çirmek yahut da nüfuzu altına almak yolunda 
sarf ettiği gayretler uzun zamandan beri devam 
etmekteydi. Bâzı Arap hükümetleri idarecileri
nin, şahsi prestij politikalarından faydalanılarak 
ve Arap - israil ihtilâfı istismar edilerek yapı
lan silâh sevkiyatı ve kesif propaganda faaliyet
leri bu bölgede durumu vahîm bir hale getirmiş 
bulunuyordu, içinde yaşadığımız ve hayati men
faatlerimiz bakımından bizi yakînen ilgilendi
ren Orta** Doğu'nun nazik ve tehlikeli bir isti
kamete gittiğini zamanında gören Türkiye ken
di emniyetiyle sıkı sıkıya alâkası bulunan bu 
bölgede sulhun korunması bakımından uhdesine 
düşeni, son buhrandan evvel, Bağdad Paktını te
sis etmek yolunda sarf ettiği gayretlerle yerine 
getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetinizin Orta - Doğu'da cereyan eden 

vekayii büyük bir dikkat ve hassasiyetle takib-
etmekte olduğunu geçen Kasım da bu kürsüden 
ifade etmiştim.. Şimdi de, bu hâdisatm kısa bir 
icmalini yapmama müsaadenizi rica.ederim* ,.>; 
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Geçen 26 Temmuzda Mısır Hükümeti bey

nelmilel bir su geçidi olan Süveyş kanalını dev
letleştirme kararını ilân etmişti. Süveyş Kanalı 
Kumpanyasının beynelmilel taahhütler altında 
ve bu taahhütleri yerine getirmekle mükellef 
bulunan bir şirket olması dolayısiyle, ingiltere, 
Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri müşterek 
bir tebliğ neşrederek Mısır tarafından ittihaz 
edilen kararın tek taraflı bir hareket teşkil et
tiğine ve bu hareketin kanaldan geçiş serbesti
sini millî menfaatlere tâbi tutmak niyetine delâ
let ettiğine işaretle meselenin görüşülmesi için 
bir konferansın toplanması lüzumunu bildirdi
ler. Mısır ve Yunan hükümetlerinin mevzuu ba
his konferansa iştiraki reddetmeleri üzerine bi
zim de katıldığımız 22 devletten mürekkep kon
ferans Londra'da toplandı. Bunun neticesinde, 
18 devlet, kanalın milletlerarası bir teşekkülün 
idaresi altına konulması hususunda mutabakata 
vardılar. Hükümetimiz, Mısır'ın hükümranlık 
haklarına katiyen halel getirmiyecek şekilde 
Kanal İşletmesinin beynelmilel bir teşekkülün 
kontrolü altına vaz'ı, 

Kanal Şirketine tazminat verilmesi ve kanal 
işletmesinden elde edilecek kazançtan gerekli 
masraflar çıktıktan sonra bakiyenin Mısır Hü
kümetine terki tezini müdafaa etti. 

Londra konferansı kararlarının, Mısır tara
fından külliyen reddi üzerine 18 devletin temsil
cileri yine Londra'da «Kanalı Kullananlar Bir
liği» adı altında bir teşekkül kurarak Süveyş 
kanalından istifade eden memleketlerin menfaat
lerini muhafaza gayesiyle çalışmalara başladı
lar. Çalışmalar devam ettiği bir sırada, 29 Ekim 
1956 da, Mısır'la israil arasıda harb patlak ver
di, ingiltere ve Fransa hükümetleri de malûm 
şekildeki silâhlı müdahalelerini yaptılar. Mısır 
Hükümeti durumu Birleşmiş Milletlere aksettirdi 
ve bu teşekkülün, 2 Kasımda aldığı karar üze
rine israil, ingiliz ve Fransız kuvvetleri ateş kes
tiler. 

Hükümetimiz Birleşmiş Milletlerde, ateş ke
silmesinin teminine matuf teklifleri kuvvetle des
teklemiş ve aynı zamanda Irak, Pakistan ve 
iran'la birlikte, ateş kesme kararının muhasım 
taraflarca kabulü istikametinde mühim bir rol 
ovnamıstır. AUrşIar. 7 Kasım 1956 tarihinde 
Birleşmiş Milletler, ingiltere ve Fransa'yı Mıs-r 
ara^ismi terke davet etmiş, ve her iki devlet bu 
kararlara riayet ederek k&natöan çekümisler-
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dir. Yerlerine Birleşmiş milletlerce teşkil edilen 
beynelmilel bir polis kuvveti gönderilerek israil 
ve Mısır arasında yeni bir çatışmaya meydan ver-
miyeeek şekilde kanalın şarkında yerleştirilmiş
tir. Biz, Israril kuvvetlerinin de işgalleri altında 
bulunan kısımlardan bir an evvel çekilmelerini, 
kanal meselesinin halline matuf gayretlerin mu
vaffakiyete isali için lüzumlu telâkki etmekteyiz. 

Körüldüğü üzere, Türkiye Süveyş ihtilâfı 
mevzuunda Birleşmiş Milletlerin, son muhasemat-
tan evvel ve sonra almış olduğu kararları destek
lemiş bulunmaktadır, ihtilâfın, bir taraltan Mı
sır'ın hükümranlık haklarına riayeti sağlıyan, 
diğer taraftan da süveyş kanalının milletlerarası 
serbest bir geçit olmak vasfını mahfuz tutan ni
hai bir şekli halle raptını büyük memnunlukla 
karşılarız. Mısır makamları tarafından kanalı 
kapatmak maksadiyle batırılan gemiler yüzün
den Süveyş kanalı el'an seyrüsefere müsaidol-
mamakla beraber, Birleşmiş Milletlere mensup 
bir filo temizleme ameliyesine devam etmekte
dir ve yakında küçük tonajda gemilerin kanal
dan tekrar istifadeleri imkân dâhiline girecektir. 

Arkadaşlar, 
Kanal hâdiseleri, gerek Orta - Şark gerek Av

rupa ekonomisi üzerinde çok menfi tesirler icra 
etmiş ve bu hal hiç şüphesiz komünist cephenin 
işine yaramıştır. M-ysur idarecileri de Süveyş ka
nalı meselesini komünist propagandasının yardı-
miyle bir Şark - Garp mücadelesi haline sokmak 
için ellerinden geleni yaptıklarından, komünist 
nüfuzu Orta - Şark'ta yayılmak için yeni bir im
kân bulmuştur. 

Orta - Doğunun, komünizm hâkimiyeti altına 
düşmesi bütün dünya için bir felâket teşkil ede
ceğine kaani olan Amerika Hükümeti bu bölge 
milletlerine bir komünist tecavüzü vâki olması 
halinde buna Aîherika'nın silâhla mukabele ede
ceğini ilân etmiş ve Beisicumhur Eisenhower 
bu maksatla Orta - Doğu memleketlerine askerî 
ve iktisadi yardımı derpiş eden plânını kongre
nin tasvibine sunmuştur. (Bravo sesleri) Eisen-
lrt)wer plân\ Birleşik Amerika'nın dünya sülhu-
ne hizmet yolunda sarf etmiş olduğu emsalsiz 
gayretlerin bir devamıdır ve müşterek emniyet 
prensibine inanan sulhsever milletler tarafından 
derin bir memnuniyetle karşılanmıştır. (Alkışlar) 
Flânm tatbikatı sıras-nda. hür dimva cephesinde 
îedakârane mevki alan milletlerle komünist em-
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peryalizmi ile iş, birliği yapan veya komünizme 
vasıtalı şekilde hizmet eden memleketler arasın
da bir fark gözetileceğine kuvvetle inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tehlikeli gelişmelere sahne olan Orta - Do

ğudan bahsederken, bu bölgede sulh, sükûn ve 
istikrarın tesisi için vücuda getirilmiş değerli 
bir eser olarak Bağdat Paktını düşünmemek 
mümkün değildir. Son ayların hâdise ve tecrü
beleri şunu göstermiştir ki, Orta - Doğuda iti
mada değer tek siyasi teşekkül Bağdat Paktıdır. 
Bu Pakta mensup devletlerin müttehit ve karar
lı hareket tarzı son buhranın geçiştirilmiş olma
sında mühim bir âmil olmuştur. (Alkışlar) 

Geçen sene Nisan ayında ikinci toplantısını 
akdetmiş olan Bağdat Paktının vekiller seviye
sindeki Konseyi, teşkilâtın tamamlanması yolun
da kararlar almış ve Amerika'nın iktisadi komi
te ve yıkıcı faaliyetlerle mücadele ve irtibat 
komitelerine girmek suretiyle Bağdat Pak
tına tam âza olarak iştirak istikametinde yeni 
bir adım atmış bulunduğu memnuniyetle müşa
hede edilmiştir. (Bravo, sesleri) 

Süveyş hâdiselerinin vukuu üzerine Vekiller 
Konseyi üçüncü toplantısını akdetmemiş, fakat 
iç bünyesindeki faaliyetler devam etmiştir. Bu 
müddet zarfında Bağdat Paktının Müslüman 
âzası olarak Türkiye, îran, Irak ve Pakistan bi
rincisi Tahran, ikincisi Bağdat, üçüncüsü de An
kara'da olmak üzere Başvekiller seviyesinde üç 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantılar aramızda
ki görüş birliğini daha ziyade takviye etmiş ve 
Bağdat Paktının lüzum ve ehemmiyetini bir ke
re daha ortaya koymuştur. Bu mesaisiyle dört 
dev Jet bir yandan Süveyş'te muhasematm dur
durulmasında müessir oldukları gibi, Birleşik 
Amerika'nın Orta - Şark'm emniyet ve istikra
rı dâvasını daha esaslı bir şekilde ele almasına 
hizmet etmiştir. Bağdat Paktının, Süveyş ihtilâ
fı sırasında mâruz kaldığı sarsıtılardan böylece 
daha resanet peyda etmiş bir hüviyetle meyda
na çıktığım memnuniyetle ifade edebilirz. Kon
seyin pek yakında bütün âzalarının iştirakiyle 
tekrar toplanacağını kuvvetle ümidediyoruz. 

Orta - Doğu'daki inkişaflardan ve bu böl
gedeki istikrarsızlığın sebeplerinden bahseder
ken Filistin meselesini de bu meyanda kaydet
miştim. Filhakika Filistin ihtilâfı Orta - Şark'-
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in huzur ve istikrarını haleldar eden bir mesele 
olarak maalesef el'an bakidir. 

Bu meseleyi Birleşmiş Milletler kararları 
çerçevesi içinde âdil bir hal şekline bağlamanın 
bölgemizin sulh ve emniyeti bakımından arz et
tiği ehemmiyeti lâyıkiyle takdir etmekle bera
ber, böyle bir neticeyi pek yakın bir âtide elde 
etmenin müşkülâtını da müdrik bulunuyoruz. 
Her halde mesele kisım kısım ele alındığı tak
dirde, huzursuzluk kaynaklarından birini teşkil 
eden mülteciler meselesiyle buna murtabit bulu
nan tazminat meselesinin hallini gayrimümkün 
telâkki etmemekteyiz. 

Orta * Şark buhranlarından bahsederken, 
bu bölgede son bir yıl içinde cereyan eden in
şirah verici hâdiseleri de zikretmek yerinde ola
caktır. Tunus ve Fas'ın geçen Martta istiklâl
lerine kavuşmuş bulunmalarını milletimiz ve Hü
kümetimiz derin bir memnuniyetle karşılamış
tır. (Bravo, sesleri ve alkışlar) 

Bu memleketlerin, pek kıymetli ve kiyaset 
sahibi devlet adamları idaresinde olarak mesut 
bir inkişaf devresine girmiş bulunduklarını se
vinçle müşahede ediyoruz ve bu itibarla her iki 
memleketle karşılıklı münasebetlerimizi âzami 
nispette geliştirmek suretiyle hem bölgemizin 
hem de hür dünyanın sulh ve istikrar dâvasına 
hizmet edeceğimize inanıyoruz. (Alkışlar) 

Sayın Başvekilimizin son defa Libya'ya vâki 
resmî ziyareti de bu memleketle aramızda mev
cut dostluk ve kardeşlik rabıtalarını bir kat da
ha kuvvetlendirmiştir. (Alkışlar) Bu ziyaret ay
nı zamanda Arap âlemine karşı memleketimizin 
beslediği en halisane ve kardeşçe hissiyatın bir 
kere daha ifade edilebilmesi fırsatını bize bah
setmiştir. Türkiye'nin, kardeş Arap milletlerinin 
istikrar içinde refah ve terakkilerini sağlamala
rını bir an evvel görmekten başka arzusu ol
madığını her vesile ile tekrar etmekle milletimi
zin değişmez hissiyatına tercüman olduğunuza 
kaniiz. Bu hakikatin, memleketimiz aleyhinde 
cereyanlar yaratmak için yapılmakta olan çok 
şayanı teessüf propagandalara rağmen Arap 
milletlerince de paylaşılmakta olduğuna aynı 
derecede inanmaktayız. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; 
Şimdi, kuruclarmdan olduğumuz bir paktın 

durumu hakkında birkaç söz söyliyeceğjm ; 
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Tahmin ettiğiniz gibi Balkan Paktından bahset
mek istiyorum. 

Balkan Paktının faide ve lüzumu hakkında
ki görüş ve temennilerimiz bakidir. Ancak, bu 
paktın halen muattal bir vaziyette bulunması 
sebep ve saiklerinin Türkiye'ye değil, Yunanis
tan'a ve aynı zamanda Yugoslavya'ya raci olma
sı icabedeceği hakikatini ifade etmek mecburi
yetindeyim. Yunanistan'ın esasen uzunca bir 
müddettenberi Balkan Paktı ve hattâ NATO 
içindeki vecibelerini yerine getirmemek yolunda 
tezahür eden hareket hattı üzerinde duracak 
değilim. Bizi teessür ve teessüfe sevk eden ci
het, Yugoslavya'nın da son zamanlarda takındı
ğı tavırla Paktın canlandırılması hususundaki 

_ ümitlerimizin zayıflamasına sebebiyet vermiş 
olmasıdır. Bu paktın kuruluşunda âmil olan ka
der ve menfaat birliğinin arz ettiği ehemmiyetin 
geçici menfaat mülâhazalarına feda edilmesi 
doğru olmasa gerektir. Bu itibarla, bugünkü 
hattı hareketlerinin Türkiye'den ziyade kendi 
menfaatleri aleyhlerine olacağı hakikatini Yu
nanistan ve Yugoslavya'nın kemaliyle takdir 
edeceklerini ümit ettiğimizi ifadeden başka söy-
liyecek sözümüz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi müsaade buyurursanız, haricî politika

mızın tatbiki bakımından bellibaşlı faaliyetle
rimiz hakkında malûmat arz edeceğim : 

Milletlerarası iş birliğinin sağlanması, har
bin önlenmesi, devlet ve fertlerin haklarına ria
yet gibi yüksek ideallere hizmet eden Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı bu sene Japonya, Fas, Tunus 
ve Sudan'ın iltihakiyle 80 devleti sinesinde top-
lıyan bir teşekkül halini iktisabetmiştir. Bu se-
neki gelen kurul toplantıları, bilindiği gibi, Sü
veyş buhraniyle Macaristan hâdiselerinin cere
yan ettiği bir zamana tesadüf etmişti. Bu iki mü
him buhranın halli için Birleşmiş Milletlerin 
sarf ettiği gayretleri şükranla anmak lâzımdır. 
Fakat ne yazık ki, Kanal meselesinde İngiltere 
ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler kararlarına 
derhal ve harfiyen riayet etmelerine mukabil, 
Macaristan'daki vahim durumun sona ermesi ve 
Sovyet kıtalarının bu memleketi derhal tahliye 
etmeleri hususunda ittihaz edilen karara ittiba 
edilmemiştir. Birleşmiş Milletlerin kendi emelle
rinin tahakkuku için bir siyasi faaliyet sahası 
telâkki edip işine gelmiyen kararlara riayet et-
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memenin bu teşekkülü meydana çıkaran ideal ve 
prensiplerle hiçbir suretle bağdaşamıyacağını 
burada bilhassa tebarüz ettirmek yerinde olur. 

Bu teşekkülün daha tesirli ve sulh hizmetine 
daha yararlı bir hale gelmesi için evvelâ bu zih
niyetin değişmesi lâzımdır. 

Bu sene Birleşmiş Milletlerin meşgul olduğu 
mühim meseleler meyanmda, Cezayir meselesi ile 
Keşmir ihtilâfı da mevcuttu. Cezayir meselesinde 
bütün taraflarca kabul edilen mâkul ve 
realist bir karar sureti üzerinde mutabakat hâsıl 
olduğunu görmek Cezayir milletinin refah ve 
tealisini candan arzu ve temenni eden?'Hükümeti
mizi pek memnun etmiştir. Cezayir'de her türlü 
muhasemata nihayet verilerek âdil ve demokra
tik bir hal çaresinin bulunması ve ihtilâfın mü
zakere yoliyle hallini tavsiye eden kararın taraf
larca kabulünde Hükümetinizin, uzlaştırıcı bir 
hattı hareket takibetmiş olduğunu kaydetmek is
terim. (Alkışlar) 

REÎS — Efendim, alman karar gereğince 
saat 19 da celsenin kapanması icabetmektedir. 
Fakat Hariciye Vekilinin beyanlarının gayet 
kısa bir kısmı kalmıştır. Bu itibarla celsenin, 
Hariciye Vekilinin sözlerinin hitamına kadar 
devamını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Etem Menderes Bey. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ ETEM 

MENDERES (Devamla) — Keşmir meselesi 
henüz bir hal çaresine bağlanmamışsa bunun se
bebini Birleşmiş Milletler kararma ademiriayet 
zihniyetinde aramak lâzımdır. Hükümetiniz bu 
meselede Birleşmiş Milletler kararlarına riayet 
edilmesi pernsibini desteklemiş olmakla aynı za
manda Pakistan'ın bu kararlara uygun olan hattı 
hareketini tasvip ve takviye etmiş durumdadır. 
(Alkışlar) 

Arkadaşlar, 
Şimdi de Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 

sulh, hürriyet ve müşterek emniyet prensiple
rinden mülhem olarak sekiz yıldan beri faaliyette 
bulunan NATO teşkilâtından bahsetmek istiyo
rum : 

Türkiye'nin dâhil olduğu NATO ittifakı, 
müşterek ideal ve medeniyetlerini, demokrasi 
prensipleri üzerine müesses hürriyetlerini, tek 
kelime ile bekalarını tehdideden muazzam bir 
tehlikeye, Birleşmiş Milletler Misakınm, her dev-
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İete tanıdığı meşru müdafaa hakkına istinaden, 
tesirli surette karşı koymak azminde olan sulh
sever devletlerin tedafüi mahiyetteki bir anlaş
masıdır. Bu ittifaka dâhil devletlerce savunma 
güçlerini artırma yolunda sarf edilen gayretlerin 
boşuna olmadığını anlamak için Avrupa'nın bu
gün arz ettiği siyasi manzaraya bir göz atmak 
kâfidir. Filhakika, Almanya'nın birleşmesi me
selesi de dâhil olmak üzere, Avrupa'ya mütaallik 
birçok hayati meselelerde henüz hiçbir terakki 
kaydedilmemiştir. Bu meseleler halledilmediği 
ve müessir bir kontrol sistemine dayanan bir 
silâhsızlanma plânı tatbik mevkiine konulmadığı 
müddetçe NATO devletleri kuvvetli ve müteyak
kız bulunmakta devam etmek zorundadırlar. 

NATO Teşkilâtı sulhun muhafazası yolunda
ki gayelerine erişmek için yalnız askerî sahada 
değil, aynı zamanda siyasi, iktisadi ve kültürel 
sahalarda da gayretler sarf etmektedir. Teşkilâ
tın gayriaskerî sahadaki faaliyetleri arasında 
üye devletlerin parlâmento gruplarını zikretmek 
icabeder. 1954 yılında kurulmuş olan Parlâmento 
NATO Grupları İkinci Konferansını 18 -N23 Ka
sım 1956 tarihlerinde Paris'te akdetmiştir. Mec
lisimiz NATO Parlâmento Grupunun da iştirak 
ettiği bu konferansta muhtelif milletlerarası me
seleler hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur. 
Bu toplantılar neticesi NATO Parlâmento üye
leri NATO meselelerini daha yakından takibede-
bilme imkânına sahibolmaktadırlar. 

Geçen seneye ait NATO faaliyetleri içinde en 
mühim bir hâdise olarak, Başvekilimizin bizzat 
iştirak etmiş bulundukları son konsey toplantı
sında, kendilerinin teklifi üzerine, Yakın ve 
Orta - Şark durumunun NATO Teşkilâtınca dik
katle ele alınması hususunda karar ittihaz edil
miş bulunması keyfiyeti zikredilmek icabeder. 
(Alkışlar) 

NATO'nun askerî sahadaki faaliyetlerine ge
lince: 

NATO ya girdiğimiz tarihten bu yana, 1957 
senesi programı dâhil olmak üzere, masrafların 
müştereken karşılanması suretiyle askerî tesisler 
imşftfliTn derpiş eden enfrastrüktür progra
mından aldığımız yardımın yekûnu 90 milyon 
isterline baliğ olmaktadır. Bu meblâğı bu müd
det zarfında bütün NATO devletlerine yapılan 
yardımın takriben % 20 sine tekabül etmekte
dir. Buna mukabil enfrastrüktür yardımlarına 
katılma payımız 10 milyon isterimden ibaret 

bulunmaktadır ki, bu, Türkiye'ye tahsis ediîen 
meblâğın 9 da 1 'ini teşkil etmektedir. Sözü ge
çen 90 milyon isterlinlik tahsisatın takriben 35 
milyonu hava meydanları, 25 milyonu akar ya
kıt tesisatı, 14 milyonu muhabere tesisleri, 8 
milyonu deniz üsleri, 8 milyonu ise harb ka
rargâhları, radarlar ve seyrüsefer yardımcı ci
hazları için programlanmıştır. 

Türkiye'ye ait programın itmamında mem
leketimizde 22 hava meydanı, 2 000 küsur ki
lometrelik akar yakıt boru hattı, 270 000 met
re küb kapasitelik akar yakıt deposu, 14 000 
kilometrelik irtibat sağlıyan muhabere şebeke
si, 10 mahalde deniz, üssü tesisleri, iki harb 
karargâhı ve muhtelif yerlerde radar ve sey
rüsefer yardımcı cihazları tesis edilmiş ola
caktır. 

Arkadaşlar, 
Atom enerjisi sahasındaki faaliyetleri büyük 

bir dikkat ve ehemmiyetle takibetmekte olan 
Hükümetimiz, atom enerjisinin memleketin re
fah seviyesini yükseltmek ve âli menfaatleri
ni korumak üzere geniş ölçüde tatbikatını 
temin için yapılacak ilmî, teknik ve idari ça
lışmaları teşvik ve murakabe maksadiyle bir 
Atom Enerjisi Komisyonu kurulmasını karar
laştırmıştır. Yüksek tasvibinizden geçerek 27 
Ağustos 1956 tarihinden itibaren meriyete gir
miş bulunan bir kanunla mezkûr komisyonun 
atom enerjisi mevzuunda girişeceği faaliyetler 
tesbit edilmiştir.* 

Diğer taraftan, 10 Haziran 1955 tarihinde 
memleketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanmış bulunan Anlaşmanın tat
biki cümlesinden olarak memleketimizde bir 
veya iki araştırma reaktörünün kurulması ve 
atom ilmi ile ilgili diğer teknik malzemenin 
Amerika'dan mubayaası hususları ile bu sa
halarda çalışacak teknik elemanın Amerika 
müesseselerinde yetiştirilmesi ciheti zikre de
ğer ehemmiyettedir, iki Araştırma Reaktörü 
için önümüzdeki 3 sene zarfında 40 ilim ada
mımızın Amerika'ya gönderilmesi program al
tına alınmıştır. Ayrıca, Avrupa iktisadi iş Bir
liği Teşkilâtı ve Bağdad Paktı çerçevesi için
de atom enerjisine mütaallik çalışmalara bilfiil 
iştirak etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Avrupa camiasının faal bir rüknü olmak sı-
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tamamen kullanılmaktadır. Bu suretle 1948 den 
beri büyük dost ve müttefikimiz Birleşik Ame
rika'nın memleketimize yaptığı iktisadi yardım 
tutarı 800 milyon dolara baliğ olmuştur. 

Diğer taraftan (1954 tarihli zirai maddeler 
ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hak
kındaki Amerikan Kanununa) uygun olarak ak
dedilen anlaşmalarla 1954 te 26 milyon, 1955 te 
28 milyon ve 1956 yılında da, evvelki senelere 
nazaran mühim bir artışla, 65 milyon dolarlık 
zirai madde Türk lirası karşılığında temin edil
miştir. 1954 yılından bugüne kadar Birleşik 
Amerika'dan sağlanan bu nevi yardımlar tutarı 
da 120 milyon dolara varmaktadır. 

Askerî yardıma gelince, 1956 - 1957 Ameri
kan malî yılından bize ayrılan yardımın 
200 milyon dolara baliğ olacağı tahmin edilmek
tedir. Bu suretle, şimdiye kadar bize yapılan as
kerî yardım miktarı da bir milyar 700 milyon 
dolara baliğ olmuştur. Modern bir Türk ordusu 
meydana getirilmesi hususunda, büyük dost ve 
müttefikimiz Amerika'nın bu mühim yardımla
rını şükranla anmak, bizim için zevkli bir vazife 
teşkil eder. Bundan başka kıymetli dost ve müt
tefikimiz Kanada, askerî yardımının da yüz mil
yon dolara varmış bulunduğunu teşekkürle kay
detmek isterim. Bunun takriben 70 milyonu 
muhtelif malzeme ve 30 milyonu pilot eğitimi 
için sarf edilmiştir. 

Amerika Hükümetiyle Hükümetimiz arasın
da münakit «Off-Shore» Anlaşması gereğince 
dolar mukabili alman siparişler mevcut tesis
lerimizde imal olunmakta ve bu suretle tesisle
rimizin tam randımanla çalışmaları temin olu
narak döviz kazancımız artırılmaktadır. Bu
güne kadar alman siparişler 12,5 milyon dolar 
olarak hesabedilmektedir. îleride bu siparişle
rin de artacağı şüphesizdir. 

fatiyle azası bulunduğumuz ve mesaisine en 
büyük ihtimaml» iştirak ettiğimiz milletler
arası $iğ$r Mr itt&kim %eşekktl d* Avrupa Kon
seyidir. Garp küM* ve medeniyetini temsil 
«den Avrada ı&etoleketleri arâsıfcda müşterek 
ideal ve prensiplerin sembolü <>lan Avrupa Kon
seyinin son sensletfâe sari ettiği faaliyetleri 
âza devletler arasında siyasi Sahada bir görüş 
birliğinin teessüsüne âctğm atılmış ileri bir 
adım olarak telâkki edem'lMe. Orta - Avru
pa'da foa yıl cereyan eden müessif hâdiseler mu-
vaeehesinde Avrupa Konseyince gösterilen hsas-
fcâsiyet ve alma» kararlar bün«n iyi bir mi-
salini teşkil etmektedir. 

Avrupa Könseiynin iktisadi, adlî, sosyal ve 
kültürel sahadaki faaliyetlerine iştirak eden 
Hükümetimiz Avrupa Kültür Anlaşması ile üni
versitelere giriş hakkını sağlıyan diplomaların 
muadeletine dair Sözleşmeyi ve Avrupa Konse
yinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütedair An
laşmayı Yüksek Meclisin tasvibine arz etmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son olarak Vekâletimin faaliyet sahaların

dan biri olan dış ticaret münasebetleriyim Birle
şik Amerika'nın yaptığı iktisadi ve askerî yar
dımlar hakkında malûmat arz edeyim. 

Milletlerarası iktisâdi ve ticari iş birliği sa
hasında her yıl gittikçe artan terakki ve inki
şaflara muvazi olarak Hariciye Vekâletinin bu 
sahadaki faaliyeti de gün geçtikçe artan ehem
miyet kazanmaktadır. 1956 malî yılı zarfında 
Japonya, Yugoslavya, Suriye, İran, Holânda, 
italya, Çekoslovakya, Belçika, Almanya, Fransa, 
Bulgaristan ve ingiltere ile müzakereler yapıl
mış ve bunlardan müspet neticeler alınmıştır. 
Vekâletim bu sahadaki çalışmalarım iç ve dış 
teşkilâtiyle ve ilgili vekâletlerimizle sıka bir iş 
Mrliği yapmak suretiyle gittikçe genişletmek ve 
memleketimizin iktisadi ve ticari inkişafiyle 
•hem ahenk olarak daha müessir kılmak azmin
dedir. 
- Büyük dost ve müttefikimiz Birleşik Ame
rika Hükümetinin 1948 yılından beri devam 
eden iktisadi yardımı 1956 - 1957 devresi sar
fında yeni bir artış kaydederek, 3 milyon dolar
lık teknik yardımla Birlikte, 107 milyon doları 
bulmuştur. Bu yardımlar bir program dahilin
de tesbit edilmiş ihtiyaçlar için muntazaman ve 

Arkadaşlar, 
Türkiye'nin mâruz bulunduğu tehlike ve 

müşterek emniyet sistemi içinde vtakabbül etti
ği külfetleri göz önünde bulundurmak suretiy
le Birleşik Amerika'nın karşılıklı yardımlaşma 
programı dâhilinde bu külfetleri paylaşma mak-
sadiyle bize yaptığı yardımlar Türk milleti için 
hiç şüphesiz ki, bir şükran kaynağı teşkil et
mektedir. Yardımların artırılması hususundaki 
temennilerimiz bir yandan müşterek emniyet 
davasına daha iyi hizmet etmek endişe ve arzu-
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muzdan, diğer taraftan da uhdemize terettüb-
eden vecibeleri ileride kendi öz kaynaklarımız
la yerine getirebilecek bir iktisadi seviyeye 
erişmek kaygısından ileri gelmektedir. Hükü
metiniz bu görüş etrafında Birleşik Amerika 
ile müşterek bir anlayışın daha da vuzuhla 
teessüs etmesi için her türlü gayreti sarf et
mekten fariğ olmıyacaktır. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu maruzatımla memleketimizi ve bütün hür 

1967 C : 3 
dünyayı alâkadar eden meselelerin kısa bir tah
lilini yapmış ve bunların Hükümetinizce ne su
retle ele alındığını izah etmiş bulunuyorum. 
Ümidederim ki, bu uğurda sarf etmekte oldu
ğumuz mesai Yüksek Meclisin tasvibine mazhar 
olacaktır.» (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

REİS — Saat 21 de toplanmak üzere Celse
yi tatil ediyorum. 

Kapanış saati : 19,12 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21,10 

REİS — Beisvekili Fikri Apaydın 
: Musliîı Görentaş (Van), Ömer Mart (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Erzincan mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
Hariciye Vekâleti bütçesinin görüşülmesine 

devam ediyoruz. 
Söz, ÜJürriyet Partisi Meclis Grupu adına Tu

ran Güneş'indir; Ziyad Ebüzziya arkadaşımız 
hasta olduklarından. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, Hariciye gibi bir Bakanlığın 9 
aydan beri hâlâ vekâleten idare olunmasının, 
Anayasaya aykırı olduktan başka, beynelmilel 
sahada bu işlerin Hükümetçe ciddiye alınmadı
ğı kanaatini uyandıracak mahiyette olduğunu 
belirterek sözlerimize başlıyoruz. 

Muhterem Heyetinizin malûmu olduğu üze
re Hükümet geçen bir sene zarfında, memleketi
mizi pek yakından alâkadar eden ehemmiyetli 
dış politika mevzularında Yüksek Meclisi tenvir 
etmek lüzumunu dahi duymamış, ve Hürriyet 
Partisinin bu baptaki talebine rağmen bundan 
kaçınmış, bir umumi müzakere açılmasını kabul 
etmediği gibi milletin büyük ekseriyetinin tem
silcisi olan muhalefet partilerine izahat vermek 
zaruretini bile idrak edememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1956 yılının bellibaş-

lı beynelmilel hâdiselerinden biri, Stalin'in olu
mundan sonra Sovyet Rusya'nın takibettiğini 
söylediği «sulh içinde beraber yaşama» siyase
tinde samimî olmadığının Macaristan hadisele
riyle, Nötralist Hindistan ve Yugoslavyo dâhil 
herkesin gözü önünde bütün açıklığı ile meyda
na çıkması olmuştur. 

Sovyetlerin şu veya bu vesile ile bize dostluk 
sözleri ile hitabetmelerinin, kâfi olmadığı açık
tır. Bu devletle dostluk münasebetleri tesisinin 
her şeyden evvel onun sadece Türkiye bakımın
dan değil, silâhsızlanma ve Almanya'nın birleş
tirilmesi meselelerinde de iyi niyetin maddi te
zahürlerini göstermesine ve bunun devamlılığı
nın realist garantilerini kabullenmesine bağlı 
olduğu bir bedahettir. 

Hükümetin bu mevzudaki müteyakkız hattı 
hakeretini tam bir tasviple ve takdirle karşıla
maktayız. En güç ahval ve şerait altmda dahi 
hem iç hürriyetini gaspeden gayrimeşru bir hü
kümete, hem de dış istiklâlini yok etmek istiyen 
müstevliye karşı misli az görülmüş bir kahra
manlıkla hâlâ mukavemete devam eden Macar 
kardeşlerimiz için duyduğumuz büyük hürmet 
ve hayranlık hislerini evvelce yayınladığımız 
grup tebliğinde olduğu gibi bu kürsüden tek
rar ifade etmeyi bir vicdan borcu telâkki ede
riz. (Sağdan, alkışlar) 
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Arkadaşlar; 
Yugoslavya ile Garp demokrasilerinin müşte

rek «avunma sistemleri arasında bir bağ kurmak 
bakımından büyük ehemmiyet taşıyan Balkan 
Paktının Yunanistan'ın tutumu yüzünden bu
gün işlemez bir hale gelmiş olmasından müteessir 
bulunuyoruz. 

Yugoslavya'nın, komünist memleketlerde Sta-
linciliği iç ve dış politikadaki görüş ve metotla-
riyle yıkmak maksadiyle girişmiş olduğu gayret
ler, bugün, Polonya hariç, muvaffakiyetsizlîğe 
uğramış görünüyor. Yugoslavya'nın, Macaristan 
hâdiselerinden sonra, bir aralık takbih ettikleri 
Stalınciliğe açıkça dönmekten çekinmiyen Sov
yet zimamdarları ile münasebetlerinde, kendi
sinden beklenmesi gereken azimkârlığı göster
mekte olmasını memnuniyetle karşılamaktayız. 
Bunun, Balkan Paktının kıymet ve istiklâli üze
rinde birçok mahafillerde meydana çıkmış, olan 
şüpheleri izale edeceğini ve Balkan Paktının bü
tün sahalarda yeniden işlemeye başlamasında 
müspet bir âmil olacağını ümidetmek istiyoruz. 

Yugoslavya'nın Kıbrıs meselesinde takibet-
mekte bulunduğu Yunan taraftan politikayı ken
disine düşen aracı rolünün icaplarına tamamen 
aykırı bulmaktayız. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; hükümetin Asya ve Afrika mem
leketlerine ve bu arada bilhassa Arap memleket
lerine karşı takibettiği siyaseti kifayetsiz bulu
yoruz. 

Biz, bu milletlerin istiklâlleri için mücadele 
etmelerini esas itibariyle sempatiyle karşılarız. 
Türk milleti, hürriyet ve demokrasi idealinin 
bekçisi olan NATO'nun Orta - Doğu'da en kuv
vetli bir rüknü olarak Arap memleketlerini, is
tiklâl dâvalarında desteklemek mevkiindedir. 
Aksi takdirde, sadece Türkiye'nin değil, bütün 
NATO'nun bu bölgedeki itibarı, hür dünya ba
kmamdan çok zararlar doğuracak şekilde halel
dar olabilir. 

Bununla beraber, bu yolda mücadele edenle
rin, milletlerin istiklâllerinin en büyük düşmanı ' 
olan Sovyet Rusya'ya el uzatarak, kendi yaşa
dıkları bölgeye sızmasına meydan vermeleri, akıl 
ve izanın kabul edemiyeceği gayriciddî ve müessif 
bir harekettir. Şunu da ilâve edelim ki, Türkiye'-
nün, Araplann İsrail bahsinde yaptıkları gibi re
alist olmıyan görüşlerini sırf onlara şirin görün
mek maksadiyle desteklemesi tecviz edilemez. 

1967 O : g 
Orta - Doğu'nun bugün içinde yüzdüğü keş

mekeş kargısında bu bölgeye sulh ve sükûn getir
mek üzere, müstemlekeciliğin ananevi aleyhtarı 
olan Amerika'nın son defa Eîsenhower Doktirini 
ile büyük bir azimle ortaya çıkmış olmasını derin 
bir memnuniyetle karşılarız. 

Son defa Birleşmiş Milletler Oenel Kurulun
da Cezayir hakkında ittihaz olunan kararı, biz, 
Cezayir'in istiklâl dâvasında şimdiye kadar atıl
mış ilk müspet adım telâkki ederiz. Ancak hü
kümetin bu tarihe kadar takibettiği hattı hareke
ti ve Birleşmiş Milletlerde bütün Kuzey Afrika 
dâvalarında takındığı tavrı, memleketimizin bu 
bölgelerde oynıyabileceği rol bakımından isabet
li mütalâa etmiyoruz.* 

Geçen yıl bütün dünyayı sarmış olan hâdise
lerden birisi de Süveyş meselesi olmuştur. 

Abdünnâsır hükümetinin, devletleştirme kanu
nunda, yabancı pilotlara angarya mükellefiyeti 
vaz 'etmiş olmasını, bütün Batı camiası çok hak
lı olarak, büyük iğbirar ile karşılamıştır, 

Abdünnâsır Hükümetinin kanalı devletleş-
tirirken ileri sürmüş bulunduğu sebep, Ame
rika ve İngiltere'nin Assuan Barajının finans
manını reddetmiş olmaları idi. Halbuki, Ame
rika ve İngiltere barajın finansmanını pren
sip itibariyle reddetmemişler, sadece, bu muaz
zam yatırımın finansmanına karar verilebilmesi 
için evvel emirde, Mısır Hükümetinin,*diğer bâ
zı zaruri, teknik hazırlıklarından gayrı, iktisat 
ilminin icaplarına uygun umumi bir iktisadi 
plân yapmasını haklı olarak talebetmişlerdi. Mü-
tenakız fiillerle dolu, fevri ve ölçüsüz bir poli
tika güden bugünün devlet adamının mücehhez 
olması muktezi bilcümle malûmattan mahrum 
her diktatörün, durumun icaplarını takdir ede
memesinden tabiî bir şey olamaz. Kendi hata
ları yüzünden memleketlerinin muhtacolduğu 
yardımları alamayıp çıkmaza girdikten sonra, 
«Onlar vermeseler de, biz yaparız.» diye kendi 
kendine avunmak ve övünmek bu gibilerde sık 
sık raslanan gülünç bir hareket tarzıdır. 

Buhranın ilk mesuliyetini taşımasına rağmen 
Mısır Hükümetinin, mütaakıben, dünya efkârı 
umumiyesinin baskısı altında, daha mutedil bir 
yol tutmaya mecbur kaldığını da kabul etmek 
lâzımdır. Filhakika Mısır Hükümeti, yabancı pi
lotlar için koyduğu angarya mükellefiyetini hiç
bir vakit tatbik edememiş ve seyir ve sefer es
kisinden az farklı bir şekilde devam edebilmiş-
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tir/Kanaatimce, bu mevzuun en doğru hal şekli, ı 
Kanalı Kullananlar Konseyinin münhasıran is-
tişari bir merci olması, fakat anlaşma ile tesbit 
edilecek meselâ geçiş resimleri gibi noktalarda, 
bu Konseyle Mısır arasında zuhur edebilecek ih
tilâfların hallinin, nihai safhada, mecburi olarak 
hakeme tevdiidir. 

Türkiye'nin, bu meselenin hallinde arabulu
cu rolü oynıyamaması tenkide şayandır. 

İngiltere, Fransa ve israil'in, Birleşmiş Mil
letler Anayasasına aykırı olarak girişmiş ol
dukları silâhlı tecavüze gelince... ^ 

Türkiye'nin bu tecavüz hareketi karşısında
ki vaziyeti, kanaatimizce, daha ilk anda çok sa
rih olmalıydı. Halbuki, bu hareketin aleyhinde 
bulunmak ve gereken tedbirleri almak maksa-
diyle harekete geçen büyük dost ve müttefiki
miz Birleşik Amerika'nın teşebbüsü ile, Güven
lik Konseyinin fevkalâde toplantıya çağırmış ol
duğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ruz-
namesine Türk delegasyonu müstenkif rey ver
miştir. Bu hareket, maalesef, sonra bunu telâfi 
için yapılanlara rağmen, bütün Orta - Doğu'da 
aleyhimize tepkiler doğurmuştur. 

İhtilâfın silâhlı safhasının başında durumun 
sarahatine rağmen çekimser kalacak kadar mti-
tereddidolan Hükümet, bakınız, bilâhara ne ya
pıyor? Bağdad'da neşredilen bir tebliğde, daha 
evvel, Arap Birliğine dâhil devletlerin reisleri 
tarafından Beyrut'ta yayınlanan bir tebliğin 
umumi mânasına iştirak ettiğini bildirmek sure
tiyle, o Beyrut tebliğinin birinci maddesinde 
savrulan harb tehditlerine de iştirak etmiş ol
duğu zehabını uyandıracak kadar ileri gitmek
ten kaçınmıyor. Biz Başvekilin, Bağdad tebliği
nin, Türkiye'yi yeni harbe girme taahhütleri al
tına sokmamakta olduğunu Mecliste beyan etmiş 
bulunmasını memnuniyetle karşıladık. Ancak, 
Başvekilden: isteğimiz, bir daha bu derecede 
tehlikeli mânalar, ifade edebilecek tebliğlere iş
tirak etmek gibi metotlara, hele dış siyaset sa
hasında, itibar etmemesidir. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin ancak uzun vadede 
halledilebilecek bir dâva olan Filistin bahsinde 
Arapların realist olmıyan görüşlerini destekle
mesi isabetli değildir. Bu itibarla, İsrail'den 
Elçimizi çekme tedbiri lüzumsuz bir taviz mahi
yetinde kalmış Ve bundan maksat Araplar nez-
dindeki prestijimizin takviyesi... [ 

.1967 0 : 3 
REİS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — O halde ini

yorum efendim. (Sağdan, alkışlar) 
REİS — Turgut Göle. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Mulhterem arka-

daşlar; 
Milletlerarası durum, çok nazik bir safhada 

devam ediyor, bu seneye kadar cihan siyaseti 
aşikâr bir surette karşı karşıya gelmiş iki grup 
halinde takibolunuyordu. 1956 sonunda karşı 
gurupların kendi işlerinde ciddî ihtilâflar ve sar
sıntılar vukubulmuştur. 

Komünist grupunun içinde Sovyetler Birli
ğinin liderliğini gözü kapalı kabul etmeyi red
detmek hususunda, Yugoslavya misali ile geçen 
seneler meydana çıkmış olan istiklâl hareketi di
ğer komünist memleketlere sirayet etmek isti
dadını göstermiştir. Bir aralık öyle zannolun-
du ki, komünist devletler birbiri arkasına istik
lâllerini^ kazanmak yolundadırlar. Teşebbüsler 
bütün medeni milletlerin çok elem verici ıstı
rapları önünde Macaristan'ın kanlı hâdiseleriy* 
le şimdilik akamete uğramış görünüyorlar. Ha
kikaten fedakârlık içinde yürütülen istiklâl ha
reketleri muvaffakiyetsiz göründüğü zamanlar
da bile âti için kuvvetli bir zemin hazırlamış 
olurlar. 

Bu bakımdan komünist devletlerin millî is
tiklâllerini kazanmaları ihtimalini bugünkü mil
letlerarası durumun ehemmiyetli bir istidadı 
olarak göz önünde tutmak lâzımdır. 

öte taraftan Garp demokrasileri cephesi 1956 
senesine kadar aralarında kurdukları bütün as
kerî ve siyasi ittifakların Orta - Doğu meselele
rinin patlamasiyle temeline kadar sarsıldığını 
görmüşlerdir. 

Süveyş kanalı ve İsrail - Arap Muharebesiy-
le İngiliz ve Fransa müdahalesi, nihayet Kıbrıs 
meselesi ve Bağdad Paktı münakaşaları yüzün
den demokrasi cephesindeki müttefiklerin bir
denbire birbirleriyle vahîm bir surette çekişme
ye başladıkları görülmüştür. 

Demokratik cephe için derin bir zaıf olan 
bu 'hâdiselerin vahameti; Amerika - İngiltere 
ve Fransa arasındaki büyük ihtilâfı teskin eden 
ilk tedbirlerden sonra, esaslı olarak iyiliğe 
dönmüş ve bu temel vahamet yanında tâli sayı
lan münakaşalar devam etmekte bulunmuştur. 
Bu çatışmalar beynelmilel durumu büyük mik
yasta şu istikametlere sevk etmiştir, 
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En başta Birleşmiş Milletler Müessesesi, in- , 

sanlığı 3. Cihan Harbinin felâketinden ve bu 
felâkete müncer olacak ehemmiyette hâdiseler
den kurtaracak bir müessese olarak vazife gör
meye çağırılmıştır. 

İhtilâflar ve dağılma alâmetleri arasında 
Birleşmiş Milletleri kurtarıcı bir unsur olarak 
kullanmak tedbirinde Birleşik Amerika öncülük 
etmiştir ve etmektedir. 

İngiltere ve Fransa'nın büyük bir feragat ve 
basiretle bu çareyi kabul etmesi ve Amerika ile 
ihtilâf halinden kurtulmayı her mülâhazanın 
üstüne çıkarmaları demokratik cepheyi katî bir 
yıkımdan kurtarmıştır. Bu esas mahfuz olmak
la beraber yeni ihtilâflar devam etmiş ve Birleş
miş Milletler Müessesesi kuvvet ve tesirini ha
yırlı bir surette gösterdiği kadar, birtakım me
selelerde şimdiden tesir gösterememiş ve millet
lerarası durumun istikbali için vahametler bir 
başka şekilde tezahür etmeye başlamıştır. 

Sovyetler grupu kendi içinde toplanmaya 
çalışıyor, Garp demokrasileri grupu kendi için
de ihtilâflarını halletmeye çalışıyor ve kendi 
içinde; Avrupa Birliği, Gümrük Birliği şeklin
de yeni teşekküller vücuda getirmeye uğraşı
yor ve (her iki cephenin başlıca unsurları Bir
leşmiş Milletler içinde maksatlarını yürütmeye 
çalışıyorlar. 

Sovyetler Birliği ile Garp âlemi arasında 
1954 - 1955 senelerinde soğuk harbin gevşeme
si gibi, beraber yaşama için beliren ehemmiyet, 
bir aralık çok mübalâğa edilmiş olan yaklaşma 
istidatları yeniden karanlığa gitmiştir. J 

Birleşmiş Milletler muallâk meselelerin kıs
men ve muvakkaten tehiri gibi kararlarla çatış
maları önlemektedir. 

Cezayir ve Kıbrıs dâvaları için tehir karar
ları bu cümledendir ve bu hareketler amelî ola
rak muvakkat bir surette faydalı olmuştur. 

Birleşmiş Milletler, İsrail - Arap ihtilâfında 
ve Keşmir meselesinde henüz bir muvakkat ve 
tehir edici çare dâhi bulamamıştır. Bu mese
leler mevzii olmakla beraber sulh için tehli
keli mahiyetini ve sirayet suretiyle büyük ihti-
lât ihtimalini muhafaza ediyorlar. Orta - Do- i 
ğu meselesi bizi tabiatiyle yakından alâkadar 
etmektedir. Bizim bu hususta Birleşmiş Mil
letlerin ve müttefik bulunduğumuz Amerika i 
ve İngiltere gibi büyük devletlerin hâl çare- I 
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lerini kolaylaştırmaktan ileri bir vaziyet al
maktan sakınmamız lâzımdır kanaatindeyiz. 

Balkan Paktı içindeki ayrılık Birleşmiş Mil
letlerde Kıbrıs münakaşasının safhaları arasın
da daha ziyade göze çarpmıgtır. 

Yugoslavya ile dostluğu muhafaza için gay
ret ve dikkat göstermemizde isabet vardır. 
Tabiî Yugoslavya'nın da aramızdaki dostluk 
münasebetine ehemmiyet ve kıymet atfetme
si şarttır. 

Bağdad Paktı içinde İngiltere'nin her me
selede beraber bir âza olarak bulunmasını bu 
paktın Myatiyeti için elzem bir unsur saya
rız. İsrail - Arap ihtilâfının ergeç bir sulha 
müncer olması muhtemel görülüyor. Birtakım 
yeni buhranlar ve ihtilâflar mümkündür. An
cak Birleşik Amerika bu ihtilâfın adaletle hai
li için mânevi olarak büyük bir taahhüdaltına 
girmiş olduğundan, meselenin nihayet bir ne
ticeye bağlanması ihtimali kuvvetlidir. Bizim 
bir taraf aleyhine vaziyet almaktan sakına
rak sulhun kurulmasını kolaylaştırmamız lüzu
munu tekrar ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar karşılıklı kurulmuş olan 

devlet grupları sarsıntılar geçirir ve yeni te
şekküller ve istikametler tebellür ederken Tür-
kiyo'nin Garbi - Avrupa ve Birleşik Amerika 
ile tesanüdünü ve ittifak bağlarını kuvvetlen
direrek Cihan Sulhu içinde yerini muhafaza et
mesini hedef tutması tabiîdir. 

3. ncü Cihan Harbi felâketine karşı Hidro
jen Bombasının milletleri ihtiyatsızlıktan alı
koyacak tesirli bir sulh vasıtası olduğu, ci
hanın büyük politikacıları zihninde yerleşmiş 
bir hayaldir. Bu müşahadede büyük bir ha
kikat payı bulunduğunu kabul ederiz. 

Ancak, unutmamak lâzımdır ki, Hidrojen 
Bombasının büyük harbte alıkoyueu tesiri ci
han ölçüsünde küçük sayılacak harblerinde sü
kûnetle seyredilmesi tehlikesini doğurmaktadır. 
Bu sebeple mevzii, harbler ihtimali daha ziyade 
artmaktadır ki, bu ihtimaller karşısında son de
rece basiretli bulunmak icabeder. 

Türkiye demokratik milletler cephesinde 
kendine güvenilir ve bir medeni cemiyet olarak 
vaziyet almak iktidarındadır. Bu iktidar her-
şeyden evvel kendi iç bünyesinde salim esasla
ra dayanan bir millet halinde bulunmasına 
ve dış politika olarak milletler arası sulhu 
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esas tutan bir istikamet tutmasına bağlıdır. 
Cumhuriyet devri bu esas unsurlarda eski bir 
geleneğini taşıyor. Bunları şimdiye kadar inan
dırıcı bir surette bütün dünyaya karşı taki-
betmiştir. Demokratik hayatın şartları ve icap
ları içinde, yeni yeni hayat tarzımızda iç ve 
dış politikamızın tekâmülünü takibetmeliyiz. 
Demokratik bünyemizde kuvvetli olmak, dışa
rıya karşı müdafaanın ve müttefikler arasın
da itibarın esaslı unsuru olduğunu hiçbir za
man gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

Almanya'nın birleşmesi meselesi, Avrupa'da 
önümüzdeki senenin yeniden başlıca kaygusunu 
teşkil edecektir. Bu yüzden karışık ihtimaller 
ve ihtilâtlar kendini gösterecektir. Bu imtihan
dan hem Alman milletinin, hem içinde bulundu
ğumuz Garp âlemi kaderinin muvaffakiyetle 
çıkmasını temenni ederiz. 

Avrupa Birliğinin tahakkuk yolunda ilerle
meye çalıştığı faaliyet devrinde kendi mevkii-
mizi almaya çalışacağımızı ümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Umumi ve hususi olarak milletlerarası duru

mu hulâsa ettikten sonra, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına dış politikamızın ana hatlarını 
şu tarzda hulâsa edebiliriz. 

Milletlerarasında sulhu muhafaza edebilmek 
için Birleşmiş Milletler içinde,onun Anayasası
na riayet esasiyle çalışmak, bu hükümler içinde 
Garp âlemi ve Birleşik Amerika ile tesanüt ve 
ittifak halinde yürümektir. NATO ittifakı mü
dafaa teşekkülü olarak başlıca mesnet ve ehem
miyettedir. 

Diğer taahhütlerimiz, NATO ittifakımızın 
hükümleri ve vecibelerinin kayıtları altındadır. 

Bu esaslar içinde kendi demokratik bünye
mizi kuvvetlendirmek ve her türlü tahriklerden 
içtinabeden bir sulh politikası takibetmek lâ
zımdır. (Sağdan, alkışlar) 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA BASRl AK-
TAŞ (Kastamonu) —- Muhterem arkadaşlar, 

Hariciye Vekâleti bütçesinin müzakeresi do-
layısiyle, dünya meseleleri hakkındaki görüşü
müzü arz ve izah etmek istiyoruz» Bunun için 
geçen yıl hâdiselerini, Türkiye'yi alâkadar eden 
cepheleriyle tahlil edeceğiz. Bu suretle partimiz 
Hükümetinin takibettiğisdış siyasetinin muha
sebesini de yapmış oluruz» 

. 1987 C : 3 
Muhterem arkadaşlar, geçen sene daha ev

velki yıllar gibi iki düşman âlem, hür dünya -
komünist blok, arasında cereyan eden soğ f̂c 
harbin yeni çatışmalariyle geçmişti... 

Senenin en ehemmiyetli hâdiselerini şöyle sı
ralamak mümkündür : 

— Rus Komünist Partisi 20 nei kongresinde 
Kuruçev tarafından okunan rapor ve akisleri.. 

— Mısır Hükümetini «Beynelmilel Süveyş 
Kanalı Şirketine» el koyması... 

— Orta - Doğu olayları... 
— Peyk memleketlerde mukavemet hareket

leri, Macar Millî İhtilâli.... 
— Kıbrıs Adası ihtilâfı... 
Müsaadenizle bunlar üzerinde kısaca dura

lım.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kuruçev'in Rus Komünist Partisinin 20 nci 

kongresinde âöylediği nutku, Rusya ve peyk 
memleketlerde yeni hareketlerin başlangıç işa
reti saymak mümkündür. 

Parti birinci sekreteri uzun beyanatında 
Stalin'i itham etti. Açık bir lisanla şefin Lenin 
zamanında başlıyarak, yaptığı hataları ortaya 
koydu... Kongre ittifakla, Stalin'i takdih etti, 
mahkûm ettirdiklerinin iadei itibar etmelerine 
karar verdi... 

Birkaç kelime ile belirttiğimiz rapor ve alı
nan kararlar Garp dünyasında heyecan uyan
dırdı. Politika devlet adamları Rusya'nın siya
si hayatında değişiklikler başladığını, peykleri 
demokratik bir idareye geçilmek üzere bulun
duğu kanaatine vardılar.. Ve hattâ Atlantik Pak
tı teşkilâtmm masraflı bir teşekkül olduğunu 
ileri sürerek ona yeni, daha çok iktisadi ve kül
türel bir veçhe verilmesini ileri sürdüler... 

Bu devrede, Hükümetimizin bu nazariyelere 
iltifat etmiyerek askerî gücümüzün artırılmasına 
çalıştığ^ihı, bölgemiz emniyetinin temeli olan Bağ-
dad Paktının kuvvetlenmesi için üstün gayret
leri sarf ettiğini ve güçlüklerini yendiğini görü
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mısır Hükümeti Nilı üzerinde inşası kararlaş

tırılan (Assuan barajma) Dünya Bankasınca 
kredi verilmemesini bahane ederek ve (Hukuku 
Düvel kaidelerini) hiçe sayarak aldığı bir ka
rarla (Beynelmilel Süveş Kanalı Şirketine) el 
koyduğunu ve millileştirdiğini ilân etti, 



2.1957 0 : 9 
I jim değişiklikleri ve Macaristan Millî İhtilâli

nin safhaları ve faciasının hazin hikâyesi, yük
sek malûmunuzdur. Rusya'nın Macaristan'a, Bir
leşmiş Milletler Anlaşmasının hükümlerini ihlâl 
ederek müdahalesi, Budapeşte ve hemen bütün 
Macar şehirlerini kana boyaması Garb âleminej 
Sovyet Rusya'da hiçbir şeyin değişmediğini Ku-
reçef raporunun itibarını kaybeden komünist 
partilerine sempati toplamak için tertiplendiği, 
Avrupa Birliğinin henüz tahakkuk edemediğini 
öğretti. 

Şimdi peyk memleketlerde bütün güçlükle
re rağmen istiklâl mücadelesi devam ediyor... Bir 
tarihî hakikattir ki; hürriyet ve istiklâli kanla 
boğmak her zaman mümkün olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; mâruzâtımıza (Kıb
rıs) meselesi ile devam etmek istiyoruz. 

Adanın Türkiye ile olan alâkası stratejik du
rumu yüksek huzurunuzda mükerreren ifade 
edildi. Bendeniz son durumu kısaca gözden 
geçireceğim. 

Yunan Hükümetinin memleketimize karşı 
takındığı tavrı ve bütün vasıtaları ile devam et
tirdiği düşmanca propaganda devam etmekte
dir. 

Adada son günlerde masum insan kanı yi
ne akıyor, yüz binlerce Kıbrıs'lı korku içindedir. 
Akşamın ilk karanlığında hangi kapı vurulacak, 
hangi masum Ingüizlarle iş birliği yaptığı iddia-
siyle dağa kaldırılacak.... İngiliz askeri öldürü
lüyor, Rumca konuşan Kıbrıs'U katlediliyor. 
Türk polisi arkadan vuruluyor. t Bütün bu ci
nayetleri tertipleyen ve icra eden teşekkül Yu
nanistan'ın beslediği E. O. K. A. dır. Bunu Yu
nan Hükümeti adamları iftiharla ilândan çekin
miyorlar. Komutanları Yunan subayı, silâh ve 
teçhizat Yunan ordusunundur. Ne hazin tecelli
dir ki, 1945 te Yunanistan'ı komünizmden kur
taran ve Atina sokaklarında bunun için ölen 
İngiliz askeri şimdi de Kıbrıs'ta kurtardığı in
sanların kurşunu ile can vermektedir. 

Tarih, 20 nci asrın ortasında, bu cinayetleri 
tertip ve teşvik edenleri emsali gibi lanetle kay
dedecektir.... 

1:46 25. 
Arap - İsrail ihtilâfı ile hâd bir şekil almış 

olan Orta - Şark buhranı bu hâdise ile yeni bir 
safhaya girdi. Ve bu ihtilâf beynelmilel bir ma
hiyet aldı. Nasır, kendisini Arap âleminin lideri 
sanarak Arapları Türkiye ve Bağdad Paktı aley
hine kışkırtmaya başladı. Ve bir müttefik ola
rak da Suriye'yi kolayca temin etti. Mısır Dev
let Reisi, kanalın millileştirilmesini caiz göze
tecek hiçbir hukuki delile sahip değildi, aksine 
19 Ekim 1054 tarihli İngiliz - Mısır Anlaşma
sının 8 nci madesi ile M'flir Hükümeti Süveyş 
kanalının beynelmilel bir su yolu olduğunu kabul 
etmişti. Aynı zamanda 1888 tarihli İstanbul Mu
ahedesi yürürlükte idi. Müttefiklerimiz arasında 
meselenin esasından zuhur eden ihtilâf. Mısır Hü
kümet Reisinin cesaretini artırdı, alevlediği Garp 
düşmanlığı ateşini bütün Orta - Doğu milletle
rine yaymaya başladı. Suriyeye Rus silâhları 
sevk ediyor, Mısır, Suriye ve Ürdün'de aleyhi
mize mitingler tertibettiriyordu. Biz, Türkiye 
ve Batı düşmanlığını siyasi hayatlarının mesleki 
haline getirmiş bâzı politikacıların, zavallı millet
lerini Şam'da, Amman'da, ve Kahire'de ateşe 
doğru sürüklediklerini görüyor, teessür duyu
yorduk. 

Muhterem arkadaşlar, 
İsrail'in Mısır'a tecavüzü, Süveyş'e karş* ya

pılan Fransız - İngiliz müşterek askerî harekâtı, 
bölgeye hâkim olan buhranı ve ağır durumu harb 
haline getirdi. Ateşin di&er memleketlere sira
yeti her an beklenirdi. İddia ediyoruz ki, öncü
sü ve kurucusu bulunduğumuz Bağdad Paktı 
mevcut olmasaydı, kanal harekâtı bütün Orta -
Doğu'yu kana boyayabilir ve Sovyet Rusya be-
hemhal müdahale ederek 3 ncü Cihan Harbini 
tahrik ederdi. Dostlarımız tarafından dahi şüp
he ile karşılamış ve hattâ tenkidlere mâruz kal
mış Bağdat Paktı kuvvetini ispat etti. Birleşik 
Amerika'nın Bağdat Paktı âzası devletleri top
rak bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı yönel
tilecek her türlü tehdide karşı koyacağını ilân 
etmesi Bağdat Paktı siyasetinin yürüten Hükü
metimizin bunda ne kadar haklı olduğunu gös
teren kıymetli bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Peyk memleketlerde; Rus Komünist Partisi

nin 20 nci Kongresi kararları ve tatbiki yani 
Stalincilerin tasfiyesi süratle inkişaf etti... 

Polonya ve Macaristan'daki hükümet ve re-

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs hakkındaki görüşümüz nedir? Değiş-

miyen ve değişmiyecek olan kararımız yüz yir
mi bin Türk'ü Yunan idaresine terketmemektir. 
Biz Ada Türklerinin hakkını korumak hususun-, 
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daki kararımızdan dönmüş, vaz geçmiş, veya ta
vizde bulunmuş değiliz... Diplomasi de maharet 
değişik siperlerde aynı neticeyi istihsal için sa
vaş verebilmektir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk - Yunan dostluğuna tekrar avdet ede

bilme imkânları; Yunan siyaset adamları tara
fından yok edildi. İstiklâl Savaşından sonra Yu
nanistan'la iyi münasebetler kurulması için Cum
huriyet hükümetleri üstün gayretler sarf ettiler 
ve bütün imkânlardan faydalandılar... Şimdi de 
Birleşmiş Milletler kararından sonra Yunanlı
ların yeni tutumunu göreceğiz... Bu vesileyle, 
Yugoslavya'nın memleketimize karşı takındığı 
tavır üzerinde müsaadenizle kısaca durmak is
tiyoruz. 

Stalin, Tito'yu ve rejimini aforoz ettiği gün-
• lerde, Balkan sulhunun korunması için, Yugos

lavya'yla iyi münasebetler tesis etmeye gaynet 
sarf ettik ve bu bizi Balkan Paktına götürdü. 
Yunanistan'la aramızda Kıbrıs adası ihtilâfı 
arttıkça, Yugoslavya'nın bizden uzaklaştığını 
gördük. Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonun
da ihtilâfın müzakeresi sırasında bu devlet de
legesinin yaptığı beyanatın yüksek nazarınızdan 
ve dikkatinizden kaçmadığı muhakkaktır. Bun
dan başka Yugoslav Delege Heyetinin aleyhi
mizdeki, dost bir devlet heyetine yakışmıyan 
faaliyetini de, öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu hâdiseler karşısında Hükümetimizin 
Türk - Yugoslav münasebetlerini gözden geçir
mesini bekliyoruz... (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs hakkında son sözümüz şudur : 
Yüz yirmi bin Türkü Yunan idaresine asla 

terk etmiyeeeğiz.. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
Mâruzâtımızı neticelendirmek istiyorum : 
— Azası bulunduğumuz Garb dünyası ile 

Sovyet Rusya arasındaki soğuk harb devam 
ediyor... Metotlarını değiştirmiyen Moskova ta
hakküm ve istilâ emellerine ve hür dünyayı 
komünist hâkimiyeti altına almak gayelerine 
ara vermiyor.. Buna karşı bizim vazifemiz, At
lantik Paktı Teşkilâtını her yönden kuvvetlen
dirmek, Avrupa Birliğinin tahakkuku uğrun
daki çalışmalara yorulmadan devanı etmek 
olacaktır. 
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— Müttefiklerimiz arasında basit, psikolojik 

sebeplerden doğmuş bulunan ihtilâfın halline 
el birliğiyle çalışmalıyız.. 

— Teşebbüsümüzle kurulmuş bulunan Bağdad 
Paktını daha da kuvvetlendirmek için icabeden 
yeni tedbirler alınmaktadır. Birleşik Amerika 
Cumhur Reisinin Kongrede açıkladığı ve mem
nuniyetle karşıladığımız plânın başarı ile tat
biki ve tahakkuku için alâkalı devletlerin, de
vamlı ve müşterek iş birliği asıldır. Türkiye'
nin Orta - Doğu'nun lideri olarak bu sahanın 
müdafaası uğrunda yaptığı fedakârlıkların, 
dostlarımız ve müttefiklerimiz tarafından tak
dir edilmekte olduğunu görmekten memnun 
oluyoruz. 

— Arap-İsrail ihtilâfının halli için başlan
gıç, İsrail'in kuvvetlerini Mısır topraklarından 
çekmesi olmalıdır. İsrail'den iş birliği ve Birleş
miş Milletler Genel Kurulunun kararlarına mu
tavaat etmesini beklemek hakkımızdır. 

— Süveyş Kanalı İdaresinin Mısır'ın hüküm
ranlığına halel gelmemek şartiyle beynelmilel 
bir komisyon tarafından kontrolü prensibini 
müdafaaya devam etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukarda muhasebesini yaptığımız hâdiseler 

karşısında partimiz Hükümetinin takibettiği 
dış siyaseti, şöylece hulâsa etmek mümkündür : 

Müstakar, dostluklarına sadık, taahhütlerine 
bağlı, Türkiye'nin emniyetini birinci derecede 
naaara alan atılgan, müteşebbis dünya sulhu
nun koruyucusu bir dış siyaset... 

Partimiz Hükümet bu yolda azimle yürüye
rek büyük milletimizin medeni âlemde şeref ve 
itibarını artırmıştır. 

Son sözümüz şudur : 
«Atatürk'ün Türkiye istiklâlini, dünya barı

şını hedef tutan dış siyaseti, partimizin de dai
ma sadakatle takibedeeeği yoldur.» 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
REİS — Osman Bölükbaşı, Cumhuriyetçi Mil

let Partisi Meclis Grupu Reisi sıfatiyle.. 
CUMHURİYET MİLLET PARTİSİ MEC

LİS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar yurdumu
zun bekasiyle alâkalı bir mevzuda hepimizin his
lerinin muayyen noktalarda birleşeceğinden emin 
bulunmaktayım. Dış politikanın gaye ve pren
siplerinde muhalif partiler daima iktidarla be-
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raber olduklarını ifade etmişler, yalnız tatbika-
tiyle alâkalı meselelerde noktai nazar ihtilâfları 
tahassul etmiştir. Bu nevi noktai nazar ihtilâf
larının tahassul etmesi memleketimiz için bir zait 
değil, bizim anlayışımıza göre bir kuvvettir. Hü
kümet muhalefet partileriyle memleketin haya
ti meselelerinde mutabakata varmak arzusunda 
ise, bunun tabiî ve demokratik yolları vardır. 
(Sağdan bravo sesleri) Bütün demokrat memle
ketlerde hükümetler mühim meselelerde muhale
fetlerle istişare ederler, böylece mutabakata var
manın yolunu açmış olurlar. Maalesef memleke
timizde bu yol henüz açılmamıştır. 

Sayın Başvekil bugün yarattığı mutedil ha
vanın icaplarına ileride sadık kalırsa, memleke
tin dış politikasiyle alâkalı mühim mevzularda 
muhalefetin fikrine, muhalefetin kanaatine de 
müracaat etmek mecburiyetindedir. insanlar 
bilmedikleri işler hakkında mutabakat halinde 
olduklarını elbette ilân edemezler. Muhalefet de 
iktidar gibi memlekete karşı mesuliyet taşıyan 
bir müessese olduğuna göre, kararlarında ve söz
lerinde mesuliyetinin ağırlığı nispetinde ciddî 
olmak mecburiyetindedir. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

Hepiniz takdir edersiniz ki, dış politika gibi 
nazik ve hayati bir mevzuda bir partinin sarih 
ve açık fikirler ifade edebilmesi için hadiselerin 
hakiki mahiyetine vukuf peyda etmesi lâzımdır. 
Dış politikanın bir gazetelere intikal eden kısmı 
vardır, bir de etmiyen kısmı vardır. Gazetelere 
bakarak dış politika hakkında kesin hükümlere 
varmak, bizim için ne ciddî bir harekettir, ne de 
mümkün olan bir harekettir. 

Bu vesile ile bir noktayı daha hatırlatayım : 
Hem Demokrat Partinin vaktiyle ortaya attığı 
isabetlf^bir fikre istinadederek hatırlatayım : 

Sayın Celâl Bayar'm 1949 da Kayseri'de 
söylediği nutukta dış politika hâdiselerine te
mas etmesi üzerine cereyan eden vakıalara bir
kaç gün evvel bir vesile ile bu kürsüde temas 
etmiştim. Celâl Bayar'm bu nutku ile Demok
rat Parti çok haklı olarak şöyle diyordu : «Bir 
memleketin dış politikasının muvaffak olması 
iç politikasının dayandığı prensiplerin mahiye
tine ve diplomasisinin meharetine bağlıdır. 
(Bravo sesleri)» Rejim kavgalariyle vatandaş
ları üç beş kampa ayırmış, aralarındaki siyasi 
mücadele bir nevi düşmanlık ve kin yarışı hali
ne gelmiş olan bir memlekette dış politikada 
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muvaffak olmanın mümkün olamıyacağmı tak
dir edersiniz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu iti
barla gelmiş geçmiş hâdiselerin rüsubunu gö
nüllerden ve kalblerden silebilmek için prensip
lere mutlak sadakat göstermek ve memlekette 
rejimi demokratik esaslara göre normalleştir
mek lâzımdır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bir prensip meselesine daha temas etmek is
terim : 1951 senesinde Türkiyenin Atlantik Pak
tına alınmasının Orta -Doğu komutanlığına 
Türkiye'nin girmesi şartına muallâk olduğu yo
lunda gazetelerde birçok neşriyat yapılmıştı. 
Sayın Fuad Köprülü Mecliste izahat verdi. He
pimiz memnuniyetle gördük ki, böyle kayıtlı ve 
şartlı Atlantik Paktına girmek bahis mevzuu 
değildir. O zaman ilk defadır ki burada hükü
metin verdiği izahat üzerine muhalefete söz ve
rilsin diye bir takrir verildi. Bu takrir kabul 
edildi, arkadaşlar. O zaman kürsüye geldim ve 
dedim ki : «Arkadaşlar, dış politika gibi haya
ti ve nâzik bir mevzuda mesuliyetini müdrik 
olan bir muhalefet burada verilen izahatı hâdi
selerin ve vesikaların ışığı altında tahlil etme
den bir fikir ve mütalâa beyan edemez. Bir he
yet namına, bir parti namına serd edilecek mü
talâa tuluat kabilinden irticali bir mütalâa ola
maz.» Maalesef o gün bizim bu haklı noktai na
zarımız kabul edilmedi. Hatırlatayım size ki; 
vaktiyle Celâl Bayar'ın Mecliste bulunmasına 
rağmen dış politika üzerinde söz almadığını ile
ri süren Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak'a 
cevaben Demokrat Partinin neşrettiği beyanna
mede : «Dış politika gibi hayati bir mevzuda veri
len izahatı ve okunan vesikaları partinin sala
hiyetli heyetleri esaslı bir tetkika tâbi tutmadan 
irticalî ve tuluat kabilinden bir zatın cevaplan
dırmasını beklemek gibi hafif bîr hareketi De
mokrat Partiden beklememek lâzımdır.» denmişti. 

Sayın Fuad Köprülü, bir zamanlar Bütçe En
cümeninde muhalefet partileri Meclis grupları
nın arzu ettikleri izahatı her zaman vermeye 
amade olduklarını ifade etmişlerdi. Bu görüş şa
hıslarla değişmemeli, iktidarın bir görüşü ola
rak devam etmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kısa mâruzâttan 
sonra bir iki noktaya daha temas etmek istiyo
rum : Bir hükümetin muvaffakiyet derecesi ken
di grupu ile mutabakatiyle ölçüldüğü gibi, mu
halefetle de mutabık kalmak için sarf ettiği gay
retle de ölçülür, öyle şeyler vardır ki, daha ev-
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vel görüşülse, konuşulsa taraflar birbirine kar
deş ve vatanperver olarak başka birçok şeylerde 
mutabakata varılabilir. Bir iktidar, muhalefeti 
hiçe sayarsa, onunla görüşmeyi,- konuşmayı âde
ta kudretinin bir tenzili mahiyetinde telâkki 
ederse onun aldığı kararları gözü kapalı olarak 
kabul etmek de muhalefetin ciddiyet ve mesuli
yet duygusiyle izah edilemez. (Sağdan, bravo 
sesleri) Binaenaleyh, Hükümetin muvaffakiyeti 
için zaman zaman meseleleri bu Meclise getir
mesi lâzımdır. 

Sayın Başvekil geçenlerde bir vesile ile, «İcra 
kendi salâhiyetine ait meseleler için Meclisten 
izin almaz.» dedi. Meclisten izin almak başka 
şey, ilham almak başka şeydir. Temayülü, hava
yı yoklar, ortaya atılan mütalâaları ölçer, biçer, 

. böylece Hükümet kendi kararının isabetini te
min eder. Binaenaleyh, icranın ve teşriî kuvve
tin salâhiyetleri ileri sürülerek, bu meseleyi hiçe 
saymak, isabetli bir hareket olmaz. 

Geçenlerde burada dış politika hakkında uzun 
bir izahat verdi Hükümet. Çok rica eylerim, hal
kın tenevvürü mevzuubahis ise, gönüllerde uk
delerin kalmaması bahis mevzuu ise, muhalefe
tin de - doğru, yanlış ne ise - mütalâasını da bu 
kürsüde ifade etmesi lâzımdır. Formalist bir te
lâkki ile, «Bu izahat bir takrir vesilesiyle verildi, 
re'sen Hükümet tarafından verilse idi o zaman 
muhalefete söz veriliydi» gibi müdafaası müm
kün olmıyan bir düstur ortaya atıldı. 

Günlerden beri görüyorsunuz, reislerimiz ne 
diyorlar, «Tüzüğün meskût olduğu yerde veri
len takrirleri reye koruz, Yüksek Meclisin kara-
riyle bu karanlık noktalar aydınlanır.» diyor
lardı. 

Geçenlerde dış politika üzerinde Hükümet 
izahat verdikten sonra ben de bir karanlık nok
tanın aydınlanması için bir takrir vermiştim. 
Fakat bugünkü mantık o gün hâkim olmadı, tak
rir reye konmadı, bir taraflı olarak iktidar ve 
Hükümet fikrini söyledi, muhalefetin noktai na
zarını ne başka devletler, ne bu millet -öğrene
bildi. 

Diyeceksiniz ki,... (Soldan, «havayı bozma» 
sesleri) Bozmuyorum, bozmuyorum, bozan sizsi
niz de düzeltmeye çalışıyorum. 

Memleketin menfaati, rejimin menfaati şekil
lerin fevkinde olmalıdır, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; öyle hâdiseler cereyan 
ediyor ki, topyekûn Türk Milleti alâkalanıyor, 
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akıbeti hakkında bir tek izahat verildiğine şahid-
olamıyoruz. Türk Milleti medeni âlemin benim-

•• sediği prensipleri müdafaa için kaniyle, caniyle, 
I evlâdının kaniyle, caniyle, yokluk içerisinde her 
| şeyini feda ederek hizmet ediyor, müşterek ide

allere. Buna rağmen bu millet yaptığı fedakârlık 
nispetinde bir yardıma mazhar olamamıştır, ar
kadaşlar. Biz, Amerika'nın yaptığı yardımlara 
müteşekkir olmakla beraber onlar için de mu
kaddes olan idealler uğruna iktiham ettiğimiz 
yükler, katlandığımız fedakârlıklar nazara alına
rak bu milletin bir an evvel refaha kavuşması 
için Amerika'nın daha fazla yardımda bulunma
sı icabettiğine inanıyoruz. (Soldan ve sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Askerî kudretle, iktisadi kudret birbirinden 
ayrılmaz. Cephede silâh omuzda vazife gören in
san, geride bıraktıklarının açlığını ve sefaletini 
düşünmemelidir. 

Dostumuz Amerika'dan günün. birinde Ran-
dall isminde muhterem bir zat geldi. Resmî ma
kamlarca kendisine büyük itibar gösterildi, teb
liğler neşredildi. Eisenhower'in hususi müşaviri 
olan bu zatın her iki Hükümetin müşterek teklifi 
üzerine bu vazifeyi üzerine aldığı ve Türkiye'ye 
geleceği bildirildi. O kadar ehemmiyet verildi 
ki, bir vesile ile. D. P. umumi idare heyeti bir 
tebliğ neşretti. «Bugünlerde, dedi Randall'la 
Hükümetimiz arasında hayati müzakereler cere
yan, ediyor.» Randall geldi, gitti, ne Meclis olarak 
neticeden malûmatımız var, ne millet olarak ne
ticeden malûmatımız var. Netice müspettir, neti
ce menfidir, hepsi olabilir. Sebeplerini bilmekte 
fayda vardır. Eğer sebepler izale edilebilecek se-
beplerse bu vatanın selâmeti namına elbirliğiyle 
izale etmeye bizler amade idik. (Bravo sesleri, 
alkışlar) (Soldan, «Kasım\jrülek mâni oldu.» ses
leri). 

REİS — Bir dakikanız kaldı Osman Bey, 
özür dilerim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar; hâdiselerin günahını bir tek şahsa 
atfetmek doğru değildir, bir hükümet, bir iktidar 
için... Bir Kasım Gülek'in söziyle Amerikan Hü
kümetinin amel ettiğini kabul ediyorsunuz da, 
Türk Hükümetiyle Türk Milleti ne oluyor? (Sağ
dan, bravo sesleri) Kim oluyormuş bir kişi ki, 
bir diğerinin kulağına fısıldamasiyle Amerika 
Hükümetinin Türk Hükümetine karşı tavru îm-
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reketi değişebiliyor. Şahıslara bu kadar ehemmi-

. yet izafe etmeyin ve şahıslarda bu kadar mesuli
yet aramayın arkadaşlar. (Sağdan, bravo s'esleri) 

REİS — Tamamdır Osman Bey, cümlenizin 
ikmalini bekliyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki, 
Reis Bey. 

Bir noktaya daha temas edeceğim arkadaşlar: 
Bu millet asırlar boyunca (Kavmi Necibi Arap) 
demiştir. Muvafık, muhalif hepimizin kalbinde 
türlü bağlarla bağlı bulunduğumuz Arap ale
miyle kardeşlik ve dostluk bağlarının kurulması 
arzusu yatıyor. Böyle olduğu halde bizim bu 
hislerimizi bir türlü karşı tarafa anlatmak müm
kün olmuyor. Anlıyanlar şüphesiz var. 

Pükümetten şunu sormak istiyorum: Bu ka
dar halisane maksatla biz hareket ettiğimiz halde 
bizim bu halisane maksadımızın karşısına çıkan 
hasmane hareketlerin zahirî sebebi nedir, hakiki 
sebebi nedir? Bunu Millet olarak bilmek istiyo
ruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, al
kışlar) 

REÎS —• Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Sözcümüz Turan Güneş arkadaşım 
Bağdad Paktına ait görüşlerimizi izaha başla
mıştı, vakit olmaması yüzünden sebeplerini tah
lil edemeden kürsüyü terk ettiler. 

Filhakika Bağdad Paktı, bugün, maalesef 
elem verici bir hale düşmüştür ki bu paktın ta
hakkuku için büyük mesai sarf etmiş olan Bir
leşik Amerika Hariciye Nâzın, Amerikan Tem
silciler Meclisinde 7 Ocak 1956 günü Eisenho-
wer Doktrini görüşülürken «Amerika Bağdad 
Paktına iltihak niyetinde değildir; ve şimdi 
bö^le bir şey yapmak bu bölgede gerginliği art
tırmaktan başka bir netice doğurmayacaktır.» 
demiştir. Mr. Dulles ayrıca, «Bağdad Paktının, 
bu bölgenin bir bütün olarak istiklâlini koru
mak babında istinadedilebilecek bir vasıta ola
cak şekilde faaliyette bulunmamış olduğundan 
elem duyduğunu» sözlerine ilâve etmiştir. 

Amerika, tam üye sıfatiyle iltihak etmedik
çe Bağdad Paktının eksik kalacağı açıktır. 

Orta - Doğu hakkındaki sözlerimizi bitirme
den evvel şunu belirtelim ki, sön defa Lübnan 
Hariciye Nâzın Charles Malik ile Suudi arabis-
tan Kiralı Majeste Suud'un yapmış oldukları 
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dış temaslarda, Eisenhower Doktrinini benim
semiş olmalannı büyük bir memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Suriye'ye gelince... Bu memleketin bugünkü 
zimamdarlarına. Türkiye'nin Cenup hudutları 
gerisindeki Sovyet sızmalarına tahammülünün 
bir raddesi olduğu, soğukkanlılıkla ve vakur 
bir lisanla fakat, açıkça anlatılmalıdır. 

Arkadaşlar; 
Birleşmiş Milletlerde milletlerin kendi mu

kadderatlarını tâyin hakkının şampiyonu olarak 
ortaya çıkan Hindistan'ın, Keşmir mevzuunda 
bizzat kendisinin kabul etmiş olduğu Birleşmiş 
Milletler kararlarını bugün hiçe sayması, tak
bihi gereken bir harekettir. 

Türkiye'nin bu dâvada Birleşmiş Milletler 
kararlarının tatbikini istemekten başka bir ar
zusu olmıyan müttefik Pakistan'ı desteklemesi
ni her şeyden evvel Birleşmiş Milletler prensip
lerine sadakatimizin, hürmetimizin en basit bir 
icabı olarak görürüz. 

, Arkadaşlar, dış politika sahasındaki en âcil 
dâvamız Kıbrıs meselesidir. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Başvekil Adnan 
Menderes'in 24 Ağustos 1955 günü tesbit ettiği 
Kıbrıs siyaseti evvelâ Kıbns'ta statükonun mu
hafazası, ancak, statüko muhafaza edilmezse, 
bi ana vatan parçası olarak ilân,edilen Kıbrıs'ın 
bütütününün Türkiye'ye iade edilmesi seklinde 
idi. Meselenin safahati tetkik edildiği vakit Kıb-
ns hakkındaki bu tezimizin ve Amerika'ya> ne 
de hattâ İngiltere'nin bize müzahir görünen 
Muhafazakâr Hükümetine bile izah edilmediği 
ve kabul ettirilemediği sarahatle görülür. 

Hükümetin, bidayette tam bir lâkaydiyle 
başlayıp, sonradan âzami sertlikten âzami yu
muşaklığa doğru devamlı iniş ve çıkışlar göste
ren, sebatsız ve fevrî siyasetinin bu başarısızlı
ğın bellibaşlı âmili olduğu muhakkaktır. (Sol
dan, gürültüler) 

Arkadaşlar, Kıbrıs meselesinde Birleşmiş 
Milletlerce verilen son karar malûmunuzdur. 
Bu karar gereğince genel kurul, 3 tarafa da, ara
larında müzakerelere^girişmek suretiyle dâvayı 
halletmelerini tavsiye etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Haddizatında ortada Kıbrıs meselesinde çok 

daha geniş bir dâva bulunduğunu tesbit etmek 
isteriz. Hükümetin muhtelif vesilelerle beyan et-
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mîş bulunduğu gibi, Lauzanne Muahedesi doğu 
Akdeniz.bölgesinde, Türkiye - Yunanistan arasın
da, muayyen bir muvazene tesis etmiştir. Kıb
rıs'ın bu muvazene içinde hususi bir yeri ve mâ
nası vardır. 

Londra konferansında bu konferansın adı 
«Doğu - Akdeniz ve Kıbnsa mütaallik Konfe
rans» olmasına rağmen hükümetin meselenin sa
dece Kıbrıs meselesi olarak vaz'ma mümanaat 
etmemiş olması hatalıdır. 

Arkadaşlar; 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu, NATO itti

fakını, emniyetimizin tek güvenilir temeli ola
rak telâkki etmektedir. (Sağdan, alkışlar) 

NATO dahilindeki çalışmalarımızın bu itti
fak içerisinde hâkim olan iş birliği ve anlayış 
zihniyetine uygun olmasını, milletimize sağlam 
ve devamlı menfaatler temininde tek yol olduğu
na inanıyoruz. 

NATO nun son Nazırlar Konseyi toplantısın
da alman, Konseyi, bir umumi danışma uzvu ha
line getiren ve siyasi ihtilâfların evvelâ NATO 
nun ara buluculuğuna arzını derpiş eden ka
rarları NATO tenasüdü . bakımından derin bir 
memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Arkadaşlar; 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu olarak, NATO 

bahsinde Hükümetten ayrıldığımız çok mühim 
nokta, NATO yu sadece klâsik bir ittifak ola
rak görmeyişimizdir. Filhakika, NATO nun 
maksadı klâsik ittifaklarda olduğu gibi âza 
memleketlerin sadece toprak bütünlükleri ve 
millî hükümranlıklarının hariee karşı korunması 
keyfiyeti değildir. Gaye daha geniştir. Ve gerçek
ten NATO ittifakı, Garp medeniyetinin müşterek 
temellerini, teşkil eden insan hakları ve demok
rasi prensiplerinin ifade ettiği, hayat görüşünün 
totaliter ve diktatör zihniyete karşı korunması 
için kurulmuştur. 

Bugün cereyan etmekte olan âlemşümul ide
oloji mücadelesinin hür dünya tarafından ka
zanılması insan kütlelerinin her ne sebeple olur
sa olsun hürriyetlerini feda etmelerine razı ol
mamalarına bağlıdır. Bu itibarladır ki, mevcut 
antidemokratik mevzuatı kaldırmak şöyle dur
sun bunlara ilâveten vatandaşların çektikleri 
geçim darlığının umumi efkâra duyurmamak 
ve Hükümetin muvaffakiyetsizliğini örtmekten 
başka hiçbir sebep yokken, geçen yıl çıkarılmış 
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mizin NATO daki perestijini çok sarsmıştır. 
Filhakika bu mevzuat beynelmilel sahada tesiri
ni göstermiş ve daha toplantı kanunu çıkmadan 
12 Haziran 1956 Amerika Hariciye Nâzın bir 
basın konferansında sorulan bir suale cevaben 
şu sözleri söylemiştir: 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) —Ne söylemiş, bakalım. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Dinleyi
niz efendim: «Birleşik Amerika'nın basın hürri
yeti hakkındaki görüşleri herkesçe gayet iyi bi
linir. Bu kanunun tesirinin ne olacağını tesbit 
etmek, kanun içerisinde ne yapılıp yapılmıyaca-
ğmı tahmin etmekten ziyade, fiiliyatta ne yapıl
dığını müşahede etmekle mümkün olur. Ümide-
deriz ve eminiz ki, bu kanun basının serbest ha
berleşmeye mütaallik ana hatlarına dokunmaya
caktır.» 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Burada dur, şu serbest haberleşmeyi 
izah et.... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Dinle 
efendim, asabileşme, şimdi okuyacağım. Sizin le-
hinizedir. 

Memleketimizde demokrat! hareketlerinin 
başladığı' vakit, 4 lü takrirde Anayasamızın tam 
nuinasiyle tatbiki hususu, Birleşmiş Milletler 
anlaşmasiyle yüklendiğimiz vecibelerin bir icabı 
olduğu söylenmekte idi. 

RElS — Müddetiniz bitmiştir. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Görüşü

müzü tekrar ediyoruz: Antidemokratik karak
teri bariz olan Basın Kanunu, Toplantı Kanunu 
ve tam mevzuat Türk milletinin menfaatlerine 
katiyen uygun değildir. 

(Başvekil Adnan Menderes kürsüde bulunan 
Fethi Çelikbaş'tan samimî bir eda ile okuduğu 
zaptı istedi.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Ver o zabıtları Fethi Bey... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Böyle is
terseniz vermem. Zabıtlardan oku. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul)— Rica ediyorum, lütfedin. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Böyle is
terseniz r>eki... Buyurun. 

(Sağdan ve soldan, şiddetli ve sürekli alkış-
' 1ar, gülüşmeler.) 
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REİS — Başvekil. , 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan- j 

bul) — Muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin, Tür- j 
kiye Büyük Millet Meclisi ve Türk Milleti tara
fından idare edilmekte olduğunu ve bu hususta ! 

hiç kimsenin şüphe ve tereddüde sapmaması .. 
lâzımgeldiğini ifade etmekle sözlerime başlamak j 
istiyorum. Türkiye'de bir kanun neşredilmiş, 
bir gazeteci gidip filân devletin Hariciye Nazı
rına sormuş; «Türkiye'de çıkan bu kanun hak
kında fikriniz nedir?» demiş. O zat da cevap 
vermiş, demiş ki : Birleşik Amerika'nın basın 
hürriyeti hakkındaki görüşleri herkesçe gayet 
iyi bilinir. Bu kanunun tesirinin ne olacağını 
tesbit etmek, bu kanunla ne yapılıp yapılma
yacağım tahmin etmekten ziyade fiiliyatta ne 
yapılacağını müşahede etmekle mümkün olur. 
Ümidederiz ve eminiz ki, bu kanun-yani Tür
kiye 'de çıkan kanun - basının serbest haberleş
meye mütaallik haklarına dokunmayacaktır. 
Yani Amerika Hariciye Nazırı kendisine soru
lan suali, milletlerce karşılıklı olarak kabul edi
len serbest haberleşme cephesinden almış ve 
Türkiye'de hangi kanun, çıkarsa çıksın, zanne
diyoruz, ümidediyoraz ki, haberleşme serbesti
sini sektedar etmiyecektir, demiştir. 

Görüyorsunuz ki, bu ifade Fethi Çelikbaş'm 
burada telkin etmek istediği fikre vefa edecek 
mahiyette değildir. (Saldan, bravo sesleri) 

Birleşik Amerika Hariciye Nazırı dahi Hür
riyet Partisi Sözcüsünün ima etmek istediği mâ
nada bir sözü kendi üzerine almazken Fethi Çe
likbaş'ın burada, bu kürsüde, Birleşik Amerika 
Hariciye Nazırının, yahut NATO'mm şu veya 
•bu azasının Türkiye'de çıkan bir kanun hakkın
da mutlaka müdahale etmesi lâzımdır neticesine 
götürecek bir tarzda beyanda bulunmasını ben-, 
deniz asla tecviz etmiyorum. Şu kürsüde uzak
tan veya yakından, sarahaten veya ima tari
kiyle bunlar konuşulamaz veya konuşulmasına 
müsaade edilemez. Bir milletvekilinin Meclis 
kürsüsüne gelerek her hangi bir dış müdaha
leyi icabettirecek, bunu teşvik edecek mahiyet
te söz söylemesini şiddetle takbih ve nefretle 
reddederim. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Asgari
sinden sataşıyor, Reis bey. 

FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (Ma
nisa) —• Adnan Bey, demin ne güzel bir hava 
yaratmıştınız. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Çok güzel hava yaratmıştım, bunu ar
kadaşınız bozdu. 

FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (Mani
sa) —• Adnan Bey, eski arkadaşlığımız namı
na bu takbih kelimesini kullanmamanızı sizden 
rica ediyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Siz neden arkadaşınızdan rica etmediniz. 

FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (Mani
sa) ' — Güzel konuşalım Adnan Bey, bunu te
menni ediyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Elbette takbih ederim, bir defa değil 
bin defa takbih ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Memleket 
menfaatine aykırı bir politika üzerindesiniz. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Lâyık 
değil bunlara, lâyık değil.. 

FEVZİ KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Günah bu memlekete, günah.. 

REİS — Fethi Bey rica ederim, iki defa 
söz verdim. Grup adına ikiniz de konuştunuz. 
Zaman müsait olmadığı için.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — «Takbih» 
kelimesini elbette mütalâa ederiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Vaktiyle daha evvelki, vaziyete göre 
hazırlanmış olan bu konuşmaların gündüz bu
rada cereyan eden güzel konuşmalardan son
ra bir revizyona tâbi tutulmak suretiyle Hür
riyet Partisi tarafından tekrar makbul bir 
vesika diye bu kürsüden okutulup okutulma
dığım öğrenmek isterim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arz ede
rim.. (Soldan sus sesleri, gürültüler) 

REİS — Rica ederim, bu şekilde cevaplan
dırılsın diye müsaade edilmiyor. Meclis mü
zakeresi bu şekilde olmaz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Dahiliye 
Vekilinden sual sordum, cevap bile vermedi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Burada konuşulmuş, temas edilmiş olan 
bâzı mevzularda Yüksek Heyetinizi tenvir et
mek vazifesini kendimde bulduğum için sözle
rime devam ediyorum. Gene aynı hatip Bağdad 
Paktı elem verici bir vaziyettedir, dedi. Bağdad 
Paktı hiçbir zaman elem verici vaziyette değil
dir. Bağdad Paktının vaziyetinden Hükümet 
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olarak son derece memnunuz. Bağdad Paktı na
tamam kalacaktır, dediler. Bu kehaneti temin 
etmek mümkün değildir. Biz Bağdad Paktım sa
mimiyet içinde tekâmül ettireceğiz. Bağdad Pak
tı şimdiye kadar büyük vazifeler görmüştür. 
Bizim uzun yıllar sırtımızı çevirdiğimiz âlemle 
elele verip hem onların emniyeti ve hem de Tür
kiye'nin emniyeti bakımından bugüne kadar bü
yük faydalar sağladığımız aşikârdır. Son aylar
da zaman zaman büyük tehlikeler arz eden hâ
diseler karşısında Bağdad Paktı yalnız bizim 
bölgemiz için değil, bütün dünyanın sulh ve em
niyeti mevzuunda da esaslı bir istinad noktası. 
esaslı bir istikrar unsuru olarak ehemmiyetini 
ispat etmiş bulunuyor. 

Anlamadığım noktalardan birisi de şudur : 
Aynı hatip, en âcil dâvamız Kıbrıs meselesidir, 
dedi. Kıbrıs meselesinin en âcil dâvamız oldu
ğunda şüphe yoktur. Kıbrıs meselesi hakikaten 
tam dikkatle ve büyük bir ehemmiyet atfı sure
tiyle uzun zamandan beri takibedilmekte ve bun
dan çok esaslı neticeler elde edilmiş bulunmak
tadır. Hatip, Kıbrıs meselesinden bahsetmeye 
başlayınca,' ben hakikaten Kıbrıs meselesinde bu
gün aldığı neticeden dolayı kendisinin Hükü
mete teşekkür edeceğini zannetmiştim. Fakat ne 
çare, başka hususlarda olduğu gibi ne kadar al-
danmışım ki, hatip, Kıbrıs meselesinde, takib-
ettiği hattı hareketten ve bugün için elde etmiş 
olduğu neticelerden dolayı Hükümeti kabahatli 
addedecek çapraşık ve sapık bir haleti ruhiye 
içinde Kıbrıs mevzuunu ele almış bulunuyor. 
(Sağdan, gürültüler) 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur)— Beyanlar 

ve vakıalar bunu gösterecektir. 
VACİD ASENA (Balıkesir) — Çelikbaş, 

Çelikbaş boş boş orada ötme. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Yakış

maz... Yakışmaz. Bir Başvekilin ağzma sapık 
kelimesi yakışmaz. (Soldan; gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Biz neyin yakışıp yakışmadığını biliriz. 
Sizden ders alacak değiliz. Bu mevzuda konuş,-
ma'k için daha bir fırın ekmek yemeniz' lâzım
dır. (Sağdan; şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Siz 
Türkiye'nin Başvekilisiniz, kibar olmanız lâzım
dır. Sapıklığı sana aynen iade ederiz. 

REİS — Efendim, müdahalelerinizle sükû
neti ihlâl ediyorsunuz. 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOÖLU (Ma
nisa) — (Ayağa kalkarak) Adnan Bey doğru 
konuş, hani böyle konuşmıyacaktm. Hakaret 
ediyorsun. (Sağdan ve soldan şiddetli gürültü- * 
lor) (Muhalefet mebusları tarafından şiddetli 
gürültüler, sol taraftan sıra kapakları üzerine 
çıkmalar ve kaynaşmalar). 

REİS — Arkadaşlar; meclis müzakeresi ne 
hale geldi. Riyaset teessüf eder. (Soldan ve sağ
dan; şiddetli gürültüler) 

Efendim; meclis müzakerelerini şayanı te
essüf derecede ihlâl eden Hürriyet Partili me
busların sebebiyet verdiği arbede dolayısiyle 
müzakereleri idare imkânsızlığına binaen cel
seyi on beş dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 22,18 



DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 22,40 

REÎS — Reisvekili Fikrî Apaydın 
KÂTİPLER : Muslih Görenta§(Van) Ömer Mart (KayBeri) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Söz, Başvekilin
dir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — (Şiddetli alkışlar ve bravo, sesleri ara
sında kürsüye geldiler) - «Muhterem arkadaş
lar; biraz evvel vukua gelen hâdiseden dolayı 
son derece teessürlerimi arz ve ifade etmek is
terim. Ve çok temenni ederim ki, bu gioi hâdi
seler asla bir daha tekerrür etmesin. Esasen 
işin bu derece elektriklenmiş olduğunu daha 
önce müşahede ettiğim için benzeri hâdiselerin 
vukuunu önlemek maksadiyle asabı teskin ede
rek havayı ve hiddeti yatıştırıcı söylerin lü
zumuna kani oldum ve öğleden sonraki konuş
mamı bu maksatla yaptım. Konuşmam daha 
ziyade Halk Partisi Muhterem Reisinin vâki olan 
insaflı ifadelerine müteveccih bir konuşma idi. 
Ondan sonra diğer partilerin bu konuşmamı ne 
tarzda telâkki ettiklerine muttali olunca memnu
niyetin daha da arttı. Ancak, Hürriyet Partisi rei
sinin bu sözleri gruplarınca veyahut da grupların
dan bazılarınca şiddetle tenkid edilmiş olacak ki, 
burada yeni bir vaziyet almak lüzumunu hisset
tiler. (Soldan, çok doğru sesleri) Hattâ bu ka
rarı almış olarak buraya geldiler. Ben bu hususu 
çok şayanı teessüf görmekteyim. İnşallah bun
dan sonra daha dostça, daha kardeşçe, vatanın 
müşterek evlâtları olmaya yakışır, muaşeret usu
lü ile hep beraber çalışırız. 

Bağdat Paktından bahsettiler ve bunun bu
günkü vaziyetinin elem verici olduğunu söyledi
ler. Katiyen varit değildir. Bağdat Paktı dışta 
ve içte çok sağlamdır. Malûmunuzdur ki, Orta -
Doğu'da tehlikeli bâzı hâdiseler cereyan etmeye 
başladı. Bağdad Paktı bu bölgeye taallûk 
eden bir pakt olduğu için bâzı sıkıntılı 
vaziyetlere mâruz kaldı. Fakat Bağdad 
Paktı şu anda bu sıkıntıları geçirmiş ve 
daha da inkişaf etme ve kuvvetlenme yoluna gir-
mig bulunmaktadır. Bunu müşahede etmekte ol

duğumuzdan dolayı bahtiyarız. Bilhassa Birleşik 
Amerika Devletlerinin, Eisenhower Plânı ile Or
ta - Doğu için yeni Ve müessir tedbirler almakta 
olduğunu ortaya koyması bizim için çok ferahla
tıcı bir hâdise teşkil etmektedir. Bağdat Paktına 
muvazi bir plânın tatbikatı sayesinde Bağdad 
Paktının çok daha kuvvetleneceğinden zerre ka
dar şüphe edilmemek lâzımgelir. Bağdad Paktı
nın vaziyeti elem vericidir, iddiasına karşı ceva
bım budur. 

Bağdad Paktının natamam bir pakt olduğunu 
da söylediler. Biz buna kaani değiliz. Bu paktı 
yakın zamanda daha da kuvvetlendirecek mesut 
hâdiselerin vukuuna intizar etmek lâzımgeldiğini 
söyliyerek vaziyeti izah etmiş olacağım. 

Demin de arz ettiğim gibi Kıbrıs meselesinde 
Birleşmiş Milletlerce verilmiş olan kararı biz, 
memleketimiz için teessüf edilecek bir karar ola
rak kabul etmiyoruz. Bunun üzerinde bizim 
daha çetin çalışmalarımız olacaktır. Fakat gerek 
Kıbrıs'taki emniyet dâvamızda gerek Kıbrıs 
Türklerinin emniyet ve selâmeti ve kendi irade 
lerince bir idareye kavuşturulmaları haklarının 
tatbika konulması hususunda bizi meyus edecek 
hiçbir vaziyetin mevcudolmadığım söylemekle 
bugünkü durumu izah etmiş olacağım. 

Bir başka ifadeleri de şu. Kıbrıs meselesini 
hükümet mücerret bir mesele olarak, Lozan Mu-
ahedei külliyesi dışında ele almıştır. Böyle yap
makla da büyük bir hata etmiştir, dediler. Bun
dan çıkarılması lâzımgelen mânayı, itiraf ve ka
bul etmek lâzımgelir ki, lâyıkiyle kavramış deği
lim. Böyle çapraşık ifadeler yeirine nasıl hareket 
edilmesi lâzımgeldiği hususunu sarahaten burada 
ifade etmiş olsalardı ben de sarih bir cevap ver
mek imkânını bulmuş olurdum. 

NATO'daki vaziyetimiz hakkındaki sözlerini 
bir defa daha ve kemali şiddetle reddederim. Her 
memleketin kendisine ait hususi şartlara ve hu
susi icaplara göre meşru makamlarınca, meşru 
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usullere tebaan kanunlar çıkarması ve bunları 
tatbika koyması ve millî iradeye uygun olarak 
memleketini idare etmesi, dünyada hiçbir başka 
memleketin karışacağı işlerden değildir. (Soldan, 
bravo sesleri) Her hangi bir devlet veya teşekkül 
bunun aksine hareket ederse bunun kendisinin 
ilân ettiği istiklâl prensiplerine bizzat kendisinin 
hulf ettiği mânasına gelebileceği pek tabiîdir. 
Bu itibarla ben, falan şöyle söylemiş, filân böyle 
söylemiş, aksini ispat etmemiz lâzımgelir tarzın
daki mütalâaları sadece memleketimizin iç idare
sine müdahaleyi davet edecek birtakım beyan-, 
lar olarak telâkki etmekteyim. Eğer bunda ha
tam varsa, bu hatamın sizler tarafından tashihi
ni rica ederim. * 

Zannediyorum ki, sözlerinin bu mânaya ge
lebileceğini iddia etmek suretiyle hiçbir kimse
ye haksızlık etmemekteyim. Fakat aynı zaman
da Türk milletine ve Türk vatanına karşı bu gi
bi haksızlığın reva görülmemesi için kendimi 
haklı görmekteyim. (Alkışlar) 
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bvır oldular, diye telâkki edecek olurlarsa haki
katen muaşeret mümkün olamaz. 

Bu sözlerim, şüphesiz ki, biraz evvel hâdise
yi çıkaranlara râcidir ye diğer muhalif arka
daşlarımızın öğleden sonraki sözlerimi telâkki 
ediş tarzlarından büyük ,bir memnuniyet duy
maktayım. Bu memnuniyeti ve teşekkürlerimi 
tekrar ifade etmekle bahtiyarım. (Soldan, al
kışlar.) •'&>_ 

EEÎS — Hikmet Bayur... Efendim, tekrar 
hatırlatayım ki, mebus arkadaşların konuşma 
müddetleri 5 dakikadır. 
• HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlarım; konuşmamı 5 dakikaya sığdırmak ka
bil olmıyaeağmdan, ondan vazgeçip sadece bir 
fikri hatırlatmak istiyorum. Tanzimattan beri 
bizde bir zan vardır ki, Cumhuriyetten itiba
ren kalktı zannetmiştik, fakat ara sıra kendi
ni gösteriyor. Bu zan şudur : Devletlerin dış 
siyasasında karşılarındakilerin iç siyasanın 
ehemmiyetinin büyük olduğu düşüncesidir.- öte
den beri Osmanlı întparatorluğunda, «Şunu ya
parsak Ingilize yaranırız, bunu yaparsak Al
mana yaranırız.1» ve saire şeklinde bir fikir var
dır. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
Bunlar yanlış düşüncelerdir arkadaşlarım. Bil
hassa büyük devletler; dış siyasada karşıların
daki devletlerin iç siyasalarını değil yalnız 
kendi menfaatlerini düşünürler. Bir hükümdar 
Amerika'ya gidiyor, âzami surette izaz ediyor
lar. Fakat Amerikalılara ve diğer modern ka
falı insanlara bu hükümdarın iç politikasının 
şirin görünmesine imkân yoktur. Niçin yedir-
diler, içirdiler, başlarının üstünde gezdirdiler? 
Çünkü Devletin menfaati budur. 

Şimdi, biz kendi kendimizi ve kendi halkı
mızı bu gibi eski ve yanlış fikirlerden uzak 
tutmalıyız ve şunu yaparsam harice şirin gö
rünürüm, bunu yaparsam zarara uğrarım gibi 
düşüncelerden vazgeçmeliyiz. Bu, Osmanlı ka-
fasıdır. Bundan sakınmamız lâzımdır. 

REÎS — Burhanettin Onat. (Vazgeçti sesle
ri) 

Hulusi Bozbeyoğlu. (Vazgeçti sesleri) 
Nureddin Fuad Alpkartal. 
NUREDDÎN FUAD ALPKARTAL (Çanak

kale) — Muhterem arkadaşlar; 
Dünya adasını, zaman, zaman harb arifesi 

havası içinde bulunduran faaliyetler, iki ilâ 

Kürsüden inerken vukua gelen hâdiseden do
layı tekrar tekrar teessürlerimi ifade ederim. 
Görülüyor ki, barışma, iktidar ve muhalefet ola
rak millet ve memleket meselelerini kardeşçe, 
beraberce yürütme teşebbüsü, kolay tahakkuk 
ettirilecek işlerden değildir. Çünkü birtakım in
sanlar* bir zümre insanlar mevcudolacak ki, bun
lar mevcudiyetlerini, sebebi vücutlarını ihtilâf 
ve kavganın devam etmesinde bulacaklardır. 
Onun için bugünkü teşebbüsümüzü bundan ev
vel olduğu gibi çetin ve tahakkuk ettirilmesi 
müşkül bir teşebbüs olarak ele aldığımızı belirt
mek isterim. Buna rağmen biz elimizden geldi
ği kadar bu yolda mesai sarf etmekten geri kal-
mıyacağız. Bu münasebetle bilinmesi lâzım ge
lir ki, ne hiç kimseye parti olarak ihtiyacımız 
olduğundan, ne iltifatlarından uzak kalmanın 
elemi, ıstırabı içinde bulunduğumuzdan, ne de 
kendileri ile bir muaşeret teşriki yapmanın bi
zim için büyük bir kuvvet teşkil edeceğini ken
dimize dert edindiğimizden değil, fakat sadece 
ve sadece bu suretle memleket menfaatlerine da
ha uygun hareket edeceğimizi kabul ettiğimiz 
ve memlekete demokratik hayatta güzel örnek
ler vermiş olmanm cazibesini ve zevkini ruhları
mızda duyduğumuz içindir ki, böyle hareket 
ediyoruz. Bu hareketi, bir iltica gibi alarak, ba
kınız, bizimle mesai teşriki için yaklaşmaya mec-



1 : 4 6 26.2 
iki buçuk seneden beri, Batıya ve bilhassa Or
ta - Doğu 'ya tevcih edilmiştir. 

Bundan sekiz yıl evvel NATO'nun temelleri 
atılmıştı. Batı-.Avrupa medeniyetinin ve ora
lardaki endüstri sahalarının korunması mesuli
yeti, 12 milletçe paylaşıldı. Teşebbüsün strate
jik ifadesi : Atlantik Okyanusu üzerinden gele
cek sefer kuvvetlerine köprübaşı mevzileri ha
zırlamaktır. Tarafeynin kuvvetleri mukayese 
edildiği takdirde, başka suretle ifade oluna
maz. 14 olduk; NATO 'nun güney kanadı mem
leketimizin Doğu (hudutlarına uzatıldı. 15 ol
duk; Batı-Avrupa, muhit stratejisi mahzurla
rından kısmen kurtarıldı. 

Hür dünya, Balkanlarda bir, (tevkif tabya^ 
S4̂ - kurmak teşebbüsünde, samimiyetle, önder 
olanları takdirle anacaktır. İftihar hissemiz 
büyüktür. Stratejik bir zaruretti : Reich ordu
larının, Sovyet Rusya'ya karşı taarruzı harekâ
tından evvel Balkanların (Neutraliser) edilme
si düşünülmüştü. İkinci Dünya Harbi, Balkan
lar harekâtının, başlangıçtaki, gayesi bu idi. 
önümüzdeki dünya harbinde, şartların değiş
miş olmasına rağmen, aynı mülâhaza hâkim 
olacaktır: Avrupa'daki orduların Güney kana
dını korumak; Balkanlar, yarımadasını işgal 
ederek Doğu - Akdeniz'e, bilhassa nükleer silâh
larla müessir olmak; Boğazlara karşı yapılacak 
harekâtı kolaylaştırmak 

İkinci Dünya Harbinde, Reich - deniz hâki
miyetinden mahrum bulunmasına rağmen - ha
va indirme birlikleriyle Girit, Taşoz, Semendi-
rek, Limni, Midilli, Sakız ve Sisam adalarına at-
lıyabilmişti. Üçüncü Dünya Harbinde, Balkan
lar cephesinin lâyıkiyle müdafaa edilmemesi, bu 
adaları ve 12 adayı istilâ tehlikesine mâruz bı
rakır. •* Birinci Dünya Harbinde, Bulgaristan'ın 
dayanamaması, müttefik orduların Makedon
ya'daki (harekâtını süratle neticelendirmişti. 
Aynı hâdisenin, muhtemel bir dünya" harbinin 
Balkanlar cephesinde, tekerrür etmesi ihtimali
ni derpiş eden Hükümetimiz, stratejik üstünlü
ğün siyasi mesnetlerini hazırlamıştır. Müşterek 
müdafaanın bu mühim sahasında kuvvetli bu
lunmak, stratejik bir zaruretti. 

Balkanlardaki muvaffakiyetsizlik, hür dün
yayı da güç vaziyete düşürür: NATO ile Or
ta -Doğu'mm stratejik irtibatı kesilir. 

Akdeniz adalarında huzursuzluk* yaratmak 
suretiyle, muhtemel bir istilânın muvaffakiyet 
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şartları hazırlanıyor. Kıbrıs'taki tethişçilik» 
bu menfi teşebbüslerin yeni bir safhası olarak 
belirdi. 

Yunanistan, hür dünya müdafaa camiasm-
daki mesuliyetini müdrik değildir. Sulh cep
hesine yardımdan kaçmıyor. Zayıf müttefik, 
tarihin her devrinde, ittifaka yük olmuştur. 

Balkan Andlaşması, müşterek müdafaa cep
hesinin, dünyanın en mühim jeostratejik saha
sına uzatılması hazırlıklarına müessir olmuş; 
bu teşebbüs, müşterek müdafaa tedbirlerinin 
genişlemesini kolaylaştırmıştır. 

Boğazların müdafaasını ve Doğu - Akdeniz'
in korunmasını kolaylaştıran, Batı - Avrupa ile 
Orta - Doğu arasındaki stratejik irtibatı takvi
ye eden bu andlaşraanm ruhu üzerinde ısrarla 
durulmasını temenni ederim. 

Hür dünyanın, sulhu korumak maksadiyle 
giriştiğimiz bu teşebbüsü, samimiyetle benimse
mesi; bir harb halinde, bunun mesaibinden hiç
bir suretle kurtulamıyacak olan bitarafların da 
realiteleri görmeleri temenni olunur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Politik, ekonomik ve stratejik mülâhazaları 

telif eden Bağdad Andlaşması, Orta - Doğu'da, 
dünya sulhunu bozmaya çalışanların teşebbüs
lerini önlemiştir. Orta - Doğu 'daki istikrarın 
temin ve idamesi maksadiyle alınmakta olan 
tedbirlerin genişlemesini mümkün kılmıştır. 

Jeostratejik paktların en mühimmi olan bu 
teşebbüs ile: 

1. Basra Körfezine, doğru Akdeniz kıyı
larına ve Süveyş istikametine tevcihi muhtemel 
istilâ harekâtının önlenmesi tedbirleri ortaya 
atılmış ; 

2. Petrol tesislerinin korunması imkânları 
hazırlanmış; 

3. NATO'nun Güney kanadındaki boşluğun 
ne suretle kapatılacağı suali cevaplandırılmış; 

4. Hür dünya müdafaa sahalarının mutta
sıl bir zincir haline getirilebilmesi imkânı na
zari olmaktan kurtarılmıştır. 

Hür milletler camiası bu teşebbüsünde mu
vaffak olduğu gün, Bağdad andlaşması gayesi
ne ulaşacaktır. Şeref ve iftihar hissemiz çok bü
yüktür. Eserin, lâyık olduğu mertebeye ulaştı
rılacağından eminim. 

Nükleer -enerjinin, büyük insan toplulukla
rı ihtiyaçlarını şümullü bir surette temin ede
bilmeli, bir zaman meselesidir. Enerjinin cev-
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heri üzerinde toplanan güçlüklerle ekonomik 
külfetleri ileri süren ilim adamları, 12 ilâ 15 se
nelik bir araştırma ve deneme devresinden bah
sediyorlar. Resmî mahiyetteki raporlardan da 
bu kanaat hâsıl oluyor. Bu zaman zarfında, dün
yanın petrol sahaları, muhasım kuvvetlerin he- ' 
defleri veya kilit noktaları olmaktan kurtarıla- I 
mıyacaktır. Hâdiselerin petrol sahaları üzerin
den, gün geçtikçe, temerküz etmesi de bu ka
naati teyidediyor. Orta - Doğudaki mücadele de
vam ederken Tacikistan ve Fergana'daki petrol 
araştırmalarının netice vermesi^ Keşmir hâdise
sini canlandırıyor. 

Bu sahada, huzuru bozan teşebbüslere karşı, 
tedbir alanlarla almıyanlar belli oluyor. (Şam -
Kahire) bloku, tedbirsizliğin neticesinden baş
ka bir şey değildir. 

Orta - Doğuda toplanan hâdiseler, Kıbrıs'ın 
stratejik ehemmiyetini bir defa daha tebarüz 
ettirdi. NATO'nun Güney kanadında alınmak
ta olan müdafaa tedbirlerinde adanın rolü çok 
mühimdir. Bu mutavassıt takviye ve ikmal mer
kezine, Süveyş üsaünün vazifeleri de tahmil 
edilmiştir. 

Bir dünya harbini önlemek, önlenemediği 
takdirde, silâhlı mücadelenin muvaffakiyet şart
larım sağlamak azmiyle çalışanların kararların
da Kıbrıs'ın stratejik vaziyeti esas olmalıdır. 
Adanın kontrolü, tethişçilikle komünizmin sız
masını kolaylaştıranların mesuliyetine bırakı
lamaz. Vatanımızdan 40 küsur mil mesafede 
olan ve 120 000 soydaşımızı barındıran toprak
larda ieabmda müdafaa kuşetlerimizden bir 
birlik bulundurmak, en tabiî hakkımızdır. Bu 
tedbir, müşterek müdafaa sistemini de takviye 
eder. 

Bir harb halinde, en çetin şartların tecelli 
edeceği bir sahada, memleketimizi güvenilir bir 
bastiyon kudretine ulaştıran Hükümetimizin, 
Kıbrıs dâvamızda da, en salim hal suretine ilti
fat edeceğinden eminim. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizin jeo-
stratejik vaziyetini, hür milletler müdafaa ca
miası içinde - hakikatleri ve ileriyi görerek - kıy
metlendirmeye muvaffak olan Hükümetimiz, 
milletimizi, dünya sulhunun koruyucuları ara
sında en yüksek mertebeye ulaştırmıştır. Hür 
milletler müdafaa sahalarının birleştirilmesi te
şebbüslerinde ön aldık.. Sulh cephesindeki boş-
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hıklar, gün geçtikçe, kayboluyor. Orta - Doğu
ya düşen harb kıvılcımı - bilhassa o günkü şart
ların çok çetin olmasına rağmen - söndürülebil-
di. Tedbirlerimizin, hakikatten ve bilhassa sa
mimiyetten ayrılmak za'fını gösteren milletle
ri, mâkul katarlara sevk etmesi temenni olunur. 
Sulh uğrunda göstermekte olduğumuz hüsnüni
yete rağmen bir harb mukadderse, milletçe ka
tılacağımız bu çetin imtihana da hazırız. 

Dünyanın en hassas bir sahasında, yarı sulh 
havasının sıkleti altında bulundurulan bir mil
letin korunması için - mümkün olan - her ted
bire başvurulmuş; cüret ve basiret mezcedile-
rek buhranlı anlar önlenmiştir* Hükümetimi-
zin, milletlerarası münasebetlerimizdeki muvaf
fakiyetleri, Hariciye Vekâletimiz camiasının ve
rimli çalışmaları ile kolaylaştırılmıştır. 

Muvaffakiyetlerimizin devamı ve bütçenin 
tasvibe mazhar olması temennileriyle hürmetle
rimi arz ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Fahri Belen. 
FAHRÎ BELEN (Bolu) — Muhterem arka-ı 

daşlarım; Hariciye Vekilimizin tatmin edici 
izahlarından dolayı kendisine teşekkür ederim. 

Harici siyasetin ana hatlarında iktidar ve 
muhalefetin ve Türk Milletinin tam bir muta
bakat içinde olduğunu görmek dünyada çok 
az milletlere nasibolan bir bahtiyarlıktır. Bu 
ulvi manzara aziz milletimizin aklı seliminin 
en güzel bir delilidir. (Alkışlar) Müspet ye. 
yapıcı siyasetimizin tatbikatına ait teferruatta 
bâzı hatalar görülmüştür. Bunların üzerinde. 
durmakta bir fayda olmamakla beraber çok 
mütehavvil olan hâdiseler karşısında hariciye
nin uyanık ve basiretli olacağına ve Türki
ye'nin yüksek menfaatlerinin daha ziyade ko
runacağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar cihan sulhunu ve 
medeniyetini korumak için Türkiye'nin yaptığı 

• fedakârlıkların en yüksek dereceye varmış ol
duğu bir hakikattir. 

Türkiye, Atlantik Paktı müdafaa cephesinin 
üçte birini ve Türk Ordusu da Atlantik müda
faa kuvvetlerinin dörtte birini teşkil etmekte
dir. Bu itibarla Türkiye'ye yapılan yardımla
rın yalnız Türkiye için değil, hür dünyanın 
emniyeti için çok lüzumlu olduğunu mütte
fiklerimizin daha iyi takdir etmelerini temenni 
ederim. 
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«Busya, Orta - Doğu'yu bir hayat sahası ve 

Mütteifkler tâli bir cephe addederlerse, dünya 
sükûn ve huzura kavuşamaz. 

Eisenhower Doktrini bu bakımdan hayırlı 
bir başlangıçtır. Bu tedbirin Türkiye'nin ve 
Orta - Doğu'nun ehemmiyetiyle mütenasip bir 
dereceye çıkarılacağını da ümidediyoram. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İttifaklar karşılıklı fedakârlıklara ve hattâ fe-

ragatlara dayanır. Bu fedakârlığın hududu, mil
letlerin emniyet ve istiklâlleri ile tehdidedilmiş-
tir ki haricî siyasette uysallık, sempati ve hattâ 
sadakat tavsiye edenlerin bu hududa çok dikkat 
etmeleri lâzımdır. Başvekilimizin bu hudut hak
kındaki katî beyanlarına teşekkür ederim. Tür
kiye'ye yapılan ve müşterek cephede, müşterek 
müdafaaya matuf olan yardımları Ali'nin jur
nali Veli'nin sempatisi ile art?p eksilen bir meta 
telâkki etmek ve her hususta dostlarımız için de 
yanlış ve zararlı bir görüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; tarihimizin yakın 
devrinde, hükümetin kendini iç politika cereyan
larına ve mahallî işlere fazla kaptırması ve ha
rici siyasetin tek ele bırakılarak Meclisin de şah
siyat ile uğraşması yüzünden İmparatorluk bas
kına uğramış ve dağılmıştır. Bugün de o devre 
nazaran çok ilerde bulunduğumuz, şüphesiz ol
makla beraber, maziyi hatırlatan hâdiselere de 
şahit olmuş bulunuyoruz. 

İç palitika hâdiselerinin harici siyasete geniş 
ölçüde tesir ettiği malûmunuzdur. Bundan üç 
dört saat evvel başlıyan ılık havanın ferahlığı 
içindeki bahtiyarlığımız çok devam etmedi. Ufuk
lar tekrar karardı. Ben millî birliğin harici siya
setin en başta gelen muvaffakiyet unsurlarmdan 
olduğuna inananlardanım. O günü görmekle bah
tiyar olacağımı arz ederim. (Alkışlar) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Budur 

Mehmet özbey 

R E İ S — Kifayeti reyinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kifayet teklifi kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
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Lira 

Vekil tahsisatı 12 000 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 10 243 041 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 312 125 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 137 275 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 43 000 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 5 000 
EEİS - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler - 156 800 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 3 000 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 142 700 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro umumi masrafları 1 688 000 
BEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Bnsıh kâğıt ve defterler 20 000 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 840 000 
EEİS — Kabul edenler... Et-

- 8 2 4 — 



İ : 46 25.2.1967 
l ira i R 

0 : 4 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle beledi
ye vergi ve resimleri 950 000 
ftEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 32 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 950 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2Q 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 14 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fahri konsolosluklar aidatı 9 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları , 5 000 
REÎS — Kabul edenler... IjJ- / 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ve ağırlama masraf
ları 1 264 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yavm. masrafları 27 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 5 552- 000, 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Brüksel'de açılacak beynelmi
lel fuarın gerektirdiği masraf
lar « 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığının korunma masrafları 1 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et

lim 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
501 Geçen yıl borçları 

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

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

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

735 Sefarethane ve konsolosluk bi
naları satmalma ve yaptırma 
bedeli 
REÎS -1- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmişti*. 

30 000 

41 000 

500 000 

500 000 

F — Milletlerarası İktisadi îs Birliği teşkilâtı 

REÎS — Milletlerarası İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı bütçesinin müzakeresine geçiyoruz : 

Söz, Hürriyet Partisi . Meclis Grupu adına 
Fethi Çelikbaş'ındır. (Yok, yok sesleri) 

Başka söz istiyen olmadığına göre fasıllara 
geçilmesini reyinize arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . 

201 

202 

203 

206 

lir» 

207 

209 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

772 041 

144 075 

44 670 

5 100 

1 500 

8 2 5 -
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301 

302 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

451 

453 

501 

maddesinin (P) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Givecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS -— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziyafet masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

14 300 

6 502 

12 502 

1 000 

74 000 

3 000 

75 000 

2 000 

5 500 

.25 000 

14 000 

25 000 

miyenler... Kabul edümiştir. 
502 Eski yıllar barçJarı 500 

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

G — Maliye Vekâleti Bütçesi 

REÎS — Maliye Vekâleti Bütçesi üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. Söz alan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Meh
met Hazer, (Kars). 

Mebuslardan Sabri özeansan (Gümüşane). 
Kakar Tarver (İstanbul). 

ilk söz Mehmet Hazer'indir. (Yok sesleri). 
Sabri özeansan. (Yok sesleri) Zakar Tarver, 
buyurun, efendim. 

ZAKAR TARVER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, Maliye Vekâletinin bütçesinin mü
zakeresi vesilesiyle, yekûnu çok küçük fakat 
hayat sigortası bakımından çok büyük bir mev
zu hakkında iki söz söylemek isterim. 

Biz bütün dünya medeniyetini adım adım 
takip mecburiyetindeyiz. Dolayısiyle, Avru
pa'ya, Amerika'ya tahsil için öğrenciler, müte
hassıslar gönderiyoruz. Bunlar döndükten son
ra, Avrupa'da, Amerika'daki yenilikleri ve hâ
diseleri takibetmek mecburiyetindedirler. Bun
dan dolayı, onların neşriyatlarını getirtmek 
ve okumak ^ lüzumundadırlar. Bu neşriyatlar, 
gazeteler ve periyodikler son zamanlara ka
dar 283 kuruşluk dolarla getirilirken, bir müd
detten beri turistik dolarla getirtiliyor. Aşa
ğı - yukarı iki misline çıkıyor demektir. Bu 
hususta Maliye Vekilinden bilhassa rica ediyo
rum. Bu memleketin terakkisi ile alâkalı bu 
neşriyatları tekrar eskisi gibi 283 kuruşluk do
lardan getirmelerini lütfetmelerini rica ediyo
rum. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

P. Lira 

101 Vekil tahsisatı 
1 000 REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

826 — 

12 000 
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207 

209 

210 

218 

219 

301 

302 

303 

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. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS —' Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek ka
sa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları , 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

48 290 000 304 

6 877 055 

678 000 

2 692 500 

5 000 

2 144 000 

2 100 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

785 500 

401 

403 

407 

25 000 

395 000 

1 440 000 

2 000 000 

408 

417 

418 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Elçilikler maliye müşavirlikle
ri ve mümessillikleri masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...' Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul gedenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci madesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
REÎS -> Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazine muameleleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,, Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 170 000 

200 000 

55 000 

4 737 500 

290 000 

15 700 

45 500 

952 500 

25 000 

19 338 421 

418 500 

420 000 

8 915 000 

- 8 2 7 
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422 

423 

424 

425 

426 

427 

451 

452 

453 

Millî mülkler muameleleri 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3242, 5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T. C. Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5420, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet binalarının yangına 
karşı emniyeti ve yangından 
korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler;.. Kabul edilmiştir. 
Kaza teşkili masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstihbarat arşivlerinin kurul-
masiyle ilgili her çeşit masraf
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Trafik Kanununun 56 ncı 
maddesi gereğince tesis edile
cek fon karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası Finansman Ku
rumuna katılma payı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 060 000 

320 000 

22 291 000 

250 000 

200 000 

300 000 

200 000 

100 000 

170 000 

57 000 

1 345 800 

456 Düşünülemiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

460 îhtiyat tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve okullar umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

478 3025 sayılı Kanun gereğince 
Denizcilik Bankasının Van gö
lü İşletmesi zararları karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Gecen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Ankara Üniversitesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

606 İstanbul Üniversitesine yar
dım 
REÎS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

607 îstanbul Teknik Üniversitesi
ne yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

608 Petrol Dairesi Reisliğine yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne yapı-

Ura 

100 000 

240 000 

598 000 

2 287 650 

400 000 

210 000 

1 436 368 

8 477 000 

17 410 030 

20 0B0 000 

9 942 235 

565 000 

— 828 — 



p. 
î : 46 25.2.1957 

Lira F. 
O : 4 

610 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

- 618 

619 

620 

621 

lacak ödemeler * 12 384 105 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 5 834 576 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6802 sayılı Kanunun 66 neı 
maddesi gereğince özel idare-
lere yapılacak ödemeler 27 805 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince belediyele
re yapılacak ödemeler 9 923 000 
REÎŞ — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Belediye hastaneleri umumi 
masraflanna yardım 650 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Mgllûl Gaziler Birliği
ne yardım 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Darülacezeye yardım 25 000 
REÎS ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kızılay Kurumuna yardım 915 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 300 000 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Darüşşafakaya yardım 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Eğitim Derneğine yar- * 
dım 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
iniyenler... Kabul edilmiştir. 
Musevi Hastanesine yardım 65 000 
RfeîS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım • * 85 000 
REİS — Kabul edenler... Et-

Iira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
622 Yedikule Ermeni Hastanesine 

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

623 Manisa'da Moris Şinasi Has
tanesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

624 İstanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

625 Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

626 Şehitlikler İmar Derneğine 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

627 Türk Tarih Kurumuna yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

628 Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

629 Türk Coğrafya Kurumuna 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

630 Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler..% Kabul edilmiştir. 

631 Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna 

65 000 

60 000 

40 000 

40 000 

20 000 

90 000 

15 000 

15 000 

20 000 

10 000 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; 631 nci fasılda Milletlerarası 
Kızılhaç Kurumuna yardım var. Geçen sene 
10 bin lira konmuş; bu sene de aynen kabul edi
lip 10 bin lira konmuş. Bunun altında bir mad-
decik daha var; arkadaşlar. Muhtelif turizm te
şekküllerine yardım diye 50 bin lira.. Seneler
den beri bu verilirdi. Bu sene Maliye Vekâleti 

— 829 — 
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geme teklif etmiş fakat her nedense Bütçe Ko-

-misyonu bunun üzerine bir sünger çekivermiş. 
Bizim turizm derneklerinin 50 bin lirası bura
dan kaybolmuş. Bunun silinmesi kadar silinme
sine saik olan esbabı mucibe de gariptir. Ben 
bulunamadım o zaman. Arkadaşlar söylediler; 
«50 bin lira hangi turizm derneğinin işine yarar ? 
Binaenaleyh koymıyalım» demişler; silmişler 
gitmişler. 

Muhterem arkadaşlar; bugün hükümetimiz
ce turizmin geliştirilmesinin ehemmiyeti gereği 
gibi takdir edilmiş ve bu yo'da büyük masraf 
lara katlanmış ve mesafeler kat'edilmiştir. Lâ
zımdır ki, her vilâyetimizde olmasa bile her tu
ristik bölgede, her turistik şehirde Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğünün bir büro
su bulunsun. Bu bürolar memleket dâhilinde 
ancak istanbul, Ankara ve izmir gibi büyük şe
hirlerimize nasibolmuştur. Bunun haricinde 
mahallî turizm teşekkülleri bu vazifeyi fahriyen 

N ifa etmektedir. Ne yapıyor, bu turizm teşekkül
leri, ne yapıyor derseniz diğer bölgeleri bilmem 
arkadaşlar, kendi bölgemdeki, Antalya'yı tanıt
ma ve turizm derneğinin neler yaptığım arz ede
yim. Tensip buyurursanız diğerlerini de kiya-
sen bir işe yarıyacağını kabul buyurursanız bu 
50 000 liranın bütçeye ilâvesini lütfen tensip 
buyurursunuz, geçen sene olduğu gibi. 

50 000 lira almışsınız canım bir şey yapma
mışsınız derseniz, encümenin çektiği süngerin 
üzerine bir çizgi çizin geçsin gitsin. 

REİS — özür dilerim, bir dakikanız kaldı. 
Bıırhanettin Bey. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Öy
le mi efendim. Çok yazık. Bitiremiyeceğim söy-
liyeceklerimi, yalnız bir şey* söyliyeyim. 

Bizim Antalya hudutları içinde, Kaş kazası
nın Demre nahiyesinde, Noel Baha'nın doğdu
ğu şehir Santa Kloz'da Büyük. Aya Nikola kili
sesi var. Amerikalılar bunu işitmişler, 1953 No-
elinde telgrafla bunun resmini istediler. Derhal 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne 
telefon ettim, Allah razı olsun arkadaşlar, ba
na bütün istediklerimi gönderdiler. O sene No-
elde 18 bin aded kart tabedilmiş ve satılmıştır, 

* arkadaşlar. Bunun neticesi ne oldu diyeceksi
niz. Bütün Amerika ilkokul talebe ve velileri 
alâkadar oldular, Hariciye Vekâ. et haize mür<ı 
caat ettiler ve dediler ki, çocuklarımız Noel Ba 
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batan mezarını ve etrafını tanzim etmek isti
yorlar, para göndereceğiz, kabu' coer misiniz? 
Hariciye "Vekâletimiz anlayış gösterdi ve dolar
lar akmaya başladı, ilk misali bu, diğerlerini 
söylemi}ectğir.ı, arkadaşlar. 

Bu mevzuda 53 imzalı bir de takrir takdim 
ediyorum ve kabulünü rica ederim. 

REİS — Takriri okutuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Memleketimizin turizm kalkınmasında mühim 

hizmetleri görülen ve resmî turizm teşkilâtının' 
fahrî yardımcısı olan mahallî turizm teşekkülle
rine her sene verilmekte iken 1957 bütçesinin 
müzakeresi esnasında, Bütçe Komisyonu tarafın
dan tayyedilen elli bin liralık tahsisatın, Mali
ye. Vekâletinin teklifi üzerine aynen elli bin lira 
olarak, Maliye Vekâleti bütçesinin 631 nci fas
lına konulmasını Büyük Meclisin yüksek tasvibi
ne arz ederiz. 

Antalya Kastamonu Çanakkale 
B. Onat N. Ş. Nabel N. F. Alpkartal 

içel Antalya izmir 
A. Koksal F. Dalaman -. B. Uz 

tzmir Kayseri İzmir 
N. Incekara F. Apaydın H. Ökeren 

İstanbul İzmir Çanakkale 
L. Kırdar N. Incekara S. Sezgin 
Kırklareli Aydın Bilecik 
II. Yaman B. ökdem Ş. Hasırcı 

Bilecik içel Antalya 
Y. Üresin M. Ünal A. Tokuş 
Antalya Bursa Seyhan 

A. Konuk A. Yücel M. Akçalı 
Kocaeli Edirne Kocaeli 

S. Dinçer R. Nasuhioğlu Z. Atığ 
Konya Konya Kastamonu 

T. F. Baran S. S. Burçak B. Aktaş 
Denizli Denizli Balıkesir 

B. Akşit A. Çobanoğlu M. Tuncay 
Aydın ' Kayseri Amasya 

N. lyriboz 1. Kirazoğlu M. Zeren 
Maraş Konya Burdur 

A. Kadoğlu R. Birand M. özbey 
Çoruh Rize Ordu 

M. Bumin M. F. Mete M. Yazıcı 
Gazianteb içel İçel 
A. Atik Y. Çukurova H. Sinanoğhı 
Aydın' Burdur Trabzon 

N. Celim H. Çimen M. Harunoğlu 

830 
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Çorum Urfa Afyon K. 

K. Terzioğlu S. önhon K. özçoban 
îzmir Giresun 

R. Onursal A. Tüfekcioğlu Bir imza okuna-
madı 

REİS — Encümen?.. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh- , 
terem arkadaşlar... (Reye, reye, sesleri) 

Şüphesizdir ki, bu takrir reylerinize arz edi
lecek. Biz encümen olarak bu 50 bin liralık tah
sisat istiyen hizmetin... 

REÎS — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Biz 631 ııci faslı okuduk, reye koymadan 

B02 istedikleri için Burhanettin Beye söz ver
dik. Şimdi bir iltibasa mahal kalmaması için 
631 ııci faslı reye koyalım, tekemmül ettirelim, 
bundan sonra gelen ve sıfır olan fasıl için iza
hatınızı verirsiniz. 

631 nci faslı kabul edenler... Etmiyönler... 
Kabul edilmiştir. 

631 nci fasıldan sonra gelen ye sıfır olan; 
«Muhtelif turizm teşekküllerine yardım» faslı 
için encümen olarak noktai nazarınızı lütfedin. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Evet, bu 
hizmetin ehemmiyetini encümen müdriktir. En
cümen olarak* bu tahsisatı tayyederken bu hiz
metin ehemmiyetsizliği hakkında en küçük bir 
mülâhazanın tesiri altında kalmış değildir. Bu 
hizmet gibi, bu hizmete mümasil daha ehemmi
yetli demiyeceğim, Burhanettin Onat arkada
şımızı darıltmamak için, onun noktai nazarında 
bundan ehemmiyetli hizmet yoktur, ehemmiyet 
derecesi bunun kadar olan, müsavi ehemmiyet
te hizmetlerin rakkamla ölçülemiyecek kadar 
namütenahi denebilecek kadar icaplarını karşı
lamak maddi imkânsızlığı karşısında ve bütçe
de denkliği temin etmek mülâhazası ve sırf bu 
mülâhaza ile bu tahsisatı burada bu seneye mah
sus olmak üzere tayyetmek mecburiyetinde kal-
dfk. Onat arkadaşımız bu tahsisatı tayyatme-
seydiniz, şu tahsisatı tayye'tseydiniz, diye bir mü
lâhaza serd etmesi ihtimaline karşı bunu encü
men olarak bütçeyi bağlamak mevkiine ve büt
çeyi bağlamak vaziyetflje geldiğimiz zaman bü
tün bütçeyi toptan gözden geçirip hangi tahsi
sattan ne kadar tasarruf yapabilir ve ne su
retle bütçe denkliğini temin edebiliriz, diye sa
atlerce jve saatlerce Su Komisyon tarafından ça-
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lışılıp tesbit edilmiş olan rakamları encümen
de saa'tlerce ve saatlerce müzakere ve münaka
şa ettikten sonra kabul ettik. Şimdi; lütfedin, 
inayet buyurun, irade sizindir. Bizim yegâne 
gayemiz bütçenin denkliğini temin etmektir. 
50 bin lira ile 50 milyonun farkı yoktur, me
sele bundan ibarettir. 

Arkadaşlar, biz komisyon olarak bu 50 bin 
liralık tahsisatın yerrfden konulması teklifine 
iştirak etmiyoruz. Bunu arz ederim. (Reye, re
ye, sesleri) 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. 
Dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Almı-
yanlar... Takrir nazara alınmıştır. Encümene ve
riyoruz, efendim. 

P. Lira 

632 Göçmenlere Yardım Derneği y 
Umum Merkezine 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

633 Ankara Belediyesine yardım 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

634 Mevlâna Celâleddini Rumi'nin 
Türbesi etrafının tarh ve tan
zimi için Konya Belediyesine 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

635 Haeıbektası Veli Türbesinin 
tamiri için Hacıbektaş Beledi
yesine 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim; 635 nci fasıldan sonra 
ve 637 den evvel bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
İmparatorluğun dağılışı sırasında yeni Tür

kiye'nin kuruluşu ile millî şuur ve kültürün ge
lişmesinde büyük bir hissesi olan Türkocakla-
n müessesesi yeniden faaliyete geçtikten sonra 
da, bugünkü şart ve imkânlar nispetinde, bu 
tarihî vazifesini ifa azmindedir. Bütçe Encüme
ninde Devlet yardımlarına ait fasıllar müzakere 
edilirken ocak mümessillerinden kimsenin bu
lunamaması Yüksek Encümen? üyelerini aydın
latacak ve ocakların bugünkü duranı ve faali
yetlerini onlara arz edecek fırsatın kaçmasına 
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sebebolmuş ve bu keyfiyet, maalesef, az bir 
ekseriyetle de olsa, Devlet yardımının kesilmesi
ni intacetmiştir. O şekilde ki, görüştüğümüz bâ
zı encümen üyelerinden edindiğimiz intiba bu 
müessesenin yalnız Ankara Türkocağından iba
ret olduğu ve onun da kendi kendine kifayet 
edeceği zehabının husule geldiği tarzındadır. 

Halbuki keyfiyet bu merkezde olmadığı gi
bi kuruluşundan beri de Devletin daima maddi 
ve mânevi yardım ve himayesine mazhar olmuş, 
memleketin millî şuur ve kültür faaliyetlerinde 
onu desteklemiş ve hattâ bazan da (Ziya Gökalp 
zamanında olduğu gibi) ona bu vadide rehber
lik etmiş bulunan bu müessesenin bu suretle 
hâsıl olan yeni durum karşısında kapanma teh
likesine mâruz kalmıştır. Yüksek Meclis ve Hü
kümetimizin zihniyet ve faaliyetleri bakımından 
bunun tecviz edilemiyeceği kanaat ve ümidiyle 
durumun tashihi ve 100 bin liralık bir yardım 
tahsisinin yapılmasını Yüksek Meclise arz ve 
teklif ederiz. 

Trabzon 
0. Turan 
Gümüşane 
S. ö. San 
-Samsun 
H. üzer 
Çankırı 

1. Aydın 
Erzincan 
V. Varol 

îzmir 
C. Baban 
Gümüşane 
Z. Başağa 

Giresun 
T. înanç 

Afyon 
G. Yiğitbaşı 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Uşalf 

O. Dengiz 
Tokad 

M. Şahin 
Bingöl 

N. Araş 
Çoruh 

M. Önal 

Samsun 
T. İleri 
Bilecik 

S. Çakıroğlu 
îzmir 

H. ökeren 
Zonguldak 

S. Dura 
Seyhan 

M. Ünaldı 
Trabzon 

H. Ağanoğlu 
Trabzon 
P. Sanaç 

Muş 
G. Emre 

İsparta 
S. Bilgiç 

îzmir 
N. Pınar 

Sivas 
B. örnekol 
Tekirdağ 

î. H. Akyüz 
Konya 

M. Obuz 
İsparta 
T. Tola 
istanbul 
T. Yazıcı 
Mardin 

B. Erdem 
Konya Konya 

M. R. özal S. Sönmez 
Muğla Erzurum 

Y. Paşamehmetoğlu Z. Çavuşoğlu 
Van 

M. Görentaş 
Tokad 

S. Gülüt 
Giresun 

A. îzmen 
Çankırı 

T. Akman 

Tokad 
A. Gürkan 

Tokad: 

O. Haçıbaloğlu 
Erzincan 

S. Perinçek 
Edime 

M. Enginüh 

1957 O : 
Denizli 

R. Tavaslıoğîu 
İstanbul 

N. Tlabar 
Trabzon 
S. Dilek 
İstanbul 

Z, Köktürk 
Samsun 
E. Anıt 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Kocaeli 

H. Başak 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 
Çanakkale 

B. Enüstün 
Erzurum 

S. Erduman 

4 
Trabzon 

S. Orberk 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Manisa 

M. Tümay 
Kastamonu 
B. Aktaş 

Afyon 
K. özçoban 
Zonguldak 
C. Kıpçak 

Konya 
A. Çilingir . 
Çanakkale 

1. Karasioğlu 
Bolu 

A. Hatı 
Niğde 

H. Ülkü 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Trabzon 
M. Harunoğlu 

Tokad 
H. Kangal 

Sivas 
R. öçten 
Ankara 

Â. Temuçin 
Zonguldak 

S. Ba§ol 
Sivas 

A. Doğruyol 
Erzincan 

T. Şenocak 
Niğde 

H. H. Ülkün 
Ankara 
ö. Bilen 

OSMAN TURAN (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım; özür dilerim, zamanında Bütçe 
Encümeninde bulunup Yüksek Encümeni Türk-
ocakları mevzuunda tenvir edemediğimiz
den dolayı bu hâdise hâsıl olmuştur ve Türk-
ocaklarınm yalnız Ankara Türkocağından iba
ret olduğu kanaati encümende hâkim olmuştur. 
Bu yüzden de, encümen azaları tenvir edileme
diği için, Hükümetin derpiş ettiği tahsisat kesil
miştir. Hakikati hal böyle değildir. Ağır vergi
ler karşısında bu ocaklar kapanmak tehlikesine 
mâruzdur. Ocakların müsmir ve tarihî faaliyet
lerine devam edebilmesi için yardımların devamı 
lâzımdır. Millî iradelerimizin, Hükümetimizin de 
arzu ettiği şekilde iradelerimizin kökleşmesine 
hizmet etmiş olan Hükümetimizin şükranla 
yâd ettiğimiz hizmetleri karşısında, bütün mües
seselere yapılan yardımlar arasında ocağa da 
yardım yapılmasını rica edeceğim. Ocağın bu
günkü vaziyeti malûm olmadığından kapanma 
tehlikesine mâruzdur. İttihatçılar birçok hata
ları yüzünden - gerçi zamanlarının şart ve vakı
aları çok ağırdı - İmparatorluğun dağılmasına 
sebep bile oldular. Fakat İttihatçılar bir şey yap
tılar, ocakları kurdular. Büyük Harbde ve İstik
lâl Harbinin kazanılmasında ve bu harbler için
de tarihî destanların yaratılmasında ocağın mâ--
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nevi tesirleri pek büyük olmuştur. Bu suretle 
İttihatçıların kusurlarını tarih mazur görecek
tir. Ocakların imgünkü mânevi durumları dai
ma müspettir ve günlük siyasetten daima kaçın
mıştır. Hükümetlerimizi mânevi bakımdan tak
viye etmiştir. Millî şuur ve anlayışımız içinde 
daima insani kalmış, ifrat zihniyetlere hiçbir 
zaman yer vermemiştir. Teklif ettiğimiz 100 000 
lira belki fazla görülebilir. Fakat, ocakların top
tan kapatılmaları zarurî" olacaktır, bu yardım 
yapılmadığı takdirde.. Hepinizin aynı hislerle 
mütehalli bulunduğumuz Türkocakları için kö
tü bir mânaya gelmiş olmasından korkuyorum. 
Maksadım bundan ibarettir, özür dilerim. 

REİS — Necati Celim. 
NECATI ÇELÎM (Aydın) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, 
Osman Bey arkadaşımızın sözleri sonunda; 

«bu teklifimiz reddedilirse Türkocaklarımn ga
yesi bakımından kötü bir mânaya gelir» şeklin
de bir mütalâada bulunmasaydı, kıymetli reyle
rinin neticesine intizaren söz almıyacaktım. 

Bendeniz eski bir Türkoöaklıyım. Bunların 
içerisinde kültürel çalışmalar yaptık. Fakat hiç
bir Türkocaklı memlekette bir Türkocağı kur
mak için ne devletten ne de şuradan buradan 
yardım istemedik. Ve bu ocaklar içerisinde millî 
şuur ve gayelerimizin devam ve temadisini te
min ettik. Uğraştık, bunların içerisinde çalışan
lar muvaffakiyetlerini gösteîemedilerse, uzun 
müddet başka sebepler dolayısiyle faaliyetten 
geri kaldılarsa, bir noktayı sormak isterim. Kal
dığı günden bugüne memleket sathında Ttirk-
ocaklarının faaliyetleri bakımından umumi mahi
yette, Türkiye çapında.ne gibi gayretler sarf 
edildiğini müşahede edemedim, bunun ıstırabı 

• içindeyim. Büyük Meclis, aleyhte rey kullandığı 
takdirde Türkiye'de millî şuur aleyhinde bir 
mütalâanın cereyan edeceğini ne kabul «diyor 
ve ne de tasvibediyorum. (Asla sesleri) Yanlış 
anladımsa, mütalâamı geri alır, ve söz almış bu
lunmamdan dolayı da sizlerden özür dilerim. 

REİS — Osman Turan. 
OSMAN TU^AN (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, benim sözüm hatalı olabilir. Fa
kat ben aslında müessesenin yaşaması lüzumu
nu beyan etmek, bildirmek istedim. Söyledi
ğim sözler milliyetçiliğinizle kabili telif olmaz; 
bunu kabul etmezseniz antinasyonalişt duru-
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ma düşeceksiniz, fikrini kasdetmiş değilim. Mâ
nası şudur : Vakit yoktur; encümen de bunun 
üzerinde durmamıştır; Ankara Türkocağımn 
geliri vardır; bu yardımı kestiğimiz takdirde 
kendi yağiyle kavrulacak durumdadır, fikriyle 
bu tahsisatı kaldırmıştır; vakit olursa Yüksek 
Heyetinizi tenvir ederdim, dedim. Ve hapinizin 
aynı hisle mütehalli olduğundan şüphe etmiyo
rum, diye ilâve ettim. 

Binaenaleyh Necati Beyin anladığı şekilde 
bir kasdım yoktur. 

Tekrar, teklifimizin kabulünü rica ediyorum, 
efendim. 

REİS — Aziz Koksal. 
AZİZ KOKSAL (İçel) — Efendim, bizim -

ocağımızı, yani kolumuzu, kanadımızı kırdılar. 
Ocağımızı, evimizi aldılar ve bize bir şey bırak
madılar. Tesaubetmişti, her tarafta dal budak 
sarmıştı. Bunlar gençliğin yetişmesi için en 
büyük bir gaye idi. Şimdi size bir misal arz ede
yim : Küçücük bir kasabamızın, Tarsus'un 
akaarı - didik didik topladığımız para - 500 bin 
lirayı mütecavizdir. Her kasabada, vilâyette 
bunun şubeleri vardı, hiçbiri kalmadı. Cumhu
riyet Halk Partisine inkılâbetti. Neticesi ma
lûmdur. Şimdi bu teşekkülü, memlekete nafi 
olan bu teşekkülü kollamak ve himaye etmek 
bizim için en büyük amali has olması lâzımdır,. 
Küçük bjr yardım, diriğ etmemenizi, hassatan 
rica ediyorum. Her halde kabul edeceğinizi 
ümidediyorum. 

REİS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
her şeyden evvel memleketimizin ve Yüksek 
Heyetinizin ve Yüksek Heyetinize izafeten, ni-
yabeten vazife gören Bütçe Encümenimizin 
Türkocaklarına dair her hangi bir yardım his
sinden muarra olduğuna işaret edebilecek be
yanları reddetmekle söze başlamak isterim. 
Gerçi böyle bir beyanda bulunan olmadı ama, 
böyle bir intiba hâsıl oldu zehabı ile arz edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Ankara'deki Türk
ocağı binasının mülkiyeti Hazineye bir kanunla 
intikal etmiş bulunmaktadır. Aynı kanun bu 
binanın intifa hakkını Türkoeağına bırakmıştır. 
Hazineye aidolması itibariyle bu binanın tamir 
ve termimi Hazine tarafından yapılmış ve yapıl-

_ 833 — 



1:46 25.2 
makta * bulunmuştur. Bu binanın tamiri için 
1953 ten bu yana ceman kırk bin liraya yakın 
bir para sarf edilmiştir, Hazineden, bütçeden. 
Ayrıca Türkocağımn şahsiyeti mâneviyesine 
bütçelerden 250 bin lira yardım yapılmıştır. 
Ocağı idare eden mesul zevatın eline teslim edil
mek şartiyle 250 bin lira Hazineden yardım ya
pılmıştır. Halen Türkocağı o binanın iki salo
nundan birisini belediyeye ve diğerini Devlet 
Tiyatrosuna, belediyeye senede 16 800 ve Devlet 
Tiyatrosundan da 48 000 lira ki, ceman 64 800 
liraya kiralamıştır. Kira mukavelelerinde ten
vir, teshin ve diğer idare ve işletme masrafları
nın kiralayanlara aidolduğuna dair hükümler 
vardır. Yani bina belediye ve Devlet Tiyatrosu 
tarafından aydınlatılmakta, Tsıtılmakta ve te
mizlenmektedir. Şimdi; tamiri Hazinece yapılır, 
idare ve işletme masrafları belediye ve Devlet 
Tiyatrosu tarafından temin edilir ve ayrıca bu 
idare senede 64 800 lira gelir sağlar. (Bu An-
kara'daki bina değil mi, sesleri) Evet Ankara'-
daki Türkocağı binasıdır. Şimdi 64 800 lira. 
iradı var, bina, idare ve işletme bakımlarından 
bir masrafı yoktur. Nazarı dikkatinize şunu da 
arz ederim ki, takrirde yüz bin lira teklif edil
mektedir. Bizim komisyonun tenzil ettiği mik
tar 50 bin liradır. Zaten Hükümet de 50 bin li
ra teklif'etmişti. Komisyon bu 50 bin lirayı ten
zil etmiştir. 

Bendeniz, Türkocaklarınm bu yardıma muh-
tacolmadığı kanaatindeyim. Bütçe Encümeni 
namına arz eder ve bu takririn reddini rica re 
istirham ederim. 

REİS — Türkocaklarma yüz bin lira veril
mesi hakkındaki bu takriri reyinize acz ediyo
rum. Takriri dikkate alanlar lütfen işaret bu
yursunlar... Takriri nazara almıyanlar işaret 
buyursunlar... Takrir nazara alınmamıştır. 

Fasılları okuyoruz, efendim. 

P. Lira 

637 Marifetname Müellifi' İbrahim 
Hakkı'nın Tıllö'deki Türbesi
nin tamir ve ihyası için kuru
lan derneğe 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

638 Kırkpjnar güreşleri için Edir-
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ne Belediyesine yardım' a 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

639 Ankara Orduevine yardım 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

640 Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 15 000 

REİS — Efendim, bu 640 ncı fasıl ile alâ
kalı bir takrir var, okuyoz: 

Yüksek Reisliğe 
Bütçenin Maliye Vekâleti yardım faslının 

640 ncı faslında mukayyet olan Kuvayi Milliye 
Mücahit ve Gazileri Cemiyetine konmuş 15 bin 
lira halen Cenup vilâyetlerinde teşjekkül etmiş 
ve etmekte olan 12 şubeye yeter derecede olmıya-
eağı aşikâr olmakla beraber bu şubeler dâhilinde 
bulunan şehit yetimleri ve muhtaç Kuvayi Milliye 
kahramanlarının . çok zaruri olan ihtiyaçlarına 
cevap verecek derecede olmadığından yine bu 
bütçede yardımdan istifade eden Malûl Gaziler 
Birliği ile eski muhariplere bu sene yapıldığı 
gibi bu cemiyete de 15 bin lira daha zam yapıla
rak 30 bin liraya iblâğını teklif ederiz. 

v Seyhan Çorum Yozgad 
S. Tekelioğlu H. Ortakcıoğlu H. Tatlıoğlu 

Elâzığ Bursa Yozgad 
M. Ş.-Yazman M. Erkuyumcu A. Ünlüsoy 
Balıkesir Afyon Karahisar Tunceli 
V. Asena G. Yiğitbaşı B. T. Okaygün 

Kayseri Niğde Bitlis 
K. Gündeş Z. Üner N. Barut 

Bingöl Bitlis İsparta 
N. Araş S. İnan S. Bilgiç 
Erzurum Zonguldak İstanbul 

E. Tuncel N. Kirişcıoğlu Z. Tarver . 
Afyon Karahisar Bolu Burdur s 

O. Talu F. Belen H. Çimen 
Bolu Maraş Maraş 

S. Baysal R. öksüz . A. JBozdağ 
Kayseri Çorum Gazianteb 

H. Kurmel A. R. Kılıçkale S. Kuranel 
Kayseri İsparta Ankara 

E. Develioğlu Z. H. Velibeşe ö. Bilen 
Ordu Seyhan Uşak 

S. Orhon Z. Akdağ Y. Aysal 
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Seyhan Trabzon Seyhan 

- M. Ünaldı S. Orbek I. Uslu ' 
Çorum Niğde İstanbul 

S: Baı&ı H. H. Ülkün N.. Yamııt 
Burdur Edirne Çorum 

M. özbey R. Nasuhioğlu C. Köstekçi 
içel Hatay Kocaeli 

R. Çetin C. Ramazanoğlu H. O. Erkan 
Malatya Bilecik Seyhan 

N. Ocakçıoğlu T. Oran S. Serçe 
Trabzon Bursa içel 

O. Turan K. Yılmaz H. Sinanoğlu 
içel Çanakkale Aydın 

Y. Çukurova N. F. Alpkartal N. lyriboz 
Erzurum Çanakkale 

H. Numanoğlu N. Togay 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SlNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar, Türk milletini mühim b'w inhi
dam, ve inhizamdan kurtaran Kuvayi Milliye teş
kilâtının tekrar ihyası maksat ve gayesiyle Ku
vayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti namiyle 
hir cemiyet teşekkül etmiş ve bugüne kadar bil
hassa Cenup vilâyetlerinde teker, teker teşkilâ-
lâtmı ikmal etmiştir. 

Menafii umumiyeye hadim olan bu cemiyete 
Devlet bütçesinden her sene 15 bin lira verilmek
tedir. Son zamanlarda Urfa'da Maraş'ta ve hu
dut civarında teşekkül eden şubelerin ihtiyaçları, 
çok yüksek bir vaziyete geldiği için diğer me
nafii umumiyeye hadim Malûl Gaziler Cemiyeti
ne ve eski Muharipler Cemiyetine bu sene 15 şer 
bin lira zammedilmiştir. Bu cemiyete de 15 bin 
lira zammedilerek 30 bin liraya çıkarılmasını arz 
ediyorum. 

Rey ve karar sizindir. 
REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, b.; 
cemiyete yardım etmek üzere 15 bin lira tahsisat 
Hükümet tarafından teklif ve Bütçe Encümeni 
tarafından kabul edilmiştir. Evvelâ bunu arz 
ederim. Bu tahsisatın encümende kabulünden 
sonra Muhterem Sinan Tekelioğlu 'nun teşekkür 
ettğini de arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, cemiyetlere yardım 
•etmek üzere konulan tahsisat bu cemiyetlere yar
dımdır. Yoksa bu cemiyetlerin bütün masrafları 
Devlet bütçesinden temin edilir demek değildir. 
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Bir cemiyetin bir hayatiyeti vardır. Hayatiyeti 
varsa vardır. Hükümet buna bütçeden yardım 
eder. Aınıa hayatiyetini sırf Devlet yardımıma 
bağlıyan cemiyetler de vardır. Şimdi 15 bin lira 
yardımın bu cemiyetin idamei hayat etmesi için 
müessir bir yardım olduğu; bizzat Sinan Tekeli
oğlu arkadaşımızın encümende vâki teşekkürü ile 
sabittir. Bendeniz bu 15 000 lira yardımın ka
bulü ile bu takririn reddini hassaten istirham 
ederim. 

REİS— Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen

dim, sözcü arkadaşımın hatırında yanlış kal
mış.. (Doğru doğru sesleri) Müsaade buyurun 
efendim, konuşayım, sizde konuşursunuz. Te
şekkür ettiğim Malûl Gaziler Cemiyeti içindi. 
15 000 lira konmuştu, 30 000 liraya çıkarıldı, 
onun için teşekkür etmiştim. Yoksa bu Kuvayi 
Milliye derneği için bir tek söz söylemedim. 
Hatırlarmda yanlış kalmıştır. En mühim mın-
takalarda mevcudolan bu teşkilâtın ne suretle 
hareket ettiğini ve memlekete ne kadar nafi 
olduğunu gerek Başvekil ve gerekse diğer ze
vat bizzat görmüşlerdir. Parasız teşkilâtın 
idâmesine imkân yoktur. Bu teşkilâtta çalışan-
larnviçinde on paraya muhtacolan insanlar var
dır. Bunlara yardım etmek evvelâ Devletin 
vazifesi olsa gerektir. Vaziyeti arz ettim, rey 
ve karar sizlerindir. 

RElS.— Muhittin özkefeli. 
MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Muh

terem arkadaşlar; Millî Mücadele yalnız Ada
na'da cereyan etmedi. Millî Mücadele bütün 
bir milletin eseridir. Bütün sathı vatanda ce
reyan etmiştir. Ve bütüft bir milletin kahraman
lık örneğidir. Bunu başka türlü düşünür, baş
ka türlü mütalâa edersek, bugün birçok vatan 
köşelerinde sesleri çıkmıyan nice kahraman
ları rencide etmiş oluruz. (Bravo sesleri). 

YAKUP ÇUKUROVA (içel) — Siz de iste
yin size de verelim. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Devamla) — Müs-
saade buyurun, size bir misal vereyim, Sam
sun'un bir köyünden bir kahraman kadını söy-
liyeyiîy, bu köylü kadın bir köyü sabaha ka
dar müdafaa etmiştir. Ve bu kadın bugün bir 
çift öküz bile alamamaktadır. Çok muhterem ve 
kıymetli hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı 
dünkü kahramanları inkâr mevkiinde değiliz. 
Ama bir işi yaparken bir tarafa böyle 15 bin, 
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25 bin bir yardımda bulunmak - para itiba
riyle bir kıymeti yoktur, 55 milyon lira ile 
ancak bunun ifadesi mümkündür - bütün vata
nı üzücü bir neticeye vardırmak olur, reddi
ni teklif ederim. 

REÎS — Sinan Tekeiioğlu. 
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, Kuvayi Milliye Teşkilâtının yalnız Ada
na'ya münhasır olmadığını biz de biliyoruz. 
Fakat bu bir cemiyettir, beyefendi de istediği 
yerde bunu kursun ve o da bu tahsisattan is
tifade etsin. Yani bu para yalnız bir yere ve
rilecek değildir, halen 12 tane şubesi vardır. 
Bunu lütfetmek veya etmemek sizin reyinize 
bağlıdır, kabulünü tekrar rica ederim. 

REÎS — Efendim, 640 ncı fasla konulmuş 
bulunan 15 bin liraya 15 lira daha lâvesiyle 
30 bin liraya iblâğını teklif eden takriri reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir kabul edilmemiştir. 

640 ncı faslı 15 bin lira olarak reyinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

P. Lira 
« ı - ı * 

641 6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 1 068 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

642 6085 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 2 668 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

643 Şair Ahmet Paşa Türbesinin 
ikmali inşaatı için Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumuna 
yardım 25 000 
$EÎS _ Kabul edenler... Et- • 
miyenler.;. Kabul edilmiştir. 

644 istanbul Enstitüsüne yardım . â0 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. ^ 

645 Veysel Karani Türbesi ve Ca
mimin tanzimi için Veysel Ka
rani Türbesi Tamir Derneğine 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1957 
F. 

646 

Ö : 4 
Lira 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

653 

654 

655 

656 

657 

Türk El Sanatlerinin Tanıtma 
Derneğine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Şehit makberlerinin tamiri için 
Edirne Belediyesine 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski Muharipler Birliği Ge#el 
Merkezine 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kayseri Darüşşifasınm tamiri 
için Kayseri Belediyesine yar
dım 
REÎS*— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Âşıkpaşa Türbesinin tamir ve 
ihyası için Kırşehir Belediye
sine 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Çocuk Sağlığı Derne
ğine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Et ve Balık Kurumuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Belediyecilik Derneğine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğüne 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
özel idarelere yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Göz Bankası Derneğine yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-

10 000 

300 000 

25-000 

30 000 

85 000 

15 000 

450 000 

800 000 

10 000 

3 811 250 

9 000 OQ0 

200 000 
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P. Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
658 Namık Kemal heykelinin etra

fının açılması için Tekirdağ 
Belediyesine yardım 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Yeniden bir fasıl açılması hakkında 
bir takrir var : 

Yüksek Reisliğe 
Maliye Vekâleti Bütçesinin yardımlar kıs

mına, Bolu'nun Göynük ' kazasında medfun 
Büyük Türk Âlimi, Tabibi ve Şairi Muhammet 
Akşemsettin'in türbesi etrafının açılması ve 
yeniden tanzimi için, Göynük Belediyesine ve
rilmek üzere 100 000 liralık tahsisatın yeni bir 
fasıl açılması suretiyle konulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

18. n . 1957 

Bolu 
î. Gülez 

Bolu 
A. Hatı 

Bolu 
L. Oğultürk 

Uşak 
O. Dengiz 

Bitlis 
N. Barut" 

Muğla 
Y. Paşamehmetoğlu 

Bolu 
S. Baysal 

Ankara 
ö. Bilen 
Kırklareli 

M. A. Ceylân 
Uşak 

H. YıVbıaz 
Burdur 

H. Çimen 

H. 
Zonguldak Kocaeli 
H. Hil|lcı H. Başak 
Kastamonu Mardin 

B. Aktaş H. Satana 
Kastamonu Kayseri 
S. Çağlar ' H. Kurmel 

Bingöl Çankırı 
E. Yıldız T. Akman 

Yozgad Zonguldak 
A. Ünlüsoy S. Başol 

Seyhan İstanbul 
M. Akçalı Z! Tarver 
."... Trabzon 
M. R, Tarakçıoğlu 
Kastamonu Trabzon 
S; Esen H. Ağanoğlu 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Uşak 
Y. Aysal 
Samsun 
E. Amt 

îçel 
H. Sinanoğlu 

Burdur 
M. özbey 

Konya 
R. Atademir 

Van 
H. Kartal 

Kastamonu 
N. Batur 

Bingöl 
S. Göker 

Zonguldak 
N. Diken 

Ordu 
B. Baykal 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Muş 

G. Emre 
İstanbul 
N. Ateg 

İstanbul 
A. F.-Cebesoy 

Seyhan 
L. Sezgin 
Amasya 

K. Eren 
Erzurum 

E. Tuncel 
Maraş 

A. Aytemiz 
Afyon K. 
O. Talû 
Yozgad 

M. Ataman 
Çankırı 

A. Emrem 
Yozgad 

N. Kurban 

Trabzon 
S. Orberk 

Seyhan 
M.Ünaldı 
Amasya 

M, Zeren 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
İstanbul 

C. F. Türkgeldi 
Tokad 

M. Şahin 
Ağrı 

H. Öztürk 
Giresun 
A. îzmen 
İstanbul 

Z. R. Sporel 

Tekirdağ 
S. Yücedere 

Mardin 
B. Erdem" 
Seyhan _ 

A. Kınık 
Afyon K. 

K. özçobau 
Ordu 

F. Ertekin 
Çanakkale 
N. Togay 

Van 
H. Durmaz 

İstanbul 
E. Onat 

Bitlis 
S. İnan 

REİS — İhsan Gülez. 
İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; 
Memleketimizin hemen her şehir ve kasaba

sında ecdadımızın bizlere birer sanat şaheseri 
halinde emanet olarak bıraktıkları cami, mes
cit, nredrese, türbe, hamam ve benzeri asar mev
cuttur. 

Bunlar Anadolu topraklarına atılanınızın 
vurduğu birer Türklük damgası halinde dur
maktadır. 

Bugüne kadar, ekserisi metruk ve bakımsız 
halde bırakılan bu gibi ecdat yadigârının, bir 
taraftan Evkaf ve Eski Eserler Umum Müdür
lüğü diğer taraftan dernekler ve mahallî be
lediyeler tarafından süratle tamir restore edilip 
tekrar eski değerlerini kazandıklannı memnu
niyetle görüyoruz. 

Bu kıymetli asardan bir tanesi de, eski bir 
Türk - Osmanlı kasabası olan Göğnük'te büyük 
âlim ve Fatihin daima yanında gördüğümüz 
hocası ve fethin mânevi lideri telâkki edilebi-/ 
lecek olan Âkşem settin'e ait kıymetli bir tür
bedir... Yanıbaşmda Süleyman paşaya ait bir 
cami ve gene ona ait güzel bir hamam mev
cuttur. Hamam eski iktidar zama*ıında cami de 
bizim zamanımızda yüzbinler sarf ederek tamir 
edilmiştir. Keza Akşemsettin . türbesi de Eski 
Eserler Umum Müdürlüğü tarafından tamir 
edilip kurtarılmıştır. 

Ancak arkadaşlar... Ankara ve İstanbul yo-
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lu üzerinde bulunan ve yar ve ağyarın nazar
larına çarpan 500 sene evveline ait bu kıymet
li âbideler maalesef harabeler yığmlan içinde 
fiaytfolup gitmektedir. 

Etrafının tarh ve tanziminin bütçesi pek 
küçük ve kifayetsiz olan Göğnük belediyesinin 
başaracak durumda olmadığını takdir buyu
rursunuz. 

Eğer 66 arkadaşımla beraber takdir ettiği
niz takriri kabul buyurur bu yardımı lütfeder
seniz saydığım bu kıymetli asarın bütün güzel
liği ile meydana çıkmasına imkân vermiş ola
caksınız. 

Böylece Büyük Türk Hakanı ikinci Meh
met'e İstanbul'un mutlaka zapt edileceğini pek 
önce telkin eden ve neticede genç hükümdara 
Fâtih Unvanını veren Akşemsettin'in türmesi 
meydana çıkmış olacak ve Büyük Türk âliminin 
ruhu şadedilmiş bulunacak. (Alkışlar)" 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar; bu mevzu encümenimize in
tikal etmiş bir mevzu değildir. Mevzu hakkın
da hiçbir fikrimiz yoktur. Arkadaşımızın ko
nuşması vicdanlarımızı tatmin eder mahiyette
dir, bu türbenin durumunun tetkiki için müsa-
denizi rica ederim. Bu itibarla takririn encüme
ne havalesini rica ediyorum. 

REÎS — Encümenin takriri istemiş olma
sına binaen tezekkür «dilmek üzere takriri en
cümene vermek zaruridir, veriyoruz. 

Yeniden.fasıl açılması hakkında bir takrir 
daha var, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
İstiklâl savaşında ilk defa Türk Devletini 

Fransızlara ve dünyaya tanıttırmak için silâha 
sarılanlardan şehit düşenlerin metfun bulunduk
ları Adana'daki şehitliğe proje ve plânları ihzar 
edilerek valinin riyasetinde müteşekkil bir he
yet marifetiyle inşasına tevessül edilmek üzere • 
bulunan âbideye başlamak ve bu suretle halfan 
da yardımını sağlamak maksadı hâlisanesinin 
tekevvünü için geçen sene Gazianteb şehitliği 
için yapılan yardım misillû Adana Belediyesine 
de bu maksada sarf edilmek üzere Maliye Ve
kâleti yardımlar kısmında; yeniden açılacak f as-
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la otuz bin liranın verilmesini arz ve teklif ede
riz. 

• Yozgad Elâzığ Tunceli 
A. Ünlüsoy Ş. Yazman B. T. Okaygün 

Seyhan Yozgad Afyon K. 
S. Tekelioğlu H. Tatlıoğlu G. Yiğitbaşı 

Bursa Yozgad 
M. Erkuyumcu Okunamadı H. tatlıoğlu 
Bingöl Niğde Balıkesir 
N. Araş Z. Üner V. Aseha 
Bitlis Bitlis Erzurum 
S. İnan N. Barut E. Tuncel 
Afyon K. Zonguldak Bolu 
O. Talu N. Kirişcioğlu S. Baysal 
Çanakkale Bolu Niğde 

N. F. Alpkartal F.Belen H. Çimen 
Maraş Maraş Seyhan 

R. öksüz A. Bozdağ M. Akçalı 
Kayseri Gazianteb Kayseri 

1. Earazoğlu S. Kuranel E. Develioğlu 
İsparta Çorum İsparta 
S. Bilgiç R. Kıhçkale Z. H. Velibeşe 

Seyhan Afyon K. 
Okunamadı Z. Akdağ R. Çerçel 

Uşak ,. Afyon K. Ankara 
Y.-Aysal R. Çerçel ö. Bilen 
Seyhan İstanbul Seyhan 

Z. Akdağ Z. Tarver M. Ünaldı 
Trabzon Çorum Nijğde 
S. Orberk M. Bumin H. %. Ülkün 

İstanbul Burdur Edirne 
A. Hacopulos M. özbey R. Nasuhioğlu 

Çorum Kocaeli Hatay 
C. Köstekçi H.O.Erkan C. Ramazanoğlu 

Malatya îçel Trabzon 
N. Ocakcıoğlu R. Çetin P. Sanaç 

Bursa Bilecik îçel 
K. Yılmaz T. Oran H. Sinanoğlu 

îçel Adana 
^ Y. Çukurova S. Serçe 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, 
bu nevi tahsisat talebine mütedair takrirlerin 
aleyhinde konuşmak vaziyetinde kalmanın aza
bı içinde olduğumu takdir etmenizi rica ede
rim. 

Ancak, baştan başa şehitler diyarı olan 
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memleketimizde şehitler âbidesi inşasına Dev- ı 
let tarafından bütçeden yardım edilmesinden | 
daha tabiî bir şey olamaz. Fakat böyle pera
kende yardımlarla ve kifayetsiz mahallî im
kanlarla inşa edilecek parça parça âbidelerin 
şehitlerimizin ruhunu taziz değil tâzibedece-
ğine emin olduğumuzdan dolayı encümen 
olarak hazin bir tecrübeden de istifade etmek 
üzere, daha doğrusu hazin bir tecrübenin aza
bım duyarak Çanakkale şehitleri âbidesinin in
şası hususunda geçirdiğimiz hazin tecrübenin 
azabım duyarak Hükümetten bu nevi âbide
lerin inşasının umumi bir nizama bağlanması 
ve bu hususta, toptan ve külli bir nizama bağ
lanmasını temin için bir kanun getirmesini te
menni etmek lüzumuna kaani olduk. Hükümet, 
böyle bir kanun lâyihasının hazırlığı üzerin
de olduğunu encümenimize ifade etmiş bulun
du. Binaenaleyh, Adana gibi bir yerde şehitler 
âbidesi gibi muazzam olması lâzımgelen ve ha
kikaten bu şehitlerimizin hâtıralarına lâyik 
olması gereken bir işin 30 bin lira ile başla
ması yerine, takriri imza eden arkadaşlardan 
gelecek sene bütçesine kadar sabredip bütün 
Vatan ölçüsünde Hükümet ve «Yüksek Heyetiniz 
tarafından adalet ve umumi nizam içinde şe
hitlerimizin ruhuna lâyik şekilde ve milletimi
zin kadirşinaslığına yaraşır şekilde halledil
mesine intizar edilmek üzere bu takririn red
dedilmesini rica etmek mecburiyeti elîmesini 
duymaktayım arkadaşlar. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) - Ben 
takriri geri alıyorum. 

BEİS — tmza sahibi arkadaşlarımızdan Si
nan Tekelioğlu arkadaşımız takriri geri al-
malk arzusunu izhar ettiler. Fakajb takrirde daha 49 
imza mevcuttur. Bu itibarla meseleyi reyleri
nizle halletmek mecburiyetindeyim. (Düşer ses
leri). 

Efendim; 49 imza kalmakla takrir sakıt ol
maz. Onun için takriri reyinize arz edeceğim. 

Takriri nazarı itibara alanlar lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Takrir na
zarı itibara alınmamıştır. 

Fasılların, müzakeresine devam ediyoruz. 
F. Lira 
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701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 5 000 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
711 Makina, alet ve malzemeler 

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

735 Millî emlâk tefevvüz ve satm
alına .masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Efc 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

736 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yatırımlar için istanbul Tek
nik Üniversitesine 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Yatırımlar için istanbul Üni
versitesine 
BEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 
REİS .— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

744 Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sağlık Umum Müdürlü
ğüne 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

745 6623 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesinin (B) fıkrası gere
kince Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

746 Şehzade medresesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
BEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

747 Seyitbattal Gazi Manzumesi 
onarımı için Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne ^ * 
BElS — K^bul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

748 Yatırımlar için Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Umum 

lira 

37-500 

i 000 000 

1 023 000 

6 633 000 

4 540 000 

4 451 501 

200 4)00 

6 000 000 

200 000 

100 000 
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751 

752 

753 

771 

772 

773 

775 

776 

778 
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Müdürlüğüne 
REÎS.— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vekâlet servisleri için satm-
almacak muhtelif makina ve 
arşiv malzemesi ile ilgili her 
çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina ve alet
ler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...^,Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Ziraat 
Bankasına 
REÎS — Kaimi edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3202 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince ihtiyat ser
maye olarak Ziraat Bankasına 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5016 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince Milletlera
rası Para Fonu Müessesesi 
îmar ve Kalkınma Bankasına 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin B fıkrası gereğin
ce Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5591 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince sermayesi
ne mahsuben Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumuna 
REÎS — Kabul edenler... Et-

3 088 750 

30 000 

2 437 001 

1 000 000 

1 000 000 

18 131 000 

1 000 000 

2 742 200 

250 000 

20 000 000 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
779 6143 sayılı Kanun gereğince 

Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne 
•REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 

15 000 000 

29 615 895 

386 884 105 
REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Asırlar boyunca dolu mihnet ve meşakkate 

katlanmak suretiyle büyük ıstıraplar içinde ya-
şıyan Türk milletinin 1951 yılından beri il ve 
köy yolları mevzuunda Hükümetin devamlı 
yardımları sayesinde geniş nefes alma yoluna 
girdiği memnuniyetle müşahede edilmektedir. 

Her yıl muazzam inkişaflar kaydeden nafıa 
hizmetlerinin bu bölüme ait kısmının geçen se-
neki seviyede tutulduğu ve Bütçe Komisyonun
ca da bir artırma yoluna gidilmediği görülmüş
tür. Başlanmış birçok il ve köy yollan yardı
mının arzulandığı kadar olmaması hasebiyle 
natamam vaziyette bulunduğu malûmdur. 

îktisaden ve diğer alanlarda vâki kalkın
manın yol ile sıkı bir irtibat ve alâkası bulun
duğu bedihidir. Başlıyan hamlenin maksada 
ulaşmasını teminen Devlet Karayolları 1957 yı
lı bütçesinin 781 nci faslın 70 nci maddesine 
mevzu (vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapı
mına yardım) tahsisatının 75 milyon liradan 
100 milyon liraya iblâğını ve bu maksatla Mâli
ye Vekâleti bütçesinin 792 nci faslına (25) mil
yon lira zam yapılmasını saygı ile arz ve teklif 
eyleriz. 

Uşak içel 
Y. Aysal Y. Çukurova 

îçel îçel 
M. Ünal R. Çetin 
. îzmir Uşak 

î. Sipahioğlu H. Yılmaz 

Çoruh 
M.^Bumin 

îçel 
H. Sinanoğlu 

Seyhan 
N. îhsan Tolon 
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Bolu 
M. Dâyıoğlu 

Ankara 
ö. Bilen 

Ankara 

Yozgad 
î. Aktürel 

Mardin 
B. Erdem 

Hatay 
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Afyon Karahisar 

G. Yiğitbaşı 
Mardin 

A. Kalav 
Kütahya 

B. Eren A. Feyzi Atahan S. Süruri Nasuhoglu 
Okunamadı Mara§ 

B. öksüz 
Konya Muğla 
R.özal Y. Paşamehmetoğlu 

Konya Erzurum 
T. Fikret Baran A. Eryurt 

İsparta 
T. Tola 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Konya 
A. Fahri Ağaoğlu 

Seyhan 
M. Akçalı 
Çorum 

K. Terzioğb 
Bolu 

S. Baysal 
Kütahya 

A. G. Bubik 
Sivas 

H. Yüksel 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Afyon Karahisar 

K. özçoban 
Muğla 

T. Akarca 
„, Antalya 

A. Konuk 
Tekirdağ 
N. Arman 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Çorum 
C. Kösteöei 
Zonguldak 
E. Sayar 

Bingöl 
E. Yıldız 
Kocaeli 

S. Yalım 
Çanakkale 
S. Sezgin 

Uşak 
O. Dengiz * 
Amasya 
t. Olgaç 

Kastamonu 
S. Esen 

Trabzon 
S. Orberk 
Gümüşane 

S. Özcansan 
Samsun 
E. Anıt 
Ankara •* 

F. Zincirkıran 
Kütahya 

Burdur 
M. özbay 

Çankırı 
T. Akman 
Kastamonu 
N. Batur 
Van 

H. Kartal 
Kütahya 

A Kavuncu 
. Amasya 
M. geren 

Ağrı 
H. öztürk 

Erzurum 
H. Numanoğlu 

Erzurum 
C. önder 

(Okunamadı) 

Trabzon 
O. özbilen M. R. Tarakçıoğlu 
Erzincan Kastamonu 

T. Şenocak 
Çorum 

Ş. Gürses 
Bolu 

L. Oğultürk 
Antalya 

A. Tokuş 
(Okunamadı) 

Tokad 
M. Şahüı 

Bolu 
F. Belen 
Siird 

V. Oran 
Zonguldak 
H. Hilâlcı 

Bitlis 
S. İnan 
Bingöl 

S. Göker 

B. Aktaş 
Çorum 

B. Koldaş 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 
Yozgad 

H. Tatlıoğlu 
Manisa 

H. Bayur 
Kocaeli 
Z. Atığ 
Denizli 

B. Akşit 
Sivas 

A. Doğruyol 
İsparta 
1. Aksu 

Afyon Karahisar 
B. Çerçel 

Kocaeli 
K. Meriç 

. 1957 O : < 
Seyhan 

Z. Akdağ 
Trabzon 
R. Sanaç 

Ordu 
F. Erim 

Afyon Karahisar 
S. Koraltan 

Urfa 
A. özbay 

Rize 
K. Balta 
Kütahya 

H. N. Pepeyi 
Bolu 

Tekirdağ 
F. Mahramlı 

Urfa 
S. önhon 

Ankara 
Â. Temuçin 

Sivas 
K. Oskay 

Aydın 
N, Celim 

Ordu 
B. Baykal 

Kastamonu 
M. Kuşakçıoğlu 

Mardin 
R. Akşemsettinoğlu A. Bayar 

Konya 
M. Keskin 

Bolu 
M. Dâyıoğlu 

Samsun 
ö. Güriş 

Bilecik 
T. Oran 

Uşak 
H. Gedik 

Manisa 
H. Büke 
Samsun 
A. Eker 

Bilecik 
Ş. Hasırcı 

İsparta 
S. Bilgiç 
İstanbul 

N. Tiabar 
İstanbul 
N. Kurt 
Yozgad 

M. Ataman 
Niğde 

H. Ülkü 
Yozgad 

T. Alpay 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 
Samsun 
T. İleri 
Samsun 

H. Ş. Uluçay 
Samsun 
H. Üzer 

İstanbul 
T. Yazıcı 

REİS — Maliye Vekili. * 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; iktidara 
geçtiğimiz günden beri yol mevzuuna verdiğimiz 
ehemmiyet cümlece malûmdur. Bunu her vesile 
ile tebarüz ettirdik, müşahede buyurdunuz. Bu 
sahada katolunan mesafe yine eümlece malûm
dur. 

1950 yılında sadece 53 milyon lira olan kara
yolları tahsisatı 1957 bütçesinde 431 milyon lira 
olmuştur. 1950 yılında il ve köy ygllan sadece 
7 milyon lira tahsisat almışken 1957 de 75 mil
yon olmuştur. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — 100 milyon 
oluversin... 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Ben de Suat Başol 500 milyon ol
sun çok isterim. Ama takdir edersiniz ki, bu, im
kânlarla mukayyettir. Hükümet bütçesini 4 mil
yar 6 milyon olarak hazırlarken bütün imkânla
rını kullanmıştır. Yoksa biz kenarda bir miktar 
saklayıp sene sonunda çıkarıp şu kadar paramız 
kaldı, diyecek durumda değiliz. İmkânlarımızı 
sonuna kadar kuilanmak suretiyle hizmet
lere tahsi* etmekteyiz. Bütçemiz huzuranuza 
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geldi. Bütçe Komisyonunda iki aya yakm I 
bir zamandan beri yapılan tetkikler netice- ' 
sinde hükümetin getirmiş olduğu bütçenin -
bütçedeki rakamların - üzerine 40 küsur mil
yon lira ilâve ile huzurunuza geldi. Çok istir
ham ediyorum, arkadaşlar, hepimizin gönlü arzu 
etmekle beraber, bunun; varidat imkânlariyle 
mukayyet bulunduğunu takdirlerinize arz edi
yorum. İ25 milyon lira burada büyük bir rakam
dır. Geçen sene kabul buyurulan bu madde için 
ayrılmış, olan 59 milyon liralık tahsisata, yıl içe
risinde Xuhur eden ilk imkân ve fırsatta hükümet 
ek bir ödenek talebiyle gelmiş ve 20,5 milyon 
liralık ek ödenek vermiştir. 1957 bütçesinde de 
imkân ve fırsat hâsıl* olduğu zaman ayrılmış 
bulunan 75 milyon liraya yeni ilâveler teklifi ile 
huzurunuza geliriz. Çok istirham ederim, bu 
takriri kabul buyurmayınız. Bu takririn reddini 
bilhassa istirham ediyorum. 

REÎS-~ Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Uşak) — (Geri al, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, geri alma meselesi bana 
ait değildir. 120 arkadaşın imzası vardır. Eğer 
Bütçe Encümeni geqen seneki hareketlerin, tah
sisatın artırılması ışığında meseleyi müzakere 
etseydi elbette tahsisatı hepimizin arzuladığı ra
kama iblâğ edebilirdi. 

1 milyarın üstünde olan Nafıa Vekâleti büt
çesinde köye uzatılan el ancak 75 milyon lira
dır. Bu, kâfi değildir. Köylünün ıztırabı büyük
tür. Uzun yıllardan beri meşakkat çekmekte
dir. Yolsuzluk içindedir. Iztırap çekmektedir. 
Demokrat Parti Hükümetinin köye müteveccih 
olan hamlelerinin bilhassa yol içinde müşahhas 
olarak görünmesi fcabeder. 

Bfişş geççn sene yine bu tahsisatın^ artırılması 
için muhterem heyete baş vurduk. Hepiniz arzu 
ettiniz. Bu yıl da yine aynı mevzuda ricada bu
lunuyoruz. Hepiniz imzalarınızı koymuş bulu
nuyorsunuz. Bu tahsisatın artırılması yerinde ve 
mahalline masruf bir iştir. Bu takririn nazara 
alınmasını sizlerden rica edeceğim. 

BElS — Takriri dikkatinize arz ediyorum 
Nazara alanlar lütfen işaret versinler... Nazara 
almtyanlar işaret versinler... Takrir nazara alın
mamıştır. 

; 702 nci faslı reyinize arz" ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1967 0 : 4 
I F< Lira 

793 Yatırımlar için Devlet Su iş
leri Umum Müdürlüğüne '332 808 001 

RElS — Takrir var, okuyoruz. 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi halk üzerinde başlıca müessir rol 

.ifa eden içme suyu mevzuunun Hükümetimizce 
1951 yılından beri lâyık olduğu ehemmiyette te
lâkki olunması şayanı şükrandır. Büyük Mil
let Meclisinizin bilhassa köy içme suları için her 
yıl bütçesinden gösterdiği semahati minnetle, 
şükranla yâdetmeyi bir vecibe sayarız. 1951 yı
lından bu yana köy içme suyu mevzuunda Hü
kümetle halkın müşterek himmet ve gayretleri
nin semereli neticelerini memnunlukla görmek
teyiz. Yüz yıllarca bir bardak temiz içme suyu
na hasret çeken milyonlarca insanın ıztırapları 
dinmeye ve hafiflemeye başlamıştır. Halen inşa 
halinde bulunan birçok su tesislerinin ikmâl ve 
intacı yardımların bir miktar daha fazlalaştırıl
masını icab ettirir mahiyettedir. Girişilen bu ha
yırlı ve uğurlu teşebbüsün başarılması için 1957 
yılı Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü bütçesi
nin 791 nci faslına mevzu (Köylerde halkın ya
pacağı içme su işlerine yardım) tahsisatının 10 
milyon lira ilâvesiyle 30 milyon liraya iblâğını 
ve bu maksatla Maliye Vekâleti bütçesinin (793) 
ncü faslına (10) milyon lira zam yapılmasını 
saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

Uşak 
Y. Aysal 

içel 
M. Ünal 

izmir 
I. Sipahioğlu 

Ankara 
ö. Bilen 0 
Mardin 

A. Kalav 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
• Denizli 
M. Gülcügil 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Konya 
T. F. Baran 

içel 
Y. Çukurova 

içel 
H. Sinanoğlu 

Uşak 
H. Yılmaz 

Yozgad 

Çoruh 
M. Bumin 

içel 
R. Çetin 

Seyhan 
Z. Akdağ 

Mardin 
. L. Erzurumluoğlu B. Erdem 

Çorum 
M. önaf 
Manisa 

S. Mıhçıoğlu 
Denizli 

A. H. Sancar 
Çankıri 

T. Akman 
Konya 

Hatay _ 
A. F. Atahan 

Burdur 
M. özbey 

Maraş 
M. özsoy 

Maraş 
E. öksüz 

Muğla 
M. R. özal Y. Paşamehmetoğlu 
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- İsparta 
T. Tola 

:Kastamonu 
S. Esen 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Erzurum 

A. Eryurt 
Amasya 
M. Zeren 
Seyhan 

M. Akçalı 
Erzurum 
C. ö»der 
Kütahya < 

A. G. Bubik F 
Afyon 

K. özçoban 
Çorum 

Ş. Gürses 
Denizli 

B. Akşit 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 
Tekirdağ 

N. Arman * 
"ürfa 

A. özbay 
Çorum 

C. Köstekçi 
Sivas 

A. Doğruyol 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Bitlis 

S. tnan 
Seyhan 

Z. Akdağ 
Tekirdağ 

S. Yücedere 
Trabzon 
P. Sanaç 

Afyon 
S. Koraltan 

Urfa 
M. Hatiboğlu 

Aydın 
N. Celim 

Uşak 
H. Gedik 

Uşak 
0. Dengiz 
Kastamonu 
S. Çağlar 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Trabzon 
S. Orberk 

Ağrı 
N. Sümer 

Ağrı 
H. öztürk 

Bolu 
S. Baysal 
Ankara 

.ıZinzirkıran M 
Kastamonu 
B. Aktaş 

Çorum 
B. Koldaş 
Kütahya 

0. "Özbilen 
Sivas 

H. Yüksel 
Manisa 

H. Bayur 
Yozgad 

H. Tathoğlu 
Siird 

B. Erden 
Zonguldak 
H. Hilâlcı 

Bingöl 
E. Yıldız 

Afyon 
R. Çerçel 

Bingöl 
*S. Göker 

Bilecik 
§, Hasırcı 
istanbul 

-N. Tlabar 
Ordu 

F. Erim 
istanbul 
N. Kurt 

Rize 
K. Balta 

Ordu 
B. Baykal 

Kastamonu 
N. Batur 
Amasya 
t. Olgaç 

Van 
H. Kartal 

' 
(Okunanfich) 

Gümüşane 
S. özsan 
Samsun 
E. Anıt 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 
Erzincan 

T. Şenocak 
Muğla 

T. Akarca 
Bolu 

I. Gülez 
Kocaeli 
Z. Atığ 
Antalya 

A. Konuk 
Niğde 

H. Ülkü 
Zonguldak 
E. Sayar 

Tokad 
M. Şahin 
İsparta 
t. Aksu 

Çanakkale 
S. Sezgin 
Kocaeli 

K. Meriç 
İsparta 

S. Bilgiç 
Urfa 

S. önhon 
Ankara 

Â. Temuçin 
Sivas 

K. Oskay 
tzmir 

M. Balaban 
Niğde 

H. H. Ülkün 

İ957 • Ö : 4 
Kütahya 

H. N. Pepeyi 
• Bolu 

L. Oğultürk 
Tokad 

H. BozbeyoğlU 
. Mardin 

A. Bayar 
Samsun 
ö. Güriş 
Samsun 

Ş. Uluçay 

Yozgad 
M. Ataman 

Kocaeli 
S. Yalını 

Bolu 
M 

R. Akşemsettinoğlv 
Samsun 
F. Tüzel 
Samsun 
A. Eker 
Bilecik 
T. Oran 
Balıkesir 
M. I§tm 

\, 

Yozgad 
I. Aktürel 
Kastamonu 

Kuşakçıoğ] 
Konya 

ı M. Keskin 
Manisa 

H. Büke 
Samsun 
H. üzer 
istanbul 
T, Yazıcı' 

RElS — Maliye Vekili buyurunuz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POJiATKAN 

(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
iktidarımızın iftihar ettiği mevzulardan birisi 
de köy içme sularına ayrılan tahsisat mesele
sidir. 1050 senesinde 1 300 000 liradan ibaret 
olan bu tahsisat 20 milyon liraya çıkarılmış
tır. Ve senelerden beri bu .şekilde devam eden 
tatbikata. tahsisat verilmektedir. 

Muhterem Yusuf Aysal arkadaşımla bera
ber benim de gönlüm bunu yükseltmeyi arzu 
eder. Varidatın yekûnu daha evvel de arz et
tiğim gibi dört milyar altı milyon liradır. 
Yusuf Aysal arkadaşımdan riea' ^decegim ŷa 
bu takriri geri alsınlar, ya bu takriri kabul 
etmemenizi.Muhterem Heyetinizden rica edece
ğini. 

RElS — Buyurun Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Uşak) ..— Muhterem ar

kadaşlar; imzamı geri almamı söylüyorlar... 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — imzanı 

değil, takririni geri al diyorlar... 
YUSUF AYSAL (Devamla) — Sebati Afa-

man arkadaşımız çok iyi bilirler ki, takrir be
nim değildir, takrirde şu kadar imza vardır? 
Benim ferden takriri geri almam imkânsızdır. 

Muhterem arkadaşlar; siz takriri kabul 
edip etmemekte muhtarsınız. Bugün bir bardak 
suya hasret giden vatandaşların ıstırabim 
düşünmek mevkiindesiniz. 

RElS — Yakup Çukurova. 
YAKUP ÇUKUROVA (Iç#l)'— Muhterem 

arkadaşlarım; vatandaşlar bakımından çok 
ehemmiyetli olan bir mevzu üzerinde söz al
mış bulunuyorum. Bu takrirde birçokları gibi 
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benim de imzam vardır. Geçen sene içme sula
rına yardım faslına, 13 milyon lira teklif edil
mişti. Yüksek Heyetiniz bu yardımı kâfi" gör
medi yirmi milyona çıkardı. Biz de bu sene 
Yüksek Meclisin bu görüşünü tekrar yerine ge
tirmek için bu teklifi yapmış bulunuyoruz. Şu
rasını arz edeyim ki, bugüne kadar köy içme 
sularına yapılan yardımlarla ancak 18 bin 
köye su gelmiştir. Geride daha asgari 18 bin 
köy de sizin himmetinizi beklemektedir. 

Yine kabul edersiniz ki, bu 20 milyonluk 
tahsisatla 1952 senesinde yaptığımız kadar su 
getirmeye imkân yoktur. Evvelce sekiz liraya 
aldığımız boru bugün 12 - 13 liradır. Binaen
aleyh 1952 de 13 milyon liraya yaptığımız mik
tarda su yolunu bugün 20 milyonla yapmamıza 
imkân yoktur. 

Muhterem Maliye Vekili arkadaşımız bütçe 
imkânsızlığından bahsetmektedir. Bende aynı 
fikre iştirak ederim. Elbette imkânlarla mah
duduz. Fakat unutmasınlar ki, daima Hazine 
menfaatini gözetmek bâzı yerlerde doğru olmaz. 
1958 e doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. İstiyo
rum ki.. (Soldan; gülüşmeler, olmadı bu sesleri. 
Sağdan; bravo, doğru söylüyorsun sesleri, al
kışlar) 

EEÎS ~ Arkadaşlar, lütfen sükûneti muha
faza edelim, hatip sözünü bitirsin. 

YAKUP ÇUKUROVA (Devamla) -*• Muhte
rem vatandaşlarım. (Umumi gülüşmeler, şiddetli 
alkışlar) Affedersiniz, muhterem arkadaşlarım. 

REÎS — Rica ederim, lütfen sükûneti muha
faza ediniz. 

Devam buyurunuz, efendim. 
YAKUP ÇUKUROVA (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım; büyüklerimizin hepsi de söz 
vermişlerdi. Üç, beş sene içinde içme suyuna 
kavuşmamış köy kalmıyacaktır, dediler. Bina
enaleyh, bu sözün yerine getirilmesi için de bu 
tahsisatın artırılması lâzımdır. (Sağdan bravo 
sesleri) Ben suya hasret çeken köylü vatandaş
larımız namına istirham ediyorum. Su gibi aziz 
olan reylerinizi esirgemeyiniz. Böylece sizler en 
büyük hayırı yapmış olmakla.beraber eminim 
ki, dünyanızı ve ahiretinizi temin etmiş olacak
sınız. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan 
bravo sesleri ve alkışlar) 

REÎS — Maliye Vekili, buyurunuz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Yakup ar-
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kadaşım gecenin bu geç saatinde boşuna yoruldu. 
Zira suyun lüzumsuzluğu hakkında her hangi 
bir iddia yok. Bunun çok lüzumlu olduğu yeri
ne getirilmek lâzımgelen bir hizmet olduğu aşi
kâr. Ancak, içme suyu, sözle akıtılmaz. Ancak, 
para ile akıtılabilir. Bunu da takdirlerinize bı
rakırım. 

Maliye Vekâletinden sadece para istemekle 
para bulunamaz. Yakup arkadaşım bir söz söy
ledi. Hazine menfaati güdülmesin, dedi. Hazine 
menfaati güden bir hükümet, 4 milyon, 6 milyon 
liralık bir bütçe* tanzim etmez, arkadaşlar. Bunu 
bilhassa arz ederim. Hükümetiniz hizmet etmek 
aşkiyle imkânların âzamisini zorlamıştır. Tahak
kuk etmiyecek imkânlar için sadece tahsisat koy
mak kâfi değildir. Binaenaleyh, bu teklifi kabul 
etmemenizi istirham edeceğim. 

REÎS — Fasla 10 milyon lira daha ilâvesini 
mutazammm takriri nazara alanlar, lütfen işa
ret buyursunlar... Nazara almıyanlar lütfen işa
ret buyursunlar... Takrir nazara alınmamıştır. 

793 ncü faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmi^enler... Aynen kabul edilmiştir. 

F. 

794 

Lira 

Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 3 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

795 6831 sayılı Kanun gereğince 
Orman Umum Müdürlüğüne 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

79ö Halk Bankasına yardım 5 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

H — Devlet Borçları 

Devlet Borçlan bütçesinin heyeti umumiyesi 
üzerinde söz istiyen yok. Fasıllara geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 

801 Emekli, dul ve yetim aylık ve 
tahsisatları 126 261 700 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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802 

803 

46 25.2.1957 C : 4 
Lira / — Maarif Vekâleti bütçesi 

804 

806 

817 

818 

821 

822 

826 

Vatani hizmet aylıkları 1 101 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mülga 551 sayılı Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 776 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 27 743 300 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2463, 2614, 3322, 4057, 4625, 
4275, 4938, 5Ö72, 5185, 5864, 
5382, 6218, 6583, 6764 ve 6804 
sayılı kanunlara istinaden ya
pılan istikrazlar 103 997 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek korçlarla kak 
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4649, 4604, 4911, 6400 ve 5433 
sayılı kanunlar gereğince ya
pılacak ödemeler 2 039 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler*.. Kabul edilmiştir. 
6684 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan bonoların itfası 10 000 060 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2434, 1375, 2745, 3156, 4171, 
4882, 5676> 6377,^5282, 5359, 
5852, 6336, 5824 ve 6352 sayılı 
kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar 47 607 052 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1957 malı yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/575) (1) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1957 malî yıyı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz* 
batası (1/582) (2) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 mati 
yık Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe EncümenL 
mazbatası (1/583) (3) 

5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/576) (4) 

REÎS — Maarif Vekâleti bütçesini, Ankara 
Üniversitesi, İstanbul üniversitesi, İstanbul Tek
nik Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü bütçeleriyle birlikte müzakere edeceğiz. 

Söz alanlar, Hürriyet Partisi Meclis Grupu 
adına Turan Güneş, 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Fethi Ülkü. 

Diğer söz alan arkadaşlar : Mehmet özbey, 
Safaeddin Karanakçı, Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu, Hikmet Bayur, Aleksandros Hacopulos, 
Osman Turan, Nuri Ocakcıoğlu, Hulusi Bozbeyoğ-
lu, Agâh Erozan, Sabri özcan San, îhsan Hamid 
Tiğrel, Hamdi Ragıp Atademir, Refet Aksoy, 
Hüsnü Göktuğ, Âliye Temuçin, Mehmet Ünaldı, 
Fahri Belen, îsmail Selçuk Çakıroğlu, Aziz özbay, 
Osman Talu, Arslan Bora, Veysel Varol. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Turan 
Güneş buyurun. 

HÜRRİYET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU 
ADINA TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlarım; daha evvel bir hususun tav
zihini Yüksek Riyasetten rica edeceğim. Malûm 
olduğu üzere, Maarif bütçesiyle beraber üniversi
teler bütçeleri de müzakere edilmektedir. Hey
eti umumiyesi üzerinde müzakere bütün bütçe
lere teşmil -edilmek üzere yapılmaktadır. Bu 
bakımdan Grup sözcüleri yine 10 dakika mı 
konuşacaklardır? Yoksa üniversiteler bütçele

ri ) 66 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 64 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 65 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(4) 63 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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rinin de dâhil bulunması münasebetiyle bir 10 
dakika daha lütfedilip edilmiyeceğini öğren
mek istiyorum. Ona göre konuşmalarımı - ayar
lamak mevzuubahis değildir - arz etmeye ve bir 
şeyler söylemeye çalışayım. 

REİS — Arz edeyim, efendim : Vekâletlerle 
- ilgili bütçeler vekâlet bütçeleriyle beraber mü
zakere. edilirse Grup sözcüleri konuşmalarının 
10 dakikadan fazla olacağına dair bir karar 
yoktur. Meclisi Âlinin 10 dakikalık kararını da 
Riyasetçe tebdile imkân yoktur, maalesef 10 da
kika heyeti um'umiyesine dâhildir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Reye vaz'et
seniz, efendim. 

RE.IS — Böyle bir teklif yoktur. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Teklif veriyo

rum, efendini. 
REİS — Teklifi okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maarif Vekâleti Bütçesi ile, üniversiteler 

bütçeleri ayrı ayrı olduklarına göre Grup söz-
s eülerinin konuşmalarında bu konuda 20 daki
kaya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
F. Ülkü 

REİS — Teklifi dikkatinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Teklif nazara alınmamıştır, 
efendim. 

Buyurun Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, on dakikalık bir zaman içinde 
gerek $taarif Vekâleti ve gerekse üniversite
lere ait bütün meselelere şöylece temas edip geç
mek bile imkânsızdır. 

Kaldı ki, memleketimizde hakikaten üze
rinde durulması ve halledilmesi gereken namü
tenahi ,maarif işleri, meseleleri vardır ve bu 
işler betaatle yürümektedir. İşte bu mevzular
dan biriyle alâkadar olduğum için bütçenin 
gülüşülmesinde bu mevzua ait görüşlerimi kı-
saca-̂ ar-z- etmeye çalışacağım. 

İlk tedrisat seferberlik Kanunu. Beş sene
de vilayetler arasında sürüncemeden kurtarıp 
Bfeelise getirilmesi mümkün bulunmadığına 
göre bu Hükümeti destekliyen grupun bütçe 
müzakerelerinde göstermiş olduğu süratten mül
hem olarak bu kanunun da bir an evvel Mec-
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ı lise şevkini düşünmelerini istirham ile sözleri

me başlamak isterim. 
İlköğretim seferberliği Kanununun beş se

neden beri vekâletler arasında, Maliye Vekâ
letinde sürüncemede kalmış olması ve bu ta
sarıya göre on iki senede halledilecek öğre
tim dâvamızı 25 senelik bir müddete çıkarmış 
bulunmaktadır. 

Buradaki vahameti yüksek takdirlerinize arz 
etmek isterim. 

İlköğretim dâvamızın üzerine şöyle bir göz 
atacak olursak, maarif meselelerinde, öğretim 
sistemimizde bir plansızlığın bir keşmekeşin 
mevcudolduğu açıkça görülmektedir. Bir Mil
lî Eğitim plânında mevzuubahsolan şey öğren
mek ihtiyacı karşısında personel, ana temel 
unsur olan öğretmen, bina. ve malzemedir. Şük
ranla kaydetmeye, değer ki; öğrenci miktarı 
memleketimizde süratle artmaktadır. Zaten 
maarif dâvamızın ehemmiyeti de bundan anla
şılmaktadır. Maarif işlerinin, -sadece bir göz 
atmakla iktifa edeceğimiz rakamlar, ciddî bir 
maarif plânında bulunması lâzımgelen öğret
men, bina ve malzeme ihtiyacının beraberce 
mütalâası hususunda ne kadar büyük bir anar
şi, keşmekeşin hüküm sürdüğünü bize açıkça 
gösterecektir. Ben burada bütün öğretim dal
larını incelemek imkânına malik değilim. Vak
tim azdır. İktisadi kalkınma mevzuunda ki, 
Türkiye'nin bütün mihveri siyasi, iktisadi ede
biyatı ve bütün hayat bu iktisadi kalkınmaya 
bağlanmak istenmektedir. İktisadi kalkınmanın 
herşeyden evvel personele olan ihtiyacı düşü
nülürse teknik öğretmenin ehemmiyeti anlaşılır. 
İktisadi kalkınmamızdaki plansızlığın maarif 
işlerindeki mâkesini görmekteyiz. Misal olarak 
Erkek Sanat enstitülerini alalım. 1950 -1951 de 
17 770 iken 31 bin küsura çıkmış. Artış nispeti 
% 80 dir. Tabiî sevindirici bir rakam. Maarif 
Vekâletinin mektep ve bina olarak rakam % 90 
dır. Gene mühim olan tabiatiyle okutulacak ta
lebedir. Öğretmen burada nakıs °/o 15 olarak 
gösterilmektedir. Maarif Vekili riyaziyeci oklu
ğu için nakıs işaretini daha iyi bilir. Rakamlarda 
artış var diyebilir. * Fakat günlük hayatta buna 
eksilme derler, öğretmen sayısında % 15 eksil
me müşahede ediliyor. Bunlar arasında asgari 
koordinasyon bulunmadığı açıkça görülmektedir. 

Ticaret liselerini bir misal olarak zikredebi-
I liriz. Tam artış % 112. Gene sevindiricidir. 
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Okul adedinde % 11 bir eksilme vardır. Bu 
gibi işlere kabarık rakamlar tahsis etmek, hu-çey 
ifade etmez. Esas olan. hizmetin iyi. ve gereği gibi 
ifasıdır. Bu bakımdan bu rakamların gittikçe 
artması, alman nmdımanuı da. artmakta olduğu
nu i iade etme/'. Kaldı ki, yukarda -<\y/. etliğim 
rakamlara göre öğretmen adedi de azalmakladır. 
Başka bir sual : Bu iş nasıl tecelli cdiyu;•': rUn.-
sızlığın ve prog Tanısızlığın bit- misali. K;/. 
enstitüleri talebe sayısı % 34 artıyor. Oku! 
adedi % 58 artıyor. Yukarda balıseitikleL-imk-
de ise talebe adedi arttığı halde okul adetli 
azalmaktadır. Bütün bunların ifade ettiği ma
na, Maarif Vekâletinin ihtiyaçları ve bıuıım ce
vabı malûm olan unsurları katiyen kars/hıma
diğidir. 

Bu mevzuda levazım meselesine de kısaca te
mas etmek lâzımdır. Teknik öğretimde atelye mal
zemesinin kötü durumunu söylemek her halde 
bilinmiyen bir hakikati açıklamak olmasa gerek
tir. Bugün mektep malzemelerinin başında gelen 
kâğıt gibi, kalem gibi ihtiyaçların ne derece*zor 
temin edildiği, hattâ temin edilemez durumda 
olduğu malûmunuzdur. 

Anlatacak çok, çok şeyler var. Fakat vakit 
müsait değil. 

Sonra; sınıf geçme i§i7 bugün bir pedagoji 
meselesi olmaktan çıkmış, hukukun bir dalı ha
line gelmiştir. Bunun neticesinde bâzı avukat 
arkadaşlarımız sınıf geçme işinde ayrı bir ihti
sas sahibi olacaklardır. Bunun pedagoji ile hiçbir 
alâkası yoktur. Bu gibi şeylerin hâkim olduğu 

* yerde talebe ile öğretmen arasında lüzumlu olan 
pedagojik rabıtalar da kesilmiştir. Bu bakımdan 
mekteplerimizde gerekli disiplinin bulunduğunu 
iddia etmek mümkün değildir. 5 dakikam kaldığı 
için fazla konuşamıyacağım. 

REÎS — İki dakikanız kaldı efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, geçen sene üniversitelerimiz için ha-
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| kikaten acı bir sene olmuştur. Katiyen asıl ve 
\ esasa dayanmıyan birçok sebepler bu kürsüden 
j açıklanmıştır. Bu sebeplerle üniversite muhtari-
j yeti bir defa daha taarruza uğramıştır. Türkiye '-
: nin birçok güzide ilim adamı üniversiteden ay-
! rılmak zorunda kalmıştır. Bunların bu ayrılış ile 
| kendi menfaatleri bakımından büyük bir şey 
I kaybettiklerini söylemek mümkün değildir. An-
j cak Türk üniversiteleri ve memleketimiz, kendi-
} sinden büyük hizmetle r bekliyebileeeği insanlar 
| bakımından acı kayıplara uğramıştır. Bu kayıp-
j lara meydan ver (m insanlar, siyasi maksatlarına 
j üniversiteleri ve üniversite muhtariyetini hedef 
i tutmuşlardır. Bu üniversitelere müdahaleden, bu 
ş üniversitelerle taarruzdan kendilerini alıkoyama-
J mışlardır. Bunun millî hayatımız, kültür hayatı-
| rmz ve müstakbel inkişaflarımız için ağır bir dar-. 
| be olduğunu kabul etmek mecburiyetimiz vardır. 
i Eğer üniversitelerimize böyle bir darbe indirile-
i eeksîe bu, üniversitenin eski bir müntesibi olan 
• vekil tarafından indirilmemesi lâzımgelirdi. 
I Üniversitelerimiz vekilin bağlı bulunduğu si-
i yasi partinin programında sarahaten siyasetle uğ

raşabilirler şeklinde vasıflandırılmış oldukları 
! halde Millî Eğitim Bakanı ve onun Hükümetinin^ 
I Başbakanı bir defa daha kendi programlarının 
j maddesinin değiştirilmesinde tereddüt gösterme

mişlerdir. Biz üniversitelere siyaset sokmak iste-
| iniyoruz demişler, fakat buna mukabil kendi an

layışlarına goıte bir siyasetin sokulmak istediği-
I nin katî dedillerini vermişlerdir. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bir cümle da

ha söyliyebilir miyim? 
| REÎS — Hayır, müddetiniz bitmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması münasebetiyle bugün 
saat 10 da toplanmak üzere Celseye son yeriyo
rum. 

I Kapanma saati : 00,55 
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TASHİHLER 

nin sonuna ım>rbut nıatbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

Hatır Yanlış Doğru 

Aded Ücret 

» » » 1 475 
. Teknisiyen 2 :?00 

Şoför 1 250 

17 
18 
:?8 

Teknisiyen 

Aded 

t 

Ücret 

475 

l>9<i 

T. B. M. m- Matbaası 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/576) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saya 71 •• 478/3880 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi.İcra Vekilleri Heyetince 30 .XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu
cibe ve ilişikleriyim birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
*••''•' i < . ' " ' " ' A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Şimdiye kadar yabancı memleketlerde yaptığımız millî temaslar bize spor sahasında hiçbir 
masraftan ka§mılmadığını ve kütleler halinde iştirak eden sporcuların kendi memleketlerini en 
iyi kıyafet ve malzemesiyle teçhiz ederek milletlerarası sahalarda geniş propaganda mevzuu yap
tıklarını göstermiştir. Geçen yıl bütçeleriyle vasat derecede teçhiz edilerek yola çıkardığımız sa
yılı Türk sporcularım milletlerarası alanda daha iyi teçhiz edilmiş ve daha çok elemanla göster
mek ve Türk gücünü dünyaya yaymak ve 'aynı zamanda memleketimiz için bir propaganda vesi
lesi yapmak başlıca gayemizdir. 

Şimdiye kadar muhtelif şekillerde idare edilen spor faaliyetlerini ancak Devlet elinde ve kont-
rolunda en iyi şekilde işlediği ve himaye edildiği bir hakikattir. Türk sporunu kontrolsuz ve hi
mayesiz hususi teşekküllere devredilemiyenek devlet elinde tutulması bir vakıa halinde tebellür 
ettiğine göre, bütçesinde de biraz genişleme imkânları yaratmak zaruıidir. Geçen yıl bütçelerinin 
Büyük Millet Meclisi Encümeninde ve gerekse Umumi Heyetinde müzakere ve kabullen sıra
sında sayın milletvekillerinin alâka ve sempatisi Devlet bütçesinden yapılacak yardım miktarının 
artırılması zaruretini belirtmiş ve Türk sporunun Devlet elinde idaresi en büyük teminat olarak 
tecelli etmiştir. Kısaca arz edilen umumi mütalâaya gelir ve gider durumları hakkında izahat ver
meyi faydalı bulduk. 

Gelir durumu : 1957 bütçesine bağlı (B) işaretli varidat cetvelinin tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere geçen yıl bütçesine nazaran zam ve tenziller neticesi 261 006 lira noksan bulunmaktadır. 
Geçen yıl bütçesine dâhil olimpiyat faslı çıkmasına mukabil gelir bütçesinin birinci faslını teşkil 
eden Hazine yardımında 31 706 liralık noksan görülecektir. 

Varidat bütçesinin 2 nci kısmını teşkil eden spor faaliyetlerinden elde edilen gelire gelince : 
Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince spor faaliyetlerinde elde edilen gelirin bir taraftan 
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gelir bütçesinin 2 nei faslına gelir kaydedilirken diğer taraftan 421 nci federasyonlar faaliyeti 
faslına tahsisat kaydedilmektedir. Bu suretle faaliyetlerden elde edilen gelir ancak o faaliyetin 
ınasraflannı karşılamakta olduğu şimdiye kadar yapılan tecrübeler bilfiil ispat etmiştir. Bilhassa 
şurasını zikretmek lâzımgelir ki, bu gelir yalnız futbol ve güreş federasyonlarına inhisar etmek
te ve onların bütçe ile verilen ttahsisatm ttstttnde senesi içinde âni yapmayı tasarladığı memleket 
içi yabancı temaslarına imkân yaratmaktadır. Diğer 12 federasyon ise gelir getirmekten mahram 
tamamen bütçedeki tahsisata bağlı faaliyetlerle mukayyettir. Bu sebepten Türk sporunda inkişaf 
imkânları da tahsisatları ile tahdidedilmiştir. 

Varidat bütçesinin 3. teberrular ve dördüncü çeşitli varidat fasılları ise çok cüzi bir yekûn teşkil 
etmektedir. 5. geçen seneden müdevver nakit mevcuduna gelince geçen sene 6635 sayılı Kanunla ka
bul buyurulan 280 000 liralık munzam tahsisatın malî yıl sonu olan Şubat ortasına tesadüf etme
sinden kısmen harcanamayıp nakit mevcudu devrinde fazlalık yaratmış ve binnetice 1956 yılı gelir 
bütçesinde ferahlık göstermiştir. 1957 yılında ise bu durum aksine tecelli etmesi hasebiyle bilmec-
buriye 235 299 lira bir noksanlık bulunmaktadır. Gelir bütçesinde ehemmiyeli bir yekûn teşkil eden 
Hazine yardımı ile spor faaliyetlerinden elde edilen gelir fasıllarının seneler itibariyle değişiklikle
rini aşağıda göstermiş bulunmaktayız: 

, Fasıl 1 
Bütçe yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

— Hazine yardımı: 
Tahmin olunan Tahsil olunan 

824 770 841 268 
901 677 712 502 
757 088 975 000 
778 975 778 975 
910 399+ 280 000 1 025 000 

1 .466 074 750 000 
1 800 000 

(Eikm 1956 ta 
rihine kadar) 

Fasıl 2 — Spor faaliyetlerinden elde edilen gelir: 

Bütçe yılı Tahmin olunan Tahsil olunan 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

34 597 
40 032 
262 000 

1 
1 
1 
1 

77 764 
59 032 
191 676 
395 690 
616 432 
615 125 (Ekim 1956 ta

rihine kadar) 
Gider bütçesi: Geçen yıl bütçesine nazaran kısımlar yekûnunda 186 394 liralık zaruri bir artış 

ve buna mukabil Melburn Olimpiyatlarının ve İstanbul'da yapılacak güreş kupası dolayısiyle 
454 900 liralık bir indirme yapılmıştır. Geçen yıl bütçesine nazaran 268 506 lira noksan bulun
maktadır. Kanuni ve mecburi sebepler dolayısiyle yapılması lâzım gelen zamlar fasıl*itibariyle aşa
ğıda arz edilmiştir, 

k B. fiteyu» : 38 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Memurlar maaşı 

Yönetim giderleri 

Kira bedeli 

Fah, Hiz. tazminatı 

Spor faaliyetleri 

Hükme bağlı borçlar 

Artış 
miktarı Artışın sebebi 

15 725 Üst derece maaş, alanların farkı 

4 000 öteberi, aydınlatma ve ısıtma karşılğı yeniden ko
nulmakla 

60 000 Maarif Vekâleti binası içinde oturmakta iken alı
nan tahliye kararı gereğince yeni bina için 

5 000 Federasyon mensuplarının 1/3 nispetinde verilen 
fahri tazminatları sebebiyle 

100 000 14 federasyonda gelir getirmiyen 12 sinin inki
şafı maksadiyle yapacağı faaliyetler kadılığı 

3 500 Eski yıllara ait bâzı alacakların muhakemelerinin 
sona ererek icraya müracaatleri hesabiyle yeni
den açılmıştır. 

( S. Sayısı : 63 ) 
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Rapor 

16 . I . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Beden Terbiyesi Umum Mülürlüğünün 1957 yüı katma bütçesini varidat ve masraf olarak 2 kısun-
da mütalâa edebiliriz. 

1. Masraf bütçesi : -

Bağlı A/ l işaretti masraf cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı üzere bu yıl sarfiyatı 1956 yılı mas
raf bütçesine nazaran (261 006, 00) lira noksan bulunmaktadır. 

Bu noksanlık başlıca iki fasıl üzerinden toplanmakta olup bu iki fasıldan birinin 1956 yılından 
Melburn şehrinde yapılan olimpiyatlar için 4»1. fasla konulan tahsisatla İstanbul'da ilk defa ya
pılan ve Milletlerarası alanda muvaffakiyet kazanan Dünya Güreş Kupası Şampiyonası için 462. 
fasla konulan tahsisat tutarları teşkil etmektedir ki her iki fasıl 1957 yılı masraf bütçesinden çı
karılmıştır. Buna mukabil 1957 yılı masraf bütçesinin maaş faslında kanuni zamlar dolayısiyle 
(15 725, 00) ve Umum Müdürlük binasının tahliye mecburiyeti karşısında yeniden açılan kira ve 
idare masrafları fashnda (65 000, 00) ve 311. fahri tazminatlar faslında (5 000,00) ve bu sene İstan
bul'da yapılacak Dünya Serbest Güreş Şampiyonası için 421. fasla ilâve olunan (100 000,00) lira
lık ye hükme bağlı borçlar için 505. fasla konulan (3 500,00) liralık bir artış görülmektedir. 

X Gelir Bütçesi ~ 

Yukarda arz ettiğimiz sebepler dolayısiyle 1957 yılı bütçesinden çıkanının iki faslına konulan 
tahsisatın tenzili ve mecburi artışlar sebebiyle vâki ilâveler sonunda Hazine yardımı 1956 yılına 
nazaran (33. 706,00) lira fazla bulunmaktadır. Diğer gelir fasıllarında ise ehemmiyetli bir deği
şiklik yoktur. 5. geçen seneden müdevver nakit mevcudu faslında (235 299,00) lira noksan görül
mektedir. Geçen yıl sonlarında kabul buyurulan 6635 sayılı munzam tahsisat Kanununun Şubat 
sonunda yürürlüğe girmesi hasebiyle (280 000,00) liralık tahsisatın ancak bir kısmı sarfedilebilip 
bakiyesi nakit devresine girmiştir. Bu sene ise böyle bir devre olmadığından nakit devrinde de 
noksanlık görülmüştür. 

3. Beden Terbiyesi Ankara Bölgesine yapılacak yardım: 

19 Mayıs Stadyumu 1934 yılında İtalyan mimarı Viyoletti tarafından 15 000 'kişiyi istiabede-
bilecek surette inşasına başlanmış idi. Aradan uzun bir zaman geçmesi ve bugünkü çeşitli sportif 
faaliyetlerin sinesinde toplanması nazarı dikkate alınırsa nüfusu yarım milyona yaklaşan Başşehrin 
ihtiyaçlarına tekabül etmiyeceği çok açıkça görülür. Bu sebeple Ankara Bölgesinee tevsiine başla
nan ve 60 000 kişiyi istiabetmek üzere ikmal edilecek olan 19 Mayıs Stadyumunun Hükümet yar
dımı olmaksızın ikmali kaabil olamıyacağından Maliye Vekâletiyle varılan mutaba'kat sonunda bu 
vekâlet bütçesine konulacak (750 000,00) liralık yardımın Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü mas
raf bütçesine (19 Mayıs Stadyumu tevsii ve ikmali inşası için Ankara Beden Terbiyesi Bölgesine 
yardım) unvanı altında yeniden bir fasıl açılarak tahsisat kaydedilmesine ve diğer taraftan Gelir 
Bütçesinin 1. Hazine yardımı faslına da aynı miktarın ilâvesine yüksek tasviplerinin lâyık olmasını 
teklif etmekteyiz. 

( S. Sayısı : 63 ) 



4. Emekli Sandığma ödenecek borç : 

5434 sayılı Kanunun muvakkat 19 ncu maddesi gereğince Emekli 'Sandığına ödenmesi lâzım-
gelen borcun % 5 faizle beraber (90 000,00) liraya yaklaştığı ve kanunun 20 nci maddesine 
göre de bu borcun 1 senede tamamen ödenmesi lâzımgeldiği nazarı dikkate lalmacak olursa masraf 
bütçesinin 209/15 faslına konulan (4 000,00) gibi cüzi bir tahsisatla bu borcun itfasına imkân 
hâsıl olamıyacağmdan Hazine yardımında bir değişiklik yapılmaksızın geçen sehıeden müdevver 
nakit mevcudunda beliren (25 000,00) lira fazlalığın karşılık gösterilmesi suretiyle bir taraftan 
Masraf Bütçesinin 209/15 faslının ve diğer taraftan Gelir Bütçesinin 5 nci geçen seneden müdev-
ver nakit mevcuda faslına aynı miktarın ilâvesi ile muvazene temininin uygun olacağı mütalâa 
kılınmıştır. Yukarda tafsilen arz edildiği üzere 3 ncü ve 4 ncü maddelerdeki ilâveleri ile birlikte 
1957 yılı Beden Terbiyesi Bütçesinin kabulünü arz ve teklif edeniz. 

Saygılarımızla. s 

Ybzg^d Diyarbafkır 
D. Akbel H. Turgut 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

( S. Bayisi : 6$ ) 3 
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Bütçe Encümeni maabatası 

f. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/576 
Karar No. 34 

26 . / ." 1957 

Yüksek Reisliğe 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve. Yüksek Meclise 
arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 30 . XI . 1956 tarihli ve 71-478/3880 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası en
cümenimize havale edilmiş olmakla Maarif Veki
li, Beden Terbiyesi Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı bütçesini en
cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırlamış .oldukları rapor mütalâa edildikten ve 
Umum Müdürlüğün faaliyeti ile ilgili hususlar 
hakkında vâki sualler Hükümet mümessilleri ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fa
sıl ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden A/l işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 261 006 lira 
noksaniyle 1 668 155 lira olarak Hükümetçe tes-
bit ve teklif edilmiş olup bu noksanlık, 1956 yılı 
bütçesine Melburn olimpiyatları ile istanbul'da 
yapılmış olan dünya güreş müsabakaları mas
rafları için mevzu 444 900 lira tahsisatın 1957 
bütçesinde yer almamış olmasından ve 183 894 li
ranın da 1957 yılı bütçesinin muhtelif fasıl ve 
maddelerine yapılan zamların karşılığını teşkil 
etmesinden ileri'gelmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu da 1956 yılı va
ridatına nazaran 261006 lira noksaniyle 1 668 155 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve tahmin edilmiş
tir. 

Varidatın (1 436 368) lirası umumi bütçe
den yapılan yardımdan, (220 786) lirası geçen 
yıldan devreden nakit mevcudundan ve müteba

ki (30 000) lirası da çeşitli varidat ve teberru-
J ardan terekkübetmektedir. 

Lâyihanın birinci maddesine merbut mas
raf tertiplerini ihtiva eden A/ l ve ikinci mad
desine merbut varidatını gösteren (B) işaretli 
cetvellerin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan 
incelemelerden sonra bu fasıl ve maddelere 
mevzu tahsisatlar üzerinde her hangi bir deği
şiklik yapılmamak suretiyle, lâyiha ve ilişik cet
velleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1957 
yılı Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan 
cetveller le birlikte Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 

Kâtip 
Tokad 

Ö> Sunar 

Aydın 
Z. Uray 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Gümüşane 
Z. Başağa 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K.. 
M. Â. Ülgen 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

• 
Denizli 

M. Karasan 

Erzurum * 
Ş. Erker 

Gümüşane 
İT. Tokdemir 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Ankara 
M. Ete 

Çankırı-
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Giresun 
M. Şener 

içel 
/. Gürgen 

Muş 
§. Çağlayan 
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Niğde Niğde Ordu Sinob g* Trabzon 

A. N. Kadıoğlu C. Kavurmacıoğlu R. Aksoy 8. Somuncuoğlu 8. F. Kalaycıoğlu 

Ordu Bize Bize Trabzon Tunceli 
S. îşbakan II. Agun î. Akçal t. Şener B. T. Okaygün 

Seyhan Seyhan Siird Yozgad Yozgad 
8. Ban A. Topaloğlu M. D. Siialp D. Akbel T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı 
bütçe kamınu lâyihası 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1957 bütçe yılı masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 668 155 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1957 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 668 155 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1957 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin, dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli celvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tah
siline 1957 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayı
lı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30 . V . J,941 
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1941 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebeyi Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 
Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 63 ) 
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1957 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 veya 4 neü kısım. fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçlan faslına Maliye Vekâle
tince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) 
i§aretli cetvelin 2 nci faslnıa varidat, diğer ta
raftan bağlı (A/l) işaretli cetvelin 421 nci 
faslına tahsisat kaydedilir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kantin 1 Mart 1957 tarihin
den itibaren mer 'idir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Mülî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. (kel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
B. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 

Sıh. 

L*U*wd 

ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
S. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

S. Bayıaı : Öâ) 
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A/ l - OETVEÜ 

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 
banlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayüı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

217 175 
1 

217 176 

137 275 
134 410 

271 685 

86 750 

68 850 

6 000 
1 000 
1 000 

8 000 

% 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

• • . . ^ 

232 900 
1 

232 901 

137 275 
134 410 

271 685 

86 750 

68 850 

r , > L r » -» 

6 000 
1 000 
1 000 

8 000 

kabul edilen 
Lira 

232 900 
1 

232 901 

137 275 
.134 410 

271 685 

86 750 

68 850 

.6 000 
1 000 
1 000 

8 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

( S. Sayısı : 68) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları •_ 19 949 19 949 19 949 

12 % 1 ek karşılıklar " 3 627 3 627 3 627 
13 Emekli ikramiyesi 13 000 13 000 13 000 
14 Sandık yönetim masrafları 

karşılığı 2 592 2 592 2 592 
15 Diğer ödemeler 4 000 4 000 4 000 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Fasıl yekûnu 43 168 43 168 43 168 

210 Temsil tahsisatı „ 1 500 1*500 1 500 
221 Emekli, dul ve yetim maaşı 4 780 5 100 5 100 

İkinci kısım yekûnu 701 910 717 955 717 955 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Deiüârbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1 800 
500 
800 

1 600 
1 

300 

5 001 

1 800 
500 
800 

2 000 
1 200 
4 000 

10 300 

1 800 
500 
800 

,2 000 
1 200 
4 000 

- 10 300 

303 . Basılı kâğıt ve defterler 2 000 2 000 2 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 6 500 6 500 6 500 

. 21 Telefon masrafları 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 11 500 11 500 11 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

305 
306 
307 

s 

10 
20 
30 
50 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yarduncı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

0 
1 200 

4 000 
4 000 
2 000 

10 000 

20 000 

60 000 
1 250 

4 000 
4-000 
2 000 

10 000 

20 000 
..,.,...,,. — 

60 000 
1 250 

4 000 
4 000 
2 000 

10 000 

20 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 Taşıt masrafları 
1 000 1 000 1 000 

311 

403 
418 

419 
421 

21 
22 

Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dğrdüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Faiz, acyo ye para taşıma mas
rafları 
JVEahkeme masrafları 
Spor faaliyetlerinin gerektir-

750 
500 

1 250 

18 000 

59 951 

1 000 

300 
4 000 

750 
500 

1 250 

23 000 

130 300 

1 000 

300 
4 000 

750 
500 

1 250 

23 000 

130 300 

ı ooo 

300 
4 000 

diği masraflar 650 000 750 000 750 000 
422 Spor ve muayene merkezleri 

umumi masrafları ^ 1 000 1 000 1 000 
( S, Sayısı : 63 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Spor malzemeleri 
Mevcut malzeme ve vasıtaların 
onarılması ve yenilenmesi 
Satmalmacak spor vasıta ve 
malzemeleri 

Fasıl yekûnu 

Yayım masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

Danışma kurulu âzalarının 
masrafları 
Melburn Olimpiyatları umumi 
masrafları 
İstanbul'da yapılacak dünya 
güreş müsabakaları masrafları 

1966 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

40 000 

42 000 

2 000 

5 000 

7 000 

5 000 

294 900 

150 000 

1967 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

40 000 

42 000 

2 000 

5 000 

7 000 

5 000 

0 

0 

ılı için 
Encümence 

kabnl edilen 
Lira 

2 000 

40 000 

42 000 

2 000 

5 000 

7 000 

5 000 

0 

0 

Dördüncü kısım yekûnu 1 155 200 810 300 810 300 

Beşimi kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 1 000 ' 3 000 3 000 
Eski yıllar borçları * 
1952 - 1955 yılları borçları 
1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

'( S. Sayısı : 

1 000 
100 

1 100 

2 100 

63) 

• 

3 000 
100 

3 100 

3 600 . 

9 600 

3 000 
100 

3 100 

3 600 

9 600 
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Tahsisatla nev'i 

Altıncı hısım ~ Yardımlar 

Güreşçi Yasar Doğu'ya 

Altıncı kısmı yekûnu 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1967 yıh~için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 

10 000 

o 

o 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

701 910 
59 951 

1 155 200 
2 100 

10 000 

1 929 161 

717 955 
130 300 
810 300 

9 600 
— 

1 668 155 

717 955 
130 300 
810 300 

9 600 
0 

1 668 155 

B - CETVEÜt 

Varidatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1967 yılı için 
Hükümetçe Encijmence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Umumi Bütçeden yardım 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
Teberrular 
Çeşitli varidat 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 468 074 
• 

1 
1 

5 000 

456 085 

1 929 161 

1 436 368 
* 

1 
1 000 

10 000 

220 786 

1 668 155 

1 436 368 

1 
1 000 

10 000 

220 786 

1 668 156 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve ba§ka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

16 . 7.1938 

Numarası 

3530 

Ö Z E T İ 

Beden Terbiyesi Kanunu 

G. 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

3 liâıborant 
4 Şoför 

Daktilo 
2 Memur 

» 
» 

» 
Hademe 

6 Dağıtıcı 

Aded 

2-
1 
5 
2 
9 
3 
7 
10 
4 
1 

Ücret 

150 
175 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
100 
100 

44 

F. 

E CETVELİ 

. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman Ye hizmetlilerle bunlara 

yardımcı personelin ücretleri 

( S. Sayısı ; 63 ) 
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L . OETVBLt 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

Reis muavini 
Sekreter 
Mimar 

• 

• 
Mimar muavini 
Fen memuru 
Mütercim 

» 
Doktor 

(Ressam) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

9 

400 
300 
400 
350 
300 
350 
300 
250 

R - CETVELİ 

Fasıl 419 — Mahkeme masraf lan 
Avukat üer«ü dt 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 de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, ha
berleşme, konuşma, ziyafet, gezine; 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 satmalına 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 paralan, spor kulüplerine para ve malzeme yardımları, Millet
lerarası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden aynlanlarm 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 
oyunlanna* 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 kurslann umumi masraflan 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-
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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 masraflan 
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 satmalınacak mâni ve bu mânilerin tamir bedelleri. 

Fasıl 422 — Spor muayene merkezleri umumi masraflan 
Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 424 — Spor malzemeleri 
Madde 12 — Satmalınacak spor vasıta ve malzemeleri 

Beden Terbiyesi ve spor temas ve heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara ait mu
hafaza kaplarının yaptırma, satınalma ve taşıma masrafları. 

Fasıl 451 — Yayın masraflan 
Madde 10 — Satınalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masraflan 
Kitap, defter, broşür, nizamname, talimatname, talimat, gazete ve benzerlerinin satınalma 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 masraflan, spor ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski ve 
yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma masraflan, 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 satmalınmış 
filmlerin propaganda bakımından teşhir masrafları. 
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1956 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 neü geçici hizmetliler ücreti faslı ile 204 ncü ecne

bi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri faslına konulan tahsisattan Vekil
ler Heyetinin 10 . III . 1956 tarihli ve 4/6896 sayılı karariyle alınan kadro ücretleri : 

P. M. 

203 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti Güreş, mütehassısı 
» müşaviri 
» çalıştırıcısı 
» » 

Atletizm 

Çalıştırıcı 
Motorcu 
Çalıştırıcı 

Teknik tesisatçı 

204 Ecnebi uzman ve hiz-
mezlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Aded 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

875 
750 
550 
475 
350 
250 
350 
300 
250 
400 
550 
400 

12 5500 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

10 500 
000 
600 
700 
200 
000 
200 
600 

3 000 
4 800 
6 600 
4 800 

66 000 

Ecnebi uzman 
» » (Antrenör) 
» 5» 
» » 

1 
1 
1 
1 

1800 
1800 
1500 
1500 

12 
6 
12 
12 

21 600 
10 800 
18 000 
18 000 

4 6600 68 400 

>^m<i 
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1957 Yılı 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 

\ 



istanbul Üniversitesi 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/582) 

T. C. 
Başvekâlet . 30 Kasım 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 476/3878 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Üniversitesi 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Ve
killeri Heyetince 30. X I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

1957 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe 

ESBABI MUClBESl 

istanbul Üniversitesinin 1957 yılı bütçesi 1956 yılı bütçesine nazaran 2 891 654 lira artışa mu
kabil 4 542 916 lira noksanlık göstermektedir. Artış ile eksilmenin başlıca sebepleri şu suretle izah 
olunabilir. 

1. 201 nci (maaşlar) faslında görülen 479 134 lira farkın iki saikı vardır. 

A) Terfi müddetlerini doldurmuş bulunan üniversite mensuplarına kendi kadrolarına kanuni 
haklarını verebilmek için bu faslın muhtelif maddelerine bâzı zamlar yapılmak zarureti hâsıl ol
muştur. 

B) Tıp, Hukuk/Edebiyat, Fen, iktisat ve Orman fakültelerinde görülen artışların diğer sebebi 
ise; bu fakültelerdeki öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gelişimi dolayısiyle yeniden 
ihdasına zaruret görülen hizmetleri karşılamak için (L) cetvelinden çıkarılan ve faal hale getirilen 
profesör, doçent ve asistan kadrolarının gerektirdiği 17 aylık tahsisat karşılığının bütçeye konul
masından ileri gelmiştir. 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. 

2. 202 nci (ücretler) faslındaki 648 525 lira rektörlük ve fakültelerde idare, öğretim ve 
inceleme hizmetleriyle öğrencilere daha geniş ölçüde yarchm zaruretinin doğurduğu personel ihti
yacını karşılamak ve ayrıca uzun zamandan beri zam görmemiş personel ücretlerine yapılan bir 
derece zara ile bu zamların 6211 sayılı Kanun gereğince 5 aylık tahsisatlarından ileri gelmektedir. 

Bu fasla teklif edilen zamlar Senatoca dikkatle incelenmiş, tekliflerin ihtiyaçla hudutlu bulun
duğu kanaatine varılarak bütçeye alınmasına muvafakat edilmiştir. 

3.. 203 ncü (Geçici hizmetliler ücreti) faslında görülen 29 749 liralık artışın 13 600 lirası 
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Edebiyat Fakültesi tarafından istihdamına lüzum gösterilen îslâm Tetkikleri, Türk Dili ve Edebi
yatı, Tarih ve Arap - Fars Filolojisi Kürsülüğü gibi ihtisas sahalarının özellik arz eden kısımların
da eski metinler, Divan Şairleri üzerinde ve eski yazılarda ihtisas yapmış olan elemanların uz
man olarak çalıştırılması için hazırlanmış olan kadrolar tutarıdır.. . Rektörlük ve İktisat Fakültesi 
tahsisatlarmdaki 16 149 liralık artış ücretlere yapılan bir derece zam ve yeniden ihdasına lüzum 
görülen 550 liralık bir kadronun (17) aylık tutarından ileri gelmiştir. 

4. 204 ncü (Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti) faslında artış yoktur. 

5. 206 ncı (4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar) faslında görülen 6 200 liralık 
artış 1957 malî yılında vâki olacak doğumları karşılamak üzere konulan fazla tahsisattan ileri gel
miştir. \ • . . 

6. 207 nci (Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı) faslından yapılacak ödemelerin 7 500 lira ile karşılanacağı anlaşıldığından 1957 yılı 
tahsisatı 1956 yılı tahsisatından 7 500 lira eksiği ile teklif olunmuştur. 

7. 209 ncu (5434 sayılı. Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler) faslının 11 ve 12 nci maddelerindeki artış, maaş ve ücret fasıllarına göre ayarlanmış, 13, 
14 ve 15 nci maddelerindeki tahsisat da ihtiyaca göre tertibedilmiştir. 

8. 217 nci (4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı) faslında artış yoktur. 

9. 219 ncu (4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı) faslında görülen 
49 600 liralık artış (L) cetvelinden alman profesör ve doçent kadrolarına verilecek tazminat kar
şılığıdır. 

10. 221 nci (Emekli, dul ve yetim aylıkları), bu fasılda görülen 1 499 lira artışın sebebi, 1956 
yılı Bütçesi ile emekli ve dul ve yetimlere verilecek (3) maaş tutarındaki tahsisatın (2) aylık tu
tan üzerinden hesaplanarak alınmış bulunmasından ileri gelmektedir. 

11. 223 ncü (Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve harcırahları ile 
başka masrafları) bu faslın İktisat Fakültesi maddesinde görülen 4 500 liralık artış bu fakültenin 
meslekî bilgilerinden istifade etmek istediği yabancı konferansçılann yolluklarını karşılamak üzere 
istenilmiştir. 

12. 301 nci (Büro masrafları kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi maddelerinden fakültelerin 
zaruri masrafları nazarı itibara alınarak cüzi zamlar yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

13. 303 ncü (Basılı kâğıt ve defterler) faslından 5 550 liralık artış fakültelerin öğrenci mu
amelelerinde kullandıkları defterlerin baskı ücretlerini karşılamak üzere konulmuştur. 

14. 304 ncü (Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları) 1956 yılı rektörlük maddesinde bu
lunan 16 000 liralık tahsisat fakültelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 3 000 lira 
artırılarak yeniden açılan 1 1 - 1 7 ncr*jnaddelere taksim olunmuştur. 

15. 306 ncı (Giyecekler) bu fasıldaki 25 650 liralık artış piyasada görülen fiyat değişikliğin
den ve (D) cetveli ile alınan personel miktarında artış bulunmasından ileri gelmiştir. 

16. 307 nci (Harcırahlar) faslındaki 102 000 liralık artış 1956 yılı Bütçesinde 420 nci fasıl
dan ödenmekte olan yurt içinde araştırma ve masraflarının 1957 yılı Bütçesinde bu fasılda yeniden 
açılan 72 - 77 nci maddelere konulan tahsisattan ödenmesinin temini için 420 nci fasıldan düşü
len miktarların bu fasla eidenmesinden ileri gelmiştir. 

17. 308 nci (tedavi masrafları ve harcırahları) geçen senelerin ödeme seyri nazarı dikkate alına
rak bu fasla 5 000 liralık bir zam yapılmıştır. 

5 
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18. 309 ncu (taşıt masrafları) faslında görülen 34 500 liralık eksik 1956 yılı bütçesiyle Fen ve Or

man fakültelerine alınan jeep tahsisatının 1957 yılında iadesinden ileri gelmiş ve ayrıca bu fasıldaki ter
tiplerden bâzılarına cüzi zam yapılmıştır. 

19.' 403 ncü (temsil masrafları) faslında artış yoktur. 

20. 407 ve 419 ncu fasılların tahsisatı kâfi geldiğinden aynen muhafaza edilmiş 417 nci fasıl
dan 15 000 liralık bir indirme yapılmıştır. 

/ 
21. İstanbul Üniversitesi gerek öğretim hizmetleri, gerekse araştırma ve inceleme faaliyetleri ba

kımından devamlı bir inkişaf manzarası arz etmektedir. Bir taraftan bu hizmetteki faaliyetlerin ge
lişmesi, öte yandan bunların lüzumlu kıldığı alet, malzeme ve müstehlik maddelerin artmış bulun
ması dolayısiyie 420 nci fasla 101 000 liralık eksik 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 
435, 436 ve 437 nci fasıllara ceman 110 843 liralık bir zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

22. 429, 430, 438 ve 440 nci fasılların yekûnları aynen muhafaza edilmiştir. 

23. 451 nci (yayın masrafları) yerli ve yabancı dille yazılmış bulunan eserlerin üniversite ve 
fakülte kütüphanelerine alınması ve fakültelerin yayın organı olan mecmualarının kâğıt ve baskı 
ücretlerinin temini ile 1957 yılında eski senelere nazaran daha fazla neşriyatta bulunmak ve maka
le sahiplerine yayın yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek ücretlerinin temini için bu fasla ceman 
67 500 lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Buna mukabil 29 ncu maddeden 120 000 liralık 
eksilme vardır. 

24. 452 nci (4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için yabancı memleketlere gönderilecek
lerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları) faslı aynen muhafaza edilmiştir. 

25. 453 ncü (Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masraflariyle bunlara katılacak
ların her çeşit masrafları) yabancı memleketlerde muhtelif mevzularda toplanan kongreler ve kon
feranslara öğretim üyelerimiz de davet edilmekte olup tahsisat kifayetsizliğinden bâzı devletler is'-
af edilememektedir. Bu husus göz önünde tutularak 1957 yılı tahsisatı 10 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

26. 459 ncu (spor masrafları) faslında artış yoktur. 

27. 501, 502, 505 nci fasıllar ihtiyaca göre ayarlanmıştır. 

28. 601, 602, ve 603 ncü (Yardımlar) fasıllarında artış yoktur. Bu sene yeniden açılan 602 nci 
faslın 20 nci maddesiyle talebe sanat ve kültür hareketlerine sarf edilmek üzere 8 000 liralık bir 
tahsisat istenilmiştir. 

Bütçenin yatırımlar kısmı 

29 — 701 nci (Yapı onarımı ve küçük yapılar) üniversite hizmetinde kullanılan ve her biri mu
azzam bloklar halinde- bulunan fakülte ve klinik binalarının küçük tamirlerini yapmak üzere bu fasla 
ge^en seneye nazaran 73 000 lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

30 — 741 nci (yapı işleri ve esaslı onarımlar) bu fasılda görülen 488 000 liralık artışın sebepleri 
aşağıda izah edilmiştir. Bu artışa mukabil 490 000 lira da eksilme vardır. 

A) 11 nci rektörlük maddesine konulan 400 000 liralık tahsisatla: 

1. Merkez binalarını kâfi derecede ısıtmıyan kalorifer kazanlarının takviye maksadiyle 200 000 
lira 

2. Halen yıkılmak tehlikesi arz eden merkez kütüphanesinin tamiri için 100 000 lira, 
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3. Süleymaniye cihetinde yeniden tanzim edilmekte olan bahçenin toprak hafriyatı için 50 000 

lira, 

6. Atom Enstitüsünün elektrik merkezine konacak olan transformotörün depozite ücreti için 
50 000 lira ki, ceman 400 000 lira tutan tahsisatın geçen seneye nazaran fazlalığı 113 000 liradır. 

B) Tıp Fakültesinin tedrisinde kullanılan muhtelif kliniklerin onarımı ve kat ilâvesi için 350 000 
lira fazlası ile 1 100 000 lira tahsisat istenilmiştir. 

C) Orman Fakültesinin botanik bahçesine bir ser yapılması ve ön bahçenin tanzimi, elektrik 
tesisatının yapılması için geçen seneye nazaran 25 000 lira fazlasiyle tahsisat istenilmesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

D) 1956 yılı bütçesi ile alınan tahsisatla proje ve istimlâk işleri tamamlanmış bulunan ikinci 
dahiliye kliniği inşaatı için bu maddeye 500 000 lira tahsisat konulmuştur. Geçen seneye nazaran 
350 000 lira eksiktir. 

31 — 742 nci 4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı ve tesisatı türlü masrafla
rı: 4999 sayılı Kanunun müddeti bitmiş bulunduğundan bu fasılda geçen seneye nazaran 2 900 000 
lira eksilme mevcuttur. 

Netice: 

İstanbul* Üniversitesinin tabiî inkişafının gerektirdiği masraf fazlalarının lüzumlu olduğu kanaati 
belirmektedir. 

istanbul Üniversitesi 1957 yılı gelir bütçesi gerekçesi 

1957 yılı A/ l gider bütçesi 22 706 826 lira ve A/2 yatırımlar bütçesi 4 520 000 lira olmak üze
re 27 226 826 liraya baliğ olan her iki gider bütçesi, aşağıda izah edildiği üzere karşılanmış ola
caktır. 

1. Tahsili tahmin edilen harçlardan 950 000 lira, kitap satışından 50 000 lira, diğer çeşitli 
gelirlerden de 70 000 lira ve ayrıca geçen yıldan devredilecek 1 536 824 lira ve ayrıca tahmin olu
nan iki lira nakitle birlikte gelir yekûnumuz 2 606 826' liraya baliğ olmaktadır. 

2. Gider bütçesinin toplamı olan 27 226 826 liradan 2 606 826 lira çıkarıldığı takdirde geriye 
kalan 24 620 000 liranın,: 4 520 000 lirası yatırımlar için ve 20 100 000 lirası da yatırımlar dışın
daki masraflar, Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve gelir bütçesi yu
karıdaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. 

• 
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Rapor 
8.1.1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkikimize havale buyurulmuş olan İstanbul Üniversitesi 1957 yılı bütçe teklifi dolayısiyle bu 
teşekkülün umumi durumuna ait mâruzâtla söze başlamak istiyoruz. 

Üniversitenin (A/l) cetvelinde yer alan tahsisat mukabilinde 1950 yılında fiilen ödenen mas
raf yekûnu (7 339 848) liradan ibaret iken 1957 yılı için teklif edilen tahsisat yekûnu (22 706 826) 
liraya baliğ olmaktadr. Artış miktar (15 366 978) lira ve nispeti % 209,36 dır. Bu suretle bu 
devre içinde cari masraflar üç mislinden fazla bir seviyeye yükselmiştir. Bununla beraber bu
nun mühim bir kısmı maaş ve ücretlerin tezayüdünden münbaiştir. 

İstanbul Üniversitesinin öğretim üyeleri 1950 ye kıyasla dikkate değer derecede artmıştır. Aşa
ğıdaki rakamlar bu hususta bir fikir verecektir : 

Ordinaryüs öğretim 
profesör Profesör Doçent görevlisi . Asistan 

35 88 115 7 304 1950 de 
34 106 173 8 358 1956 da 

Burada dikkate değer olan, müstakbel tedris heyetinin nüvesini teşkil etmesi icabeden asistan 
miktarında tezayüdün, profesör ve doçentlerden daha az oluşudur. Filhakika profesörlerde artış 
% 20,5 ve doçentlerde % 50,5 iken asistanlarda ancak % 13,2 dir. Bunun üzerinde, esaslı bir mesele 
olarak durmak lüzumuna kaaniiz. 

Asistanlık müessesenin, müstakbel doçent ve profesör kadrolarını beslemek bakımından oldu
ğu kadar ilmî araştırmalar ve tedrisatı kolaylaştırma yönünden de ehemmiyeti izahtan müstağni
dir. Bilhassa yeni üniversitelerimizin açılmakta olduğu ve daha da açılacağı dikkate alınırsa, 
mevcut üniversitelerde asistan kadrolarının yalnız kendi ihtiyaçlarını değil, yeni kurulan ve kuru
lacak üniversitelerin de ihtiyaçlarını karşılıyacak bir kifayette olması lüzumu tezahür eder. Şu 
halde asistanlığa ilim ve meslek aşkına münhasır kalmıyacak bir cazibe unsuru katmak, yani bu 
müesseseye intisabedenlerin maddi refahını nispeten olsun temin edecek yeni bir statüye vücut ver
mek zarureti karşısındayız. 

İstanbul Üniversitesini Öğrenciler bakımından tetkik edersek bâzı fakültelerin işba haline gel
diği, bâzılarının ise ihtiyacın çok dununda kaldığını müşahede ederiz : 

1950/1951 ve 1955/1956 ders yılları talebe mevcutları aşağıda gösterilmiştir : 

Hukuk fakültesi 
Fen » 
İktisat » 
Tıp »' 
Edebiyat » 
Orman » 
Eczacı okulu 
Dişçi » 

1950/1951 
ders yılı 

3 767 
1 792 
1 469 
2 692 
1 908 

209 
221 
183 

Yekûn 12 241 

1955/1956 
ders yılı 

5 264 
2 700 
2 272 
2 226 
1 688 

320 
300 
280 

15 060 
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Burada bilhassa eczacı ve di§ hekimi okullarının vaziyeti dikkate değer mahiyettedir. 

Tek bir kütüphane içine sıkışmış halde olan bu iki okul yer bakımından olduğu kadar tedris 
kadroları bakınıından da üniversitenin diğer branşlarından geri kalmış ve inkişaf imkânlarından 
mahrum bırakılmıştır. Tıp Fakültesine dâhil ve tâbi bulunan bu müesseseler şimdiye kadar gerekli 
alâkayı görmemişlerdir, öyle ki, meselâ Diş Hekimi Okulunun devamı bile tedris heyetine dâhil 
mevcut elemanların sağlığına bağlı olup bir profesör ve doçentlerin yerini alacak kimse yoktur. 
KMaatimizce bu okullara! birer fakülte halinde teşkilâtlanması meselesinin daha ziyade muallakta 
kalmaması icabeder. Eczacı Okulunun inşa halinde olan binalarının bir,an evvel ikmali ve şimdiki 
binanın da Dişçi Okuluna yarıyacak şekilde restore edilmesi veya yeniden yapılması mahallinde mü
şahede ettiğimiz bir ihtiyaçtır. Üniversite Senatosunun ve Maarif Vekâletinin bu hususlara yakın 
alâkalarını lüzumlu görüyoruz. 

Üniversitenin 1950/İ951 ders yılından 1956/1956 ders yılma kadar altı ders yılı içinde verdiği 
mezun sayısı : 

Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği 
Eczacı Okulu 
Hukuk Fakültesi 
Fen » 
Edebiyat » 
İktisat » 
Orman » 

2 233 
342 
415 

1 166 
479 
618 
428 
186 

Yekûn 5 867 dir. 

Buna nazaran tahsil seviyesini bir veya iki sene tecavüz eden bir' müddet zarfında üniversite
nin mezun randumanı 1950 yılındaki 12 241 mevcudun ancak % 48 i nispetinde olup tatminkâr te
lâkki edilmesine imkân yoktur. Aynı nispeti fakültelere göre üıesabedince şu neticeye varılıyor: 

Okuyamadım! Okuyamadım? 

1950/1951 1950/1955 süresinde 
mevcudu mezun sayısı 

Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği 
Eczacı Okulu 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

2 692 
183 
221 . 

3 767 
1 908 
1792 
1 469 

209 

2 233 
342 
415 

1 166 
618 
479 
428 
186 

% 84 
187 
190 
31 
32 
27 
29 
89 

(Diş Hekimliği, Eczacı okulları dört seneliktir.) 

Bu tablo, mezunluk randımanı bakımından üniversiteyi sarahatle iki katagoriye ayırmaktadır. 
Güç bir tahsil olan tıp branşında ve ona bağlı iki okul ile Orman Fakültesinde, talebe mevcudu
nun % 84, 901 normal tahsil devresinde mezun oldukları halde Hukuk, Edebiyat, İktisat ve Fen 
fakültelerinde ayni süre içinde randıman bunun üçte biri olup % 27-32 nispetine düşmektedir. Bir
kaç sene evvel diğer bir raporumuzda da bu verimsizliğe işaret edilmişti. Bunun sebepleri üze
rinde fakülte idarelerinin ve üniversite senatolarının yeter derecede ehemmiyetle durmadıklarını 
ve tecviz edilemiyecek derecede düşük olan bu randımanı ıslah edecek tedbirleri almadıklarını 
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tekrar müşahede ediyoruz. Büyük Millet Meclisinin malî bakımdan hiçbir taleplerini karşılıksız 
bırakmadığı ve hiçbir müzahereti esirgemediği üniversite muhtar idaresinin, muhtariyetten bek
lenmesi icabeden verimi Teknik Üniversite ve kendi camiasında Tıp ve Orman fakülteleri seviye
sine yükseltmesi imkânsız olmamak gerekir. Bu noktayı ehemmiyetle kayda değer bulmaktayız. 

Burada üzerinde duracağımız diğer bir husus da şudur : 

İstanbul Üniversitesinin bütün fakültelerinde gerek yer, gerekse öğretim kadroları itibariyle 
talebe hali işbaa gelmiş telâkki edilebilir. Talebe miktarının artması ancak tedrisatın verimlmği-
ni azaltmak bahasına mümkün olabilir. Bu itibarla öğrenci kayıt ve kabulünün bir seleksiyona tâbi 
tutulması, devam hususunun ciddî kontrol altına alınarak müeyyidelere bağlanması, yıl içinde mu
ayyen yoklama usullerinin ihdası temenniye şayandır. 

Maarif Vekâletine teveccüh eden bir vazife de, yüksek tahsil ihtiyacını karşılayacak olan yeni 
üniversiteler ve yüksek okullar meselesini metodik bir şekilde ele alarak bir programa bağlamaktır. 

% Kurulmuş bulunan Ege Üniversitesinin lâyıkiyle teşkilâtlanması ve Atatürk Üniversitesinin faaliyet 
haline geçirilmesi) Trabzon Teknik Üniversitesine de fiilî mevcudiyet verilmesi, İstanbul* ve Ankara 
Üniversitelerinin yükünü hafifletecek en isabetli yol olarak mütalâa edilmelidir. 

Bu yeni Üniversite ve yüksek okulların tedris kadrolarını dolduracak profesör ve doçentleri şim
diden yetiştirecek kaynaklardan en mühimmi tek istanbul Üniversitesi olması lâzımgeldiğine göre bu 
Üniversiteye bu vazifenin verilmesi ve teşkilât kadrolarının, bu maksada göre ayarlanmasını temen
ni ederiz. 

Üniversitenin bina ihtiyaçlarına gelince: 

4999 sayılı Kanunla 1956 yılında nihayet bulmak üzere verilmiş olan on yıla münkasım 40 milyon 
liralık sâri taahhüt yetkisi tamamen kullanılmış olmakla beraber, ihtiyaçların tamamiyle karşılanması 
ve girişilmiş inşaatın ikmali için bu kanunun tadili ile 1959 malî yılı sonuna kadar istimal edilecek 
5,6 milyon liralık munzam bir yetkiye ihtiyaç vardır. Bunun sarf mahallî aşağıda gösterilmiştir: 

1. Tıp Fakültesine ait 
. Lira 

Birinci kadın doğum ve çocuk hastalıkları kliniklerinin ikmali için 650 000 
Guraba ve Cerrahpaşa gruplarındaki Üniversite kliniklerinin ikmali ile çamaşır

hane, mutfak, asistan, hemşire ve personel ikametgâhları için 4 750 000 
Fen ve Edebiyat Fakülteleri binalarının ikmali için 200 000 
Birinci kadın doğum kliniği için 600 000 
Dişçi Okulu için 200 000 
Tıp Fakültesi Kütüphanesinin ikmali için 100 000 

6 500 000 

Bu arada Eczacı Okulunun inşaat duınımunu ayrıca mütalâa etmek icabeder. Kanaatimizce gerek 
Eczacı Okulunun ikmali inşaatı, gerekse şimdiki müşterek binanın Dişçi Okulu olarak restore ve 
yeniden inşası mevzularını da sarih taahhüt mevzuu içine almak, işin süratini temin bakımından 
yerinde olacaktır. 

Yukarda da arz edildiği veçhile halen her iki okula 3 katlı dar ve köhne bir bina verilmiştir. 
Ne tedrisat, ne lâboratuvar çalışmaları ve ilmî araştırmalar için katiyen müsait yer yoktur. Bir
çok kısımları havasız ve ışıksızdır. Profesörler ve doçentler kapıcı kulübesi olamıyacak yerlerde 
çalışmaktadırlar. Bu iki yüksek okulun durumu İstanbul Üniversitesi namına son derece üzüntü 
ve hattâ hicap yerecek haldedir. 
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Bu vaziyetin ıslahı için Eczacı Okulunun bir an evvel yeni binalarına taşınmasını tesri ede

cek şekilde inşaatın yürütülmesi ve müşterek binanın da Diş Hekimliği Okulu için tanzimi şart
tır. 

Eski Askerî Tıbbiyenin Eczacı Okulu olarak tanzimi 4 sene evvel ele alınmış ve 2,5 milyon li
ralık bir' tahmin yapılmıştı. Şimdiye kadar ancak 1,3 milyon lira sarf edilmiş, buna mukabil 
bakiye işlere ait yeni bir keşif yekûnu 3 197 000 liraya baliğ olmuştur. Bu ve Diş Hekimliği 
Okulu inşaat karşılıklarını da nazara alarak sâri taahhüt yekûnunun 4 milyon lira artırılması ve 
bu sene bütçesine gerekli tahsisatın vaz'ı bu iki okulun tedrisata elverişli hale ifrağı için za
ruri mütalâa edilmektedir. Bu suretle İstanbul Üniversitesinin mekân ihtiyaçları katî ve nihai ola
rak karşılanmış olur. 

Bu bahsi kapatırken istanbul Üniversitesinin inşaat işlerinin sevk v« idare tarzı üzerindeki 
görüşlerimizi de arz edelim : 

Bütün inşa'at işleri Rektörlüğe bağlı bir «İnşaat Bürosu» tarafından yürütülmekte fakat pren
sip kararları ve müteahhitlerle olan ihtilâflar bu büro şefinin dâhil bulunduğu bâzı profesörlerin 
teşikl ettiği bir «înşaat Komisyonuna tevdi edilmetkedir. Bu'statü evvelki senelerde gerek Na
fıa Encümeni ve gerek Bütçe Encümeni tarafından tenkid edilmiş ve bu vazifenin Nafıa Vekâ
letine devredilmesi temenni,edilmişse de üniversite statüsü o zaman; 

â) Âkıd sıfatı ile işlere hâkim olamamış, 
b) Tahsisatı zamanında ve yerinde kullanmamak endişeleri ile bu temennileri yerine getir

memeye karar vermiştir. 
Halbuki inşaat işlerinin ihtisas, ehliyet ve tecrübeli bir teşkilât tarafından idare edilmeyişi

nin ve mütaahhitlerin talep ve ihtilâflarını halledecek tecrübeli mütehassıs mercilerin bulunmayı
şının sebebolduğu ve olacağı zarar ve ziyanlar karşısında bu endişelerin kabili ihmal olduğu 
aşikârdır. Kaldı ki, bu endişeler başka çareler ve tedbirlerle karşılanabilir. 

Fen elemanlarının ücret ve yevmiyelerinin bugünkü anormal rakabet çekişmesi ve seviyesi 
karşısında 875 lira ücretli bir sofin idaresindeki bir büronun kifayetsiz olacağı ve mercii olan in
şaat Komisyonun da bu ihtisasla alâkası bulunmadığı göz önünde tutulursa bu sistemin devam 
ettirilmesinin sebebini anlamak güçleşir. 

<-; 
Bu inşaatın programı, ihtiyaçların tesbiti ve finansmanı üniversite uhdesinde kalması tabiîdir. 

Fakat tatbikat sistemi değiştirilmelidir. Bu hususu yüksek encümenin dikkat nazanna bir defa 
daha arz etmeyi vazife saydık. 

Şimdi, üniversite bütçesinin fasıl ve'-maddeleri itibariyle mütalâalarımızı arz edelim : 

201 : Bu fasıldaki 479 189 liralık artışın sebebi terfiler ve üst derece farkları ile Tıp, Hukuk, 
Edebiyat, Fen ve iktisat fakültelerinde (L) cetvelinden alman profesör, doçent ve asistan kad
rolarıdır. Bunların miktarı aşağıda gösterilmiştir: 

• Profesör Doçent Asistan 

(70 lik) 
(50 lik) 
(60 hk) 
(70 lik) 
(50 lik) 
(40 hk) 

(60 hk) 

5 
5 
3 
5 
4 

1 
1 
1 

11 

(60 hk) 
(50 lik) 
(50 lik) 
(50 lik) 
(60 hk) 

(50 lik) 
(60 hk) 
(50 lik) 
(35 lik) 

64) 

Tıp Fakültesi 2 (80 lik) 

Hukuk » 
Edebiyat » 2 (80 lik) 
Fen » 1 (100 lük) 

3 (90 hk) 
iktisat » 2 (90 hk) 
Orman » 1 (60 hk) 

(S. Sayısı : 
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202 : Bu fasılda ücretlere bâzı ilâveler yapılmış ve yeni bâzı hizmet kadroları ihdas edilmiş

tir. Bunların burada yegân yegân arzından ise (D) cetveli üzerinde mütalâası daha muvafık ola
caktır. Senatoca etraflı olarak incelenerek lüzumu tesbit edilen bu ilâvelerin ve ücret tezyitleri
nin farkı 1956 bütçesine nazaran yüzde (20) dir. 

203-11 : Tamamı inşaat Bürosuna aidolan bu tahsisat 550 liralık bir İnşaat îşleri jŞefliği kad-
r-ranun ihdasiyle 9 350 lira artmıştır. Dosyaların takibedilememekte olması ihdasın sebebidir. 

203 - \i : Eski yazıları öğretmek ve okullar için Edebiyat Fakültesi geçici hizmetler meyanın-
da 3 eleman istihdam edecektir. 

203 - 16 : Geçen seneki ücretlere bâzı zamlar yapılmasiyle 6 799 lira artmışt,r. 

301 - 31 : Rektörlük dairesinin soğutma tertibatı için 10 bin lira ilâve edilmiştir. 

307 - 73 - 77 : Geçen yıl bütçesinde 320 nci fasılda yer almış olan aynı tahsisatın bu fasla nak
linden ibarettir. 

417 : Yapılmakta olan sigorta kaldırılmış, yalnız malzem^naklinden mütevellit ziyalara kar
şı 5 000 liralık kısmı muhafaza edilmiştir. 

420 : Döviz transfor müşkülâtı dolayısiyle bu fasıldaki tahsisatın ihtiyaca göre sarfı mümkün 
olamamaktadır. 

429 : Bu fasıl münasebetiyle Çapa Tıp Pakültesi manzumesinde Kızılay Kanser Enstitüsü in
şaatının yarım kaldığını kaydederiz. Kızılay inşaatı Üniversite tarafından ikmal edilmek üzere 
devrini teklif etmektedir. 

452 : Staj ve tetkik için harice giden profesör, doçent ve asistanların durumu hakkında şifahen 
izahat verilecektir. 

741 - 11 : 400 bin liralık tahsisat merkez binaları kaloriferinin ıslahı, merkez kütüphanesinin 
tamiri ve Süleymaniye cihetindeki bahçenin tanzimi ile atom merkezi muhavvelesinin depozitosu 
içindir. 

741 - 12 : Tıp Fakültesine ait muhtelif onarımlar dışında eczacı okulu restorasyonu için bu 
maddede 850 bin lira tahsisat vardır. Yapılacak iş 3 200 000 liradır. Bu sebeple yukarda izah 
edilen sâri taahhüt mevzuuna ithal edilmediği takdirde'bu maddeye asgari daha 250 bin Ura tah
sisat ilâvesi zaruridir. 

741 - 20 : İkinci dahiliye kliniği yapım masraflarının 742 nci fasla 30 000 nakli icabeder. 

742 - 10 : Bununla ilgili sâri taahhüt mevzuu yukarda arz ve izah olunmuştur. Ona göre bu 
tahsisatın hesabedilmesi icabedecektir. 

742 - 40 : Cyelotron tesisatı için bina yapılm aktadır. 800 bin lira Merkez Bankasına yatırılmış 
olmakla beraber Holânda da imalâta başlanması için ilk taksitin transforu şarttır. 

İstanbul üniversitesi 1957 bütçesi bu mevzuat veçhile Yüksek Bütçe Encümeninin tasvibine 
arz olunur. 

İzmir Mebusu Erzurum Mebusu Diyarbakır Mebusu Seyhan Mebusu 
Behzat Bilgin Şevki Erker Halil Turgut * Dr. Sedat Ban 

( S. Sayısı : • 64) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi 1957 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1957 
'bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 22 706 826 lira ve yatırım masrafları için 
de bağlı (A/2) işaretli cetcvelde gösterildiği. 
üzere 4 520 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1957 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) sişaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 226 826 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1957 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her.birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1957 bütçe yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30.V1.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, 
'bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bafeJi (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası iie 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7.VII.1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna bağlı (1> sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından hu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşilıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3̂ 6 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul- Üniversitesi 1957 yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1957 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 728 426 lira ve yatırım masrafları için de bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 540 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesitesi 1957 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 268 426 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 ) 



- ı a -
Hü 

ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 'bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V, 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

\ Maarif Vekili 
A. özel 

tktisat ve Ticaret Vekili 
A, Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Tlüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Nafıa Vekili 

Sıh, ve îç. Mv. Vekili 
N. Kör ez 

Ziraat Vekili 
E. Buddkoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
tşletmeler Vekili ve 

Hariciye* V. V, 
S. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki 
veren kanunlar bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 9. „— Lâyihanın 8 nci maddesi 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Lâyihanın 9 ncu maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/582 
Karar No. 35 

Yüksek 

İstanbul Üniversitesi 1957 yılı bütçesi hak
kında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
30 . XI . 1956 tarihli ve 71-476/3878 sayılı tez-
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla Maarif Ve
kili, Üniversite Rektörü ve Maliye Vekâleti mü
messili hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Üniversitenin 1957 yılı bütçesini encümeni
miz namına tetkik eden raportörlerimizin hazır
lamış oldukları rapor mütalâa edildikten ve 
Üniversite faaliyeti ile alâkalı sualler Maarif 
Vekili, Rektör ve Fakülte dekanları tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve 
maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaret
li cetvel yekûnu geçen* yıla nispetle (1 877 739) 
lira fazlasiyle (22 706 $26) ve yatırım kısmım 
teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 
(3 529 001) lira noksaniyle (4 520 000) lira ola
rak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde görülen artış ve 
aksiliklerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçe
sinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı, 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddelere mevzu tahsisatlar üzerin
de yapılan inceleme ve müzakere neticesinde 
Diş Hekimliği Okulu için mubayaası ve tahsi
satı kabul olunan bir aded hizmet arabasının 
250 lira ücretli şoför kadrosu (D) işaretli cet
vele ithal ve 202 nci ücretler faslının 22 nci 
Tıp Fakültesi maddesine (4 250) lira ilâve edil
miştir. 

Çocuk Psikiyatri Enstitüsü için bir aded 300 
lira ücretli dil bilir sekreter, bir aded 250 lira 
ücretli laborantın (E) cetvelinden istihda
mını mümkün kılmak üzere 203 ncü geçici hiz
metliler faslında yeniden açılan 12 nci Tıp Fa
kültesi maddesine (9 350) lira tahsisat vaz'ı ve 
(L) cetvelinin Tıp Fakültesi kısmından 80 lira 

'(S. Saj 

i mazbatası 

29 . I . 1957 

Reisliğe 

maaşlı bir aded profesör kadrosunun çıkarıl
ması kabul edilmiştir. 

309 ncu taşıt masrafları faslının 21 ve 22 nci 
maddelerine yeniden mubayaa olunacak hizmet 
otomobilinin işletme ve onarma karşılığı olarak 
(3 000) liranın ve Antalya bölgesi Arkeoloji 
Araştırma istasyonu masrafları karşılığı olarak 
439 ncu fasla mevzu tahsisata gösterilen lüzum 
ve ihtiyaca binaen (5 000) liranın ilâvesi sure
tiyle (A/l) işaretli cetvel yekûnu (21 600) lira 
ilâvesiyle (22 728 426). lira olarak encümeni-
mizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmım teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan in
celeme ve müzakere sonunda Dişçi Okulu için 
bir aded vasıtanın satmalınması karşılığı olarak 
yeniden açılan 752 nci fasla (20 000) lira tah- . 
sisat vaz'ı kaibuL edilmiş ve bu suretle cetvel 
yekûnu da (4 540 000) lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin 1957 yılı varidatını 
gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 
(24 620 000) lirası umumi bütçeden yapılan 
yardımdan, (1 538 824) lirası eski yıllardan 
devreden nakit mevcudundan ve mütebaki 
(1 070 002) lirası da çeşitli varidattan terek-
kübetmek üzere (27 226 826) lira olarak Hükü
metçe tahmin ve teklif edilmiştir. 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvelin muhtelif fa
sıl ve maddelerine encümenimizce yapılan ilâve
lerin mecmuu olan (41 600) lira, eski yıllardan 
devreden nakit mevcudunun daha fazla miktar
da tahakkuk edeceği Maliye mümessilinin ver
diği izahattan da anlaşılmış bulunmakla 5 nci 
fasla ilâvesi suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 
da (27 268 426) lira olarak encümenimizce tes
bit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, tesbit 
edilen rakamlar madde metnine aksettirilmek 
suretiyle üç, dört, beş, altı ve yedinci maddeler 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

ıı^ 64) 
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İstanbul Üniversitesine, gelecek yıllara ge

çici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren ka
nunların (G) işaretli cetvelde gösterildiğine dair 
lâyihada bir hükme tesadüf edilemediğinden 
8 nci madde encümenimizce yeniden tedvin ve 
mütaakıp maddeler madde numaralan teselsül 
«ettirilmek suretiyle Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1957 yılı bütçe kanunu 
lâyihası merbutatı cetveller ile birlikte Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re-
isliğe sunulur. 

Reis V. M. M, 
Kırklareli Zonguldak 
Ş. Bakay 8, Ataman 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Aydm 

Z. TJray 
Çoruh 

Y. Gümüşel 

Afyon "K. 
M. Â. Ülgen 

Balıkesir • 
M. H. Timurtaş 

Denizli 
M. Karasan 

Antalya 
K. Akmanlar 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Diyarbakır 
M. II. Ünal 

Giresun 
M. Şener 

İçel 
/. Gürgen 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Muğla 

A. Sanoğlu 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Seyhan 

Dr. 8. Ban 
Siird 

M. D. Süalp 
Trabzon 
/. Şener 
Yozgad 

D. Akbel 

Erzurum 
Ş. Erker 
Gümüşaıre 
Z, Başağa 

İstanbul 
N. Â. Sav 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Ordu 
S. İşbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Sinob 
N. Sertoğlu 

B 

GaziaHteb 
E. Cenani 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
İzmir 

B. Bilgin 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Muş 

Ş. Çağlayan 
Rize 

/. Akçal 
Siird 

B. Erden 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 
Tunceli 
T. Okaygün 
Yozgad 

T. Alpay 
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M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

11 
12 
14 
15 
16 

— 

A/l -

Tahsisatın nev'i 

• 
İkinci kısım - Personel 

masrafları 

I • Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

15 — 

CETVELİ 

Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen v 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Dille r Okyiu 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 

Fasü yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

* 

134 055 
2 426 233 

729 417 
1 069 530 
1 133 699 

476 109 
.445 297 
101 435 

7 791 

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 
0 

14 875 
47 601 

235 361 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

134 000 
2 539 000 

776 000 
1 138 400 
1 275 000 
- 508 000 

523 000 
101 500 

7 800 

7 002 700 

320 025-
2 495 950 

117 725 
170 100 
503 825 
132 075 
142 375 
10 200 

3 892 275 

182 235 
0 

13 600 
14 875 
54 400 

265 110 

Encümerce 
kabul edilen 

Lira 

134 000 
2 539 000 

776 000 
1 138^400 
1 275 000 

508 000 
523 000 
101 500 

7 800 

7 002 700 

320 025 
2 500 20Ö 

117 725 
170 100 
503 825 
132 075 
142 375 
10 200 

3 896 525 

182 235 
9 350 

13 600 
14 875 
54 400 

274 460 

(S. Sayı» : 64 ) 



— 16 — 
1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

18 600 
254 400 
51 600 

390 660 
279 600 
90 600 
40 000 
41 280 

1 166 940 

18 800. 
206 000 
51 600 

390 600 
279 600 
46 200 
40 000 
41 280 

1 074 080 

18 8QP 
206 000 
51 600 

390 600 
279 600 
46 200 
40 000 
41 280 

1 074 080 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 

11 Rektörlük memurları çocuk 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
20 
30 

zammı 
Tıp Fakültesi memurları ço
cuk zammı 
Hulçuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Edebiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı 
İktisat Fakültesi memurları 
çocuk zammı ^ 
Orman Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Yabancı Diller Okulu 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

5 100 

23 000 

3 600 

8 500 

7 000 

3 5Qp 

5 000 
1 000 

, 7 000 
' 8 000 

71 700 

15 000 

5 100 

23 000 

5 000 

8 500 

8 100 

4 000 

5 100 
1 100 

10 000 
8 000 

77 900 

7 500 

5 100 

23 000 

5 000 

8 500 

8 100 

4 000 

5 100 
1 100 

10 000 
8 000 

77 900 

7 500 

( S. Sayısı : 64 ) 
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F. M. 

209 

11 

12 
-13 

14 
15 

Tahsisatın nev'i 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetmı masrafları 
Diğer ödemeler 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

380 463 
69 175 
50 000 
37 643 

150 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

422 980 422 980 
76 900 76 900 
40 800 40 800 
42 000 42 000 

750 000 750 000 

Fasıl yekûnu 687 281 1 332 680 1 332 680 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 130 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
.1 895 

28 130 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 130 

219 4936 sayılı Kanun gereğince 
I verilecek üniversite tazminatı 

12 Tıp Fakültesi 1.60 000 - 160 000 160 000 
13 Hukuk » , 104 800 90 000 90 000 
14 Edebiyat » 178 000 190 000 190 000 
15 Fen ' » 159 600 188 000 188 000 
16 İktisat » ">0 000 60 000 60 000 
17 Orman » 55 000 69 000 69 000 

Fasıl yekûnu 707 400 757 000 757 000 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 27 001 28 500 28 500 
223 Konferans için yurt içinden ve 

dışından getirileceklerin ücret 
ve yollukları ile başka masraf
ları 

11 Rektörlük 10 000 10 000 10 000 
( S. Sayısı : 64 ) 
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M.-

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tahsisatın nev'i 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

İkinci 

Fasıl 

kısım 

yekûnu 

yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
7 000 

20 000 
10 000 
10 500 
6 000 

73 500 

12 779 629 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
7 000 

20 000 
10 000 
15 000 
6 000 

74 000 

14 539 875 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
7 000 

20 000 
10 000 
15 000 

6 000 

74 000 

14 553 475 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
11 Rektörlük kırtasiye masraflan 
12 Tıp Fakültesi kırtasiye mas-

raslan 
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 kırtasiye 

masrafları 
21 Rektörlük döşeme masrafları 
22 Tıp Fakültesi döşeme masraf

ları 
23 Hukuk Fakültesi döşeme mas

rafları 
24 Edebiyat Fakültesi döşeme 

masrafları 
25 Fen Fakültesi döşeme masraf

ları 
2j5 İktisat Fakültesi döşeme mas

rafları 

2 500 

4 000 

1 000 

2 250 

2 000 

2 000 

750 

250 
6 000 

3 000 

3 000 

20 000 

25 000 

2 000 

3 500 

4 000 

2 500 

' 3 000 

2 000 

2 000 

1 000 

500 
6.000 

3 000 

3 000 

10 000 

20 000 

2 000 

3 500 

4-00Û 

2 500 

3 000 

2 000 

2 000 

1 000 

5(T0 
6 000 

3 000 

3 000 

10 000 

20 000 

2 000 

( S. Sayısı : 64 ) 
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27 

28 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Orman Fakültesi döşeme mas
rafları 
Yabancı Diller Okulu döşeme 
masrafları 
Rektörlük demirbaş masraf
ları 
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 
Edebiyat Fakültesi öteberi 
masrafları 
Fen Fakültesi öteberi masraf
ları 
İktisat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Orman Fakültesi öteberi mas
rafları 
Yabancı Diller Okulu öteberi 
masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Isıtma -masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 A 

Y ı l ı 
tahsisatı 

Lira 

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 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 500 

550 

16 000 

3 000 

10 000 

15 000 

7 500 
«, 
10 000 

6 000 

1 000 
300 000 

5 000 

4 000 

5 000 

10 000 

4 000 

2 000 

250 
400 000 
430 000 

1 295 300 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 500 

550 

16 000 

3 000 

10 000 

15 000 

7 500 

- 10 000 

6 000 

1 000 
300 000 

5 000 

4 000 

5 000 

10 000 

4 Q00 

2 000 

250 
400 000 
430 000 

1 295 300 

(S. Sayışır 64)' • % 
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303 

304 

306 

307 

Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene* 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 İktisat » 
17 Orman » 
18 Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

Posta-, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük, posta ve telgraf üc-

6 000 
5 250 
2 250 
2 250 
2 250 
2 000 
1 000 

200 

7 000 
6 000 
4 000 
2 500 
2 250 
3 000 
1 500 

500 

7 000 
6 000 
4 000 
2 500 
2 250 
3 000 
1 500 

500 

21 200 26 750 26 750 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

10 
21 

ret] eri 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcııahı 

16 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

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 

3 000 
3 500 
4 000 
4 000 
2 000 
1 500 
1 000 

125 000 

144 000 

8 000 
20 000 
8 000 

10 500 
11 500 
7 000 
8 125 

275 

73 400 
-

1 000 

30 000 

3 000 
3 500 
4 000 
4 000 
2 000 
1 500 
1 000 

125 000 

144 000 

8 000 
20 000 
8 000 

10 500 
11 500 
7 000 
8 125 

275 

73 400 

1 000 

50 000 

( 8. Sayın t 64) 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

40 
50 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Tahsisatın nev'i 

Tıp Fakültesi muvakkat vazi
fe harcırahı 
Hukuk Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Edebiyat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Fen Fakültesi muvakkat vazi
fe harcırahı 
İktisat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Orman Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
harcırahı ve masrafları 
Tıp Fakültesi yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 
Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve* 
masrafları ~ 
Edebiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 
Fen Fakültesi yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 
İktisat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 
Orman Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

3 500 
v 

4 000 

10 000 

5 000 

6 000 
3 000 

20 000 

— 

— 

— 

"V. 

— 

— 

«. 

86 500 

1957 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

3 500 

4 000 

10 000 

5 000 

6 000 
3 000 

20 000 

6 000 

1 000 

40*000 

S 

20 000 

10 000 

25 000 

188 500 

ıh için 
Encümene* 

kabul edilen 
Lira 

4 000 

3 500 

4 000 

10 000 

5 000 

6 000 
3 000 

20 000 

6 000 

1 000 

40 000 
/ 

20 000 

10 000 

25 000 

188 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 10 000 15 000 16 000 

(S. Sa>ı«i: <*) 
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Tahsisatın nev'i 

~ zas — 
1956T 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Taşıt masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları satm
alına masrafları 
Orman Fakültesi taşıtları iş
letme masrafları 
Orman Fakültesi taşıtları 
onarma masrafları 
Orman Fakültesi Taşıtları sa
tmalına masrafları 

Fasıl yekûnu 54 000 19 500 22 500 

Üçüncü kısım yekûnu 1 621 000 1 762 450 1 765 450 

5 000 

500 

3 000 

1 000 

20' 000 

7 000 

2 500 

15 000 

4 000 

i 000 

2 000 

500 

0 

9 000 

3 000 

0 

« 000 

2 000 

2 000 

500 

0 

9 000 

3 000 

0 

Dördüncü kısım - Deme 
hizmetleri 

rnsü masrafları 
riverilecek paralar 

10 000 
1 000 

* 

10 000 
1 000 

10 000 
1 000 

Üniversite binalarının Bina ve 
Arazi vergilen, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflarıyle 
bina, levazım, eşya ve sair men; 
küllerin sigorta bedelleri 
Mahkeme masrafları 

20 000 
25 000 

5 000 
25 000 

5 000 
25 000 

( »S. Sarısı : 64 ) 
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420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

M, 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

\ 

Tahsisatın nev'i 

Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzemeler
le her çeşit masraflar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

Devletler Hukuku Türk Ens
titüsünün her çeşit masraftan 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
tdare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü- ' 
nün her çeşit masrafları % 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masraflan 
İstatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafları -
Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
Maliye Enstitüsünün her çeşit 
masraflan 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
masrafları / 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 
İslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
350 000 

4 000 
95 000 

700 000 
25 000 
85 000 

1 269 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

10 000 

12 000 

13 000 

10 000 

20 000 

20 000 

10 000 

10 000 

1957 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
350 000 

3 000 
50 000 

680 000 
15 000 
60 000 

1 168 000 

15 000 

15 000 

15 000 . 

15 000 

12 000 

14 000 

16 000 

13 500 

20 000 

20 000 

15 000 

30 000 

ılı için 
Encümence 

kabul ediien 
Lira 

10 000 
350 000 

3 000 
50 000 

680 000 
15 000 
60 000 

1 168 000 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 
« 

12 000 

14 000 

16 000 

13 500 

20 000 

20 000 

15j000 

,30 000 

( S. Sayısı : 64 ) 
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_ 

Tahsisatın nev'i 

1956 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

433 îktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 4 000 7 000 7 000 

434 İşletme İktisadi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 20 000 30 000 30 000 

435 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yatak be-

' 

436 

437 

438 

439 

440 

451 

12 

11 

.12 

13 

14 

15 

16 

17 

deli ve her çeşit masrafları 
Hastanede duyurulacakların 
yiyecek bedelleri 

Fasıl yekûnu 

Coğrafya Enstitüsünün her çe
şit masrafları 
Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
Fizik Tatbikat Merkezi her çe
şit masrafları 
Antalya Bölgesi Arkeoloji 
Araştırma istasyonu masraf
ları 
Çocuk Pisikiyatri Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 
Yayın masrafları 
Rektörlük satmalma ve abone 
masrafları 
Tıp Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 
Hukuk Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 
Edebiyat Fakültesi satmalma 
ve abone masrafları 
Fen Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 
îkt isat Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 
Orman Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 

( S-. iSayı» 

3 336 196 

342 461 

3 678 657 

5 000 

5 000 

10 000 

15 000 
-. 

5 000 . 

8 000• . 

31 500 

18 000 

49 000 

63 000 

22 000 

11 500 
: 04 ) 

3 365 000 

354 000 

3 719 000 

10 000 

10 000 
• 

10 000 

10 000 

5 000 

10 000 

35 000 

30 000 

60 000 

75 000 

30 000 

15 000 

3 365 000 

354 000 

3 719 000 

10 000 

10 000 

10 000 

15 000 

5 000 

s 

10 000 

35 000 

30 000 

60 000 

75 000 

30 000 

15 000 



30 

M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

18 Yabancı Diller Okulu satmal
ına ve abone masrafları 1 000 1 000 1 000 

21 Rektörlük çeşitli yayın mas
rafları 20 000 20 000 20 000 

22 Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 55 000 60 000 60 000 

23 Hukuk Fakültesi çeşitli yaynı 
masrafları 100 000 100 000 100 000 

24 Edebiyat Fakültesi çeşitli ya\ 
yın masrafları 100 000 110,000 110 000 

25 Fen Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları ,83 000 83 000 83 000 

26 İktisat Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları * % 60 000 60 000 60 000 

27 Orman Fakültesi" çeşitli yayın 
masrafları 50 000 50 000 50 000 

28 Yabancı Diller Okulu çeşitli 
yayın masrafları 2 000 2 500 2 500 

0 Türkgeldi Kütüphanesinin sa-
tmalma masrafları 120 000 0 % 0 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin 
harcırahlariyle başka her çe
şit masrafları 

Fasü yekûnu 794 000 741 500 741 500 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

34 000 
25 000 
20 000 
30 000 
15 000 
10 000 

134 000 

34 000 
25 000 
20 000 
30 000 
15 000 
10 000 

134 000 

34 000 
25 000 
20 000 
30 000 
15 000 
10 000 

134 000 

( S. Sayısı : MO 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 

10 Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masrafla
rı ve bunlara katılacakların 
her çeşit masrafları 70 000 80 000 80 000 

459 Spor masrafları 10 000 10 000 10 000 

.Dördüncü kısım yekûnu 6 228 657 6 176 000 6 181 000 

Be§inci kısım - Borçlar 

501 
502 

505 

Geçen yıl borçları 
S 

Eski yıllar borçlan 
10 1952 - 1955 yılları borçları -
20 1928 - 1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

2 000 

8 500 
1 

8 501 

5000 

15 501" 

10 000 

8 000 
1 

8 001 

18 000 

36 001 

10 000 

8 000 
1 

8 001 

18 000 

36 001 

Altıncı kısım - Yardımlar^ 

601 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
Yabancı < 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
îktisat 
Orman 

Dgrenci bursları 
Fakültesi 

» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı : 

6 000 
16 500 
10 000 
10 000 
22 000 
10 000 
3 00(f 

77 500 * 

: 64 ) 

6 000 
16 500 
10 000 
10 000 
22 000 
10 000 
3 000 

77 500 

-

• 6 000 
16 500 
10 000 
10 000 
22 000 
10 000 
3 000 

77 500 
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F. 

602 

M. 

10 

20 

. 
Tahsisatın nev'i 

4 

istanbul Ünicersitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe sanat ve kültür hareket
lerinin gerektirdiği her türlü 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 800 

0 

6 800 

1957 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

8 000 

15 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

7 000 

8 000 

15 000 

603 Talebe kantinlerine yardım 100 000 100 000 100 000 

Aftmcı kısım vekûmı 184 300 192 500 192 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu " 12 779 629 14 539 875 14 553 475 
Üçüncü kısım yekûnu 1 621 000 1 762 450 1 755 450 
Dördüncü'kısım, yekûnu 6 228 657 6 176 000 6 181 000 
Beşinci kısmı yekûnu 15 501 " 36 001 36 001 
Altıncı kısım vekûnu / 184 300 192» 500 192 500 

UMUMÎ YEKÛN 20 829 087 22 706 826 22 728 426 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar , 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

11 Rektörlük 25 000 25 000 25 000 
12 Tıp Fakültesi 112 000 150 000 150 000 
13 Hukuk » -25 000 25 000 25 000 
14 Edebiyat » 10 000 15 000 15 000 
15 Fen » 40 000 55 000 55 000 
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M. 

16 
17 

11 
12 
0 

17 
20 

10 
0 
0 

40 

Tahsisatın nev'i 

iktisat Fakültesi 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Fen » 
Orman » 
2 nci dahiliye kliniği yapımı 
her çeşit masrafları 

Fasıl yekûnu 

4999 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü- masrafları 
Bina yapımı 
Tesisat 
Tıp sittsi yapımı 
6408 sayılı Kanun gereğince 
inşa ve tesis edilecek Cyolot-
ron masrafları 

Fasıl yekûnu 

Taşıt satmalma (Tıp Fakül
tesi) 

Yatırımlar yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira . 

25 000 
10 000 

247 000 

*287 000 
750 000 
140 000 
25 000 

850 000 

2 052 000 

4 650 000 
1 

700 000 

400 000 

5 750 001 

0 

8 049 001 

1957 yıl 
Hükümetç* 

iitenen 
Lira 

25 000 
25 000 

320 000 

400 000 
L 100 000 
• o 

50 000 

500 000 

2 050 000 

1 750 000 
0 
0 

. 
400 000 

2 150 000 

0 

4 520 000 

iı için 
Encümen «• 

kabul edi!*n 
Lira 

25 000 
25 000 

320 000 

400 000 
1 100 000 

0 
50 000 

500 000 

2 050 000 

1 750 000 
0 
0 

--' 
400 000 

2 150 000 

20 000 

4 540 000 

( S. Skyı* : 04) 
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B - CETVELİ 

1956 1957 yüı için 
Y ı l ı «» Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira -.* Lira 

Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 
Yatırmalar dışındaki masraflar 
için verilen 18 299 085 20 100 000 20 080 000 
Yatırımlar için verilenler 8 049 001 4 520 000 4 540 000 

Fasü yekûnu 26 348 086 24 620 000 24 620 000 

Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 
Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilen 
Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri 
Diğer çeşitli gelirler 

Fasıl yekûnu 

920 000 

45 000 

1 
65 000 

110 001 

950 000 

50 000 

1 
70 000 

120 001 

950 000 

50 000 

1 
70 000 

120 001 

Bağışlar 1 1 1 
Eski yıllardan devreden nakit 1 500 000 1 536 824 1 578 424 

UMUMÎ YEKÛN 28 878 088 27 226 826 27 268 426 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Çeşitli gelirler 
M. P. 

Kanun 18.6.1946 4936 54 b) Özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlarca alınan harçlar ve ücretler; 
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
enstitü ve kurumlarda yapılacak araştırma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku 
rumlar veya kişilerden alınacak paralar; 
Yayın satış gelirleri; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri; 
Enstitü, laboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 
Döner sermayeli işlerden eldî edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve'vasiyetler, 

e) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 

( S. Sayısı : 64 ) 



G. Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

1 Teknisiyen 
4 Daktilo (Y. Dil bilir) 

- I» 
5 Arşiv memuru 

Satış memuru 
4 Daktilo 

> 

5 Memur 

6 Başhademe 

Hademe 

Sağlık Merkezi 

5 Hekim 
3 Başhemşire 

Hemşire (gezici) 
» 

Laborant (Röntgen) 

4 Daktilo ve arşiv memuru 
6 Hademe 

— 31 — 
D - CETVELİ 

Aded Ücret I G. 

Muhasebe Müdürlüğü 

5 Memur 

Memur 

4 Daktilo 
6 Hademe 

12 

550 
400 
350 
250 
300 
250 
250 
200 
175 
150 
150 
200 
175 
175 
150 
175 
125 
125 
100 

150 
350 
850 
250 
225 
200 
350 
150 
100 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
125 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Merkez bakım ve işletme servisi 

5 Daire müdürü 
Bahçe teknisiyeni 

1, Teknisiyen 
» 

2 Marangoz 
Elektrikçi 
Kaloriferci 

2 Usta 
3 Başbahçıvan 
5 Santralci 

» 
3 Bahçıvan 

» 
6 Hademe 

Bekçi 

Koruyucu 

Tıp Fakültesi (Merkez) 

4 Mütercim ».daktilo 
1 Ressam 
4 Daktilo (Y. dil bilir) 

•» - Steno 

Dosyacı 
6 Başhademe 

Hademe 

Diş Hekimliği Okulu 

5 Dişçi 

3 Laborant 

4 Teknisiyen 

3 Başhemşire 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
6 
1 
4 
5 
2 
3 
1 
2 

350 
400 
400 
350 
225 
200 
250 
175 
250 
200 
175 
125 
100 
175 
125 
100 
125 
100 
125 
100 

1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
11 

475 
400 
400 
350 
200 
175 
300 
150 
125 

1 400 
1 300 
2 350 
1 250 
1 - 200 
1 250 
1 300 
1 200 
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1 
5 
3 
4 
6 

o O 

1 
3 
5 
3 

4 
6 

2 

1 

3 

Memuriyetin ner'i 

• 

Röntgenci 
Memur 
Laborant 
Daktilo 
Hademe 
Bekçi 
Hemşire 
Hastabakıcı 

/ 

Eczacı Okulu 

Teknisiyen 
Ressam 
Memur 
Başlâboraııt 
Laborant 

» 
» 

Daktilo' 
Hademe 
Gece bekçisi 

Aded 

1 
1 
3 
2 

12 
1 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
!) 
1 

Kilinik ve Enstitü hizmetleri 

Narkozcu 
» 
» 

Lâboratuvar Şefi 
» » 
» » 
» » 

Röntgenci • 
Biyokimya uzmanı 
Bakteriyolog 
Okutman 
Püerikültür uzmanı 
Pediyatr 
Yatalak çocuklar için < 
tici 
Laborant 

» 
» 

\ 

jğre-

4 
-t 
1 

4 
1 
7 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
5 
3 
1 

^— 32 -
Ücret 1 

175 
175 
175 
150 
125 
125 
175 
125 

250 
175 
200 
300 
250 
225 
175 
175 
125 
125 

400 
350 
300 
475 
400 
350 
300 
300 
400 
350 
400 
400 
400 

400 
350 
300 
350 
300 
250 

G. 

1 

1 

4 

3 

6 

2 
6 

3 

Memuriyetin nev'i 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknik uzman 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» (hijyen) 
» 
» yardımcısı 

Ressam 
» 

Fotoğrafçı 
Müzeci 
Sanatkâr işçi 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 

Hastabakıcı 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

Kunduracı 
Kapıcı 
Başhademo 

» 
» 

Kaloriferci 
» 
» Yardımcısı 

Klinik özel personeli 

Başhemşire 
» 

Aded 1 

9 
8 

12 
12 

1 
9 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

18 
1 
9 
4 

131 
49 

223 
l 
1 

17 
2 

18 
1 
1 
1 

8 
24 

Jcret 

225 
200 
175 
150 
150 
125 
400 
475 
475 
400 
400 
350 
300 
350 
250 
175 
175 
350 
250 
200 
175 
225 
200 
175 
150 
150 
125 
125 
100 
125 
100 
300 
150 
150 
125 
100 
300 
250 
150 

350 
300 
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G. 

» 

3 

1 

s 

2 

5 

2 

4 
4 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

Başhemşire 
» 
» 

Diyet hemşiresi 
» » -

Hemşire 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- Hastabakıcı 

Masajcı 
» 
» 
» 
» 

Ebe 
* 
» 

Çapa Atetyesi 

Teknisiyen 
» 
» 

Makinist 
Usta 

» ; • •' 

» 
Elektrikçi 

Çapa Hastanesi 

Daire müdürü 
Başeczacı 
Eczcı 
Eczacı kalfası 
Usta 
Daktilo 
Terzi 
Memur 
Gassal 

Aded Ücret 

11 
13 
1 
1 
1 
5 
8 
5 

10 
1 

16 
2 

40 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

250 
225 
200 
300 
300 
300 
250 
225 
200 
175 
150-
150 
125 
125 
100 
350 
300 
250 
250 
150 
250 
200 
150 

625 
400 
350 
250 
300 
225 
175 
175 

400 
250 
225 
150 
175 
150 
175 
125 
150 

G. Memuriyetin nev'i 

3 Başaşçı 
» 

Aşçı yardımcısı 
I» 

» 
» 

Terzi yardımcısı 
5 Memur 
2 Kaloriferci 
6 îşçi 
2 Usta 
3 Bahçıvan / 

» 
6 Hademe 

Hukuk tfaktitim 

4 Daktilo 
» 
» 
» 
i» 

» 
» 

6 Başhademe 
Hademe 

» 
Gecebekçisi 

Aded 

2 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
3 

. 10 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

15 
10 
1 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsü 

4 Daktilo 
6 Hademe 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji 

5 Memur 
Kitaplık memuru 

4 Daktilo 
6 Hademe 

İdare Hukuku ve idari ÎUmler 

4 Daktilo 

1 
1 

Ücret 

300 
200 
150 
150 
150 
125 
125 
150 
150 

• 150 
100 
150 
100 
100 

V . 

300 
300 
250 
250 
225 
200 
200 
175 
100 
125 
150 

175 
100 

* • « * 

Enstitüsü 

1 
1 
1 
1 

250 
175 
175 
100 

Enstitüsü 

1 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 

4 Daktilo 1 

250 

250 
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Ü. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Y. dil bilir) 
Daktilo 

1 Fotoğrafçı 
2 Usta 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

6 İşçi 
3 Bahçıvan 
1 Teknisiyen 

3 Laborant 
5 Santralci 
2 Usta 
5 Anbar memura 

Memur 

5 Memur 
6 Başhademe 

Hademe 

cı 
Bekçi 

Fen Fakültesi 

1 Botanik uzmanı 
Uzman 

Teknisiyen 
» 

Müze memuru 
Teknisiyen 

Fotoğrafçı 
Teknisiyen 
Elektrik uzmanı 
Elektrikçi 

» 
Usta 
Atelye ustası 

350 
300 
250 
200 
150 
475 
225 
200 
200 
125 
150 
300 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
27 
1 
o 

150 
300 
175 
175 
350 
300 
250 
150 
175 
150 
125 
125 
100 
250 
100 

G. Memuriyetin ney'i 

550 
550 
550 
400 
400 
300 
200 
175 
300 
475 
400 
350 
250 
400 
350 

Usta 

1 Makinist 

Laborant 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

5 Kütüphane memura 
Memur 

2 Kalorifer işçisi 
Kaloriferci 

Santralci 
6 î§çi 
3 Bahçıvan 

6 Başhademe 
» 

Gece bekçisi 
» » 
» » 

Hademe 
» 

Aded 

1 
1 
4 
1 
1 

- 1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
>T O 

1 
5 
2 
1 
3 
o o 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
5 
1 

21 
21 
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Jt. 

4 

5 
1 

6 

4 
6 

5 
4 
6 

5 
4 
6 

4 
6 

< 

4 
6 

Memuriyetin nev'i 

IkUsai Fakültesi 

Daktilo (Y. dil bilir) 
> 
:» 
» 

Memur 
Teknisiyen 
Başhademe 
Bekçi 
Hademe 

» 

Aded 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 

10 
10 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitimi 

Daktilo 
Hademe 

Istaiistik Enstitüsü 

Arşiv memuru 
Daktilo 
Hademe 

Gazetecilik Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Hademe 

Maliye Enstitüsü 

Daktilo 
Hademe 

İktisat Tariki Enstitüsü 

Daktilo 
Hademe 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Ücret 

300 
200 
200 
175 
175 
225 
175 
125 
125 
100 

250 
100 

250 
250 
100 

200 
250 
100 

250 
100 

250 
100 

G. 

5 
4 
6 

.6 

4 

1 

2 

3 

1 

6 
2 
3 

6 

2 

Memuriyetin unvanı 

İşletme İktisadı Enstitüs 

Memur 
Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

* *• t * , 

Orman Fakültesi 

Daktilo (Y. dil bilir) 
» i 

Arşiv memuru 
Ressam 
Elektrikçi 
Usta marangoz 
Makinist 
Şoför 

» ? 

Laborant 

Teknisiyen 

İŞÇİ 
Santralci 
Bahçıvan 

Bekçi • 
» 

Hademe 

» 
Kaloriferci 
Makinist 

Aded 

w. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1* 
1 
1 
1 

• 2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
5 
3 
5 
1 
1 

Ücret 

250 
250 
1Ş5 
100 
, 

• * « V > V ( 

-350 
235 
3Q0 
200 
200 
150 
350 
250 
225 
200 
175 
175 
150 
400 
200 
100 
125 
175 
125 
150 
125 
150 
125 
125 
100 
225 
175 

*39m* 
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E - CETVELİ 

Bölüm: 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
11 — Rektörlük 
12 — Tıp Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi-* 
16 — îktdsat Fakültesi 

Bölüm : 204 — Ecnebi profesörlerle uzmanlar 
ücreti 

11 — Rektörlük 
12 — TIQ Fakültesi 
13 — Hukuk Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 —• iktisat Fakültesi 
17 — Orman Fakültesi 
18 — Yabancı Diller Okulu 

G - OETVBLİ 

Kanun No. 

4999 istanbul Üniversitesi binalarının ya
pılması hakkında Kanun 

6408 istanbul Üniversitesi Fen ve Tıp 
fakülteleri için (Cyclatron) inşa ve 
tesisi hakkında Kanun 

;( & Sayısı : 04 ) 



D. Memuriyetin nev'i 

5 Profesör 
6 Doçent. 
7 » 
8. » 
7 Asistan 

7 
8 
7 
8 
9 

10 

4 Profesör 
5 » 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

7 
8 
7 
8 
9 

10 

Doçent 
» 

Asistan 
» 

Tıp Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

— 37 — 
L CETVELİ. 

Aded Maaş 

4 
3 
2 

15 
5 

15 

18 
4 

20 
9 
4 

80 
70 
60 
50 
60 
50 

3 
o 

7 
25 
10 
7 
12 
31 

90 
80 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

60 
50 
60 
50 
40 
35 

D. Memuriyetin nev'i 

1 Profesör 
5 » 
8 Doçent 
7 Asistan 

~8 » 

4 Profesör 
5 » 
8 Doçent 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

5 Profesör 
7 Doçent 
8 i» 
8 Asistan 
9 » 

10* » 
12 Memur 

Fen Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

Aded Maaş 

1 150 
6 80 

15 50 
1 60 
5 50 

16 
o o 

3 
6 
4 

90 
80 
50 
60 
50 
40 
35 

60 
50 
50 
40 
35 
25 
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Jfc - OITVBLÎ 

Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül 
bu bütçe için de uygulanır. ; , j 

Fasıl 204 - Madde 11 -18. — Yabancı profesör ve uzmanlar üoreti 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle, sözleşmelerle yazılı olup bütçe karşılığı bulu

nan diğer masrafları bu bölümden ödenir. 

Fasıl 223 - Madde 11 -17. — Konferans için, yurt içinden ve dışından getirtileceklerin, harcırahları 
ile ücret ve başka masrafları 

Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 nci mad
desine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile askerlik dersleri ve konferans üc
retleri, ecnebiler için açılan yaz kurslarının kurs - konferans ücretlerinden başka afiş, broşür, prog
ram, hüviyet kartı gibi işlerin baskı ve kâğıt bedelleri ile ecnebi öğrencilerin şehir içinde ve dı
şında yapacakları gezilere refakat eden öğretim üyesi veya öğretim yardımcılarının yolluk yevmi
ye ve sair masrafları ile, gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve bu yaz kursları için yapılacak 
bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. ' ' .* 

Fasıl 307 - Madde 40. — Ecnebi memleketler harcırahı 
Rektörlük ve dekanlıklarca 452 nci fasılda yazılı, hizmetler haricindeki bir hizmetin ifası için 

yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. 

Madde 72-77 — Yurtiçi araştırma ve inceleme harcırah ve masrafları 
öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında yapacakları gezilerde veya yurt için

de başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecekleri mûtad, en ekonomik nakil vasıtası 
masrafları ile, fakülte yönetim kurulları ve 6245 sayılı Kanundaki asgari haddi geçmemek üzere 
belirtilecek yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

öğrencilerin gezilerde, şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehiriçi otobüsleri, şehir içinde va
pur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtası işlediği takdirde bu vasıtaların ikinci mevki 
bilet ücretleri, muayyen tarifeli nakil vasıtası islemiyen veya yapılacak tetkik icabı her iki nakil 
vasıtası ile gidildiği zaman buna ait nakil ücretleri ile tatbikat esnasında yapılacak masraflar bu 
tertipten ödenir. ,- i 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka resmi, mevcudolduğu takdirde rad

yo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedekler ve her çe
şit onarımlar. 

Fasıl 417 — Üniversite binalarının bina, araai vergileri, tapu tespil harcı ve diğer masraflariyle, 
bina levazımı, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri. 

Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkulleri ve buralarda mevcudolup, sigorta edilen menkul eş
yalarla, enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler ve levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, 
vergi, 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 

hare, ve mukavele ile tutulacak avukat ücreti, resim vergi ve her türlü masraflar hakem ilân üc
reti, bütçeye giren daireler için, üzerine sonuçlanan dâvalarla, ilân ve diğer taraf ödeme ödevi 
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yüklenilen mahkeme masrafları ve avukatlara 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, lâobratuvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü mal
zemeler, öğretimle ilgili her türlü metaryalin alımı, yaptırma onarımı, tecrübe hayvanları, yemi, 
bakımı ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve 
onarma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şe
hirlere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek 
harcırahları. 

Yazı, hesap, teksir makinaları ve bunların bütün levazımı teferruatı, nakil, montaj ve onarımt mas
rafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarını masrafları, fakültelerin öğretim ve araştırmayı il
gilendiren işlerinde, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile çalıştırılacak (mu
vakkaten) işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satıııalıuması, 500 liraya ka
dar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair benzer levazımı ve ilân ücretleri, ilmî fennî 
kurumların işletme ve levazımından doğan havagazı ücretleriyle iş icabı lâboratuvar, atelye ve 
tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur ınelbusata ait masraflar ve satmalmacak öğretimi ilgilen* 
diren malzemenin Gümrük Resmi, nakliye, ardiye ve komüsyon ücreti gibi masraflarla öğretimi il
gilendiren, resim, heykel, tablo, vitrin gibi sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421, 440 — Enstitülerin her çeşit masrafları 
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve tele

fon ücretleri, kitap, mecmua, gazete, broşür satmalına ve abone bedelleri, telif ve tercüme hakları, 
tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili diğer türlü masrafları enstitülerce muvakkat memuriyetle yurt 
içinde görevlendirileceklerin harcırahları bu formülde yazılı öğretimi ilgilendiren giderler, senato 
kararma göre bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 435 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
a) Belediye evkaf daireleri ile Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar da

iresinde ödenecek yatak bedelleri 

Madde 11. — Hastanelerin öğretimi ilgilendiren masrafları, yatak ve diğer masrafları 
b) 420 nci (Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar) faslına ait formülde ya

zılı masraflar ile yayın masrafları, bilûmum alet, cihaz, ilâç, tesisat, montaj ve nakil, onarım işle
ri, hastane kliniklerinde öğrencilerin, bilgilerini artırmak maksadiyle hastaneye kabul olunan has
talara lüzumlu melbusat ile yatak, karyola, komidin ve saire, hasta ile ilgili malzemeler senato ka
rarma göre bu tertipten ödenir. 

Madde 12. — Hastanede duyurulacakların yiyecek bedeli 
Yukarda a fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 Madde 21, 28 — Yayın masrafları 
öğrenci seçme kayıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tesbit edilecek ücret

ler îcra Vekilleri Heyetince verilecek karar üzerine ödenir. 
i 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masraflariyle, 
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bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, her türlü yayın masrafları (kâğıt bedel
leri,, telif ve tercüme hakları, baskı, klişe ve resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapılacak 
davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu 
tertipten ödenir. 

i 1 

Fasıl 601 - Madde 11 — Ecnebi öğrencilere verilecek burslar 
Devamı ve sair şartları Yönetim Kurulunca tesbit edilmek suretiyle Kektörlûkçe yabancı öğren-

' çilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol masrafları bu tertipten ödenir. * 

Fasıl 601 • Madde 12,17 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kurulunca yapılacak yardunlar ile sağlık 

durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi ücretleri, ilâç bedelleri ve zaruri 
masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 602 - Madde 20 — Talebe sanat ve kültür hareketlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 
Bu tertipteki tahsisat Yönetim Kumlunun tesbit edeceği esaslar dâhilinde sarf edilir. 

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 edilerek bir talimatname halinde belirtilir. 

Fasıl 701 - Madde 11,17 -» Yapı on§nmı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar bina ve tesisatı onarımı ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak istim

lâk bedelleri ve yukanki miktar dâhilinde bina satmalmması, yukanki masraflarla yapılacak etüd, 
proje, aplikasyon masraflariyle, tersim malzemesi bedelleri, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarımla* 
Yapılacak yeni yapı ve onarım işleriyle lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk satmalma bedelleri 

ve masrafları, muhammin ve bilir kişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, inşaat işlerinde kulla
nılacak makine ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit mal
zeme ve aletin ihtiyaç halinde Ser zaman satmalmması, taşınması, emaneten yaptırılacak işlerde, 
keşif test ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri, eksiltmeye çıkarıla
cak 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. 
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1956 yılı masraf bütçesinin 203 ncü geçici hizmetliler ve 204 ncü ecnebi profesör ve uzmanlara ait 

kadro cetveli 

îcra Vekilleri Heyetinin 4-6896 sayılı Karan 

Ücretleri, ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli idare
lerin 1956 yılı bütçeelrinin (E) cetvellerine giren tertiplerine konulan tahsisattan, verilmek üzere 
çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1.III.1956 - 28.11.1957 tarihleri arasında 
muteber olmak üzere tasdiki Maliye Vekâletinin 6.HI.1956 tarMi 111109-8/3327 sayılı yazısı üze
rine îcra Vekilleri Heyetince 10.111.1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

P. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Rektörlük geçici hiz
metliler ücreti 

Memuriyetin nev'i 

İnşaat büro şefi 
İnşaat teknisiyeni 

» » 
Tesisat teknisiyeni 

•» y> 

İnşaat teknisiyeni 
İnşaat sürveyanı " 
Tesisat sürveyanı 
Yazıcı 

Kalorifer ateşçisi 
» işçisi 

203 Geçici hizmetliler üc- Uzman 
reti Yardımcı 

15 Fen Fakültesi 

16 İktisat Fakültesi Uzman 
» . 

204 Ecnebi profesör ve » 
uzmanlar ücreti » 

11 Rektörlük 

Aded 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 
Lira K. Ay Lira K. 

1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 

1 
1 

1 
1 
7 
1 

1 
1 

875 
875 
750 
750 
625 
400 
250 
250 
250 
200 
150 
250 
175 

875 
200 

550 
300 
250 
200 , 

1600 
900 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
7'5 
6 
6 

9 
12 

12 
12 
12 
12 

5 
12 

10 500 
10 500 
45 000 
9 000 
7 500 
4 800 
9 000 
3 000 

, 3 000 
2 400 
1 125 
6 000 
3 150 

114 975 

7 875 
2 400 

10 275 

6 600 
3 600 
21 000 
2 400 

33 600 

8 000 
10 200 

18 200 
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Tahsisatın ney'i 

Tıp Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

Fen Fakültesi 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
Hijiyen sosyal uzmanı ve tec
rübe araştırma şefi" 
Ortopedi Kliniği Protez Uz
manı 
Histoloji uzmanı 
Uzman 

hemşire 

Profesör 

JJzman 

Profesör 

Uzman 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

Aded l i ra K. Ay Lira K. 

6 2000 

3 3300 

32 144 000 

32 35 600 

.1 
1 
5 
3 
6 

1 . 
3 

4 
1 
5 
6 
1 
1 
8 
i 
2 

6 
4 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

800 
600 
550 
450 
550 

2300 
2000 

2000 
2000 
2000 
1640 
1100 
910 
740 
610 
500 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1850 
1850 
1850 
1050 
300 

12 
12 
12 
12 
32 

32 
12 

32 
11 
4 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

32 
6 
4 
O 
2 
1 
32 
7 
5 
11 
32 

9 600. 
7 200 
33 000 
5 400 
39 000 

254 400 

27 600 
24 000 

51 600 

96 000 
. 22 000 
40 000 
118 080 
13 200 
10 920 
71 040 
7 320 
12 000 

390 560 

144.000 
48 000 
16 000 
6 000 
4 000 
2 000 
22 200 
12 950 
9 250 
10 550 
3 600 

279 550 
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16 iktisat Fakültesi 

48 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 

17 Orman Fakültesi • Profesör 

18 Yabancı Diller Okulu Uzman 
Okutman 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K, Ay Lira K. 

1 
3 

1 
1 

3 
7 

2000 
1850 

2000 
2000 

470 
290 

12 
12 

12 
8 

12 
12 

24 000 
66 600 

90 600 

24 000 
16 000 

40 000 

16 920 
24 360 

41 280 
—:,.ı. v =3 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/583) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-477/3879 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

tstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı bütçesi .hakında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 30.XI.1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Masraf bütçesi esbabı mucîbesi 

îstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı cari masrafları 1956 yılma nazaran 1 397 769 lira fazla-
siyle 13 169 370 lira olarak teshit edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 1 502 366 lira ise de geçen 
yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 104 597 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildi
ği veçhile 1 397 769 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Fazla ve noksanların miktarları ile ilgili tertipleri aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 

Fazlalar 
Lira 

44 270 Maaşlar faslının^ 12 nci inşaat Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

489 600 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
38 400 Üst dereceler farklarının yıllığı 
25 200 Fiilî kadroya alman (50) liralık (6) doçent kadrosunun yıllığı 

(350X6=2 100X12=25 200) 

553 200 
230 500 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

783 700 
739 430 Geçen yılın tahsisatı 

44 270 Zammı lâzımgelen fark 
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Fazlalar 

Lira 

56 631 Maaşlar faslının 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

366 000 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
35 100 Üst dereceler farklarının yıllığı 
36 600 Fiilî kadroya alman (100) ve (80) liralık birer profesörle (50) liralık 

(5) doçent kadrosunun yıllığı 750 + 550+1 750=3 050X12=36 600 

437 700 
182 375 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

620 075 
563 444 Geçen yılın tahsisatı 

56 631 Zammı lâzımgelen fark 

60 527 Maaşlar faslının 14 ncü Makina Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı: 

529 800 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
14 100 Üst dereceler farklarının yıllığı 
45 000 Fiilî kadroya alman (50) liralık (3) doçentle (40) liralık (4), (35) lira-

hk (6) asistan kadrosunun yıllığı 1 050 + 1 200 = 1 500 = 3 750 X 12 = 
45 000 

588 900 
245 375 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

834 275 
773 748 Geçen yılın tahsisatı 

60 527 Zammı lâzımgelen fark 

10 625 Maaşlar faslının 15 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı: 

376 800 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
23 700 "Üst dereceler farklarının yıllığı 
7 500 Fiilî kadroya alman (90) liralık (1) profesör kadrosunun yıllığı 

(625 X 12 = 7 500) 

408 000 
170 000 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

578 000 • 
567 365 Geçen yılın tahsisatı 

10 625 Zammı lâzımgelen fark 
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Fazlalar 

Lira 

329 090 Maaşlar faslının 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. 
Hesabı: 

888 000 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
200 100 Fiilî kadroya alman kadroların yıllığı 

1 088 100 
453 375 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

1 541 475 
1 212 385 Geçen yılın tahsisatı 

329 090 Zammı lâzımgelen fark 

25 500 Ücretler faslının 21 nci rektörlük maddesindedir. 
Hesabı : 

282 600 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
60 000 Bu yıl cetvele ilâve olunan (16) kadronun yıllığı 
7 500 (18) kadroya yapılan zamların yıllığı 

350 100 
49 500 Bu yıl çıkarılan (11) kadronun yıllığı 

300 600 
125 250 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

425 850 
400 150 Geçen yılın tahsisatı 

25 500 Zammı lâzımgelen fark 

51 850 Ücretler faslının 22 nci inşaat Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

356 700 1956 yılı fiilî kadrocunun yıllığı 
39 900 Bu yıl cetvele ilâve olunan (6) kadronun yıllığı 
1 800 Bu yıl (6) kadroya yapılan zamların yıllığı 

398 400 
5 100 Bu yıl çıkarılan (3) kadronun yıllığı 

393 300 
163 875 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

557 175 
505 325 Geçen yılm tahsisatı 

ı 
51 850 Zammı lâzımgelen fark 
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Fazlalar 

Lira 

26 350 Ücretler faslının 23 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

63 900 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
17 500 Bu yıl cetvele ilâve olunan (3) kadronun yıllığı 
1 200 Bu yıl (4) kadroya yapılan zamların yıllığı 

82 500 
34 375 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

116 875 
90 525 Geçen yılın tahsisatı 

26 350 Zammı lâzımgelen fark 

52 700 Ücretler faslının 24 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

471 300 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
37 200 Bu yıl cetvele ilâve olunan (7) kadronun yıllığı 

508 500 
211 875 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

720 375 
667 675 Geçen yılın tahsisatı 

52 700 Zammı lâzımgelen fark 

77 350 Ücretler faslının 25 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

257 100 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
54 000 Bu yıl cetvele ilâve olunan (10) kadronun yıllığı 

900 Bu yıl (3) kadroya yapılan zamların .yıllığı 

312 000 
130 000 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

442 000 
364 650 Geçen yılın tahsisatı 

77 350 Zammı lâzımgelen fark 
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Fazlalar 

Lira 

55 250 Ücretler faslının 26 ncı Maden Fakültesi maddesindedir. 
Hesabı : 

199 800 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
39 000 Bu yıl cetvele ilâve olunan (7) kadronun yıllığı 

238 800 
99 500 6211, 6675 sayilı kanunlar gereğince Ödenecek tahsisat 

338 300 
283 050 Geçen yılın tahsisatı 

55 250 Zammı lâzımgelen fark 

77 350 Ücretler faslının 27 nci Teknik Okulu maddesindedir. 
Hesabı : 

134 700 1956 yılı fiilî kadrosunun yıllığı 
57 000 Bu yıl cetvele ilâve olunan (16) kadronun yıllığı 

191 700 
79 875 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

271 575 
194 225 Geçen yılın tahsisatı 

77 350 Zammı lâzımgelen fark 

81 625 203 ncü fasıldadır. Bu fark Sismoloji Enstitüsü için kadroya konulan 875 ve 750 
ücretli iki sismolog mühendis kadrosu ile Makina ve Elektrik fakültelerinde açılmış 
bulunan gece kursları için bu yıl kabul edilen 29 aded 400 liralık öğretmen kadrola
rının dokuz aylığından tahassul etmiştir. 

163 800 İnşaat kontrol bürosunda vazifeli 19 müstahdemin ücretlerinin yıllığı 
19 500 Sismoloji Enstitüsü için ilâve edilen 875 ve 750 lira ücretli 2 kadronun 

yıllığı 

183 300 
76 375 6211, 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

259 675 
104 400 Bu yıl ilâve edilen 400 er liralık 29 öğretmen kadrosunun dokuz aylığı 

(400 X 29 = 11 600 X 9 = 104 400) 

364 075 
282 450 Geçen yılın tahsisatı 

V . 

81 625 Zammı lâzımgelen fark 

( S. Sayısı : 65 ) 
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Fazlalar 

Lira 

60 000 204 ncü faslın 11 nci rektörlük maddesindedir. Bu yıl Sismoloji Enstitüsü için ge
tirilecek 2 500 er lira ücretli 2 aded ecnebi profesör veya uzman kadrosundan doğ
muştur. (2 500 X 2 = 5 000 = 12 = 60 000) 

23 100 204 ncü faslın 15 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. Bu fark bu yıl getirilmeleri ka-
* rarlaştırılan ecnebi profesör, ve uzmanların ücretinden doğmuştur. 

2 400 204 ncü faslın 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. Bu fark çalışan 2 uzman ücret
lerinin artırılmasından doğmuştur. 

500 206 nci faslın 13 ncü Mimarlık Fak'iltesi maddesindedir. Halen zamma müstahak 34 
çocuk için 4 080 lira ödenmesi lânmgeldiğinden artırılmıştır. 

350 206 nci faslın 16 Maden Fakültesi maddesindedir. Halen zamma müstahak 23 ço
cuk için 2 760 lira ödenmekte olup bakiye ile doğmaları muhtemel çocukların istih
kakları Ödenemiyeceğinden bu miktar artırılmıştır. 

83 201 209 ncu faslın 11 nci maddesindedir. Maaş ve ücretler fasılları tahsisatlarındaki artışla
rından mütevellit kanuni bir farktır. 
Hesabı : 
3 474 4Î5 Maaşlar faslının toplamı (Beş maaş nispetindeki tahsisat hariç) 
2 027 400 Ücretler faslının toplamı (Beş maaş nispetindeki tahsisat hariç) 

5 501 875 
% 5,5 

27 509,375 
275 603,75 

302 603,125 
269 402 Geçen yılın tahsisatı 

33 201 Zammı lâzımgelen fark 

6 037 209 ncu faslın 12 nci maddesindedir. Maaş ve ücret kadrolarındaki tahavvülün neticesinde 
meydana gelen kanuni farktır. 
Hesabı: 

55 019 Maaş ve ücret fasıllarının tahsisatsız yekûnu % l ' i 
48 982 Geçen yılın tahsisatı 

u , 
6 037 Zammı lâzımgelen fark 

11 600 219 ncu faslın 12 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir Halen mevcut kadrolara ilâveten 
bu yıl (1) profesörün ordinaryüslüğe terfii ile (L) cetvelinden fiilî kadroya geçirilen 
(6) doçente verilecek tazminatın farkıdır. ' 

24 000 219 ncu faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesindedir. Bu fark ödenecek tazminattan doğ
muştur. 

26 400 219 ncu faslın 14 ncü Makina Fakültesindedir. halen Mevcut kadrolara ilâveten bu yıl 
(L) cetvelinden fiilî kadroya alman (3) doçent ile (18) asistan sayısının (30) a çık
masından tevellüdetmistic. 

1 250 221 nci fasıldadır. Bu fark 6676 sayılı Kanun gereğince ödenecek (3) maaş nisbetn-
deki tahssattan ileri gelmiştir 
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500 301 nci faslın inşaat Fakültesi maddesindedir. Fakültenin öğrenci kadrosu ile kürsü 
lâboratuvarlarmm miktarları arttığından bu miktar zammedilmiştir. 

260 301 nci faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. Fakültenin kırtasiye tahsisatı 
kâfi gelmediğinden bu miktar zammedilmiştir. 

300 301 nci faslın 14 ncü Makina Fakültesi maddesindedir. Talebe sayısının artması ne
ticesinde muhabere işlerinin genişlemesinden madde tahsisatı artırılmıştı!*. 

500 301 nci faslın 15 nci Eelektrik Fakültesi maddesindedir. Kırtasiye tahsisatı fakülte
nin genişlemesi nazarı itibare alınarak bu miktar artırılmıştır. 

1 000 801 nci faslın 35 nci Elektrik Fakültesindedir. Lüzumuna binaen madde tahsisatına bu 
miktar zammedilmiştir. 

10 000 301 nci faslın 41 nci.rektörlük maddesindedir. Mevcut tahsisat nakliye, ilân ve temzilk 
malzemelerini karşılamadığından bu miktar artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1 000 301 nci faslın 44 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. Madde tahsisatı kifayet etme
diğinden artırılmıştır. 

1 000 301 nci faslın 45 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. Madde tahsisatı kâfi gelmedi
ğinden bu miktar zammedilmiştir. 

1 000 303 ncü faslın 11 nci rektörlük maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğinden 
artırılmıştır. 

1 000 303 ncü faslın 12 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmedi
ğinden artırılmıştır. 

300 303 ncü faslın 14 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etme
diğinden artırılmıştır. 

500 303 ncü faslın 15 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etme
diğinden artırılmıştır. 

1 000 303 ncü faslın 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. Mevcut tahsisat kifayet etmediğin
den artırılmıştır. 

400 304 ncü faslın 11 nci rektörlük maddesindedir.. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 
1 200 304 ncü faslın 21 nci rektörlük maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden artırılmıştır. 

250 304 ncü faslın 25 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. Tahsisat yetişmediğinden ar
tırılmıştır. 

4 710 306 nci fasıldadır. Elbise, tulum ve fotin almaya hakkı olan müstahdemlerin bu yıl 
daha artacağından madde tahsisatı bu miktar daha artmıştır. 

7 500 307 nci faslın 54 ncü maddesindedir. Fakülteye getirilmesi takarrür eden ecnebi profe
sör ve uzmanlar için artırılmıştır. 

6 500 307 nci faslın 56 nci maddesindedir. Fakülteye getirilmesi takarrür eden ecnebi profe
sör ve uzmanlar için artırılmıştır. 

5 000 307 nci faslın 74 ncü maddesindedir.Yapılacak yurt içi tetkik ve inceleme seyahatleri 
dolayısiyle artırılmıştır. 

20 000 420 nci faslın 12 nci maddesindedir. Tahsisat yetişmemesinden dolayı artırılmıştır. 
30 000 420 nci faslın 14 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. Tahsisatın yetişmemesinden 

artırılmıştır. 
20 000 420 nci faslın 15 nei Elektrik Fakültesi maddesindedir. Tahsisatın yetişmemesinden 

artırılmıştır. 
20 000 420 nci faslın 16 nci Maden Fakültesi maddesindedir. Tahsisatın yetişmemesinden 

artınlmıştır. 
10 000 420 nci faslın 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. Tahsisat yetişmemesinden artırıl

mıştır. 
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Fazlalar 
Lira 

30 000 422 nci fasıldadır. Kurumun faaliyetinin artması, yapılacak ev numunelerinin çoklu
ğu dolayısiyle bu miktar zammedil mistir. 

2 000 423 ncü fasıldadır. Kurumun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için bu miktar artırıl
mıştır. 

13 000 424 ncü fasıldadır. Kurumun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için bu miktar artırıl
mıştır. I 

6 000 427 nci fasıldadır. Merkezin genişliyen faaliyetinin istüzam eylediği masraflar için 
artırılmıştır. 

20 000 429 ncu fasıldadır. Enstitünün genişliyen faaliyetinin istilzam eylediği masraflar için 
artırılmıştır. 

25 000 430 ncu fasıldadır. Enstitünün genişliyen faaliyetinin istilzam eylediği masraflar için 
artırılmıştır. 

25 000 431 nci fasıldadır. Enstitünün genişliyen faaliyetinin istilzam- eylediği masraflar için 
artırılmıştır. 

10 000 435 nci fasıldadır. Faslın 12 nci inşaat Fakültesi maddesindedîr. Kamp masrafları
nın kifayetsizliğine binaen bu miktar artırılmıştır. 

9 000 435 nci faslın 16 nci Maden Fakültesi maddesindedir. Madde tahsisatı kâfi gelme
diğinden bu miktar artırılmıştır. 

2 500 435 nci faslın 17 nci Teknik Okulu mddesindedir. Madde tahsisatı kâfi gelmediğin
den bu miktar artırılmıştır. 

500 453 ncü faslın 11 nci Rektörlük maddesindedir. iştirak edilecek kongrelere göre bu 
miktar zammedilmiştir. 

8 000 476 nci fasıldadır. Kurs faaliyetlerinin genişlemesinden dolay bu miktar artırılmış
tır. 

1 000 601 nci faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. öğrenci sayısındaki artış dola
yısiyle artırılmıştır. 

3 500 601 nci faslın 14 ncü Makine Fakültesi maddesindedir. öğrenci sayısındaki artış dola
yısiyle artırılmıştır. 

1 000 601 nci faslın 15 nci. Elektrik Fakültesi maddesindedir. öğrenci sayısındaki artış dola
yısiyle artırılmıştır. 

2 000 601 nci faslın 16 nci Maden Fakültesi maddesindedir. öğrenci sayısındaki artış dola
yısiyle artırılmıştır. 

10 000 601 nci faslın 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. öğrenci sayısındaki artış dolayısiyle 
artırılmıştır. 

2 000 602 nci faslın 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. Teknik Okulu Talebe Birliğine 
yardım için bu miktar konulmuştur. 

50 000 603 ncü fasıldır. Talebe sayısının artması dolayısiyle genişliyen kantin için bu mik
tar zammedilmiştir. 

1 502 366 Yekûn 
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Nofel&nlar ts* 

Lira 
~*~ S 

6 480 '201 nci maaşlar faslının 16 ncı Maden Fakültesi maddesindedir. Bir ordünaryüs profe
sörün vefatı üzerine bu miktar tenzil edilmiştir. 

15 600 204 ncü faslın 12 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. Fiilî duruma göre madde tah
sisatı bu miktar tenzil edilmiştir. 

20 000 204 ncü fâslm 13 ncü Mimarlık Faikültesi maddesindedir. Fiilî duruma göre madde 
tahsisatı bu miktar tenzil edilmiştir. , 

15 600 204 ncü faslın 14 ncü Makina Fakültesi maddesindedir. Fiilî duruma göre madde tah
sisatı bu miktar tenzil edilmiştir. 

7 500 204 ncü faslın 16 ncı Maden Fakültesi maddesindedir. Fiilî duruma göre madde tahsi
satı bu miktar tenzil edilmiştir. 

1 000 206 ncı faslın 14 ncü Makina Fakültesi maddesindedir. Halen mevcut çocuk sayısına 
göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 

2 500 207 nci fasıldadır. Eski senelerde vâki ödemelere göre bu miktar tenzil edilmiştir. 
6 123 209 ncu faslın 14 ncü maddesindedir. Eski senelerde vâki ödemelere göre bu miktar 

• tenzil edilmiştir. 
655 217 nci faslın 11 nci Rektörlük maddesindedir. Kanuni istihkak nazarı dikkate alınarak 

fazlası indirilmiştir. 
8 217 nci faslın 12 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. Kanuni istihkak nazarı dikkate 

alınarak fazlası indirilmiştir. 
8 217 nci faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. Kanuni istihkak nazarı dikka

te alınarak fazlası indirilmiştir.-
8 217 nci faslın 14 ncü Makina Fakültesi maddesindedir. Kanuni istihkak nazarı dikka

te alınarak fazlası indirilmiştir. 
8 217 nci faslın' 15 nci - Elektrik Fakültesi maddesindedir. Kanuni istihkak nazarı di'k-

• kate alınarak fazlası indirilmiştir. 
8 217 nci faslm 16 ncı Maden Fakültesi maddesindedir. Kanuni istihkak nazarı dikkate 

. alınarak fazlası indirilmiştir. 
3 600 219 ncu faslın 15 nci Elektrik Fakültesi maddesindedir. Tazminat ödenmesi ve icab-

edeceklerin sayısına nazaran .bu miktar bir tasarruf temin edilmiştir. 
4 500 223 ncü fasıldadır. Bu yıl davet olunacak konferansların sayısı göz önüne alınarak 

bu miktar tasarruf edilmiştir. 
8 000 224 ncü faslm. 14 ncü Makina Fakültesi maddesindedir. Yıl içerisinde yapılacak mua

yene ve tahliller bu miktar bir tenzilâtı icabettirmiştir. 
2 000 301 nci faslm 26 ncı Maden Fakültesi maddesindedir. Satınalınmaları kararlaşan mal

zemeler dol ayı siyle bu miktar bir tasarruf sağlanmıştır. 
2 000 301 nci faslm 42 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. Satınalınmaları kararlaşan mal

zemeler dolayısiyle bu miktar bir tasarruf sağlanmıştır. 
1 000 307 nci faslm 22 nci İnşaat Fakültesi maddesindedir. Yapılması muhtemel vazife seya

hatleri dolayısiyle bu miktar tasarruf edilmiştir. 
1 000 307 nci faslm 23 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. Yapılması muhtemel vazife se

yahatleri dolayısiyle bu miktar tasarruf edilmiştir. 
1 000 307 nci faslm 25 nci .Elektrik Fakültesi maddesindedir. Yapılması muhtemel vazife se

yahatleri dolayısiyle bu miktar tasarruf edilmiştir.. 
4 999 307 nci faslm 47 nci Teknik Okulu maddesindedir. Yıl içerisinde okuldan ecnebi 

memleektlere gönderilecek kimse olmadığından bu miktar düşülmüştür. 
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Noksanlar 

Lira 

1 000 602 nci faslın 11 nci Rektörlük maddesindedir. Te'knik Okulu Talebe Birliğine ayrıca 
tertip açılmakla okula senato karariyle verilmekte olan miktar tenzil edilmiştir. 

104 597 Yekûn 

Yatırımlar bütçesi esbabı mucibesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı yatırım masrafları 1956 yılına nazaran 285 000 lira nok-
saniyle 5 858 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu noksan ve fazlalığın miktarı ile ilgili tertipleri 
aşağıda sırasiyle açıklanmıştır : * ; ' : - , ; - . , • - • • 

Fazlal&r 
L i r a . . . . . . t . . . * . . • „ . - . . . . . 

50 000 701 nei fasıldadır. Yapılması gereken onarımların çokluğu dolayısiyle bu miktar ilâve 
edilmiştir. • / 

27 000 711 nci faslın 16 nci Maden Fakültesi maddesindedir. Tamirleri gereken makine ve 
aletler için bu miktar fazlasiyle konulmuştur. 

5 000 711 nci faslın 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. Tamirleri gereken makine ve alet
ler için bu miktar fazlasiyle konulmuştur. 

300 000 741 nci fasıldadır. Bu yıl yapılmakta olan (fi) blokunun sâri kısmı ile ikmali, buhar 
makineleri lâboratuvarı ve gemi havuzu tesisi ile (C) bloku inşaatı için fasıl tahsisatı 
bu miktar artırılmıştır. 

8 000 751 nci faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesindedir. Alınacak alet ve gereçler için 
artırılmıştır. 

50 000 751 nci faslın 16 nci Maden Fakültesi maddesindedir. Alınacak alet ve gereçler için 
artırılmıştır. 

25 000 751 nci faslın 17 nci Teknik Okulu maddesindedir. »Alınacak alet ve gereçler için artı
rılmıştır. 

465 000 Yekûn 

Noksanlar 
Lira 

650 000 731 nci fasıldadır. Bu miktarın fevkındeki arsa ş a r a # tenzil edilmiştir. 
100 000 743 ncü fasıldadır. Reaktör üzerinde vâki çalışmaların seyrine göre bu nfiktar tasarruf 

edilmiştir. 

750 000 Yekûn 
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Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı varidatı 1956 yılına nazaran 1 112 769 lira fazlasiyle 
19 027 370 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu fazlalık haddizatında 1 397 769 lira ise de geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 
285 000 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği gibi 1 112 769 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların ilgili fasıl ve maddeleriyle mucip sebepleri aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 

Fazlalar 
Lira 

440 238 Birinci faslın 1- nci maddesindedir. Üniversitemizin varidatı kâfi gelmediğinden yatı
rım dışındaki masraflar için Hazineden bu miktar fazlasiyle tahsisat alınmasına zaru
ret hâsıl olmuştur. 

88 000 İkinci fasıldadır. Yeniden alınacak talebelerden bu miktar fazlasiyle tahsil olunacağı 
tahmin edilmiştir. * 

5 000 Üçüncü faslın 1 nci maddesindedir. Bu miktar fazlasiyle tahsili tahmin edilmiştir. 
75 000 Üçüncü faslın 2 nci maddesindedir. Bu miktar fazlasiyle tahsili tahmin edilmiştir. 
10 000 Üçüncü faslın 3 ncü maddesindedir. Bu miktar fazlasiyle tahsili tahmin edilmiştir. 
24 999 Dördüncü fasıldadır. Bu miktar kadar teberru yapılacağının tahminine binaen artırıl

mıştır. 
754 592 Beşinci fasıldadır. Bu miktar fazlasiyle devredileceği tahmin edilmiştir. 

1 397 769 Yekûn 

Noksanlar 
Lira 

285 000 Birinci faslın 2 nci maddesindedir. Bu miktar noksaniyle alınacağından tenzil edil
miştir. 
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Rapor 

10 . I . 1957 

Bütçe •Encümeni Yüksek Reisliğine 

istanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı bütjge kanun lâyihası tarafımızdan tetkik edilmiştir. 

Büyük kalkınma hamlelerimizle Teknik Üniversite birbirlerinin karşılıklı müspet tesirleri altında 
kaldığı övünülecek bir hakikattir. Filhakika Teknik Üniversite, ziraat, sanayi, imar hareketlerine 
ayak uydurarak hummalı bir gelişme yoluna girmiş ve buna karşılık onun bu gelişmesi bu hamleler
de ihtiyaç görülen teknik elemanları yetiştirmek, lâboratuvar, atelye, enstitü ve kursları ile bu ha
reketlere bilfiil iştirak etmek suretiyle tesis .ve işletmelerimizin millîleşmesine hizmet etmektedir. 

Teknik Üniversitemizin şu son beş altı senelik zihniyet değişikliği yakın bir gelecek için bize bü
yük ve mesut ümitler vermektedir : Eski nazari hüviyetinden sıyrılarak bir taraftan dünyadaki tek
nik ilerlemeleri, diğer taraftan memleketimizin ihtiyaç ve şartlarını adım adım takibederek, içlerine 
girerek, aktif rol alarak hayatiyet kazanmış ve varlığını her iki istikamette hissettirmeye başlamıştır. 

Bu zihniyet değişikliğini şükranla kaydeder ve bu yolda müessir olan kıymetli ilim ve idare adam
larımızı hararetle tebrik ederiz. 

Ancak bu yoldaki gelişme ve ilerlemelerin duraklamadan devam edebilmesi için bu Üniversitemi
zin maddi ve mânevi ihtiyaçlarını zamanında karşılamanın en zaruri ve en verimli bir hareket ola
cağını da Yüksek Encümenin dikkatine arz etmek isteriz. *•- . 

Bilhassa asistanlık müessesesinin bugünkü vaziyeti üzerinde ehemmiyetle durmak icabeder. Yük
sek mühendislerin herfsahada gördükleri rağbet ve aldıkları yüksek yevmiyeler karşısında asistan bu
lamamak gibi Teknik Üniversitenin istikbalini tehlikeye sokan bir vaziyetle karşı karşıyayız. Asistan^ 
lık müessesesini rağbetlendirmek ve tatminkâr bir duruma getirmekte geç kalınmamalıdır. 

Teknik Üniversite, Türkiye'nin imar ve kalkınma hareketinin hiç şüphesiz mihrakını teşkil et
mektedir. Bu müessesenin vazifelerinde muvaffakiyeti nispetinde yepyeni ve müreffeh bir Türkiye'
ye kavuşmanın mümkün olacağını ifade etmekte mübalâğa yoktur. Muasır /medeniyetin hemen her 
sahasında muhtacolduğumuz yapıcı, kurucu ve işletici elemanları buradan bekliyoruz. Nasıl ki, 
altı yedi yıldan beri artan bir hızla devam eden kalkınma hamlelerimizin realizatörleri ve tatbi
katçıları yine bu müesseseden feyz almış evlatlarımızdır. Mühendis ihtiyacımızın tam ölçüsünü 
bugünden tâyin etmek güçtür. Yüksek mühendis, mühendis ve teknik elemanlara müteveccih ta
lebin memleketimizdeki artış seviyesi bunun sadece bir işaretidir. Atüğımız adımlarla kazandı
ğımız her yeni - müessese t ihtiyacı genişletmektedir. Türkiye'nin imarı, sınai varlık sahibi olması, 
enerji kaynaklarının ve fabrikalarının, madenlerinin işletilmesi, çeşitli imalât ihtiyaçlarının kar
şılanması, ziraatinin makineleşmesi, hulâsa ileri bir memleket seviyesine yükselmesi mühendis ih 
tiyacmı her gün daha ziyade artıracaktır. Bir fikir vermiş olmak için şunu kaydedelim : Türki
ye'nin iki misli nüfusa şahibolan Almanya senede 12 000 mühendis yetiştirmekte, fakat bunu 
kâfi görmemektedir. Almanlar gıpta ile ingilizlere bakıyorlar. Fakat teknik öğretim bütçesine 90 
milyon liralık bir ilâve yapmış olan ingiltere'de âlim, mühe*ndis ve teknisiyen kıtlığından bahse
dilmektedir. Amerika'da ise yeni metodlann tatbikatı 150 000 işçisi olan bir müessesenin mühen
dis ihtiyacını 300 den 7 000 rakamına yükseltmiştir. 

Türkiye'nin durumu bunlarla kıyas edilebilecek bir seviyeden çok uzak, fakat ihtiyaçları - ken
di ölçüsünde de olsa - çok daha yüksektir. Teknik Üniversitemizin ancak, şimdi bu ihtiyaçları 
göz önünde bulundurarak teşkilâtlanma yoluna girdiği söylenebilir. 
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1950 de bu müessese için harcadığımız para 3 776 412 lira idi. Bu seneki bütçe teklifi - eğer 

artırılmasına imkân bulunamazsa *« 19 027 370 liradır. Artış % 404 tür. 

Randımana gelince; 20 yıl önceleri yüksek mühendis memleketmizin bütün talebe mevcudu 
300 miktarında idi. Bu rakam 1945 te 949, 1950 de 1 593 oldu. Bugün ise 2 888 dir. Epey ilerlemiş 
olduğumuz farz edilebilir. Fakat bu mevcudun hepsi aksaisız olarak tahsilini ikmal etse altı se
nelik bir devrede elde edeceğimiz yüksek mühendis sayısı yılda 400 - 450 arsamda oynıyacaktır. 
Üniversite rektörünün açılış nutkundan şu cümleyi nakledelim : 

«Bir müddet sonra bugünkü mezun sayısı yüz veya iki yüz kadar daha artabilecek ve bu ha
liyle bundan fazlasını yetiştiremiyecektir. Halbuki bir açılış töreninde Başvekilimiz mezun sa
yısının yüzlerle değil, binlerle ifadesini duymak istediklerini haklı olarak beyan buyurmuşlardı.» 

İhtiyaç durumu ile realite arasındaki bu farkın, bu bütçenin müzakeresi sırasında gözden kaç
mamasını rica etmeyi bir vazife biliriz. 

Üniversite bütçesinde,' aynı branşlarda mühendis yetiştiren bir teknik okul faaliyet halindedir. 
1956 - 1957 ders yılı kayıt ve kabul muamelesinde müracaatlerin 3 000, buna mukabil- - imkânlar 
zorlanmak suretiyle - kabul edüehlerin 320 olduğunu kaydetmekle bu sahada da ihtiyaçla realite
nin basit bir ölçüsünü vermiş oluyoruz. 

Bu münasebetle belirtmek istediğimiz bir husus şudur: Aynı mahiyette bir teknik okulu doğrudan 
doğruya Maarif Vekâleti idaresinde olarak mevcuttur. Hiç şüphesiz birçok yenilerinin açılmasına da 
ihtiyaç vardır. Bunların öğretim pilân ve metotlariyle kayıt ve kabul şartları ve yönetmelikleri ara
sında bir yeknasaklık temini elzemdir. Teknik Üniversite-bünyesindeki tesisin bir gayesi zaten bu idi. 
Dört yıllık çalışmalardan sonra bu okul, bu sahada lüzumlu olan tipi meydana çıkarmış olmak gerek
tir. Şu halde Maarif Vekâletinin bu mevzua artık yeknasaklık vermtesi zamanı gelmiştir. 

Diğer bir nokta da, kanatimizce mühendislik meslekinin «yüksek» gibi İfiçbir memlekette mev-
cudolmıyan bir tefrik yerine - üniversite - unvan farklariyle ayrılması hususudur *ki, bu da, Amerikan 
Üniversitelerinin ekserisinde olduğu gibi, birbirini tamamlayıcı iki mezuniyet derecesi ve unvanı ile 
olur, sanırız. Her hal ve kârda teknik okul politikamızın ne olacağının iyice tâyinine ihtiyaç olduğu 
fikrindeyiz. 

Mühendislik tahsilinin, diğer bütün üniversite branşlarına nispetle Devlet hesabına çok pahalı 
olduğunu ehemmiyetle kaydetmek icabeder. Filhakika, Teknik Üniversitemizin bugünkü talebe 
mevcudunun ve teknik okul mevcudunun tahsil süreleri içinde mezun edildiği farz edilse bile, bu
günkü tahsisat seviyesi artmadığı takdirde dahi, takriben 4 080 yüksek mühendis ve mühendis 
yetiştirmek için 95 milyon lira harcanmış olacaktır. Böylece bir tek elemanın tahsil devresinde 
Devlete senelik maliyeti 4 500 liranın üstündedir. Bu müşahededen üniversite senatosunun ve Maa
rif Vekâletinin yüzde yüz meccani tahsilin isabet derecesi hakkında bir netice çıkarmaları yerin
de olur. Yukarda arz olunan maliyetin bir kısım talebeden tahsilleri esnasında alınacak ücretlerle, 
diğer kısımdan ise meslek hayatına intisaplarını mütaakıp» ödenmek üzere borçlandırmak suretiyle 
reküpere edilmesi her halde mümkündür ve ihtiyacın tazyiki altında mühendislerimize temin edil
mekte olan haklı refah seviyesinin de bir şükran mukabelesini teşkil eder, kanatindeyiz. Bu müta
lâalarımızın umumi olarak üniversite tahsiline ve yüksek tahsil müesseselerine teşmilinin memur 
ihtiyaçlarımızı karşılamaya elverişli *bir formüle bizi götürmesi mümkün olabilir. 

* .- • 
Teknik üniversite için meselenin ehemmiyeti hassaten büyüktür. Bu müesseseyi eskiden tatbik 

"ettiği yüzde yüz nazari öğretim halinden tatbikat ve araştırma imkânlariyle mücehhez bir seviyeye 
yükseltmek için katlandığımız fedakârlıkların sonu geldiğini farzetmek hayaldir. Her yıl yeni te
sis ihtiyaçlariyle karşılaşacağız. Bir taraftan talebe velilerinin, diğer taraftan kazanç vaziyetine 
geçen mazunların bu masraflara kısmen olsun iştirakleri demokratik ve medeni bir usul olduğu ka-
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dar, parlak bir istikbale namzet olarak yetiştirdiğimiz gençler namına haspsiyetin de ifadesi ola
rak mütalâa edilebilir. / 

Teknik Üniversitede mezuniyet randımanı, bilhassa İstanbul Üniversitesinin bâzı fakülteleriyle 
asla kıyas edilemiyecek derecede yüksektir. Her öğrenci vasati olarak 6 yılda tahsilini bitirmekte' 
dir. Normal süresi içinde mezun olanlar ekseriyeti teşkil ediyorlar, denilebilir. Tedris heyetini bu 
bakımdan tebrik etmeyi vazife telâkki ederiz. ' 

Son olarak İstanbul Üniversitesi için olduğu gibi, Teknik Üniversite için de talebe bakımından 
işba haline geldiğini hatırlatmak lâzımdır. Şu hadde mezun sayısının asgari birkaç misil artırılma
sı meselesinin lfallini ancak yeni üniversiteler ve teknik okullar tesisinde aramak zarureti aşikâr
dır. 

İstanbul Teknik Üniversitesini ileride imkân hâsıl oldukça ve sırası geldikçe açılacak yeni tek
nik üniversite, yüksek okul ve teknik okullarının tedris kadrolarının bir kaynağı olarak hesaba 
katmak ve şimdiden bâzı tedbirler almak zarureti vardır. 

Maarif Vekâletinin bu mevzuda tatbiki gecikmiyecek bir programa göre hareketini temenniye 
şayan görüyoruz. 

Fasıl ve maddeler üzerinde arz edilecek hususlar aşağıdadır : 4 

F . • , - r - r * ^ 

201 Bu fasıldaki maaş artışları, öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere (L) cetvelinden alınması
na lüzum hâsıl olan kadrolardan münbaistir. 

F. 102 - 21 3 yeni kadro ihdas edilmiş 29 kadroya zam yapılmıştır. 
22 3 » » » » 9 » » •» 
23 3 > ». - » » 4 » » » 
24 «7 » » » » 
25 10 » » » » 3 » » » 
26 7 » » » » 
2 7 1 6 » » » » • . . . - . - , . . , . • : - - . . , _$ 

Yekûn 46 45 

Tedrisat ve enstitü faaliyetlerinin ihtiyaçlarına tekabül eden kadro ihdasları ile bir kısım ücretle
rinin terfihinden mütehassıl farklar fasılda 1956 yılma nispetle 366 350 lira tahsisat artışını mu-
cibolmuştur. . 

Bununla beraber, yine de bütün ihtiyaçların karşılanamadığı ifade edilmştir. ••••* 

Zat işleri için 400 lük 2 kadro 

Yazı işleri: müdür yardımcısı 300 lük bir kadro verldiği takdirde rektörlük işlerinin aksamadan 
tedviri mümkün olacaktır. 

Sismoloji Enstitüsünün 625 liradan 750 liraya çıkarılmîsı teklif edilmiş olan bir kadrosu için \\\ 
cihet kabul edilmemiş, fakat kadronun kendisi de sehven ilga edilmiştir. Bu kadronun iadesine ihti
yaç vardır. . "- . • 

İnşaat Fakültesi için de 400 lük (2) ve 350 lik (1) memur kadrosu lüzumlu görülmüştür. Haleti 
bu vazifeler için laborant ve usta kadrolarından istifade edilmektedir. 

Makine Fakültesinin çok-/büyümüş ve inkişaf etmiş lâboratuvarlarının hakkiyle çalışması için 

625 lik (2) aded teknisiyen 
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300 lük (3) aded u§£a 

400 lük (1) aded motor teknisiyeni 

400 lük (1) aded hassas saat teknisiyeni 

400 lük (1) aded gemi teknisiyeni 
lüzumlu görülmektedir. • 

Elektrik Fakültesinde 200 lük kadroların 225 ve 225 liklerin 250 liraya iblâğı diğer dairelere 
muvazi bir terfih imkânı verecektir.. 

Nihayet son sınıfı da açılmış olan Maden Fakültesinin faal hale geçen kürsüleri için : 

2 aded 
2 » 
1 » 
1 » 

625 lik 
550 » 
475 » 
400 » 

kadronun ilâvesiyle Teknik Okul yabancı dil bilir daktilo ücretinin 250 den 350 liraya iblâğı da 
komisyonun takdirine arz olunur. • 

203 : Geçici hizmetliler kadrosunda bu yıl Sismoloji Enstitüsü için 375 ve 750 lira ücretli iki sis
molog mühendis ile makine ve elektrik fakültelerinde açılmış bulunan gece kursları için 29 aded 
400 liralık öğretmen kadrosu munzam olarak kullanılacaktır. 

Bu fasıldaki tahsisatın en büyük kısmı ve geçici ecnebi profesör veya uzmanların hizmetleri kar
şılığıdır. Geçen yıla nazaran artış 81 625 liradır. 

204 - 11 : 60 000 liralık fark Sismoloji Enstitüsü için celbedilecek 2 500 lira ücretli iki ecnebi pro
fesör tahsisatıdır. 

504 - 15 : Keza Elektrik Fakültesi için bu yıl getirtilecek ecnebi profesör .ve" uzman ücretleri 
23 100 lira artmış olacaktır. 

204 - 17 : Teknik okulda çalıştırılacak 2 uzman ücretinin arttırılmasından 2 400 liralık bir fark 
hâsıl olmuştur. 

224 : Üniversite lâboratuvar ve atelyelerinde yapılan işlerin bedelinden bu işleri bilfiil yapanlara 
verilen hisse karşılığı olup 10 bin liraya kadar % 50 ve 10 bin liradan Sonrası için % 40 olarak te
diye edilmektedir. 

301 : Büro masraflarındaki cüzi artışlar hizmetin inkişafı ve fiyatlardaki tahavvüller bakımından 
normaldir. 

301 - 22 : înşaat Fakültesi döşeme tahsisatının 10 000 liradan 4 000 liraya tenzili uygun görül
müştür. 

301 - 26 : Kuruluş devresini tamamlamış olan Maden Fakültesi döşeme tahsisatının keza 4 000 
liraya inmesi muvafıktır. # *** 

301 - 27 : Teknik Okulu döşeme tahsisatının 14 bin liraya tenzilini teklif ediyoruz. 

301 - 41 : Geçen seneki tahsisat kifayet etmediğinden 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

301 - 44 : Geçen seneki tahsisat kifayet etmediğinden 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

301 - 45 : Geçen seneki tahsisat kifayet etmediğinden 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

303 • Bu fasıldaki artışlar normaldir. 
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304 : Bu fasıldaki artışlar normaldir. 

306 : Bu fasıldaki artışlar normaldir. 

307 : Üniversite öğretim üyelerinin yurt dışı seyahatlerinde maaş ve harcırah durumlarının Ma
liye temsilcisi tarafından izahını mütaakıp kifayetsiz gördüğümüz hususlar hakkında arzı malûmat 
olunacaktır. 

307 - 72 : Yurt içi araştırma ve inceleme masraflarının- înşaat Fakültesi için (25 000) Liraya 
307 : 73 : Mimarlık Fakültesi için " - (15 000) • » 
307 - 73 : Elektrik Fakültesi için \ " " (15 000) » 
307 - 76 : Maden Fakültesi için (25 000) » 

iblâğını teklif ediyoruz. Mucip sebepleri şifahen arz olunacaktır. 

420 : Bu fasıldaki artışlar talebe miktarının artmasından münbaisfir. 

422 : Yapı araştırma kursu üçüncü senesine girmiştir. Tam faaliyet için şimdi hazırlık tamam
dır. Ucuz mesken mevzuu, köy ve gecekondu ikametgâh tiplerinin tesbiti gibi hususlarda araştır
malar yapılacaktır. 30 000 liralık artış bu sebepledir. 

421-431 : Bu fasılların müşterek bir fasıl numarası altında maddeler halinde birleştirilmesi 
muvafık olacaktır. * 

425 : Yatay sismograf cihazı için 25 bin lira tahsisat ilâvesini lüzumlu görüyoruz. 

451 : Üniversitede eser neşretmekle mükellef öğretim »üyelerinin miktarı arttığı halde kâğıt 
bulunamıyacağı mülâhazasiyle 1956 tahsisatının tezyitleri kabul edilmemiştir. Halbuki tetkikatı-

. mız tarihinde bu tahsisat tamamen tükenmişti. Tabiî gerekli birçok eserler ve ders kitapları sıra 
beklemektedir. Bu fasla lüzumlu ilâvelerin yapılması gerektiği mütalâasmdayız. 

452 : 307 nci fasıl hakkındaki mâruzâtımızı burada da tekrar ederiz. 

476 : Elektrik Fakültesinde tesisatçılık kursu devamdadır. Radyo ve röntgen kursu bu sene 
açılıyor. . 

Makine Fakültesinin kaynak kursu 1956 da açıldı. Motor kursu bu sene açılacak, 1958 de oto
mobil muayenesi döküm, bakırcılık kurslarının açılması mutasavverdir. Bu fasıl tahsisatının ehem
miyetine binaen ihtiyaç seviyesi olarak 25 000 liraya iblâğını teklif ediyoruz. 

601 : Bu fasıldaki tahsisatın borçlanma müessesesini ihdas edecek bir mütedavil sermaye Kanu
nu yoliyle daha esaslı şkilde inkişafına imkân ^verilmesini temenniye şayaftı görüyoruz. Üç bine ya
kın talebesi olan bir üniversitede 90 bin liralık bir yardımla muhtaç talebe meselesinin halledile-
miyeceğini tasavvur etmek mümkün olamaz. 

602 : Üniversite ve Teknik okul talebe birlikleri ayrı olduğundan tahsisat ikiye, bölünmüştür. 
üniversite talebe birliği yardım tahsisatının azaltılmamasım teklif ediyoruz. 

603 : Kantin öğle yemeğini 140, akşam yejneğini 90 kuruştan temin ediyor. Her talebe için 
yardım 50 kuruştur. Kızılay ayrıca 150 talebeye yardım etmektedir. Tahsisat 200 bin liraya iblâğ 
edildiği takdirde 900 talebenin daha kantinden istifadesi temin edilebilir. Bunun için yer bulun
muştur. 

701 : Yapı onarımı ve küçük yapılar tahsisatı ihtiyaca göre 50 000 lira artırılmıştır. 

711 - 16 : Maden Fakültesi kimya aletleri onarımı için 27 000 lira fazlasiyle 40 000 lira tahsi
sata lüzum hâsıl olmuştur. 

731 : Teknik Üniversitenin Taşkışla ile Gümüşsüyü arasında iki bina arası arsaların istimlâk işi 
bitmiştir. Ancak bu istimlâk sahasında, muhtelif fakültelerin ihtiyaçları olan lâboratuvar ve atel-
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ye binalarının kurulmasına Intanbul imar plânı bakımından imkân mevcut değildir. Bu sebeple, 
Makine Fakültesi atelye ve lâboratuvarlartmn nakli ve tevsii için Mecidiye köyünde Emlâki 
Milliyeden satın alınabilecek bir arsa için 300 bin liraya, ayrıca Teknik okul lâboratuvarları ve 
inkişafı için Evkaftan sâtm alınması mümkün bir arsa mukabili 200 bin liraya ihtiyaç vardır. 
Keyfiyet komisyonumuzun yüksek takdirine arz olunur. ' 

741 : Teknik Üniversite inşaatı için 1956 dan. 300 bin lira fazlasiyle 1 700 000 lira tahsisat 
verilmiştir. Bununla karşılanacak işler şunlardır: 

Gümüşsüyü binası :' 
T. L. 

B 
C 

B 

blokunun ikmali 
bloku inşaatı 
Buhar makineleri lâboratuvarı 
Gemi havuzu ikmali 
Bloku sâri taahhüdü 

200 000 
700 000 
18 000 
80 000 

700 000 

, .. 1 698 000 
Karşılanmamış kalan ihtiyaçlar da aşağıda gösterilmiştir : 

I - Elektrik Fakültesi gerinim lâboratuvarı; yüksek tevettier muayeneleri için kurulacak ve Fuat 
kiliniği lâboratuvarları adını taşıyacak bir tesis cihazları isveç'ten satmalmmış ve Mimarlık Fakül
tesi anfi salonuna muvakkaten konulmuştur. Birinci kısmı için 600 bin liraya ihtiyacolan binası ku
rulduğu takdirde lâboratuvar çalışaeak ve Mimarlık Fakültesi de anfityatrmı yapacaktır. 

II - Makine Fakültesinin beş senelik plânına dâhil teknoloji ve tekstil lâboratuvarlarmm maki
neleri getirilmiş ise de arsa mevcudolmayıp binası yapılmadığından depo halinde durmaktadır. 1955 
te kabul buyurulmuş olan 1 870 0Ö0 liralık tahsisata Teknoloji Enstitüsü inşaatı dâhil olduğu hal
de 1 387 000 liralık kısmı kullanılmamıştır. Bu şekildeki tahsisat Üniversitenin tasarrufunda bırakıl
sa v£ münakale mevzuu olmasa aynı mevzular için yeniden tahsisat talebi ihtiyacı bertaraf edilmiş 
olur. Makineleri getirilmiş ve Üniversitenin inkişafı bakımından zaruri olan bu enstitülerin kurul
ması lüzumuna kaniiz. 

III - Sismoloji Enstitüsünün Çine ve Kastamonu tesisleri tamamlanmıştır. Kabili istifade bir üç
gen için, programa dâhil olan Elâzığ binasının yapılması elzemdir. Bunun için gerekli tahsisat 
160 000 liradır. s 

743 : Bu İstanbul Fen Fakültesi ile müştereken tesis edilmek reakter masraflarıdır. Amerikalı
lar 6 kilovat uranyum vereceklerdir. Ayrıca 350 bin dolarlık yardım taahhüt etmişlerdir. Btt mak
satla Etibank mühendislerinden biri Amerika'ya gönderilmiş ve raporlarını vermiştir. 

751 : Bu fasıldaki tahsisat dövizle yakından alâkalı şiddetli lüzumuna rağmen lâyıkiyle istifade 
edilememektedir. Ezcümle Elektrik Fakültesinin Hidro - Elektrik santrallerle yakından ilgili şebeke 
ana lizörü için döviz temin edilemediğinden bu çok ehemmiyetli tesis kurulamamaktadır. 

752 .- 12 : Teknik okul öğretim üyeleri -Üniversitenin öğretim heyetine dâhil olduklarından bun
ları Taksim'den Maçka'ya ders saatlerinde taşıyacak, binalararası bir servis arabasına ihtiyaç var
dır. Bir kaptıkaçtı ve bir jip için lüzumlu tahsisat 30 000 liradır. 

Yukardaki maruzatımız dâhilinde İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesini Yüksek Komisyonun tas
vibine arz ederiz. 

izmir Mebusu Erzurum Mebusu Diyarbakır Mebusu. Seyhan Mebusu 
Behzat Bilgin Şevki Erker Halil Turgut • S. Barı 
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Bütçe Encüm 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/583 
Karar No. 36 

Yüksek 

İstanbul Teknik Ünivetsitesi 1957 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lıp Başvekâletin 30 . XI . 1956 tarihli ve 71 -
477/3879 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maarif Vekili, üniversite rektörü ve Maliye 
Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Üniversitenin 1957 yılı Jbütçesini encümeni
miz namına tetkik eden raportörlerimizin ha
zırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten 
ye üniversitenin faaliyet sahasına giren mev
zular üzerinde vâki sualler Maarif Vekili, rek
tör ve dekanlar tarafından cevaplandırıldık
tan nonra bütçenin fasıl ve maddelerinin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Üniversitenin masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nis
petle (1 397 769) lira fazlalıkla (13.169 370) 
lira ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işa
retli cetvel yekûnu ise (285 000) lira noksa-
niyle (5 858 000) lira olarak Hükümetçe teklif 
ve tesbit edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde görülen artış ve 
eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerek
çesinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı 
arz ve izah edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde encümenimizde 
yapılan incelemelerde raportörlerimiz tarafın
dan yapılan tetkikat ve bu hususta vâki teklif
leri de göz önünde bulundurularak Sismoloji 
Enstitüsü için bir aded 625 lira ücretli tekni-
siyen (Jeafizisyon), Sivil Havacılık Ens
titüsü için bir aded 250 lira ücretli tekni-
siyen ile 300 lira ücretli yabancı dil bi
lir daktilo, teknik haberleşme merkezi için 
dört aded 350 lira ücretli teknisiyen kadroları
nın lüzum ve ihdası encümenimizce kabul ve 
bu kadroların karşılığı bulunan (43 775) lira 
tahsisat 202 nci ücretler faslının 21 nci rek
törlük maddesine ilâve edilmiştir. 

i mazbatası 

29.1.1957 

Reisliğe 

İnşaat, Mimarlık, Elektrik ve- Maden fakül
telerinin yurt içi araştırma ve incelemelerini 
daha geniş mikyasta yapabilmelerini temin mak-
sadiyle 307 nci harcırahlar faslının 72, 73„ 75 
ve 76 nci maddelerine mevzu tahsisata (62 000). 
liranın ilâvesi uygun görülmüş ve Teknik. Üni
versitenin fakülteleri arasında öğretim üyele
rinin hizmetinde kullanılmak üzere mubayaası 
kabul olunan nakil vasıtasının işletme ve onar
ma masrafları karşılığı olmak üzere yeniden 
açılan 309 neu fasla 3 000 lira tahsisat vaz'ı 
ile UNESCO Teknik Yardımı ile açılan ve ida
resi istanbul Teknik Üniversitesine verilen 
Sismoloji Enstitüsü için lüzumu olan yatay sis
mograf cihazının mubayaası için 425 nci fasla 
(25 000) liranın ilâvesi kabul edilmiştir. 

Üniversitede eser neşretmekle mükellef öğ
retim üyelerinin miktarının artmış olması, bir
çok eserler ve ders kitaplarının tab 'ı için sıra 
beklemekte bulunması hasebiyle 451 nci yayın 
masrafları faslının maddelerine mevzu tahsi
satlara yüzde dn zam yapmak suretiyle bu fas
la (61 150) ve kantinden istifade eden talebe 
adedine ilâveten daha 900 talebenin de bu mü
essesede yemek yemelerim mümkün kılmak 
üzere 603 ncü talebe kantinlerine yardım fas
lına (50 000) liranın ilâvesi kabul edilmek su
retiyle (A/l) işaretli cetvel yekûnu Hükümet 
teklifinden (200 235) lira fazlasiyle encümeni
mizce (13 369 605) lira olarak tesbit ve kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel üzerinde yapılan incelemelerde 
Elektrik Fakültesi G erinim lâboratuvarları 
için İsveç'ten satmalmmış ve halen Mimarlık 
Fakültesi anfi salonunda bulunan tesis cihaz
larımın bir an evvel inşa edilecek binaya 
nakledilmek, suretiyle faaliyete .geçmesini temi-
nen birinci kısım için (600 000) ve Sismoloji 
Enstitüsünün Elâzığ binası için de (160 000) li
ranın ki, ceman (760 000) liranın 741 nci bina 
yapımı maddesine ilâvesi ve Teknik Üniversite 
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fakülteleri arasında öğretim üyelerinin nakil 
işlerinde kullanılmak üzere bir aded nakil va
sıtasının mubayaası için de yeniden açılan 752 
nci fasla (15 000) lira tahsisat konulması kabul 
edilmek suretiyle (A/2) işaretli cetvel ye
kûnu da tekliften (775 000) lira fazlasiyle 
(6 633 000) lira olarak encümenimizce tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1957 y ı l r 
varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nazaran (1 112 769) lira fazlasiyle 
(19 027 370) lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
teklif edilmiştir. 

Varidatın (15 600 000) lirası umumi bütçe
den yapılan yardımdan, (2 592 370) lirası ge
çen yıldan devreden nakit mevcudundan, ' 
(835 000) lirası da çeşitli varidattan terekkübet-
mektedir. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin fasıl ve 
maddelerine encümenimizce yapılan zamların 
yekûnu olan (975 235) liranın karşılığı umumi 
bütçeden yapılacak yardıma ilâve edilmek 
suretiyle. (B) işaretli cetvel yekûnu da 
(20 002 605) lira olarak encümenimizce tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, fasıl 
ve maddeler üzerinde yapılan tahsisat ilâvele

rinden sonra tahassül eden cetveller yekûnu 
madde metnine aksettirilmek suretiyle ve mü-
taakıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1957 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe .sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Denizli 

M. Karacan 
Günıüşane 

H. Tokdemir 
îzmir 

B. Bilgin 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu-
Ordu 

8. İşbakan 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Antalya 
K. Akmantar 

Diyarbakır 
H. Turgut 

içel 
/ . Gürgen-
Kırşehir 
A. Bilgin 

Niğde 
C. Kavûrmacıoğh 

Seyhan 
Dr. 8. Barı 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Aydın 
Z. TJray 
Erzurum 
Ş. Erker 
istanbul 
N.Â.Sav 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
\ı R. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Trabzon Yozgad 
8. F. Kalaycıoğlu D. Akbel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 13 169 370 lira ve yatırım masrafları için 
de (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 858 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 19 027 370 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1957 bütçe yılında elde edilecek varidat 
Çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın iarh ve tahsiline 1957 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı .Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(P') işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihasiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı, 28 . I . 1953 tarih ve 6035 sayılı 
kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidoldnğn tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince "artırılacak tahsisatlardan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 -

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
lar için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 369 605) lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (6 633 000), lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(20 002 605) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MAJ>DE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılan bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

. MADDB 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 8. — İstanbul Tçknik Üniversitesin
ce gelecek yıllara sari taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir.-

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1957 tarihin
den itibaren* mer'idir. 

MADDE 10» — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
O. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H; A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

B. B. 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
A. Özel 

iktisat ve Ticaret Vekili Sıh. 
A, Aker 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

işletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 

ve îç. Mv 
İT. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili^ 

M. Tarkan 

Veküi 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE. 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. -— Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 65 ) 



M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 

.„ 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

,:- , 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

— 

A/l -

Tahsisatın nev'i 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makine » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

» 

CETVELİ 

Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makine » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekû 

Greçici hizmetliler ücreti 

nu 

Yabancı prof esör ve uzmanlar
la bunlara yardımcı personel 
ücretleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makine » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu ' 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
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 675v 
364 650 
283 050 
194 225 

2 505 800 

282 450 

0 
102 600 
97 000 

213 800 
133 500 
187 500 

9 600 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

. . . . ... -. 

114 750 
783 700 
620 075 
834 275 
578 000 
441 575 

1 541 475 
10 000 

4 92a 850 

425 850 
557 175 
116 875 
720 375 
442 000 
338 300 
271 575 

2 872 150 

364 075 

60 000" 
87 000 
77 000 

198 200 
156 600 
180 000 

- 12 000 

kabul edilen 
Lira 

114 750 
783 700 
620 075 
834 275 
578 000 
441 575 

1 541 475 
10 000 

4 923 850 

469 625 
557 175 
116 875 
720 375 
442 000 
338 300 
271 575 

2 915 925 

364 075 

60 000 
87 000 
77 000 

198 200 
156 600 
180 000 
12 000 

Fasıl yekûnu 744 000 770 800 770 800 
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F. M. 

206 

11 

12 

• 13 

14 
X 

15 

16 

17 

20 
30 

Tahsisatın nev'i 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 
inşaat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Mimarlık Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Makina Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Elektrik Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Maden Fakültesi memurları 
çocuk yammı 
Teknik Okulu memurları ço
cuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

-

5 000 

5 400 

4 000 

7 500 

3 600 

2 850 

1 500 
3 000 
6 000 

38 850 ' 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

5 400 

4 5Ö0 

6 500 

3 600 

3 200 

1 500 
3 000 
6 000 

38 700 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

- 5 000 

5 400 

4 500 

6 500 

3 600 

3 200 

1 500 
3 000 
6 600 

38 700 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 10 000 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 269 402 

12 % 1 ek karşılıklar 48 982 
13 Emekli ikramiyesi 12 000 
14 Sandık yönetim masrafları 21 123 
15. Diğer ödemeler 60 000 

t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fasıl yekûnu 411 507 

7 500 7 500 

302 603 
55 019 
12 000 
15 000 
60.000 

444 622 

302 603 
55 329 
12 000 
15 000 
60 000 

444 932 
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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 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık ^ » 
Makine » 
Elektrik » 
Maden » 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
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 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 395 
2 842 

. 2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

17 163 

36 768 

156 600 
86 400 

189 600 
96 000 
67 800 

596 400 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 395 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

17 163 

36 768 

156 600 
86 400 

189 600 
96 000 
67 800 

596 400 

Emekli, dul ve yetim maaşları 19 000 20 250 20 250 
Yurt içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret ve- harcırahlariyle 
başka masrafları 79 500 75 000 75 000 
4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere-
?wince verilecek ücretler 
nşaat Fakültesi 

Mimarlık » 
Makine » 
Elektrik » 

Maden » 

Fasıl yekûnu 

tkinci kısım yekûnu 

42 000 
2 500 

28 000' 
16 000 
12 000 

100 500 

9 196 257 

42 000 
2 500 

20 000 
16 000 
12 000 

92 500 

10 242 615 

42 000 
2 500 

20 000 
16 000 
12 000 

92 500 

10 286 700 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

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 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Rektörlük kırtasiye 
inşaat Fakültesi kırtasiyesi 
Mimar'ık Fakültesi kırtasiyesi 
Makina Fakültesi kırtasiyesi 
Elektrik Fakültesi kırtasiyesi 
Maden Fakültesi kırtasiyesi 
Teknik Okulu kırtasiyesi 
Rektörlük döşeme 
inşaat Fakültesi döşeme 
Mimavlık Fakültesi döşeme 
Makina Fakültesi döşeme 
Elektrik Fakültesi döşeme 
Maden Fakültesi döşeme 
Teknik Okulu döşeme 
Rektörlük demirbaş 
inşaat Fakültesi demirbaş 
Mimarlık Fakültesi demirbaş 
Makina Fakültesi demirbaş 
Elektrik Fakültesi demirbaş 
Maden Fakültesi demirbaş 
Teknik Okulu demirbaş 
Rektörlük öteberi masrafları 
inşaat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Mimarlık FaMiltesi 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 

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 

' • 

2 500 
1 500 

750 
1 300 
1 000 
1 000 * 
3 500 
2 000 

10 000 
3-000 
4 000 
4 000 
8 000 

20 000 
5 000 
8 000 
3 000 
3 000 
4 000 

* 10 000 
20 000 

"45 000 

3 000 

3 000 

6 000 

4.000 

3 000 

12 500 
100 000 
160 000 

452 050 

2 500 
1 500 

750 
1 300 
1 000 
1 000 
3 500 
2 000 

10 000 
3 000 
4 000 
4 000 
8 000 

20 000 
5 000 
8 000 

* 3' 000 
3 000 
4 000 

10 000 
20 000 
45 000 

3 000 

3 000 

6 000 

4 000 

3 000 

12 500 
100 000 
160 000 

452 050 
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M. Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 İnşaat 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 İnşaat Fakültesi posta ve tel
graf masrafları 

13 Mimarlık Fakültesi posta ve 
telgraf masrafları 

14 Makine 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 İnşaat 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 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul ediien 
Lira Lira Lira 

4 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
3 000 

12 000 
—: ;•—" 

5 000 . 
2 000 
1 000 
1 300 
1 500 
1 000 
4 000 

15 800 

5 000 
2 000 
1 000 
1 3Ö0 
1 500 
1 000 
4 000 

15 800 

2 000 

500 
500 
600 
500 
400 

1 000 
21 800 

750 
750 
750 
750 
750 

2 000 

33 050 * 

2 400 

500 
500 
600 
500 
400 

1 000 
23 000 

750 
750 
750 

1 000 

750 
2 000 

34 900 

2 400 

500 
500 
600 
500 
400 

1 000 
23 000 

750 
750 
750 

1 000 

750 
2 000 

34 900 
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M. 

10 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

52 

53 

54 

55 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
inşaat Fakültesi muvakkat va
zife 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 
inşaat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Mimadık Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Makina Fakültesi ecnebi mem
leketle • harcırahı 
Elekti Ur. Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Maden Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Teknik Okulu ecnebi memle
ketler harcırahı 
inşaat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve 
sair masrafları 
Mimarlık Fakültesi ecnebi pro
fesör v* uzman harcırah ve sa
ir masrafları 
Makine Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve sa
ir masrafları 
Elektrik Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve şa
ir masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
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 

10 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

29 000 

500 

7-000 

5 000 

• 4 000 

5 000 

4 000 

5 000 

2 500 

4 000 

32 000 

19 000 

25 000 

18 000 

15 000 

1 

5 000 

6 000 
-

15 000 

10 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

29 000 

500 

7 000 

5 000 

4 000 

5 000 

4 000 

5 000 

2 500 

4 000 

32 000 

19 000 

25 000 

18 000 

15 000 

1 

5 000 

6 000 

15 000 

10 000 

( S. Sayısı : 65) 
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Tahsisatın hev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe. Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

56 Maden Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sa
ir masrafları 6 500 13 000 13,000 

72 İnşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 20 000 20 000 25 000 

73 Mimarlık Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 

* .. ve masrafları 12 500 12 500 15 000 
74 Makina Fakültesi yurt içi arat

tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 20 000 25 000 25 000 

75 Elektrik Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 12 500 12 500 15 000 

7i> Maden Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 18 000 18 000 25 000 

77 Teknik Okulu yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve • * 
masrafları 10 000 10 000 10 000 

71 
72 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

282 500 

6 000 

0 
0 

0 

798 840 

- ^93 001. 

6 000 

0 
0 

0 

830 751 

310 001 

6 000 

2 000 
1 000 

3 000 

850 751 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 7 000 7 000 7 000 

(S. Seyui: 65) 
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F. M. 

407 

Tahsisatın nev'i 

30 
40 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Gerivertlecek paralar 
Mahkeme hare ve masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
5 000 

1 1 
5 000 5 000 

417 
420 

• 

fr 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Fasıl yekûnu 
* 

Vergi ve resimler 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » ' 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

r 
Fasıl yekûnu 

5 001 

1 000 

60 000 
20 000 

170 000 
120 000 
70 000 
30 000 

470 000 

5 001 

1 000 

80 000 
20 000 

200 000 
140 000 
90 000 
40J)00 

570 000 

5 001 

1 000 

80 000 
20 000 

200 000 
*140 000 

90 000 
40 000 

570 000 

421 İnşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 7 000 

422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 15 000 

423 İnşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 4 000 

424 Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş-
"' tir ma Kurumu her çeşit mas

rafları 7 000 
425 Unescoteknik yardımr île açı

lan ve idaresi 1 T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 45 000 

426 1. T. Ü Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 40 000 

427 1. T. Ü. Teknik haberleşme 
merkezi her çeşit masrafları 34 000 

7 000 

45 000 

6 000 

20 000 

45 000 

40 000 

40 000 

7 000 

45 000 

6 000 

20 000 

70 000 

40 000 

40 000 
(S, Sayısı : 65 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edi'en 
Lira Lira 

428 1. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitü
sü her çeşit masrafları 80 000 80 000 80 000 

429 Motorlar Enstitüsü her çeşit 
masrafları 25 000 45 000 45 000 

430 Malzeme ve îmal Usulleri Ens
titüsü her çeşit masraflan 25 000 50 000 50 000 

431 Türk Gemi Endüstrisi Ensti
tüsü her çeşit masrafları 25 000 50 000 50 000 

432 Beynelmilel Stajyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit masrafları „ 10 000 10 O00 10 000 

433 Cigre Türkiye Merkezi her çe-
, şit masrafları 2 000 2 000 2 000 

434 Elektroteknik Kurumu her çe
şit masrafları 5 000 5 000 5 000 

435 Topografya arazi kampı her • 
çeşîlrmasrafları • -

12 
16 

.- 17 

451 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

.17 

21 

inşaat Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Rektörlük satmalma ve abone 
înşaat Fakültesi satmalma ve 
abone 
Mimarlık Fakültesi satmalma 
ve abune ' 
Makina Fakültesi satmalma ve 
abone 
Elektrik Fakültesi satmalma 
ve abone 
Maden Fakültesi satmalma ve 
abone 
Teknik Okulu satmalma ve 
abone 
Rektörlük başka her çeşit mas
rafları 

(S . Sayısı : 

25 000 
16 000 

* 10 000 

51 000 

35 000 

33 500 
y 

20 000 

50 000 

30 000 

30 000= 

30 000 

30 000 

: 65) 

35 000 
25 000 
12 500 

72 500 

• 
35 000 

33^00 

20 000 

50 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

35 000 
25 000 
12 500 

72 500 

38 500 

37 000 

22 000 

55 000 

• 33 000 

33 000 

33 000 

33 000 



39 

M. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Tahsisatın nev'i 

İnşaat Fakültesi başka her çe
şit masrafları 
Mimarlık Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 
Makina Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 
Elektrik Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 
Maden Fakültesi başka her çe
şit masrafları 
Teknik Okulu başka her çeşit 
masrafları 

Fasıl yekûnu* 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

90 000 
-

40 000 

95 000 

60 000 

38 000 

30 000 

611 500 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

90 000 

40 000 

95 000 

60 000 

38 000 

30 000 

611 500 

Eneümenee 
kabul edilen 

Lira 

99 000 

44 000 

104 500 

66 000 

41 800 

33 000 

672 650 

ült 
» 
» 
» 
» 
1 

/ 

;esi 

Fasıl 

•. 

yekûnu 

15 000 
10 000 
20 000 
15 000 
13 000 

1 

73 001 

15 000 
10 000 
20 000 
15 000 
13 000 

1 

73 001 

15 000 
10 000 
20 000 
15 000 
13 000 

1 

73 001 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masraf
ları • 

12 İnşaat I 
13 Mimarlık 
14 Makina 
15 Elektrik 
16 Maden 
17 Teknik Okulu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

11 Rektörlük milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma 
payı 2 000 2 500 2 500 

22 inşaat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 6 000 6 000 6 000 

23 Mimarlık Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 4 000 4 000 * 4 000 

24 Makina Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 6 000 6 000 6 000 

(8. Sayı» i 95)' 
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M. Tahsisatın nev'l 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edLen 
Lira Lira 

25 Elektrik Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 4 000 4 000 4 000 

26 Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin hsrcırah ve masrafları 4 000 4 000 4 000 

27 Teknik Okulu kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları. 
Kurslar umumi masrafları 

Dördüncü kısmı yekûnu 

28 000 

15 000 
7 000 

1 592 502 

28 500 

15 000 
15 000 

1 843 502 

28 500 

15 000 
15 000 

1 929 652 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 1 000 , 1 000 1 000 
Eski yular borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçlan 
20 1928 - 1951 » » 

Fasü yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

t 

5000 
1 , 

5 001 

1 

6 002 

5 000 
İ v 

5 001 

1 

6 002 

5 000 
1 

5 001 

1 

6 002 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 

12 inşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 

18 000 
11 000 
13 000 
11 000 
5 000 

18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 

18 000 
12 000 
16 500 
12 000 

7- 000 
( S. Sayısı -. 65 ) 
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R M. 

17 

Tahsisatın nev'i 

Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

15 000 

73 000 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 

90 500 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

25 000 

90 500 

602 Teknik Üniversite ve Teknik 
-' - Okulu Talebe Birliklerine yar

dım 
11 Üniversite Talebe Birliği 
17 Teknik Okulu Talebe Birliği 

Fasıl yekûnu 

603 Talebe kantinlerine yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

5 000 
0 

5 000 

100 000 
, .... t 
. 178 000 

4 000 
2 000 

6 000 

150 000 # 

'246 500 

4 000 
2 000 

6 000 

200 000 

296 500 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

9 196.257 
798 840 

1 592 502 
6 002 

178 000 

11 771 601 

10 242 615 
830 751 

1 843 502 
6 002 

246 500 

13 169 370 

10 286 700 
850 751 

1 929 652 
6 002 

296 500 

13 369 605 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 200 000 250 000 250 000 
( S. Salısı : 65 ) 
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M. 

L2 
13 
14 
15 
16 
17 

• 
Tahsisatın nev'i 

Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden •-» 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
13 000 
5 000 

173 000 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
40 000 
10 000 

205 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
40 000 
10 000 

205 000 

O - Satmalma, yapı, tesis ve ^ - . 
sermaye tahsisleri 

Arsa bedeli 670 000 20 000 20 000 
Bina yapımı 1 400 000 1 700 000 2 460 000 
Özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvannm tesis -ve in
şası * 1000000 1000000 1 000 000 
İstanbul Fen Fakültesi ile 
müştereken tesis edilecek re
aktörün gerektirdiği1 her çeşit 
masraflar 700 000 600 000 600 000 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Satmalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makine » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

20 000 
410 000 

32 000 
583 000 
480 000 
150 000 
325 000 

2 000 000 

20 000 
410 000 

40 000 
583 000 
480 000 
200 000 
350 000 

2 083 000 

20 OOO 
410 000 

40 000 
583 000 
480 000 
200 000 
350 000 

2 083 000 

Taşıt satmalma (Rektörlük 
için) 0 0 15 000 

Yatıranlar yekûnu 6 143 000x 5 858 000 6 633 000 

( S. Sayısı : 65 ) 
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fi - CETVELÎ 

1956 1957 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 Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler 9 301 762 9 742 000 9 942 235 

2 Yatırımlar için verilenler 6 143 000 5 858 000 6 633 000 

Fasıl ytkûnu 15 444 762 15 600 000 16 575 235 

2 Harçlar (kayıt, imtihan ve dip
loma hacları) 362 000 450 000 450 000 

3 Çeşitli varidat 
1 , Kitap satışından elde edilenler 70 000 75 000 75 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc-

4 
5 

retleri 
3 Diğer çeşitli varidat 

Fasıl yekûnu 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen na
kit 

150 000 
50 000 

270 000 

1 

1 837 838 

225 000^ 
60 000 

360 000 

25 000 

2 592 370 

225 000 
60 000 

36Q 000 

25 000 

2 592 370 

UMUMÎ YEKÛN 17 914 601 19 027 370 20 002 605 

C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 18 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

( s ! Styısı : 65 ) 



G. 

D • CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Rektörlük 

4 Daktilo (yabancı dil bilir) 

Memur 

1 Spiker 

5 Memur 

4 Daktilo 

Muhasebe Müdürlüğü 

Merkez Bakım ve î§letme Servisi 

1 Şef teknisiyen 
2 Elektrik tesisatçısı 

Telefon » 
Usta 

Kaloriferci ustası 

Santralci 
» 

Bahçivan 
Başbahçivan 
itfaiyeci 

Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
6 

350 
300 
250 
200 
175 
150 
250 
200 
250 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

400 
350 
300 
250 
225 
250 

625 
350 
350 
300 
225 
175 
100 
300 
150 
125 
100 
175 
150 
150 
200 
175 
200 
150 
100 
150 
100 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Hastabakıcı 

1 Doktor 

1 200 
1 150 
1 150 

64 

Sismoloji Enstitüsü 

1 Elektrik teknisiyeni 
Mekanik > 
Teknisiyen (Sismolog) 

» (Rasıt) 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
2 Laborant (Taşrada) 

» (Merkez) 
5 Memur 
6 Hademe (Taşrada) 

» (Merkez) 
Teknisiyen (Jeofizisyon) 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 

550 
550 
350 
350 
300 
200 
200 
200 
100 
100 
625 

15 

Sivil Havacılık Enstitüsü 

1 Teknisiyen 
» . 

4 Memur 
Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Teknik haberleşme merkezi 

1 Teknisiyen (Şef) 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Memur 

550 
400 
300 
250 
250 
300 

1 
1 
4 
1 
1 
1 

625 
400 
350 
300 
250 
225 

(S, Sayısı : 65) 



G. Memuriyetin nev'i 
• — '38 — 

Aded Ücret ö. 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

1 Teknisiyen 
5 Memur 

» 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Arşivci 
3 Şoför 

» 
6 Hademe 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

12 

400 
350 
300 
300 
300 
250 
225 
125 

Beynelmilel stajyer öğrenci 
mübadelesi Türkiye merkezi 

1 Teknisiyen 1 475 
5 Memur (Yabancı dil bilir) 1 550 
4 Daktilo » » » 1 350 

İnşaat Fakültesi 

1 Teknisiyen 
Yapı elemanları teknisiyeni 
Teknisiyen 
Desinatör 

5 Memur 
2 Marangoz ustası 

Makine ustası 
Duvarcı » 
Kârgir model ustası 
Tesis, teknisiyeni 
Usta 
Modelci 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Usta 

Fotoğraflı 
Usta 

1 Teknisiyen 
Ozalitçi 

2 Usta 
Laborant 
Usta 

25 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
2 

625 
625 
475 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
225 
200 
200 

Memuriyetin nev'i 

Fotoğraf 
Laborant 
Usta 
Laborant 
Dağıtıcı 

Hademe 

Bekçi 

Aded 

1 
4 
1 
4 
1 
5 
7 
6 
4 

95 

Ücret 

200 
175 
175 
150 
150 
100 
100 
125 
100 

Zemin mekaniği araştırma kurumu 

1 Şef teknisiyen l 625 
Mütehassıs teknisiyen 1 550 

Su îşleri araştırma kurumu 

1 Lâboratuvar teknisiyeni 1 

Mimarlık Fakültesi 

1 Fotoğrafçı 
4 Daktilo 
5 Memur 
2 Laborant 
6 Hademe 

» 

1 Modelci 
Mülâjcı 
Mikrofilimci * 
Ozalitçi 

2 Usta 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Memur 
1 Teknisiyen 

» 
2 Usta 
6 İşçi 

400 

1 
2 
1 
2 
4 
3 
i 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
3 
1 
2 

27 

350 
175 
150 
175 
125 
100 
350 
200 
250 
200 
300 
300 
250 
400 
625 
350 
200 
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1 
2 

1 
4 

1 

2 

6 
5 

1 
6 

3 
2 

1 

5 

^ 

1 

' 
Memuriyetin nev'l 

Makine Fakültesi 

Teknisiyen 
Atelye şefi 
Usta 

» 
» 
» 

Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

> 
Modelci 
Proje ressamı 
Ressam 
Laborant 

T» 

» 
Hademe 
Memur 

» 
Makinist 
îşçi 

» 
Bekçi 
Gece bekçisi 
Şoför 
Usta 
Kaynakçı ustası 
Ziraat teknisiyeni 

» makinisti atelye şefi 
» makinisti 

Döküm teknisiyeni 
Oto tamir teknisiyeni 
Kaynakçı teknisiyeni 
Memur 

» 

Isı tekniği ve ekonomisi 
araştırma kurumu 

Teknisiyen 

— 3 9 -
Aded Ücret 

19 
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 
1 
1 
1 
1 
1 

125 

1 

625 
350 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
175 
250 
150 
225 
475 
350 
250 
175 
"I ETA 

150 
100 
100 
150 
250 
200 
150 
100 
125 
125 
175 
300 
250 
400 
350 
300 
400 
400 
400 
300 
350 

475 

( S. Say 

G. 

1 
2 

1 
2 
6 

4 
2 

1 
2 
6 

Memuriyetin nev'i 

Motorlar Enstitüsü 

Daktilo (yabancı 
Laborant 

» 
Atelye şefi 
Usta 
îşçi 

» 

dil bilir) 

Aded 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 

14 
• n i 

Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Laborant 

Atelye^ şefi 
Usta 
îşçi 

» 

^ 

1 
1 
1 

1-
1 
3 
4 
2 

13 

Ücret 

300 
200 
175 
300 
250 
150 
100 

* " ' i • 

300 
200 
175 
300 
250 
150 
100 

Türk Gemi Endüstrisini İlerletme Enstitüsü 

4 
2 

1 
2 
6 

1 

1 

5 
4 
5 

ısı : 

Daktilo (Yabancı 
Laborant 

» 
Atelye şefi 
Usta 
îşçi 

» 

dil bilir) 

Elektrik Fakültesi 

Teknisiyen 

Harita ressamı 
Ressam 
Memur 
Daktilo (Yabancı 
Memur 

» 

65) 

dil bilir) 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 

13 

18 
12 

1 
1 
2 
2 

. 1 
1 

300 
200 
175 
300 
250 
150 
100 

625 
400 
400 
350 
250 
300 
250 
350 



G. Memuriyetin nev*i 
— 4 0 -

Aded Ücret I G. 

2 Laborant 
2 Usta 

» 
5 Memur 
2 Laborant 

» 

» 
6 Hademe 
6 Bekçi 

Maden Fakültesi 

1 Teknisiyen 
Şef teknisiyen 
Teknisiyen^ 

» 
Sürveyan 
Ressam 
Atelye şefi 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
. Daktilo 

5 Memur 

2 Usta 
» 

Laborant 
» 

6 Dağıtıcı 
îşçi 
Şoför 

2 
6 
4 
2 
11 
1 
2 
2 
11 
4 
2 

85 

11 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
14 
1 
1 
7 
1 

300 
225 
200 
175 
175 
175 
150 
125 
100 
100 
125 

625 
550 
475 
250 
300 
350 
350 
300 
250 
250 
200 
300 
200 
175 
150 
125 
100 
225 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 

Teknik Okulu 

Şef teknisiyen 
Marangozhale şef teknisiyen 
Duvarcılık şef teknisiyen 
Teknisiyen 
Kaynak teknisiyen i 
Teknisiyen 

Desinatör 
2 Usta. 

» 
» 

Laborant \ 
» 
» 

5 Memur 
Hastabakıcı 

4 Daktilo (yabancı dil bilir) 
5 Kaloriferci 
3 Şoför 
6 Başhademe 

Gece bekçisi 
Hademe 
Bahçivan 
Hademe 

îşçi 

Aded Ücret 

10 100 

71 

625 
625 
625 
550 
550 
475 
400 
350 
400 
350 
300 
250 
300 
250 
225 
200 
350 
225 
250 
300 
250 
125 
100 
100 
125 
125 
125 
125 

2 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
1 
5 
2 
3 

63 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profesör ve uzmanlarla 

bunlara yardımcı personelin ücreti 
11 Rektörlük 
12 înşaat Fakültesi 
13 Mimarlık Fakültesi 
14 Makina Fakültesi 
15 Elektrik Fakültesi 
16 Maden Fakültesi 
.17 Teknik Okulu 

G - CETVELİ 

Kanım 
No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 
6034 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

Maden Fakültesinin binalariyle lâboratu-
varlarının inşa ve tesisi hakkında Kanun 
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L - CETVELÎ 

Memuriyetin nev'i Ad e d Maaş 

inşaat Fakültesi 

A) . öğretim üyesi 

Doçent 

Profesör 
» 

B) öğretim yardımcıları 

Asistan 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

Profesör 
Doçent 

B) öğretim yardımcıları 

50 

B) öğretim yardımcıları 

Asistan 14 35 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

90 
80 

3 60 

D. Memuriyetin nev'i 

9 Asistan 
10 » 

Maden Fakültesi 

A) Öğretim üyesi 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
6 Doçent 
8 » 

Aded Maaş 

B) öğretim yardımcıları 

9 Asistan 

Teknik Okulu 

A) öğretim üyesi 

Asistan 

40 
35 

1 
1 

1 

125 
100 
90 
70 
50 

40 

1 
0 

o 

80 
50 

50 

3 
7 
8 
9 

10 

12 
11 
11 

Öğretmen 
öğretmen 

» 
» 
» 

B) 

Büro memuru 
Hesap memuru 
Şube kâtibi 

Memurlar 

1 
2 
2 
6 
6 

1 
1 
2 

100 
60 
50 
40 
35 

25 
30 
30 
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R - CJ5TVELÎ 

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 
Araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğrencilere muayyen tarifeli vasıta

larda ikinci ımevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile seyahat
ler müddetince 6245 sayılı Kanunla tesbit edilen asgari yevmiye haddini geçmemek şartiyle fa-
küülteler yönetim kurullarınca belirtilecek' zaruri masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Lâboratuvar ve atelyeler işletme masrafları 
Lfıboratuvar, 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, 
bunların 500 lirayı geçmiyen badana işleri, lâboratuvar ve atelyelerde muvakkat olarak çalıştırı
lan uzman ve işçilerin ücretleri, ilân ücretleri, lâboratuvar ve ately elerde yapılan işin ve iş yerinin 
hususiyeti icabı giyilmesi mecburi olan her çeşit giyim eşyası masrafları, lâboratuvar ve atelye ola
rak çalıştırılan otobüslerle diğer vasıtaların istihlâk ettikleri"benzin ve her çeşit yağlarla bu vası
taların tamir masrafları, sigorta primleri ve Trafik Resimleri bu 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 
Yönetmeliğinde yazılı her türlü masraflarla ecnebi talebelerin memleketimizdeki iskân, ve ia* 

şeleriyle bunların iş yerleriyle temaslarını temin etmek üzer£ çalıştırılacak tercüman, işçi gibi 
personelin ücretleri, Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek teknik stajyerlerin dil imti
hanlarını yapacaklara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 435 - Madde 1 2 - 1 6 - 1 7 — Topografya ve jeoloji arazi kampları her çeşit masrafları 
Kampta vazifeli öğretim üüye ve yardımcılariyle hizmetlilerin harcırah ve yevmiyeleriyle öğ

rencilerin 6245 sayılı Kanunla tesbit edilen asgari yevmiyeyi geçmemek şartiyle fakülteler yönetim 
kurullarınca belirtilecek zaruri masrafları karşılıkları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 - Madde 21 : 29 —.Yayın masrafları 
Öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile diploma baskı ve yazdırma ücreti, senato 

kararlariyle üye dayetiye kartları ve kılavuz, yönetmelikle benzerlerinin baskı ücretleri de. bu ter
tipten ödenir. 

?' - ~ . . . Yasû ^ — g p o r 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 

•( S. Sayısı : 65 ) 
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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 
bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetine ve takım oyun bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanla
rının ücreti. 

Fasıl 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
Üniversite lönetim kurulunca tesbit edilecek esaslar dâhilinde fakülteler yönetim kurullarınca 

yapılacak yardımlar. 

Fasıl 603 — Talebe kantinlerine yardım 
Üniversite yönetim kurulunca tesbit edilecek esaslara göre yapılacak yardımlar bu tertipten 

ödenir. 

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 — İstanbul 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 - Madde 11-17 — Satınalınacak makine, alet ve malzemeler 
Bektörlük 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, pıpje 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 bunların 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. 

/ 
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Bütçe Kanununun i. maddesi gereğince hazırlanan 1956 yılma ait kadrolar 

İstanbul Teknik Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

(Vekiller Heyetinin 10 . 111 . 1956 tarih ve 4/6896 sayılı karariyle) 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti Proje ve kontrol bürosu şefi 
Yüksek mimar 
Yüksek mühendis (Statikçi) 

» » (Tesisatçı) 
Baş sürveyan 
Sürveyan 
.Ressam 
Sekreter 
Daktilo 

Yekûn 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

1 
5 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 

875 
875 
875 
875 
750 
550. 
475 
350 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 500 
52 500 
21 000 
31 500 
9 000 
26 400 
5 700 
4 200 
3 200 

163 800 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesinde ihdas ediln gece kurslarında çalıştınla-
cak öğretmenler için 1956 malî yılma ait bir yıllık kadro cetveli 

204 12 Yabancı profesör ve 
uzmanlarla bunlara 
yardımcı personelin 
ücreti 

(Jece kursu öğretmeni 

inşaat Fakültesi 

Prof. veya Uzman 
» î» » 
» » » 
» » » 

Uzman 
» 

12 350 12 50 400 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2600 
2500 
2000 
1900 
500 
350 

6 
12 
12 
12 
12 
12 

15 600 
30 000 
24 000 
22 800 
6 000 
4 200 

102 600 

Mîmarhk Fakültesi 

İS Prof. veya Uzman 

Uzman 

1 2500 
1 2500 
1 2000 
1 1700 
1 350 

12 
8 
8 
12 
12 

30 000 
20 000 
16 000 
20 400 
4 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i femuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Teknik yardımdan davet olu-' 
nacak Prof. veya uzman (*) 1 6 400 

97 000 

Makine Fakültesi 

14 Prof. veya uzman 
» » » 

Profesör 
Prof. veya uzman 

» » » 
Profesör 
Prof. veya uzman 

» » » 
Prof. veya uzman 
Teknik yardımdan davet 
nacak Prof. veya uzman ( 

olu-
•) 

2 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
2 

1 

3000 
3000 
2600 
2500 
2500 
2000 
800 
700 
500 

4 
•> 
12 
6 
4 
12 
12 
12 
12 

24 000 
18 000 
31 200 
30 000 
40 000 
24 000 
19 200 
8 400 
12 000 

7 000 

213 800 

Elektrik Fakültesi 

15 Prof. veya uzman 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Uzman tercüman 
» » 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

3000 
3000 
2500 
2000 
675 
625 
325 

12 
4 
12 
12 
12 
12 
12 

36'000 
24 000 
30 000 
24 000 
8 100 
7 500 
3 900 

133 500 

(*) 6114 say ıh Kanun gereğince teknik yardım fonundan ZJNJSSCO vasıtasiyle getirtilecek ut
mana güünde net olarak verilecek 23 lira ücret karşılığı 
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Hizmet 

Beheri müddeti Tutarı 
F. M. • Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

16 

Maden Fakültesi 

Ord. Prof. veya Prof. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Uzman 
» 

2 
3 
1 
2 
2 
1 

3000 
3000 
2500 
700 
1090 
545 

12 
4 
12 
12 
12 
12 

72 000 
36 000 
30 000 
16 800 
26 160 
6 540 

187 500 

Teknik Okulu 

17 Uzman 2 400 12 9 600 

»e<< 

r 
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Devre : X C C 
fettan: 3 S. SAYISI : OD 

1957 Yılı 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 



Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/575) 

I 

T. C. 
Başvekâlet 30 Kasım 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-475/3877 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Üniversitesi 1957 yılı 'bütçesi (hakkında 'hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Ve
killeri Heyetince 30.XI.1956 tarihinde 'kararlaştırılan kanım lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Ankara Üniversitesi 1957 yılı bütçe lâyihası 

ESBABI MUCÎBESÎ 

Arikara Üniversitesi 1957 yılı bütçe lâyihasının tetkikinden de anlaşılacağı üzere "bu yıl muham
men sarfiyat yatırımlar da dâhil olduğu 'halde 23 389 910 lira olarak 'bağlanmış olup 1956 yılı büt
çesine nazaran 487 060 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

1. Rektörlük maaşlarında geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 

Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi : 
201/12 maaş tertibindeki 23 500 lira fazlalık profesör ve doçentlik sürelerini doldurmuş olanla

rın terfilerini sağlamak maksadiyle 125 liralık 2 profesör ve 70 liralık üç doçent kadrosunun (L) 
cetvelinden serbes bırakılmasından husule gelmiştir. 

Fen Fakültesi : 

Bu fakültede terfi müddetlerini doldurmuş profesör ve doçentlerle yeniden doçentliğe terfi ede
ceklere imkân sağlamak maksadiyle (L) cetvelinden üç aded 100 liralık profesör 1 aded 60 liralık 
doçent kadrosu serbes bırakılmış ise de halen mevcut münhaller ve 2 aded 90 'bir aded 80 liralık 
profesör kadrosunun (L) cetveline alınmış olmasından bu tertibe tahsisat ilâve edilmemiştir. 

Hukuk Fakültesi : 

Bu fakültenin 201/14 maaş maddesindeki 11 150 lira fazlalık (L) cetvelinde bulunan 70 lira 
maaşla 2 doçent kadrosunun serbes bırakılmasından hâsıl olmuştur. 

Tip Fakültesi : 

Bu fakültenin de 201/15 maaş maddesinde görülen 92 510 lira fazlalık 5 senelik müddetlerini 
doldurmuş bulunan profesör ve doçentlerin terfilerini sağlamak maksadiyle 1 aded 90 lira, 5 aded 
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Fasıl M. 
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Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

Fasıl M. 

1 2 

Fasıl yekûnu 

Umumi yekûn 

Yanlış Doğru 

5 057 500 3 557 500 
5 457 500 3 957 500 
5 951 501 4 451 501 

5 951 501 4 451 501 
23 361 531 21 861 531 
26 547 440 25 047 440 
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80 liralık profesör 'kadrosiyle 6 aded 60 liralık doçent kadrosunun (L) cetvelinden serbes bırakıl
masından ileri gelmiştir. 

Veteriner Fakültesi : 
201/16 maaş tertibinde 16 125 lira fazlalık 1 aded 80 liralık profesör, 1 aded 60 liralık doçent 

kadrosunun (L) cetvelinden serbes bırakılmış olmasından ileri gelmiştir. 
Ziraat Fakültesi : 

Bu fa'kültenin 201/17 maaş maddesinde, geçen yıla nazaran 29 325 lira bir fazlabk arz etmekte 
olup, bu fazlalık (L) cetvelinden serbes bırakılan 4 aded 60 liralık doçent kadrosundan ileri gel
miş bulunmaktadır. 

İlahiyat Fakültesi: 

Geçen yıl maaş maddesindeki tahsisat aynen konulmuştur. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 

Geçen yıl maaş maddesindeki tahsisat aynen konulmuştur. 

101/20 açık maaş: Açıkta bulunan 2 memurun açık maaşlarını karşılamak üzere 7 000 lira tek
lif edilmiştir. 

2. 202 ücretler: 

Bu fasıldaki 396 105 lira fazlanın beyanı aşağıda arz edilmiştir. 

Lira Dairesi İzahat 

9 350 
43 775 
52 275 
22 525 

190 405 
11 900 
50 150 

425 
15 300 

Rektörlük 
Dil - Tarih 
Fen ] 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal 6. 

ve 
1 

Coğrafya Fakültesi 
fakültesi 

•» 
» 
» 
» 
» 
» 

Büyük hamlelerle tekâmül etmekte bulunan Fa
kültelerin büro ve iç hizmetlerinin mevcut az 
ücretli elemanlarla gördürmek mümkün olma
dığından ve yeniden ihdas olunan kürsüler için 
ilâve olunan kadrolar dolayısiyle geçen yıl tah
sisatı 396 105 lira artırılmıştır. 

396 105 
3. 203 geçici hizmetler ücreti: 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
4. 204 ecnebi Prof. ve uzmanlar ücreti: 
Bu bölümün tahsisatı Ziraat Fakültesinde mevcut 3 profesörden birinin kadrosu kaldırılmış ol

masından 12 000 lira indirilmiş. Fen Fakültesine 2 500 liralık bir profesör kadrosu ilâve edildi
ğinden 30 000 lira artırılmıştır. 

206. 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar: Geçen yıl tahsisatı aynen ko
nulmuştur. 

207.. Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı: Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

209. Emekli keseneği, 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38, 39 ncu 
maddeleri gereğince yapılacak ödemeler. 
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Bu fasla ilâve olunan 18 119 lira fazlalık (L) cetvelinden serbes bırakılan kadrolar ile ücretlere 

yapılan zamlar dolayısiyle hâsıl olmuştur. 

217. 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı: Geçen yıl tahsisatı aynen ko
nulmuştur. 

219 — 4936 sayılı Kanun mucibince verilecek üniversite tazminatı : 

(L) cetvelinden alman profesör, doçent ve asistan kadrolarına mütenazır olarak bu fasla da 
11 400 lira ilâve olunmuştur. 

223 — Yurdun içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve harcırahlariyle baş
ka masrafları : 

Devamlı olarak fakültelerde vazifelendirilmelerine imkân bulunanuyan beynelmilel şöhrete 
sahip ilim adamlarına konferanslar verdirilmek suretiyle fakülte mensuplarının istifadelerini te
min maksadiyle Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesine 5 000, Siyasal Bilgiler Fakültesine 2 000 lira 
ilâve edilmek suretiyle geçen yıl tahsisatı 24 005 liraya iblâğ edilmiştir. 

301 — Büro masrafları : 

Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma masraflarını ihtiva eden bu fasla 
çeşitli ihtiyaçlara binaen geçen yıl tahsisatı kâfi gelmemiştir. Bu sebepten ötürü 1957 yılı bütçe
sine 45 100 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

303 — Basılı kâfıt ve defterler : 

Baskı ve kâğıt ücretlerinin artmış olması ve her gün biraz daha tekâmül eden fakültelerin ih
tiyaçlarım karşılamak üzere 700 lira ilâve edilmiştir. 

304 — Posta^ telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 

Her gün biraz daha büyüyen ve artan fakülteler hizmet ve teşkilâtlarının ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için bu fasla da 5 750 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

306 — Giyecekler : 

Müstahdemin ve hadem,e kadrolariyle kumaş, ve dikiş fiyatlarının artmış olması geçen sene 
verilemiyen paltoların bu sene kısmen tedariki maksadiyle bütçeye 10 500 lira ilâve edilmiştir-. 

307 — Harcırahlar : 

Daimî, muvakkat, araştırma, ecnebi memleketler ve ecnebi profesör ve uzmanların harcırahla
rını ihtiva eden bu fasla ihtiyaca binaen 15 500 lira ilâve edilmiştir. 

308 — 4598 sayılı Kanun mucibince yapılacak tedavi masrafları ve harcırahları : 

Geçen yıl bütçesiyle fakültelere konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 3 000 lira ilâve edilmiştir. 

309 — Taşıt masrafları : 

Fen Fakültesine ait vasıtanın tamirinin temini maksadiyle q^qen yıl tahsisatına 2 000 lira ilâ
ve edilmiştir. 

403 — Temsil masraftan : 

Geçen yıl bütçesindeki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

407 — Geriverilecek paralar : 

Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
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419 — Mahkeme masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı olan 4 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili he!r çeşit masrafları : 
öğretimle ilgili her çeşit alât ve levazımat fiyatlarındaki artışla, beraber bilhassa Fen ve "Vete

riner, Ziraat, Tıp fakültelerinin lâboratuvar malzemesi için bu sene bütçesine 150 000 lira fazla 
tahsisat konulmuştur. 

421 — Ziraat Fakültesinde çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma 
ve incelemelerin her çeşit masrafları : 

Bu sene de geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 
S"' 

422 — Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Doğu ve Orta Batı - Anadolu araştırma 
istasyonlarının her çeşit masrafları : 

Bu sene de geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 

423 — Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit masrafları : 

Bu sene de geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 

424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları : 

Çeşitli ihtiyaçlara binaen bu fasla 72 151 lira fazla tahsisat istenilmektedir. 
432 — Nebraska ve New - York üniversiteleri ile yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit 

masraflar : 

Nebraska Anlaşması gereğince bu yıl Amerika'ya gönderilmiş olup 1957 yılında yurda dönecek
lerin ve yine bu anlaşmaya istinaden 1957 yılında yurdumuza gelecek olan öğretim üyeleriyle ilgili 
tesis ve malzeme masraflarını karşılamak üzere 49 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

433 — Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı aynen kabul edilmiştir. 

434 — Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı aynen kabul edilmiştir. 

435 — İdari İlimler Enstitüsü her çeşit masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı aynen kabul edilmiştir. 

436 — Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı aynen kabul edilmiştir. 

437 — İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen kabul edilmiştir. 

438 — Türk İslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen kabul edilmiştir. 

451 — Yayın masrafları : 
Tekâmül halinde bulunan ve her gün birçok ihtiyaçlarla karşılaşan fakültelerin yayın masraf

larını karşılamak üzere 25 000 lira ilâve edilmiş-tir. 
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452 — 4489 Bayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin her çeşit 

masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

459 — Spor masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

501 — Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

502 — Eski yıllar borçları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

505 — Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. , 

601 — Muhtaç talebelere yapılacak yardımlar: 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

602 — Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

604 — Vehbi Koç öğrenci yurduna yardım : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
İlahiyat, Hukuk, Ziraat Fakültelerine ceman 68 999 lira ilâve edilmiştir. 

741 — Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri : 
Fakültelerin ihtiyaçlarına binaen taleb ettikleri tahsisat yekûnu geçen yıla nazaran 532 500 lira 

eksiği ile teklif edilmiştir. 

BEYANI : 

Lira Dairesi 

125 000 
2 000 000 

150 000 
225 000 

2 500 000 

Tıp Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Veteriner Kakültesi 

( S. Sayısı : 66 ) 



Rapor 
6.1. 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ankara Üniversitesinin 1957 yılı bütçesini tetkik etmiş bulunuyoruz. Bu bütçe geçen yıla naza
ran 487 060 lira bir fazlalık göstermektedir. Buna göre 1950 yılından bu yana Ankara Üniversitesi 
bütçesinde % 314 gibi mühim bir artış nispeti elde edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu neticeye rağ
men üniversite, kuruluşunda derpiş edilmemiş olan birçok ihtiyaçların tazyikinden henüz kurtulmuş 
olmaktan uzak görülmektedir. Kürsü ve enstitülerin yıldan yıla taaddüdü, diğer taraftan öğrenci 
sayısının her fakültede mühim nispetlerde çoğalışı ve kalkmma içinde memleketimizin vatanda ihdas 
etmiş olduğu müsait şartlar yeni yeni ihtiyaçlar tevlidetmekte ve her sene artan bütçe tahsislerine rağ
men şimdi bir olgunlaşma şevk ve gayreti içinde çalışan bu müesnsesemiz âdeta bir kuruluş devresi 
zaruretleriyle karşı karşıya gelmektedir. Dersancler, lâboratuvarlar çok daha az talebe için düşü
nülerek kurulan bunlar ve bütün tesisler öğretimi ve araştırmayı işkâl edecek bir tehacüme sahne 
olmakta, bu hal bilhassa Öğretimde aksaklıklar husule getirmektedir. 

Bundan başka, Ankara. Üniversitesinin toplu halde ve bütün bir manzume olarak kurulmamış 
olmasının ihdas ettiği dağınıklık da ayrı müşkülât yaratmaktadır. Fakültelerin çok dağınık oluşu ve 
Üniversite Rektörlüğünün bütün fakültelere şâmil fonksiyonları ile merkezî bir muhitte tesis edile
memişi bulunması çalışmada daha ahenkli bir beraberliğin teminine imkân vermemekte, birçok mev
zularda fakülteleri ayrı ve mükerrer mesaiye mecbur etmek suretiyle zaman, mekân ve eleman isra
fına sebebolmaktadır. Raportörleriniz bu durumun bir an evvel ıslah edilmesini çok zaruri görmüşler
dir. Bunun içindir ki, müstaceliyet hali kesbetmiş olan inşa ve tevsie mütaallik bâzı mevzuları teklif 
olarak huzurunuza getirmeye karar vermişlerdir. Maksadın geniş çapta ve esaslı surette istihsali için 
ise bugün ihtiyaca kifayet edemiyecek hale düşmüş oTan bâzı fakülte binalarının Ankara şehrinin 
giriştiği büyük imar hamlesi içinde bulunacak isabetli tedbirlerle birbirlerine yaklaştırılmasında 
ayrıca fayda olacağını mütalâa etmiş bulunuyoruz. Bunun için Ankara Belediyesi, vilâyeti ve 
Hükümet Üniversite ile beraber yeni ve ihtiyaçlar bakımından âtiye şâmil mükemmel bir plânı 
temin etmelidirler. Bir Üniversite sitesini ihtiva edecek böyle bir plân içinde telâfi ve takas sure
tiyle yeniden yeniye birçok tesislerin külfetsizce kurulabilmesi mümkün olur kanatinde olduğu
muz için bu hususu encümenimizce hükümetten temenniye bilhassa şayan görüyoruz. 

Üniversitenin bina ve tesisatını gözden geçirirken her sene temenni olunmakla beraber bir 
türlü hal yoluna girmiyen iki mühim mevzuu, Ziraat Fakültesinin Çiftliğe, Tıp Fakültesinin has
taneye olan ihtiyaçlarını görmemezlikten gelmeye imkân yoktur. Memleketimizin her şeyden evvel 
bir ziraat memleketi olduğu"söylenir. Buna rağmen ziraatimizi daha ileri şartlara kavuşturacak 
elemanların kifayetli olarak yetiştirilmesi için yıl 1ar ve yıllardır beliren tatbikat çiftliği ihtiyacının 
giderilmesine niçin gidilmemiştir? Bu sual malî imkânın meveudolmaması suretinde cevaplandırıl
maktadır. O halde böyle bir malî imkânın husulüne intizaren Devletin elinde bulunan çiftlikler
den bir ikisinin yaz mevsimlerinde Fakültenin em rine, ziraat talebelerinin istifadesine tahsis edilme
si çok faydalı olacaktır. 

Tıp Fakültesinin hastane ihtiyacına gelince; bunu,n gelecek yıllara sâri taahhütlere girişme
yi mümkün kılan 4879 numaralı Kanunla Nafıa Vekâleti tarafından inşa ettirilmekte olduğu ma
lûmdur. Ancak bu inşaatın daha uzun seneler devam edeceği anlaşılmaktadır. Bugünkü sıkışık va
ziyeti ve büyük olan ihtiyacı karşılamak için - hiç olmazsa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatı bitin-
cene kadar - Kızılay tarafından Sıhhiye Vekâleti emrine verilen Cebeci'deki Hastanenin Üniversi
teye tahsisini muvafık bulmaktayız. Şimdi kısmen Hemşire Okulu olarak kullanılan bu hastane 
Tıp Fakültesine bağlandığı takdirde hem Hemşire Okulunda öğretimin daha iyi yürütülmesi, hem de 
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üniversitenin hastaneye olan ihtiyacı temin edilmiş olacaktır. Bu hastanenin âmme hizmeti bakımın
dan Sıhhiye Vekâletine ve Üniversiteye bağlı olmasında her hangi bir fark olmadığını belirtmek is
teriz. Sıhhiye Vekâletinin hastaneyi Üniversiteye terketmesi halinde ondan bugünkü hizmetine mu
kabil munzam olarak birçok faydalar sağlanaeağrmuhakkaktır. Mamafih bu hastanenin tamamiyle 
devri de bahis mevzuu olmıyabilir. Hastanenin idaresi yine Sıhhiye Vekâletinde kalmak şartiyle dahi 
Tıp Fakültesi için bu bina içinde çalışmak imkânı temin olunabilir. Bu takdirde de ilmî çalışmalara 
daha geniş araştırma ve tatbikat imkânları kazandırılmış olacaktır ki, bunun ehemmiyeti derkârdır. 
Bu düşüncelerle her iki mevzuu raportörlerinizin encümenimizin tasvip ve temennisine arz ederler. 

öğretim ve araştırma : 

Üniversitenin 1957 bütçesi münasebetiyle tekliflerimizi arz etmeden evvel fakültelerin öğretini ve 
araştırma faaliyetleri üzerindeki tetkiklerimizi kısaca kaydetmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Aşağıdaki tablo 1951 - 1952 yıllarından bugüne kadar Ankara Üniversitesinin muhtelif fakültele
rine kaydolunan ve bu fakültelerden mezun olan talebeleri göstermektedir. 

1951-1952 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956 1956-1957 
Fakültesi Mev. Mez. Mev. Mez. Mev. Mez. Mev. Mez. Mev. Mez. Mevcut 

D. T. C. 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
îlâhiyat 
Siyasal B. 

1076 
167 

2748 
1546 
500 
405 
129 
554 

88 
15 
445 
124 
68 
91 
— 
101 

869 
188 

2665 
1649 
400 
477 
113 
559 

116 
33 
208 
200 
92 
97 
40 
111 

894 
325 
2677 
1452 
470 
468 
63 
583 

76 
14 
259 
187 
90 
68 
16 
81 

700 
307 
3692 
1377 
567 
471 
71 
624 

54 
23 
291 
196 
120 
46 
22 
122 

725 
575 
6096 
1262 
509 
791 
81 
673 

66 
15 
205 
246 
114 
58 
6 

133 

1010 
769 
7975 
1340 
525 
888 
127 
688 

Yukardaki tabloda umumiyetle fakültelerde talebe sayısının yıldan yıla mühim miktarlarda 
artmakta olduğu açıkça görülüyor. Buna mukabil fakültelerin her sene verdiği mezunlar ade
di, bilhassa, bir kısım fakültelerde çok düşük bir nispet irae etmektedir. Kabul olunmalıdır ki, 
bu mnşahade bâzı fakültelerde öğretimin daha verimli bir hale gelmesi için icabeden tedbirlerin 
derpiş elilmesi lüzumunu telkin edecek mahiyette olmakla beraber aynı zamanda tedrise tahsis 
edilen yerlerin darlığı yüzünden talebelerin dersleri daha rahat ve iyi bir şekilde takibe imkân 
bulamamakta oldukları sebebini de düşündürmektedir. Nihayet üniversite rektörlüğünün talebe 
bütünlüğünü temin hususunda birtakım tedbirlere sahibolabilmesi imkânları da bu arada derpiş 
olunmak lâzımdır. 

öğretim kadrolarına gelince : Umumiyetle fakültelerde öğretim üye ve yardımcıları sayısı* 
artmaktadır. Durum yeni kurulan üniversitelere (îzmir ve Atatürk Üniversitelerine) eleman te
min etmek bakımından da memnuniyeti muciptir. Bu münasebetle ilâve etmek isteriz ki, bütün muasır 
üniversitelerde olduğu gibi bizde de eylemsiz öğretim üyeliği müessesesinin canlandırılması za
manı geldiği kanaatindeyiz. 

Beri tarafta ecnebi hocalar ve asistanlar mevzuu en had bir mesele olarak ortaya çıkmış bu
lunmaktaki'. Malûmdur ki, asistan, yalnız üniversitenin müstakbel öğretim kadrolarını temin eden 
bir unsur değil bununla beraber aynı zamanda ihtisas yaptığı mevzularla ilgili olarak Devletin 
ve hususi teşebbüs sektörünün muhtacoldugu yüksek vasıfları haiz bir elemandır. Bu bakımdan 
mevzua Meclis olarak ehemmiyet vermenin yerinde olacağını düşünüyoruz 

Tetkikimize göre umumiyetle fakültelerde asli asistan kadroları üniversitenin ilk kurulduğu 
zamanın mahdut ihtiyaçlarına göre mevcuttur. Bugün halbuki gerek kürsüler, gerek araştırma 
enstitüleri birkaç misli artmış bulunmaktadır. Bu kürsülerin ve enstitülerin asistan ihtiyacını kar-
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§ılamakta, yani ilmî kifayeti 4ıaiz elemanlar seçip akademik kariyere bağlamakta bir taraftan asli 
asistan kadrolarının mahdudiyeti dolayısiyle diğer taraftan asistanlara verilen maaşlar tatmin edi
ci olmadığı için büyük zorluklar meydana gelmiştir. 

Birçok enstitülerde hocalar kendilerine halef temin edememekte olduklarından şikâyet etmişlerdir. 

Tıp Fakültesinde ise asli asistanların haricinde bir öğün yemekle üç dört sene çalışmak zorunda 
olan fahrî asistanlar mevzuu hakiaten acıklıdır. Bu fahrî asistanların nihayet ihtisas sahibi olmak 
için çalıştıkları söylenirse de zaten pek uzun ve yorucu olan bir tıp tahsilinden sonra bir de üç 
dört sene fahrî şekilde çalışmaya genç doktorların mecbur edilişi, muadelet fikriyle asla kebili telif 
değildir. Kaldı ki ihtisas yapmak için kliniklerde ağır şekilde çalışmaya mecburen razı olsalar bile 
bunlar araştırma enstitülerine rağbet etmemekte, bu yüzden üniversitenin bu en esaslı ilmî müesse-
leri asistan sıkıntısı çekmektedir. 

Yabancı hocalar meselesine gelince : Yabancı hocalar ekseriyetle ücretlerinin kendilerine kâfi gel
mediğini ileri sürmektedirler ve bu yüzden birçokları ayrılmayı tercih ediyorlar. Üniversitenin ya
bancı profesörlerden gereği gibi faydalanması için, mevcut kadroları daraltmadan bu hususun da 
artık bir prensip kararma bağlanması zaruridir. 

Enstitülerin çalışmaları : 

Üniversitenin öğretim sahasında mevcut şartlarını böylece belirttikten sonra hemen ilâve etmek 
isteriz ki araştırma sahasındaki çalışmalar her yıl biraz daha genişletilmekte ve memnuniyeti mucip 
olacak derecelere vardırılmış bulunmaktadır. 

Hemen bütün fakültelerde enstitüler kendi mevzuları içinde içtimai, iktisadi, hukuki, idari bir
çok mevzuları lâboratuvarlara almış bulunmaktadır. Hukuk Fakültesinin Kriminoloji, Hukuk Fel
sefesi ve Sosyoloji, Hukuki Araştırmalar Enstitüleri; Siyasal Bilgiler Fakültesinin Dış Münase
betler, idari İlimler, Maliye, İskân ve Şehircilik enstitüleri kendi işgal mevzuları içinde gayretle 
çalışmaktadır. Bu çalışmaların daha ziyade Garp literatürünü tercümeye matuf olmıyarak bunun
la beraber fakat aynı zamanda milletimizin tarih içinde oluşunu temsil eden şartlarla millî karak
teri ve bugün içinde olduğumuz içtimai, iktisadi realitelerimizi mütalâa eden bir realizm içinde 
yapılması temenniye şayandır. Kanaatimizce her cemiyet asli bünyesi içinde mütalâa edilmek lâ
zımdır; ancak bundan sonradır ki, Garbın ileri metotlarından istifade etmek suretiyle o cemiye
ti idare eden kanunlar meydana çıkarılabilir. 

Ziraat, Veteriner, Tıp ve Fen fakültelerindeki enstitülerimizin çalışmalarına gelince; bir büt
çe raporunda maalesef tafsilâtiyle nakledilmesi mümkün olmıyan bu çalışmaların yukarda kaydet
tiğimiz görüşe uygun olarak müspet bir yolda olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Bu fakülteleri
mize bağlı enstitülerin çalışmaları sosyal ve ekonomik bünyemizin, teşhis, ıslah ve takviyesi yo
lunda hakikaten başarılı olmaktadır. Bu meyanda bilhassa Ziraat ve Veteriner fakültelerinin 
kendi işgal mevzuları içinde alâkalı vekâletlerle sıkı bir iş birliği yapmakta olmaları ayrıca takdi
re şayandır. Bu sıkı iş birliği içinde (hem icra organlarımız fakültelerdeki enstitülerden faydalan
makta, hem ilmî çalışmalar icra organlarımızın maddi ve mânevi müzaheretinden istifade etmekte
dir. Bu halin ilmî çalışmalar için ne kadar büyük bir teşvik unsuru olduğu izahtan varestedir. 

Başarılı çalışmalarına şahidolduğumuz Tıp Fakültesi ile Sıhhiye Vekâletimizin aynı şekilde bir 
iş briliği temin etmeleri de çok faydalı olacaktır. 

Yayın işleri : 

Üniversitenin araştırmalarını kıymetlendirmek bakımından yayın işlerinin ehemmiyeti derkâr-
dır. Tetkikımıza göre Ankara Üniversitesinin yayınları bugünkü hacminden çok daha fazla olabi
lir. Ancak araştırmaları ve çalışmaları yayın sahasına intikal ettirmek için bütçede kâfi malî im
kânların sağlanması icabetmektedir. Bu arada üniversitenin bir matbaaya sahibolması hem yaymla-
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r-a ait tahsislerde tasarrufu temin eder, hem de bu sahada verimi çok artırır. Bu mevzuun da ele 
alınması temenniye şayandır. 

4936 sayılı Kanun : 

1957 bütçesi münasebetiyle Ankara üniversitesinin içinde bulunduğu şartlan yukarda arz et
miş, bulunuyoruz. Bu şartların ıslâhına matuf olarak tekliflerimizi arz etmeden evvel Ankara Üni
versitesi ve- fakat umumiyetle üniversitelerimiz için 4936 numaralı Kanunun akademik kariyerin 
ihtiyaçları ve ilmin icaplarına göre bir revizyona tâbi tutulması icabettiğini ele belirtmekte fayda 
buluyoruz. Tetkiklerimiz sırasında bizzat üniversite mensupları da bu kanunun birçok boşlukları 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu boşlukların doldurulması için çalışmalara başlanmalıdır. Üniversi
telerimizi bünye bakımından salâha götürecek, inkişafa mazhar kılacak bu tedbirlerin bir an evvel 
Meclise sevk edilmesini isterken ister istemez üniversite muhtariyeti mevzuu hakkındaki görüşle
rimizi de kaydetmekte fayda buluyoruz. 

Herşeyden evvel şunu kaydedelim ki üniversite muhtariyeti gibi ilme en müsait inkişaf zemi
ninin ihzarını istihdaf eden ve açıkça münakaşası daima mümkün ve lâzım olan bir mevzuun iç po
litikanın kasten iğlâk edilmek istenen birtakım meseleleri arasında mütalâa etmek asla doğru değil 
dir. Büyük milletimizin bekasını temsil eden nesiller, mutlaka her biri kendinden evvelkinden çok 
daha sağlam, çok daha üstün olacaktır; içinde yaşadığımız dünya realiteleri bunu icabettirmektedir, 
Bunun içindir ki, gittikçe daha geniş hamlelerle terakki eden bir dünya içinde en üstün vasıflarla 
yetiştirilmesi zaruri olan Türk çocuklarının ahlâk, karakter ve ilmî kifayet bakımından nasıl yetiş
mekte olduklarını milletimizin her an murakabe etmesi kadar tabiî bir hal olamaz. Kanaatimizce 
üniversite muhtariyeti mevzuu evvelâ bu zaviyeden mütalâa olunmalıdır. 

Bundan ba§ka memleketimizin jeopolitik dm'umımu da asla ihmal edemeyiz. Çeşitli ideolojilerin 
içiniçin korkunç şekilde çarpıştığı bu dünyanın başlıca iltisak noktalarından birinde fesatlara, tah
riklere ve bilhassa ideolojik gizli cereyanların sızıntılarına meydan vermemek elbette milletçe beka
mızın başlıca şartı olması lâzımdır. Bu bakımdan da üniversite muhtariyeti mevzuunun tel örgü
lerle dünya ve memleket şartlarından tecridolunmak suretiyle mütalâasına imkân yoktur. 

Bu noktaların ötesinde kanunların vatandaştan vergi olarak alman her kuruşun sarfında Büyük 
Millet Meclisinin murakabesini tesis etmiş olan Anayasamıza uygun olarak tedvin edilmesi do 
tabiîdir. 

Bütün bu mülâhazalarla Üniversiteler Kanununda muhtariyetin çok daha başka bir mâna taşı
ması icabeder kanaatindeyiz. 

Yukarda mucip sebepleri izah olunan teklifleri encümenimizin tasvibine arz ederiz, 

Antalya Mebusu Manisa Mebusu Benizli Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Kenan Akmantar Muzaffer Kurbanoğlu Mehmet Karasan Halit Turgut 

(S. Sayısı : 66) 
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Ankara Üniversitesine ait tekliflerimiz 

F. M. Tahsisatın nev'i 

202 25 ücret 

26 ücret 

204 18. Ecnebi prof. ve uzmanlar ücreti 

301 53 Aydınlatma 
304 23 Telefon masrafları 
420 16 Araştırma ve inceleme 

438 Türk Islah Enstitüsü her çeşit mas
rafları 

601 18 Muhtaç talebeye yapılacak yardım 
741 10 Çocuk sağlığı kürsüsü için bina inşaatı 

20 Yapı işleri ve tesisleri 
» » » » 

» » » » 
» » » » 

» » » » 

İlâvesi 
istenilen Fakültesi 

33 600 Tıp 6 aylık olmak üzere 300 
lira ücretli 14 hastabakıcı 
için 14 X 300 = 4 200 lira 
aylık 
4 200 X 6 = 25 200 
iki tahsisat 8 400 

33 600 
5 950 Veteriner Açıkta kalan 175 lira üc

retli 2 usta kadrosu 
175X2 = 350X12 = 4 200 
5 tahsisat 1 750 

» » » » 

5 950 
6 480 İlahiyat 540 lira ücretli bir okut

man için 
5 000 Fen 
1 000 Fen 

70 000 Veteriner Suni telkih ve elektron mik-
roskopi için 

İlahiyat ^ 

Akıl ve göğüs hastalıkları 
binalarının inşaatı için 

Veteriner Lâboratuvar binaları için 
Yola gitmesi dolayısiyle 
yıkılan atelye binasının in
şaatı için 
Dershane, tersimİıane, tor-
nahane ve diğer tedris se
raların inşası için 
Kütüphane blokunun inşa
atı için 
Muhtelif inşa ve tesis mas
rafları 

10 000 
33 000 

275 000 
100 000 
350 000 

105 000 
60 000 

tlâlı 

Tıp 
» 
s> 

Vet. 

750 000 Ziraat 

757 500 

560 000 

S. B. F. 

Fen F. 

2 682 500 Yekûn 
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Bütçe Enciim 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. İ/575 
Karar No. 39 

Yüksek 

Ankara Üniversitesi 1957 yılı bütçesi hakkın
da hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
30 . XI . 1956 tarihli ve 71 - 475/3877 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, Üni
versite rektörü ve Maliye Vekâleti mümessili 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Ankara Üniversitesinin 1957 yılı bütçesini 
encümenimiz namına tetkik eden raportörleri
mizin hazırlamış oldukları rapor mütalâa edil
dikten ve üniversitenin faaliyet sahasına giren 
hususlar hakkında vâki sualler Maarif Vekili, 
Üniversite Rektör ve dekanları tarafından ce
vaplandırıldıktan ve cereyan eden müzakereler
den sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin ince
lenmesine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden A / l işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle (955 561) lira 
fazlasiyle (20 435 909) ve yatırım kısmını teş
kil eden A/2 işaretli cetvel yekûnu ise (468 501) 
lira noksaniyle (2 954 001) lira olarak Hükü- * 
metçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Cetvellerin fasıl ve maddelerinde görülen 
artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın 
gerekçesinde arz ve izah edilmiştir. 

Hizmetlerin ifası için gereken tahsisatı ih
tiva eden fasıl ve maddeler üzerinde yapılan 
tetkikat neticesinde inşaatı ikmal edilmek üzere 
bulunan ve malî yıl içinde hizmete girecek olan 
çocuk sağlığı kliniği için tavzif edilecek (14) 
aded (300) lira ücretli çocuk sağlığı bakıcı kad
rosunun (D) işaretli cetvele ithali ye buna ait 
(33 600) liranın 202 nci ücretler faslının 25 nci 
Tıp Fakültesi maddesine, Veteriner Fakültesin
de halen müstahdem olup 1957 bütçesinin (D) 
cetveline sehven konulmamış bulunan (175) li
ra ücretli iki aded usta kadrosunun (D) cetve
linin Veteriner Fakültesi kısmına ithali ile tah-

i mazbatası 

31 . I . 1057 

Reisliğe 

sisatı bulunan (5 950) liranın aynı faslın 26 nci 
maddesine ilâvesi kabul edilmiştir. 

İlahiyat Fakültesine Arapça okutmana olan 
ihtiyacı karşılamak üzere 204 ncü faslın 18 nci 
maddesine (6 480), 301 nci faslın 53 ncü Fen 
Fakültesinin aydınlatma masrafları maddesine 
(5 000), 304 ncü faslın Fen Fakültesinin posta, 
telgraf ve telefon masraflarına ait 23 ncü mad
desine (1 000), suni telkih ve elektromikrosko-
pi için 420 nci araştırma ve inceleme faslının 
16 nci Veteriner Fakültesi maddesine (70 000), 
Türk İslâm Sanatları Enstitüsünün her çeşit 
masraflarına dair 438 nci fasla (10 000) lira 
ilâvesi ve yeni teşekkül eden İslâm İlimleri 
Enstitüsünün gerekli masraflarını karşılamak 
üzere yeniden açılan 439 ncu fasla (15 000) li
ra tahsisat vaz'ı ve muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar hakkındaki 601 
nci faslın 18 nci İlahiyat Fakültesi maddesine 
mevcut tahsisata munzam olarak (13 000) li
ranın ilâvesi kabul edilmek suretiyle A / l işa
retli cetvel yekûnu (20 595 939) lira olarak 
encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cetve
lin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan mü
zakere sonunda çocuk sağlığı kürsüsü için ya
pılmakta olan binanın ikmali için bütçeye mev
zu tahsisata ilâveten 741 nci faslın 10 ncu mad
desine (275 000) ve aynı faslın 20 nci yapı iş
leri ve tesisler maddesine mevzu tahsisata ilâ
veten Veteriner fakültelerinin lâboratuvar bina
ları için (105 000), yola gitmesi dolayısiyle Vete
riner Fakültesinin yıkılan atelye binasının inşaatı 
için (60 000), Siyasal Bilgiler Fakültesi kütüp
hane blokunun inşaatı için (617 500) ve Fen 
Fakültesinin muhtelif inşa ve tesis masrafları 
için de (400 000) lira ki, ceman (1 182 500) 
liranın mezkûr faslın 20 nci maddesine ilâvesi 
ve 752 nci fasılda mevcut tahsisata ilâveten 
rektörlük için bir hizmet arabası ve çocuk sağ-
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lığı kürsüsü ve Miniği için bir aded ambulans 
mubayaası için (40 000) lira tahsisat kabul 
edilmiş ve bu suretle A/2 işaretli cetvel ye
kûnu da (4 451 501) lira olarak, encümenimiz-
ce tesbit edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi için lüzum ve ehemmiyeti 
aşikâr bulunan tatbikat çiftliğinin tedariki 
hususunda geçen senelerde izhar olunan tah
minin henüz tahakkuk etmediği müşahede edil
miş ve Ziraat Fakültesi Dekanının verdiği iza
hata nazaran halen Ziraat Fakültesinin bulun
duğu mahal şehir hududu dâhiline girmiş olup 
fakülte civarında bu maksatla bir yer tedariki 
imkânsızlığı karşısında talebelerin tatbikat 
derslerini gereği gibi yapamadıklarını ve esasen 
Ziraat Fakültesinin bir deneme, bir tatbikat ve 
bir de demonstrasyon çiftliklerine sahibolması 
lüzumu ileri sürülmüş ve bu lüzumun bütçeye 
maddi külfet tahmil etmeksizin Devlet çiftlik
lerinden birisinin bu maksatla fakülteye dev
rinin muvafık olacağı hakkındaki mütalâa ye
rinde görülmüş olmakla encümenimiz Ziraat 
Fakültesinin bu mübrem ihtiyacının bir an ev
vel tahakkuku için Hükümetçe gerekli tedbir
lerin alınmasını müttefikan temenniye şayan 
görmüştür. 

Ankara Üniversitesinin 1957 yılı varidatı
nı gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 
geçen yıla nispetle (487 060) lira fazlasiyle 
(23 389 910) lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
tesbit edilmiş olup bu miktar, (20 204 001) 
lirası umumi bütçeden verilecek tahsisattan, 
(2 842 908) lirası eski senelerden devreden na
kit mevcudundan ve mütebakisi de çeşitli vari
dattan terekkübetmektedir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden A / l ve A/2 
işaretli cetvellerin muhtelif fasıl ve madde
lerine encümenimizee yapılan zamların mecmuu 
olan (1 657 530) liranın karşılığı (B) işaretli 
varidat cetvellerininN Umumi bütçeden verilecek 
tahsisata ait birinci faslın maddelerine aksetti
rilmek suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 
(25 047 440) lira olarak encümenimizee tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, cet
vellerin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan zam
lardan sonra husule gelen rakam yekûnları me-
etinlere aksettirilmek suretiyle ve mütaakıp mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1957 yılı bütçe kanunu 
lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Zonguldak 
H. İmre Ş. Bakay S. Ataman 
Kâtip 
Tokad Afyon K. Antalya 

Ö. Sunar M. Â. Ülgen K. Akmantar 
Aydın Balıkesir Bursa 

Z. TJray M. H. Timurtaş II. Kaymen 
Denizli Diyarbakır Diyarbakır 

M. Karasan II. Turgut M. II. Ünal 
Erzurum Eskişehir Eskişehir 
Ş. Erker 31. Başkurt A. Potuoğlu 
Gazianteb Giresun Gümüşane 
E. Cenanı M. Şener Z. Ba§ağa 
Gümüşane İçel İstanbul 

/ / . Tokdemir İ. Gürgen N. Â. Sav 
îzmir Kayseri Kırşehir 

B. Bilgin I. Kirazoğlu A. Bilgin 
Konya Manisa Muğla 

R. Birand M. Kurbanoğlu N. Poyrazoğlu 
Muğla Muş Muş 

A. Sartoğlu 8. Ağaoğlu 8. Çağlayan 
Niğde Ordu Ordu 

C. Kavurmacıoğlu R. Aksoy S. İşbakan 
Rize Seyhan Seyhan 

/. Akcal • S. Barı A. Topaloğlu 
Sird Sird Sinob 

B. Erden M. D. Süalp N. Sert oğlu 
Sinob Tekirdağ Trabzon 

S. Somuncuoğlu Z. Erataman S. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon Tunceli Urfa 
/. Şener B. T. Okaygün F. Ergin 

Van Yozgad Yozgad 
K. Yörükoğlu I). Akbel T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLlFt 

Ankara Üniversitesi 1957 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1957 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 20 435 909 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 954 001 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1957 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
23 389 910 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1957 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tashiline 1957 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 gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

MADDE 5. —• Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . V I I . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslında
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçe
sinin aid olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlular, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisatlarından ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 nen madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 

(S. Sayısı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara Üniversitesi 1957 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1957 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
"(20 595 939) lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 451 50.1) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1957 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(25 047 440) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

; «6 ) 
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1957 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3-6 ncı kısım fasılları ile yatırım fa
sılları bakiyelerinden eski yıllar borçları faslı
na Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formttl, bağlı (R) işai'etli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanım 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Mülî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye. V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Köree 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V, 
S. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 66 ) 
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A/l - CETVELİ 

1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. H. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

202 
21 
22 

23 
24 
25 

• 26 
27 
28 
29 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » * 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp y> 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

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 

122 400 

950 000 
756 075 
590 000 

2 432 700 
779 000 

1 127 100 
232 000 
636 225 

7 000 

7 632 500 

112 625 

159 800 
288 575 
131 325 

1 697 705 
236 725 
510 425 
34 000 

112 200 

3 283 380 

122 400 

950 000 
756 075 
590 000 

2 432 700 
779 000 

1 127 100 
232 000 
636 225 

7 000 

7 632 500 

112 625 

159 800 
288 575 
131 325 

1 731 305 
242 675 
510 425 

34 000 
112 200 

3 322 930 

203 Geçici hizmetliler ücreti 42 500 42 500 42 500 
204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 

ücreti 
12 Dü ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 259 800 259 800 259 800 

( S. Sayısı: 66) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Fen 
Hukuk -
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 

Siyasal Bilgili 

» 
» 
» 
» 
» 
3r Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

I I - Ba^ka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. G. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-* 
nekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 

1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

187 200 
45 600 
168 600 

1 
54 000 
102 720 
87 200 

905 121 

217 200 
45 600 
168 600 

1 
42 000 
102 720 
87 200 

923 121 

217 200 
45 600 
168 600 

1 
42 000 
109 200 
87 200 

929 601 
z 

80 000 80 000 80 000 
14 000 14 000 14 000 
13 000 13 000 13 000 

107 000 107 000 107 000 

10 000 10 000 10 000 

404 140 
73 485 
24 000 
30 000 
171 630 

703 255 

423 790 
77 050 
24 000 
30 000 
171 630 

726 470 

423 790 
77 050 
24 000 
30 000 
171 630 

726 470 

5 395 5 395 5 395 

4 376 . 4 736 4 736 

<& Sayın : 68) 
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M. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Tahsisatın nev'i 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

90 025 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

4036 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

Turdun içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret ve harcırahlariyle 
başka masrafları 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

500 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

kültesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
ilahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

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 
24 000 
64 200 

904 000 

188 400 
113 400 
93 600 

169 800 
135 600 
175 000 
24 000 
64 200 

964 000 

500 500 

18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

İkinci -kısım yekûnu 

'(*.< Sayın 

5 000 
1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 500 
3 000 

17 000 

13 121 636 

i 66) 

10 000 
1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 500 
5 000 

24 000 

13 742 996 

10 000 
1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 500 
5 000 

24 000 

13 789 026 
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1056 1967 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
11 Rektörlük kırtasiye masrafları 
12 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi kırtasiye masrafları 
13 Fen Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
14 Hukuk Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
15 Tıp Fakültesi kırtasiye mas-

raflar* 
16 Veteriner Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
17 Ziraat Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
18 îlâhiyet Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi kır

tasiye masrafları 
21 Rektörlük döşeme masrafları 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi döşemo masrafları 
23 Fen Fakültesi döşeme masraf

ları 
24 Hukuk Fakültesi döşeme mas

rafları 
25 Tıp Fakültesi döşeme masraf

ları 
26 Veteriner Fakültesi döşeme 

masrafları 
27 Ziraat Fakültesi döşeme mas

rafları. 
28 İlahiyat Fakültesi döşeme 

masrafları 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi dö

şeme masrafları 
31 Rektörlük demirbaş masrafları 
32 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi demirbaş masrafları 
33 Fen Fakültesi döşeme masraf

ları 

1 000 
2 500 
1 000 
4000 
6 000 
2 000 
2 000 
900 

2 400 
1 000 
5 000 
15 000 
8 000 
14 000 
4 000 
7 500 
8 000 
7 000 
2 000 
5 000 
10 000 

1 000 
2 500 
1 000 
4 000 
6 000 
2 000 
2 000 
900 

2 400 
1 000 
7 000 
10 000 
5 000 
14 000 
4 000 
7 500 
5 000 
7 000 
2 000 
5 000 
10 000 

1 000 
2 500 
1 000 
4 000 
6 000 
2 000 
2 000 
900 

2 400 
1 000 
7 000 
10 000 
5 000 
14.000 
4 000 
7 500 
5 000 
7 000 
2 000 
5 000 
10 000 

(S. Bayı» t 6&) 



M. Tahsisatın nev'i 

34 Hukuk Fakültesi demirbaş 
masrafları 

35 Tıp Fakültesi demirbaş mas
rafları 

36 Veteriner Fakültesi demirbaş 
masrafları 

37 Ziraat Fakültesi demirbaş 
masrafları 

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 mas

rafları 
49 Siyasa! Bilgileı Fakültesi öte

beri masrafları 
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi aydınlatma masrafları 
53 Fen Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
54 Hukuk Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
55 Tıp Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
56 Veteriner Fakültesi aydınlat

ma masrafları 
57 Ziraat Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
58 İlahiyat Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ay

dınlatma masrafları 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul ediJen 
Lira Lira Lira 

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 

3 000 
20 000 
2 000 
2 000 
4 000 
4 000 
2 000 
15 000 
15 000 
12 500 
11 200 
17 500 
10 000 
2 000 
10 000 
12 500 
20 000 
7 000 

3 000 
20 000 
2'000 
2 000 
4 000 
4 000 
2 000 
15 000 
15 000 
12 500 
11 200 
17 500 
10 000 
2 000 
10 000 
12 500 
25 000 
7 000 

1 1 1 
10 000 15 000 15 000 
21 000 25 000 25 000 
2 000 2 000 2 000 

10 000 10 000 10 000 
( 8 . Sayısı : 66 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

62 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ısıtma masrafları 

63 Fen Fakültesi ısıtma masraf
ları 

64 Hukuk Fakültesi ısıtma mas
rafları 

65 Tıp Fakültesi ısıtma masraf
ları 

66 Veteriner Fakültesi ısıtma 
masraflan 

67 Ziraat Fakültesi ısıtma mas
raflan 

68 İlahiyat Fakültesi ısıtma mas
rafları 

69 Siyasal Bilgiler- Fakültesi ısıt
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Basılı kâğıt ve 
Rektörlük 
Dil ve Tarih 
kültesi 

) defterler 

- Coğrafya, Fa-

Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Posta, telçraf ve telefon ücret 
ve masraflan 

11 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi posta ve telgraf ücret
leri 

13 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

14 Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

(S. Sayı» : 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

24 000 

55 000 

25 000 

1 

42 950 

42 950 

5 000 

13 000 

502 902 

30 000 

55 000 

28 000 

1 

43 000 

43 000 

5 000 

15 000 

540 002 

30 000 

55 000 

28 000 

1 

43 000 

43 000 

5 000 

15 000 

545 002 

1 000 

900 
1000 
1 500 
6 000 
1 500 
1 000 

300 
3 000 

16 200 

1 000 

900 
1 000 
2 000 
6 000 
1 500 
1 000 

500 
3 000 

16 900 

1 000 

900 
1 000 
2 000 
6 000 
1 500 
1 000 

500 
3 000 

16 900 

500 500 500 

2 000 2 000 2 000 

750 1 000 1 000 

750 750 750 
) 



M. Tahsisatın nev'i 

15 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 Veteriner Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

17 Ziraat Fakültesi posta ve tel-

S*af ücretleri 
âhiyat Fakültesi posta ve tel

graf ücretleri 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi pos

ta ve telgraf ücretleri 
21 Rektörlük telefon masrafları* 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi telefon masrafları •} 
23 Fen Fakültesi telefon masraf

ları 
24 Hukuk Fakültesi telefon mas

rafları 
25 Tıp Fakültesi telefon masraf

ları 
26 Veteriner Fakültesi telefon 

masrafları 
27 Ziraat Fakültesi telefon mas

rafları 
28 İlahiyat Fakültesi telefon mas

rafları 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi tele

fon masrafları 

Fasıl yekûnu 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Giyecekler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih 
kültesi 

- Coğrafya Fa 

Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

» 
» 
y> 
» 
» 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasü yekûnu 

1986 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen, kabul edilen 
Lira Lira Lira 

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 

1 000 

1 000 
3 000 

6 000 

7 000 

5 000 

10 000 

8 000 

11 000 

2 000 

5 000 

67 550 

1 500 

1 300 

1 500 

1 000 

1 000 
3 000 

6 000 

8 000 

5 000 

10 000 

8 000 

11 000 

2 000 

5 000 

68 550 

3 000 

6 500 
8 000 
6 500 
15 000 
9 600 
10 000 
1 500 
4 000 

64 100 

3 000 

8 000 
8 000 
7 500 
20 000 
9 600 
11 000 
1 500 
6 000 

74 600 . 

3 000 

8 000 
8 000 
7 500 
20 000 
9 600 
11 000 
1 500 
6 000 

74 600 

(S. Sayısı : 66) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Harcırahlar 
10 Damimî 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 vazi
fe 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 v eTarih • 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 mem
leketler 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 

1956 1957 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 5 000 5 000 

3 000 3 000 3 000 

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 

9 000 
8 000 
5 500 
12 000 
3000 
5 000 
2 500 
5 000 

11̂ 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 
11000 

8 000 8 000 8 000 

10 000 10 000 10 000 
( 3. Seyisi ; 66) 
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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 
profesör ve uzmanları harcırah 
ve masrafları 

57 Ziraat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 

58 îlâhryat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanları harcırah ve 
masrufları 

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 masrafları 

73 Fen Fakültesi yurt içi araştır
ma, inceleme harcırah ve mas
atları 

74 Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah ve 
masrafları 

75 Tıp Fakültesi yurt içi araştır
ma, inceleme harcırah ve mas
rafları 

76 Veteriner Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme harcırah 
ve masrafları 

77 Ziraat Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah ve 
masrafları 

78 İlahiyat Fakültesi yurt ici 
araştırma, inceleme harcırah 
ve m&srafları 

79 Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt 
içi araştırma inceleme harcı
rah ve masrafları 

Pasü yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edi'en 
Lira Lira Lira 

4 500 2 000 2 000 

10 000 10 000 10 000 

1 1 1 

6 000 6 000 6 000 

1 000 1 000 1 000 

5 000 5 000 5 000 

8 000 15 000 15 000 

10 000 10 000^ 10 000 

2 500 4 000 4 000 

4 000 6 000 6 000 

10 000 10 000 10 000 

25 000 30 000 30 000 

5 000 5 000 5 000 

5 000 5 000 5 000 

233 801 246 801 246 801 

( 8. Sayısı : 66) 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

306 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi maârafları ve 
harcırahları 

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 

309 Taşıt masraftan 
11 Rektörlük taşıtları işletme 

masrafları 
12 Rektörlük taşıtlan onarma 

masrafları 
31 Fen Fakültesi taşıtları işletme 

masrafları 
32 Fen Fakültesi taşıtları onarma 

masrafları 
51 Tıp Fakültesi taşıtlan işletme 

masraflan 
52 Tıp Fakültesi taşıtlan onarma 

masraflan 
61 Veteriner Fakültesi taşıtlan 

işletme masraflan 
62 Veteriner Fakültesi taşıtları 

onarma masraflan 
71 Ziraat Fakültesi taşıtları işlet

me masraflan 
72 Ziraat Fakültesi taşıtlan onar

ma masrafları 
91 Siyasal Bilgiler Fakültesi ta

şıtlan işletme masraflan 

1 000 
1 000 
500 

2 000 
500 

1 000 
3 000 
500 

1 000 
10 500 

1 000 
,, 2 000 

1 000 
2 000 
500 

2 000 
3 000 
1 000 
1 000 
13 500 

1 000 
2 000 
1 000 
2 000 
500 

2 000 
3 000 
1 000 
1000 
13 500 

3 000 
1 500 
4 500 
3 000 
15 000 
3 000 
5000 
4 000 
8 000 
3 000 
2 500 

3 000 
1 500 
4 500 
5 000 
10 000 
3 000 
5 000 
4000 
8 000 
3 000 
2 500 

3 000 
1 500 
4 500 
5 000 
10 000 
3 000 
5 000 
4000 
8 000 
3 000 
2 500 

e S. Sayısı : 66 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

92 Siyasal Bilgiler " Fakültesi ta
şıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1 OOO 

53 500 

1 000 

50 500 

1 000 

50 500 

942 803 1 009 853 1 015 853 

403 
407 
419 

Dördüncü kısım -
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme masrafları 

Daire 

7 500 
500 

4 000 

7 500 
500 

4 000 

7 500 
500 

< 4 000 
420 Araştırma, inceleme ve öğreti

mi ilgilendiren malzeme ile 
ilgili her çeşit masraflar 

12 Dil" ve Tarih - Coğrafya Fa-

421 

422 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

20 000 • 
400 000 

12 000 
440 000 
220 000 
400 000 

6 000 
13 000 

1 511 000 

25 000 
450 000 

15 000 
500 000 
250 000 
400 000 

6 000 
15 000 

1 661 000 

25 OOO 
450 000 

15 000 
500 000 
320 000 
400 000 

6 000 
15 000 

1 731 000 

423 

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit masraf
ları 25 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve Or
ta ve Batı - Anaâolu araştırma 
istasyonlarının her çeşit mas
rafları 30 000 
Türk Devrim Tarihi Enstitü
sü her çeşit masrafları 10 000 

25 000 

30 000 

10 000 

25 000 

30 000 

10 000 
( S. Sayısı : 66 ) 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
Tıp Fakültesi hastanelerinden 
başka hastanelerde bulunan kı-
liniklerin öğretimi ilgilendi
ren masrafları ile yatak bede
li ve her çeşit masrafları 2% 010 27 010 27 010 
Hastanelerde doyurulacakla-
nn yiyecek bedeli 493 936 546 087, 546 087 
Tıp Fakültesi Hastanesi umu
mi masrafları 1 816 412 1 836 412 1 836 412 

Nebraska ve New - York Üni
versiteleriyle yapılan anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
masraflar 

Fasıl yekûnu 2 337 358 2 409 509 2 409 509 

Hukuk Fakültesi 
Veteriner » 
Ziraat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
îdari İlimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
iskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
Türk îslâm Sanatları Enstitü
sü her çeşit masrafları 
Türk îslâm Enstitüsü her çe
şit masrafları 

111 0000 
50 000 

200 000 
139 000 

500 000 

6 000 

12 500 

17 500 

25 000 

10 000 

10 000 

0 

82 000 
50 000 

200 000 
188 000 

520 000 

6 000 

12 500 

17 500 

25 000 

10 000 

10 000 

0 

82 000 
50 000 

200 000 
188 000 

520 000 

6 000 

12 500 

17 500 

25 000 

10 000 

20 000 

15 000 

ı S. Sayısı : 66 } 
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M. Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
11 Rektörlük satmalma ve abone 

masrafları 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi satmalma ve abone 
masrafları 

13 Fen Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 

14 Hukuk Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 

15 Tıp Fakültesi satmalma ve 
abone masrafları 

16 Veteriner Fakültesi satmalma 
ve abone masrafları 

17 Ziraat Fakültesi satmalma ve 
abone masrfaları 

18 İlahiyat Fakültesi satmalma 
ve abone masrafları 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi sa
tmalma ve abone masrafları 

21 Rektörlük çeşitli yayın mas
rafları 

22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi çeşitli yayın masrafları 

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 Sivasal Bilgiler Fakültesi çe
şitli yayın masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

' tahsisatı istenen kabul edüen 
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 

65 000 

60 000 

70 000 

30 000 

50 000 

40 000 

60 000 

653 500 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

10 000 

20 000 

30 000 

15 000 

65 000 

65 000 

70 000 

70 000 

30 000 

50 000 

40 000 

60 000 

678 500 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

10 000 

20 000 

30 000 

15 000 

65 000 

65 000 

70 000 

70 000 

30 000 

50 000 

40 000 

60 000 

678 500 

( S. Sayısı ; 66 ) 
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Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masrafları 

11 Rektörlük 1 500 1 500 1 500 
12 Dil ve. Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 8 000 8 000 8 000 
13 Fen Fakültesi 6 500 6 500 6 500 
14 Hukuk » 5 000 5 000 5 000 
15 Tıp » 11 250 11 250 11 250 
16 Veteriner » 2 000 2 000 2 000 
17 Ziraat » 6 000 6 000 6 000 
18 İlahiyat » 2 500 2 500 2 500 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 6 000 6 000 6 000 

Pasü yekûnu 48 750 48 750 48 750 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Üniversitelerarası birliğe ka
tılma payı 1 000 1 000 1 000 

20 Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masrafla
rı ile bunlara katılacakların 
harcırah ve masrafları 70 000 70 000 70 000 

Fasü yekûnu 71 000 71 000 71 0C0 

Spor masrafları 10 000 10 000 10 000 

Dördüncü kısım yekûnu 5 289 608 5 556 759 5 651 759 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 4 000 4 000 4 000 
Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıll 
20 1928 - 1951 » 

rı borçları 
3> 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı < 66) 

4 000 
1 

4 001 

4 000 
1 

4 001 

4 000 
1 

4 001 
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M. ^Tahsisatın nev'i 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım ~ Yardımlar 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

13 001 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 001 

13 001 

. için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 001 

13 001 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 

10 Ecnebi memleketlerden gele
cek öğrencilerin burs ve harcı
rahları 10 800 10 800 10 800 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
îlâhiyat » 
Siyasa] Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekunu 

Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Vehbi Koç Öğrenci yurduna 
yardım 

7 500 
7 000 
4 000 

15 000 
3 000 
5 000 
7 000 

39 000 

98 300 

5 000 

10 000 

7 500 
7 000 
4 000 

15 000 
3 000 
5 000 
7 000 

39 000 

98 300 

5 000 

10 000 

7 500 
7 000 
4 000 

15 000 
3 000 
5 000 

20 000 
39 000 

111 300 

5 000 

10 000 

Altıncı kısım yekûnu 113 300 113 300 126 300 

KISIMLAR YEKÛNU 

tkinct kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekunu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

13 121 636 
• 942 803 
5 289 608 

13 001 
113 300 

19 480 348 

13 742 996 
1 009 853 
5 556 759 

13 001 
113 300 

20 435 909 

13 789 026 
1 015 853 
5 651 759 

13 001 
126 300 

20 596 939 

( S> Sayısı : 66 ) 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

1956 
• Y ı l ı 
tahsisatı 

Lira 

1957 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

,5 000 

50 000 
1 

35 000 
200 000 

35 000 
50 000 

1 
15 000 

390 002 

5 000 

25 000 
1 

50 000 
200 000 
35 000 

100 000 
4 000 

15 000 

434 001 

5 000 

25 000 
1 

50 000 
200 000 
35 C00 

100 000 
4 000 

15 000 

434 001 

II - Satmalın a, yapı, tesis v«ı 

sermaye tahsisleri 
Yapı işleri ve tesisler 

10 Çocuk sağlığı kürsüsü için bi
na inşaatı 

20 Yapı işleri ve tesisler 
400 000 

2 632 500 
125 000 

2 375 000 

Tıp Fakültesine bir aded am
bulans alınması için 

400 000 
5 057 500 

Fasıl yekûnu 3 032 500 2 500 000 5 457 500 

Yatırımlar yekûnu 3 422 502 

20 000 60 000 

2 954 001 5 951 501 

( S. Sayısı : 66 ) 
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Varidatın nev'i 

— 32 — 
OETVELÎ 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
P. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

1 Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırımlar dışındaki masraf
lar için verilenler 16 469 900 17 250 000 17 410 030 

2 Yatırımlar için verilen 3 422 502 2 954 001 5 951 501 

Pasü yekûnu 19 892 402 20 204 001 23 361 531 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma masrafları 250 000 270 000 270 000 

3 Çeşitli varidat 
1 Kitap satışından elde edilen

ler 20 000 30 000 30 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc

retleri 2 000 11 000 11 000 
3 Diğer çeşitli varidat 48 000 32 000 32 000 

Fasıl yekûnu 70 000 73 000 73 000 

4 Bağışlar 1 1 1 
5 Eski yıllardan devredilen na

kit 2 690 447 2 842 908 2 842 908 

UMUMÎ YEKÛN 22 902 850 23 389 910 26 547 440 

O . OETVELÎ 

Vergilerin, yeşimlerin re başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun * 13. 6.1946 4036 Üniversiteler Kanununun 54 neu maddesi. 

( S. Sayısı : 66 ) 
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2 

5 

ti 

4 
5 

6 

1 

2 

3 
4 

5 

Memuriyetin nevi 

Rektörlük 

Usta 
Şoför 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

> 
Fiş memuru 

Muhasebe 

Daktilo 
Memur 

» 
» 
* 
» 

Dağıtıcı 
Hademe 

D 

Aded 

1 
1 
2 
1 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
o o 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Kartografçı 
Ciltçî 
Kaloriferci 
Usta 

» 
Elektrikçi 
Santralci 
Bahçıvan ' 
Daktilo 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 

» 
» 
» 
•» 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
î 
1 
2 

— 33 -
OBTVELÎ 

Ücret 

300 
225 
400 
200 
400 
300 
250 
200 
150 
150 
125 
100 
200 

200 
300 
250 
250 
225 
175 
150 
125 

250 
250 
300 
350 
200 
175 
125 
175 
175 
175 
175 
475 
225 
175 
150 
300 
250 

( S, Say 

G. 

6 

5 
6 

1 

2 

S 

4 

5 

LSI : 

Memuriyetin nev'i 

Dağıtıcı 
Memur (müstahzır) 
Başhademe 
Hademe 

3^ 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

Aded 

1 
1 
1 

15 
8 
1 
1 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Memur 
Hademe 

Fen Fakültesi 

Başteknisiyen 
Botanik teknisiyeni 
İnce mekanik uzmanı 
Mikroanaliz uzmanı 
Analiz ve preparat uzmanı 
Teknisiyen 

» 
» 

Desinatör 
Fotoğrafçı 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
»Usta 

» 
» 

Şoför 
Bahçıvan (Mütehassıs) 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Laborant 

» 
» 
» ' * 

Daktilo (Yabanc-ı dil bilir) 
» 
» 

Memur (Dahiliye şefi) 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 

66) 

1 
1 

2 
4 

15 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

125 
200 
150 
100 
125 
125 
125 

150 
100 

400 
300 
400 
400 
550 
475 
300 
250 
200 
150 
300 
125 
350 
225 
150 
225 
400 
200 
125 
250 
175 
150 
150 
300 
200 
175 
300 
150 
125, 
150 



Ü
cr

et
 

A
de

d 
o o 
LO O 
CM CM 

—t CM 

17
5 

t—f 

20
0 

<M 

17
5 

i—t 

o o 
LO O 
r - l CO 

CM ( M 

O L O O O 
LO CM O LO 
N ( N İ M H 

ı O N O O 
T - I CM 

LO O O 
CM LO LO 
r - l r-f T - I 

T f t - LO 

LO 
<M 
T—1 

L O 
( M 

10
0 

<M 

o 

10
0 

§ 

o o o 
LO O O 
H M N 

O L O O O I O O L O O O O O O L O O O O 
L O C M O L O L ^ L O C M L O O L O O I O C M L O O O 
r ^ r H ^ C < İ T ^ ^ r H C O C O C > 3 C ^ r H O L O ^ C O 

^ 0 1 ı n N ' t - < ^ i X ) C O M ' - t - * İ M ^ 
( M 

* 

of
öı

 

GGr 

* 

C 
cö > 
e» 

22 

#> 

an
t 

>-> A ° 
<eö 

a 

#fc A * • • * 

2 cö 
ö 02 

3-1 l-H 

J 3 

T 3 

na
m

z 
ire

 

O * 

S 

•s 
J 2 

PİS< 

Fİ 

O 

ba
kı

cı
 

5 
> >> 
a 

JO 
t » 

# 

t - I 
•r-C 

ö 
cö 

cö 

^ Q 

eö S 
Jtf c «w 
f - l r— 

za
eı

ba
ş 

za
çı

 k
a 

o t 
a ta 

LO O LO LO 
( M O ( M <M 

O O O O O LO iO 
LO LO O LO LO t - CM 
<M T-I CO r-( T - ( t - i H 

O O O O 
O O LO O 
CO CM »H CO 

O LO LO 
LO ( M ( M 
CM CM ( M ( M 

O LO LO LO LO O O 
O t>» <M CM ( M O LO 

LO O 
İ M LO 

O O 
LO O 
CO CO 

rf O ^f 
CM —' 

O <X> —' —< rH *M 

D 

S 

"S 
33 

- O 
tcö 
-3 
• — ' 

05 

S* 

1 l—t 

s 

al
or

i 

&4 

o 
£ 

T3 
*-. cö 

• » •& 
M 

C2 

e 

a 
TD 
V. 
«S 
> ı 

î% eö 

1» 
O 

c 
eö 

o* 
•s 
ffl 

t i 

, 0 -
c 
b 
o 

c 
/ - v 

ft *- A 

S 
rt © «fc 

r l eö » .-. 
.* »S> 13. *2 * J2 

CÖ eö «Ö 0J 

O ö W cc 

1 * 
S G ?3 

eö N CÜ 

z; o & 
o 



Memuriyetin nev'i 

Gardiyan 
Gassal kadın 

fiStiziyoloji Kliniği 
Teknisiyen 
Usta 

» 
Kaloriferci 
Hasta ve çocuk bakıcısı 

» » » » 
» » » » 

Lâboranl 
» 

.Bahçıvan 
Aşçı 

» 
Daktilo 
Memuı 

» 
Başhademe 
Hademe 

Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve 
Uzman 
Teknisiyen 

» 
» 

Usta 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Terzi 
Bahçıvan 
Laborant 

:» 
Pansumancı 
Şoför 
Permatüre çocuk bakıcısı 
Çocuk sağlığı bakıcısı (Lise 
mezunu veya muadili) (•) 
Hasta ve çocuk bakıcısı 

» » » 
Hasta bakıcı 

» » 
Aşçıbaşı 

» 
» yardımcısı 

(*) Alh oyluktur. 

Aded 

2 
1 

1 
J 
1 
2 
7 
1 

14 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 

16 

KUmğ% 
4 
l 
5 
1 
1 

• 1 
1 
1 
1 
2 
2 
o 
1 
.> 

14 
12 
15 
5 
6 
1 
1 
2 

— 35 -
Ücret 

100 
150 

200 
125 
100 
125 
225 
200 
125 
200 
150 
125 
150 
100 
150 
150 
125 
125 
100 

550 
550 
400 
250 
200 
200 
150 
350 
175 
300 
200 
150 
200 
200 

300 
200 
150 
125 
125 
300 
200 
150 

( S . Say 

G. 

4 

5 
1 

— • 

3 

4 
6 

1 
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Memuriyetin nev'i 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 

Memur 
» 
» 

Eczacı 
» kalfası 

Hademe 
Kapıcı 
Bekçi 

Veteriner Fakültesi 
Memur 
Teknisiyen 

» 
Desinatör 
Usta 

» 
» 
» 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

» 
Bahçıvan 
Laborant 
Laborant 

» 
Tekniker 
Veteriner hizanetlisi 

» » 
» » 

Daktilo 
Dağıtıcı 
Başjhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Ziraat Fakültesi 
Teknisiyen 

» 
» 

» 

66) 

Aded 

1 
1 
l 
2 
1 
3 
2 

10 
1 
2 

3 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
7 
1 
1 
1 

13 
2 
1 
1 

10 
17 

3 

7 
4 
2 
6 
2 
1 

Ücret 

350 
200 
625 
400 
200 
625 
350 
ıoö 
125 
125 

250 
250 
200 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
250 
150 
225 
200 
150 
175 
150 
125 
250 
150 
125 
100 
150 
125 
150 
125 
100 
125 

-

350 
300 
300 
250 
200 
125 



G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Desinatör 
» 
? 

Fotoğrafçı 
Usta 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
» yardımcısı 

Elektrikçi 
Telefoncu 

» yardımcısı 
Şoför 
Bahçıvan 

» 
» 
» 

Laborant 
» 

Daktilo 
Memur 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Tarım hizmetlisi 
Tarım hizmetlisi 

» » 
> » . 

s» » 
Bekçi 
Arabacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
î 
2 
2 
l" 
1 
6 

17 
27 
4 
2 
1 
1 

10 
24 
3 

10 
6 
5 
8 
5 
1 

i 475 
225 
200 
250 
400 
350 
300 
300 
250 
225 
150 
250 
150 
250 
200 
125 
225 
300. 
200 
150" 
100 
175 
150 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
175 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İlahiyat Fakültesi 

Fotoğrafçı 
Santralci 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Memur 
Düzeltici 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

250 
175 
250 
175 
175 
250 
125 
150 
125 
100 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Usta 

» 
Şoför 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
» 
» (Yabancı dil bilir) 

Memur 
> 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 
Kapucu 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

10 
1 
1 

225 
225 
225 
175 
125 
225 
200 
150 
250 
200 
175 
475 
200 
175 
150 
150 
125 
100 
150 
150 
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E - CETVELİ 

Tahsisatın nevi 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk | 

- 15 Tıp > 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal B.» 

). 

1 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
9 

3 
4 
5 
7 
8 
7 
8 
9 

3 
4 

Memuriyetin nev'i A 

Dil ve 

Profesör 
» 

Doçent. 
» 

Asistan 
» 

.» 

Tarih - Coğrafya Fakü 

Asistan (Seminer kütüphanecisi) 

Profesör 
» 
•» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
» 

Fen Fakültesi 

_ 

Hukuk Fakültesi 

L 

L<ied 

Itesi 

1 
2 
7 

23 
6 

20 
10 
4 

1 
6 
4 
4 

15 
3 
6 
8 

2 
2 

- CETVELİ 

Maaş 

150 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
40 

100 
90 
80 
60 
50 
60 
50 
40 

100 
90 

D. 

6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 

5 
6 
7 
8 
9 
8 

12 

7 
8 
7 
5 
6 
9 

Memuriyetin 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

Okutma* 
Eczacı 
Hemşire 

Doçent 
» 

Asistan 
Uzman 

» 
Okutman 

. 

nev'i 

Tıp Fakültesi 

• 

Veteriner Fakültesi 

Aded 

1 
5 

14 
9 
5 

10 
11 

4 
1 
7 

20 
1 
2 
2 

3 
6 
4 
1 
2 
2 

Maaş 

70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

80 
70 
60 
50 
40 
50 
25 

60 
50 
60 
80 
70 
40 
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D, Memuriyetin nev'i 

4 Profesör 
5 » 
7 Doçent 
8 » 
7 Asistan 
8 » 
9 » 
4 Uzman 
5 » 
6 » 
6 Okutma» 
8 » 

Ziraat Fakültesi 

led 

4 
6 
2 

15 
13 
7 

10 
1 
2 
1 
1 
i 

Maa$ 

90 
80 
60 
50 
60 
50 
40 
90 
80 
70 
70 
40 

D. 

8 
9 

*» 

5 
6 
7 
8 
7 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

İlahiyat Fakültesi 

Doçent 
Asistan 

• -

Siyasal, Bügiler Fakültem 

Doçent 
» 
» 
% 

Asistan 
» 
» 

Aded 

3 

î 

1 
S 
3 
5 
7 

Maa-ş 

50 
40 

80 
70 
60 
50 
60 
40 
35 
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R - CETVEL* 

Umumi Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (B) cetvelindeki 
formül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 223 — Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileodderm ücret ve harcırahları 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 masraf lan. 
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 asg&ari 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 makinalan; 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 eihazları 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 eşya ve mal
zeme bedelleri bu tertipten ödenir. 

Madde 13 — Tıp Fakültesi Hastahanesinin umumi masrafları. 
îşçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi ve giyecekleri, fenni kurmalar, 

makine ve aletler, taşım ve montaj masrafları küçük onarmalar, ilâç, tıbbi ve sıhhi 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 hastam olarak taburcu edilen
lerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere nakliye masrafları ile bunlara ilişkin ufak te
sis ve onarmalar ve hastahanenin diğer bütün masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 432 — Nebreska ve Newyork üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların^ gerektirdiği her çeşit 
masraflar 

Yönetmeliğinde yazılı her türlü masraflarla Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek 
teknik stajiyerlerin dil imtihanlarını yapacaklara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 

f S. Sayısı : 66 ) 
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Faal 433 — Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 434 — Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 435 — İdarî tümler Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 436 — Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 437 — îskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 438 — Türk îslâm Sanatüarı Enstitüsü her çeşit masrafları 
Bu Enstitülerin büro, posta, telgraf, telofon, yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgi

lendiren vasıta ve malzemelerin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit işletme masrafları, anket, 
araştırma, raporları masrafları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırah 
lan, yazı, kopya ve benzerleri ücretleri, yabancı Profesör ve Uzmanların mukavelelerinde yazılı 
harcırah ve masrafları bu fasıllardan ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 21 — 29 öğrenci seçme kâğıtlannm 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 tabaalı öğrencilerin iaşe ve 

ibateleri karşılığı bu tertipten ödenir. 

Bölüm Cinsi Hangi hizmette kullanılacağı 

- 752 Ambulans Âcil vakalarda ve diğer hastanelerde bulunan fakülte hastalarının 
naklinde. 

1956 yılı (E) kadroları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Karar sayısı-: 4/6869 

Kararname sureti 

Ücretleri ilişik cetvelde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerde mülhak bütçeli idarelerin 
1956 yılı bütçelerinin" (E) cetvellerine giren tertiplerine konulan tahsisattan verilmek üzere çalıştın 
lacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1 . III .1956 - 28 I I . 1957 tarihleri arasında mute
ber olmak üzere tasdiki Maliye Vekâletinin 6 . III .1956 tarihli ve 111109 - 8/3327 sayılı yazısı üze
rine, îcra Vekilleri Heyetince 10 . III . 1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Reisicumhur 
C. Bayar 
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U n v a n 
Müddot 

Aded Ücret Ay 

Rektörlük 

Yüksek mimar ve mühendis 
Memur 
Daktilo 

Profesör 

» 
> 

Uzman 

» 

» 
» 

» 

Profesör 
I» 
> 
> 

> 
> 

Uzman 

Profesör 
Okutma 

» 

is 
sS 

• 

o 
1 
1 

uTt - Coğrafya FaküUesi 

* 

f 

' 

Fen Fakültesi 

fukuk Fakültesi 

1 
t 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

875 
475 
250 

1 750 
1 750 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500. 
1 500 
1 500 
1 000 
800 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 200 

2 000 
600 
600 
600 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
12 
12 
12 
12 
*2 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
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Profesör 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

Çocuk Sağlığı 
Uzman 

» 
» 

Diyet 
» 

Profesör 
» 

Uzman 

Profesör 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

Uzman 

Profesör 
» 

Okutman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

U n v a n Aded 

1 ^ Fakültesi 

t » 

• 

-
s 

Ziraat Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

Siyasal. BÜgÜer Fakültesi 

• a » 

/ ' 

• * 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
1 000 

600 

1 500 
1 500 

900 
650 

Döner 

Müddet 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
İ2 

Sermayeden . 

1 500 
1 500 
1 500 

1 500 
1 500 
1 500 
1 200 

540 
540 
540 
540 
700 

2 000 
2 000 

600 
600 
600 

. 600 
500 
500 
500 
500 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

m 
5 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

.«<*... » © - « 
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