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1. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Ler-

mioğlu'nun, Türk Kanunu Medenisinin 92 
nci maddesinin tadili ve 93, 439 ve 649 nen 
maddelreine fıkra üâvesii hakkındaki kanun 
teklifinin geriverilm esine dair takriri 
(2/179, 4/74) 

2. — Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Adlî 
Tıp Müessesesi Kanununa bağlı 3 numaralı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Muvakkat Encümende görüşülmesi 
'hakkındaki takriri (2/234, 4/76) 

5. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler ve cevapları 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Derik kazasının bâzı köylerine su 
getirmek için para toplanıp toplanmadığı
na dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
•(6/154) 

2. —- Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'-
ın, Ordu vilâyeti Devlet Hastanesi Eönt-
gen kısmının ne zaman faaliyete geçirilece
ğine dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mua-
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venet Vekili Lûtfi Kırdar ' ın şifahi üevabı 
(6/160) 66:69 

3. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu '-
nun, verem hastalarının tedavisi hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair sua
line Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Lûtfi Kırdar ' ın şifahi cevabı (6/163) 69:72 

4. — Tokad Mebusu Mustafa Lâtifoğ-
lu'nun, Tokad'da mebusların bâzı parti
lilerle lokantada yemek yemelerine vali
likçe mümanaat edildiği hakkındaki şikâ
yet üzerine ne muamele yapıldığına dair 
Dahiliye Vekilinfden şif alhi s u a l (6/138) 72:73 

5. — Maraş Mebusu Emin Soysal'in, 
Pazarcık Kaymakamının Merdin'e nakle
dilmesi sebebine dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali (6/166) 73 

6. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm, 
gençlik teşekküllerinin malî sıkıntılarının 
giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
'(6/168) 73 

7. — Adana Mebusu Suphi . Baykam'-
m, yüksek tahsil talebesinin okuma ve ya
şama şartlarının kolaylaştırılması için ne 
gibi hazırlıklar yapıldığına dair Maarif 
Velkilinden şifahi suali (6/169) 73 



Sayfa 
B — Tahrirî sual ve cevabı 74 
1. — Maraş Mebusu Kemali Bayazıt'-

m, tesbit edilen pirinç fiyatlarının yeni 
mahsule raeü olup olmadığvna dair sualine 
'rVaret VeMli Hayrettin Erkmen'in, tah
rirî cevabı (7/286) 74:75 

6. — Müzakere edilen maddeler 73 
1. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 

Yozgad Mebusu Talât Alpay ve beş arkada
şının, Divanı Muhasebat Kanununa ek 0736 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına; 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Askerî 
Temyiz Mahkemesi Reis, Müddeiumumi ve âza-
lariyle asekrî adlî hâkimlere tahsisat verilme
si hakkındaki 6775 sayılı Kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklif
lerinin Muvakkat Encümene verilmesi kabul 
edildi. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1954, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 malî yılı 

Hesabı Katî kanunları kabul olundu. 
Sait özçivrü'in hükümlü bulunduğu ceza

nın kaldırılmasına dair kanun teklifinin red
dini mutazammın Adliye Encümeni mazbatası 
kabul edildi: 

Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci 
yurtlarında ek vazife deruhde edebilmeleri hak
kında kanun lâyihası ile, 

Şifahi sualler 
1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 

buğday ile diğer istihsal maddelerine yeni 
bir fiyat tâyin ve tesbit edilip edilmiyeceğîne 
dair şifahi sual takriri Ziraat Vekâletine gön
derilmiştir. (6/345) 

2. — Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'm, 
Erzincan ve Elâzığ şehir elektrik şebekesine 
ait malzemenin gümrükten çıkarılması için ge-

Sayfa 
1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi öle 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Hesabı Kati kanunu lâyihası ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/53, 1/175) 73:74 

Selâhattinoğlu, Haticeden doğma 1937 do
ğumlu Alemdar Güngör'ün, suçunun affına dair 
kanun teklifi, alâkalı vekil hazır bulunmadı
ğından, bir defaya mahsus olmak üzere talik 
olundu. 

5 . XII . 1958 Cuma günü saat 15 te topla- • 
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Erozan îhsan Gülez 

Kâtip 
Antalya Mebusu^ 

Attüâ Konuk 

reken transferin ne zaman yapılacağına dair 
şifahi sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/346) 

Tahrirî sualler 
1. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsaian'm, 

Malatya vilâyetinin bâzı kazalarında ne zaman 
sağlık merkezi yapılacağına dair tahrirî sual 
takriri Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/315) 

56 — 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sualler 

Erzincan'ın, Handesi köyü eski Muhtarı ib
rahim Kılınç'ın, 

Süermene'nin Çivra köyünden Idrisoğlu, Gül-
hanım'dan doğma Hacıbey Çakır'in affı hak
kındaki kanun tekliflerinin birinci müzakereleri 
bitirildi. 



2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Bir âmme makamı tarafından yapılan 

akidlere konulacak çalışma hükümlerine müta-
allik 94 sayılı Sözleşmenin tasdikine ve bu söz
leşmeye katılmamıza dair kanun lâyihası (1/275) 
(Çalışma Encümenine) 

2. -^- Cebrî çalıştırmanın ilgasına dair 105 
sayılı Sözleşmenin tasdiki ve bu sözleşmeye ka
tılmamız hakkında kanun lâyihası (1/276) (Ça
lışma Encümenine) 

3. — Ceza evleri ile mahkeme binaları inşa
sı karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkûm
lara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki 
2548 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası (1/277) (Adliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(1/278) (Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe encü
menlerine) 

5. — Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtına 
«Sıhhat İşleri Umum Müdürlüğü» adlı bir dai
renin ilâvesine ve 4926 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası (1/279) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

6. — Ücretin korunması hakkında 95 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin tasdikine 

ve bu sözleşmeye katılmamıza dair kanun lâyi
hası (1/280) (Çalışma Encümenine) 

7. — Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun 
5815 sayılı Kanunla değişik bâzı madde ve fık
ralarının tadiline ve bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun lâyihası (1/281) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Teklif 
8. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Adlî 

Tıb Müessesesi Kanununun 17 nci maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/234) (Adliye ve Bütçe encümenle
rine) 

Mazbatalar 
9. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü

dürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/233) (Ruznameye) 

10. — Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna 
ek kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/239) (Ruznameye) 

11. — istanbul Mebusu Aleksandros Haco-
pulos'un, Gelir Vergisi Kanununun 12 nci mad
desine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesine birer fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/26) (Ruznameye) 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,12 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan (Bursa) 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — 

REÎS — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

I REİS Celseyi açıyorum efendim. 

TAKRİRLER 

1. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermi-
oğlu'nuri, Türk Kanunu Medenisinin 92 nei 
maddesinin tadili ve 93, 439 ve 649 ncu madde
lerine fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin 
geriv eritmesin e dair takriri (2/179, 4/74) 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Medeni Kanunun aile hukukuna ait tadil 

teklifimi geri aldığımı arz ederim. Saygılar imla. 
Trabzon Mebusu 

Osman Nuri Lermioğlu 
(Sağdan alkışlar) 

REİS —• Takrir geriverümiştir efendim. 

2. — Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Adlî 
Tıp Müessesesi Kanununa bağlı 3 numaralı cet
velin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mu
vakkat Encümende görüşülmesi hakkındaki tak
riri (2/234, 4/76) 

Adli Tıp Müesesesi Kanununa bağlı (3) 
numarah cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
teklifim Adliye ve Bütçe encümenlerime havale 
edilmiştir. Hâkimlere ait kanunla aynı karekter 
ve aynı mucip sebepleri taşıyan teklifimin Ad
liye ve Bütçe encümenlerinden seçilen onar ki
şilik Muvakkat Encümene havale edilmesine 
delâletlerini rica ederim. 5 . XI I . 1958 

Merdin Mebusu 
Aziz Uras 

REİS — Takrir üzerine söz istiyen var mı 
efendim? Takrirde ifade edildiği veçhile kurul
muş olan Muvakkat Encümende bu işin de gö

rüşülmesi teklif edilmektedir. Bu itibarla oku
nan takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... («Anlaşılmadı» sesleri) 
Müsaade, buyurun efendim, takririn kabulü ve
ya ademikabulü hususunda Riyasette tereddüt 
hâsıl olmuştur. Bu sebeple takriri yeniden rey
lerinize arz ediyorum. («Mesele nedir?» sesleri) 
(«Anlaşılmadı» sesleri) Efendim, takriri okut
tuk, bir daha mı okutalım? («Bir daha okunsun» 
sesleri) Takriri bir kere daha okutuyoruz. 

(Mardin Mebusu Aziz Uras'ın takriri tekrar 
okundu.) 

RE lS — Aziz Uras, buyurun Beyefendi. 
(Oylama sırasındayız, sesleri) 

Efendim, Yüksek Heyetinizden Riyaset şunu 
rica etmektedir: Oylama sırasında söz verilmez, 
tercddüdolmadıkça.. Yüksek Heyette tereddüt 
hâsıl oluyor ve büyük bir ekseriyet tereddüt 
içinde kalarak reyini kullanamıyor. İki defadır 
bu hâdise oluyor. Bu itibarla takrirler okunur
ken dikkatle dinlenmesini Riyaset bilhassa rica 
eder, efendim. 

Buyurun Aziz Beyefendi. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, 6119 

sayılı Adlî Tıp Müessesesinin kurulmasına ait 
kanunun 17 nei maddesine ilişkin 3 No. lu cet
velle adlî tabiplere aynen hâkimler gibi daha 
evvel 1953 te bir tazminat kabul edilmişti. 

Adlî Tıp Müessesesi hâlen o kadar rağbet
ten düşmüş bir hale gelmiştir ki bugün asistan 
dahi bulunamamaktadır. Hâkimlerle aynı kad
rolarda, aynı vasıfları taşırlar. Binaenaleyh 
bendeniz bunların bugünkü vaziyetten. kurtarıl-
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ması ve hâkimlerle aynı seviyeye çıkarılmala
rına mâni olan kanunun değiştirilmesi için tya 
kanun teklifini getirmiş bulunuyorum. Malî por
tesi gayet azdır. Adlî tabipler de hâkimler gifti 
başka vazife alamazlar, muayenehane açamazlajr, 
hiçbir yerde ek görev alamazlar. Binaenaleyh 
bunların da kısa bir zaman zarfında tazminata 
kavuşmaları için inayetlerini istirham ederim. 

REÎS — Behzat Bügin. . 
BÜTÇE En. M. M. BEHZAT BİLGİN 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; Bütçe Kjo-
misyonu Sözcüsü olarak tekrar bu mevzuda hu
zurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. Fakat 
hakikaten vaziyet, bir komisyona aidolan ve tah-
sisan Dahilî Nizamnamede zikredilmiş olan hu
susların bu komisyona değil de diğer bir geçici 
komisyona havale edilmesi şeklinde tezahür et
mektedir. Hâkim tahsisatı meselesinde adlî hâ
kimlerle Şûrayı Devlet arasında, askerî kaza 
arasında kaza müessesesinin vahdeti bakımından 
bir bakıma münasebet görüldüğü için kurulan 
komisyona bu iş havale edilmiştir. Hattâ istitra-
den arz edeyim ki, o komisyonun kurulması dahi 
Dahilî Nizamnameye göre mualleldir. Çünki iki 
komisyon arasında tezekkür edilecek bir işin an
cak Muhtelit Komisyon, yani Karma Komisyon 
olarak, her ikisinin müttehiden müzakerede bu
lunması şeklinde, görüşülmesi mümkündür. Jlri 
komisyondan bir Muvakkat Encümen teşkili esa
sen Nizamnamede derpiş edilmemiştir. 

îşin müstaceliyeti olursa iki komisyon beraber 
çalışırlar ve o işi karara iktiran ettirirler. Fakat 
bu mevzuda kurulmuş olan. Muvakkat Encümene 
o işlerin havalesi, hepsinin kaza müessesesine ta
allûku dolay isiyle olmuştu. Halbuki şimdi ar
kadaşımızın esbabı mucibesi ne kadar yerinde 
olursa olsun, kaza müessesesiyle ayniyeti olmı-
yan bir hususu, yani adlî tabiplere verilmesi dü
şünülen tazminatın tezyidini Geçici Komisyona 
göndermek istiyor, ki bunun yerinde olduğuna 
muhterem Heyetin kaani olamıyacağım zannedi
yorum. 

Zaten bütün bu mülâhaza dışında muhterem 
arkadaşlarım, bütçe bugün elimizde bulunmak
tadır ve bütün bu mevzuları biz artık bütçenin 
muvazenesi zaviyesinden mütalâa etmek zorunda
yız. Bütçe, artık Bütçe Encümeni şantiyesindedir 
diyebiliriz. Vaziyet böyle olduğu halde, bütçenin 
tümü üzerinde müzakerelere başlanacağı sırada, 
onun muvazenesini zedeliyecek tekliflerin Mu-
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i vakkat encümenlerde görüşülmesinin mahzuru 

üzerinde bir defa daha dikkatinizi çekmeyi lü
zumlu görüyor ve teklifin kabul buyurulmama-
sını istirham ediyorum, efendim. 

RElS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh-

ı terem arkadaşlarım, geçen hafta hâkimlerin taz
minatı hakkındaki kanunu kabul ettik. Hâkimin 
yanında, adalet sistemi içinde onun, lâzım -1 
gayrimüfarikı olan ve en karanlık mevzularda 

I adalete ışık tutan tabibi adliyi ele almadık. 
! Bir arkadaşımız geçen defa «tabibi adlileri 
| de bunun içine ithal edelim» diye teklif etmişti, 
I O gün Meclisin havası buna çok müsaitti, eğer 
i mevzuat müsait olsaydı hemen kabul edilecekti. 
I Arkadaşlarımız dediler ki : «Bu ayrı bir kanun 
i mevzuudur» Ayrı kanun mevzuu denen şey bu-
j gün huzurunuza gelmiş bulunuyor. Böyle oldu-
j ğuna göre de hâkimlerin tazminatı mevzuunu bu 
S Muvakkat Encümene havale etmişken tabibi ad-
| lilerinkini niçin Bütçe Encümeninin yarın ka-
| zan gibi kaynıyacak olan, bin bir ihtilâta, bin bir 
| gürültüye sahne olacak olan umumi mevzuları 
î içine atalım? Bu arkadaşlar da beklemektedirler. 
I Demin arkadaşımızın dediği gibi, sayıları da çok 
j azalmıştır. Bugün bir asistan bulmakta bile iz

harı aczedilen adlî tıp mevzuunda tabibi adli-
j lerin en kısa yoldan terfihleri cihetine gidersek 
i hem adaleti yerine getirmiş olur, hem iyi bir iş 
I yapmış olur, hem de inkıraza uğramıya mahkûm 
| bir mesleği bu akıbetten kurtarmış oluruz. Tak

dir sizlerindir arkadaşlar. 
j REÎS — Halil îmre Bey, Encümen adına mı 

konuşacaksınız? . 
| BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL ÎMRE 
ı (Balıkesir) — Evet. 

i RElS — Encümen adına Halil îmre. 
j BÜTÇE ENCÜMENİ RElSÎ HALÎL ÎMRE 
i (Balıkesir) — Efendim, Teklifi tevali eden ge-
i cici komisyonlar hakkındaki noktai nazarımızı 
| vesilelerle arz etmiştik. Fakat buna rağmen ada-
j let mensuplarına verilmesi gereken tazminat mü-
| nasebetiyle ve onu takibeden adlî bütünlükte te-
i lakki, anlayış ve karar vahdetinin temini mak-
} sadiyle askerî, idari ve malî kazaya tazminat ve-
j rilmesine müteveccih teklifler, kurulmuş bulu-
; nan bu Geçici komisyonda müzakere edilmiş, 
; noktai nazarlarımız tecelli edilmişti. Şimdi adli 
|! tababet de mevzuubahistir, bu adlî kazanın yar-
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dımcısıdır ama kendisi değildir. Eğer yardımcı
lık münasebetiyle bu neviden teklifleri zincir
leme tevali ettirirsek adliyenin yardımcı
sı organları, bütün adliye mensubu idareci ar
kadaşlarımızı da buna idhal etmek iktiza eder. 
Bu ihtilâtı sadece tıbbı adlide kesip atmak müm
kün değildir. Bu itibarla zaten kanunları ayrı, 
maaş miktarları ayrı, maksadı tesisleri ayrı olan 
hattâ maksadı tediyeleri dahi (mucip sebepleri 
tetkik buyurulursa görüleceği üzere) ayrı olan 
bu müesseseye ait tazminatı, hâkim tazminatı 
mahiyetinde değildir. Yani hukukçu arkadaşları
mızla sık sık mütalâa ve takdir ettiğimiz kazai 
foksiyonun Anayasa ve Hâkimler Kanunundaki 
yeri itibariyle bu tazminatı zaruri müşahede et
memizi icabettiren bir hal Tıbbı Adlî Müessesesi 
için mevcut değildir. Esasen bu lâyihanın müret-
tep encümenlerden geçmesi için ne prosedür, ne 
de hiçbir şey mâni değildir, bunda bir güçlük te 
yoktur. Aksi takdirde, bu geçici komisyonların 
gitgide îç tüzükteki asli komisyonların faaliye
tini iptal istikametinde olduğunu da bu vesile 
ile bir kere daha arz etmek isterim. Binnetice, 
bu teklifin yerinde olmadığını, bu nevi teklif
lerin mütalâası için, iç tüzük gereğince ve Muh
terem Heyetinizin rey ve kararları ile teşekkül 
etmiş komisyonlar vazife ifasına muntazır ve 
müheyyadırlar. 

REİS — Hüsrev Polat! 
HÜSREV POLAT (Gümüşane) — Muhte

rem arkadaşlarım, Aziz Uras arkadaşımızın tek
lifinin hakikaten nazarı dikkate alınması icabe-
den bir teklif olduğu kanaatindeyiz. 

Adlî Tıp Müessesesi ve orada çalışan tabip 
arkadaşlar hakikaten çok müşkil şartlar içerisin
de bulunmaktadırlar. Adlî tıpda bulunan arka-

' daşlarm diğer hekimler gibi hariçte her hangi bir 
kazanç imkânları yoktur. Bu arkadaşlar, istenil 
diği zaman, istenildiği dakikada hâkim arkadaş
larımızın yanında bulunmak mecburiyetinde
dirler. Ve daha acısı var. Şimdiye kadar bu mü
essese cazib bir hale getirilmediği için maalesef 
bugün adlî tıpta vazife gören arkadaşlarımız ora
ya cazib bir meslek olarak değil, tesadüfen girmiş
lerdir. Meselâ bugün Ankara'da senelerden beri 
tek adlî tabib vardır. Bu tabib arkadaşımız hiz
meti mecburiyesi veyahut da müşkül hayat şart
ları dolayısiyle Tıb Enstitüsünde asistanlık al
mış ve bugün adlî tabibliği meslek edinmiştir. 
Hakikaten hayat sıkıntısı çeken bu arkadaşımız, 
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yalnız Ankarada değil, taşralarda da bulunan 
adlî tabibler de, bu vazifeyi bir nevi angarya 
olarak görmektedirler. Onun için son çıkan 
ödenekler dolayısiyle adlî tabib arkadaşlar da dü
şünülürse ve onlar da tatmin edüirse daha bü
yük bir hizmet ve vazife yapılmış olur. Bu iti
barla Aziz Uras arkadaşımızın teklifinin nazarı 
itibare alınmasını rica edeceğim. 

RElS - - Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Halil İmre arkadaşımın bu müte-
vazi talepte neden dolayı imsakta bulunduğunu 
anlıyanıadım ve hayret ettim. Arz ettim; bunlann 
mecmuu 17 adedden fazla değildir. Bu teklifin ka
bul edilmemesi halinde müntesibi kalmıyacaktır. 
Adlî tabipler hakkında Burhan^ttin Onat Bey, 
şunu söyledi: «Adalet mensuplarına ışık tutarlar 
dedi, çok doğrudur. Gayet güç, külfetli ve bâzan 
da çok tiksindirici bir hizmettir. Esasen bunlara 
1953 de, başka hiçbirisine kabul edilmediği halde, 
hâkimler kadar tazminat verilmesi kabul edilmiş 
idi, 100 ile 400 lira arasında bir miktar kabul 
edilmişti. Bizim arz ettiğimiz şudur: Hâkimlere, 
Şûrası Devlet azasına, askerî hâkimlere dair tek
lifler esasen bu Muvakkat Encümene havale 
edilmiş bulunmaktadır. Eğer bu teklifler o En
cümende reddedilirse bunun da reddihde mah
zur yoktur. Ama gönül ister ki, hâkim ar
kadaşlara zam yaparken mütevazi vazife ifa 
eden, hizmet gören bu arkadaşlarımızın gönlünü 
kırmıyalım. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siind) — Muhte

rem arkadaşlarım, Aziz Uras arkadaşımızın bu 
teklifi aleyhinde hiç kimse fikir dermeyan etme
di. Adlî tabiplerin tazminatının artırılması ve
ya artırılmaması mevzuubahis değildir. Şimdi 
kanunu müzakere etmiyoruz, müzakere edilen 
husus, bu teklifin Muvakkat Encümende mi 
görüşülsün, yoksa normal encümnelerden mi geç
sin? 

Muhterem arkadaşlarım, malûmu âliniz Mu
vakkat Encümen, bir hususun, bir teklif veya 
lâyihanın görüşülmesi için kurulur, ismi üze
rinde Muvakkat encümendir. Bâzı arkadaşları
mız burada Muhtelit Encümen- diye ifade buylır-
dular. Muhtelit Encümen başka şeydir. Muvakkat 
Encümen hâkimlerin tazminatı için kurulmuştu, 
vazifesinin o kanunun kabul edilmiş olması do
layısiyle, bitmesi icabeder. Fakat Yüksek Heyet 
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bu Encümene havale ettiği işleri o kadar uzattı 
ki, bu encümen muvakkatlikten çıktı, sene sonu
na kadar çalışsa bu işleri ancak çıkarabilir hale 
geldi. Halbuki Dahilî Nizamnamemizde açık bir 
hüküm vardır, Bu hükümde «Bütçenin aksama
ması için Bütçe Encümeninde bulunan âzatyr 
başka bir encümende vazife alamaz» denilmekte
dir. Eğer biz Muvakkat Encümeni böyle teş
riilerle (daimî) bir hale getirecek olursak İçtüzü
ğün hem bu maddesine muhalif hareket edilmiş 
olur, hem de Muvakkat Encümenin salâhiyet ve 
vazifesi dışına çıkılmış olur. Bendeniz, Azız 
Uras gibi, hu arkadaşların tazminatının artırıl
masına taraftarım. Fakat bunu teklif görüşül
düğü zaman ileri sürmemiz lâzım. Şimdiki mevzu 
Muvakkat Encümende mi görüşülsün, yoksa, nor
mal encümenlerde mi görüşülsün hususudur. 
Bendeniz Muvakkat Encümende çalışan bir arka
daşınızım. Muvakkat Encümene gelen işler o ka
dar biirkti ki, bunlar normal encümenlerden geç
tiği takdirde zannedersem Muvakkat Encümen-
daki zamandan daha kısa bir zamanda ikmal edi
lecektir. Eğer arkadaşlarımız zamandan tasar
ruf etmesini ve bir an evvel kanuniyet kesbetme-
sini istiyoruz derlerse, Muvakkat Encümenin işi 
mahmuldür, bu teklif normal olarak Adliye ve 
Bütçe encümenlerinden geçmelidir.' Muvakkat 
Encümene yeni bir iş vermek bendenizce doğru 
değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Vahap Dizdaroğlu. \ 
VAHAP DÎZDAROGLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; hâkim ödeneklerinin kabulden 
sonra askerî kaza ve malî kazanın da buna 
mümasil olarak aynı şekilde istifade edebilmesi 
için, kurulan Muvakkat Encümende bu hususların 
görüşülmesi Büyük Meclisçe kabul edilmişti. 
Şimdi aynı şubeye bağlı olarak çalışan ve a41î 
faaliyette ona yardımcı olarak vazife gören a^lî 
tabiplere ait kanun teklifinin de, bu gaye için ku
rulmuş olan Muvakkat Encümende görüşülnıe-
sinde elbetteki isabet vardır. 

Hâkim ödeneklerinin artırılması mevzuunda 
esbabı mucibe olarak gösterilen bu günkü hayat 
şartları ve konjonktür karşısında... 

REİS — Bütün arkadaşlarımızın noktai na
zarları esasa mütaallik olmamıştır, teklifin ka
bulü, ademikabulü gibi bir şey mevzuubahis de
ğildir, müzakere konumuz Muvakkat Encümene 
gidip gitmemesi yolundadır. ı 
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VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Ge

çim sıkıntısını adlî tabipleri de çekmektedirler. 
Adalet merciinin hakiki yardımcıları adedi az 
olan bu hekimlerimizin kantite ve kalite bakımın
dan takviyesi ve maddi sıkıntıdan kurtarılması 
lâzımdır. Büyük Meclise gelen takririn kabulü 
ile Muvakkat Encümene kanun teklifinin gönde
rilmesini arz ve istirham ederim. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; şairin; (cümlenin maksudu bir 
amma rivayet muhtelif) dediği gibi, vaziyet ta
vazzuh etti. Adlî tabiplere ödenek verilmesi' hu
susunda kimsenin bir muhalefette bulunduğu 
yok. Yalnız Halil İmre Beyle ayrıldığımız tek 
nokta şudur: Halil İmre Bey buyururlar ki; 
eğer adaletin tecellisindeki unsurları teselsül et
tirmeye kalkarsak ucu bilmem nereye dayanır. 
Doğrudur. Bu suretle adaletin tecellisinde mahal
le bekçisinin de alâkası olabilir. Ama işin esası 
şu konuda öyle değil. Bunun adı (Adlî tıb) dır. 
Böyle olduğuna göre bunu hâkimlerden ayırmaya 
imkân yoktur. Eğer bir hata varsa hâkimlerin 
tazminatı da Muvakkat Komisyona gitmemeli 
idi. Madem ki onlarınki gitti tabibi adlînin ik-
darına matuf olan bu kanun teklifi Muvakkat 
Encümene pek âlâ gidebilir ve müzakere edile
bilir. Kanaatimce bunda mahzur yoktur. Hattâ 
naçiz kanaatimce doğrusu da budur. Takdir ge
ne Yüksek Heyetindir. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAK 

(Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşlar; demir 
perde hariç diğer Avrupa memleketlerine, önce
den, komitelerinden ve maliye nazırlarından 
randevu almak suretiyle, ikişer arkadaş gönder
dim. İç tüzüklerinin, mebusların masraf kanunu 
teklif etmelerine dair olan maddelerini tetkik 
ettirdim. Şunu arz edeyim ki, hiçbir memlekette, 
bu memleketlerin İç tüzüklerinde mebusların kar
şılığını göstermeden masraf kanunu teklif etme 
yetkileri yoktur. (Sağdan, «bizde böyle bir şey 
yok» sesleri) Biliyorum efendim; sabırlı olunuz. 

Bizde İç tüzükte mebuslara bu imkân veril
miştir. Fakat bizde bir muvazenei maliye ko
misyonu olan Bütçe Komisyonu bunun karşılı
ğının mevcudolup olmadığına, tasarrufla mı 
karşılanacağına, sene sonunda bütçenin ne hal 
alacağına ait tetkikat yapmak suretiyle mümkün 
mertebe işi muhafaza etmeye, tevazün ettirmeye 
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çalışır. Şu anda vaziyet nedir? Şu anda vaziyet 
şudur: Mebus arkadaşlarımız, büyük bir kısmı da 
muhalefet mebusu olan arkadaşlar tarafından 
yapılmış olmak üzere, elde portesi bir milyar 
liranın fevkinde olan masraf kanun teklifleri 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; böyle bir hamule büt
çede ne muvazene bırakır, ne istikrar bırakır. 
Bunu açıkça arz etmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi bendeniz işin ancak şurasına dokuna
cağım: Biz eğer encümenleri ve Bütçe Encüme
nini fiilen ibtal eder de Muvakkat Encümenleri 
işletmek suretiyle kanun tekliflerinin müzakeresi 
istikametini alacak olursak bozulacak olan muva
zene daha çok bozulur. Çünkü bendeniz 8 sene
lik Maliye Vekilliğim esnasında muvakkat encü
menlerde masraf kanunlarına ait reddolunan bir 
teklif gönmedim ve yine muvakkat encümenlerde 
«Bunun karşılığı nasıl temin edilecektir?» diye 
bir suale muhatap olmadım.. 

Aziz Uras arkadaşjmmm teklifi kabul edilir 
veya reddolunur, bendeniz meselenin orasında 
değilim. Ben çok istirham edeceğim, bu muvak
kat encümen teşkili yolundaki gidişe bir niha
yet verelim, masraf kanunları mutlaka, bu işi 
muvazene bakımından, karşılık bakımından tet
kik etmekte olan Bütçe Encümeninden geçsin. 

Kanun teklifleri geç kalıyor, deniliyor. Ko
misyon reislerine rica edelim, kanun tekliflerini 
takdimen ele alsınlar, bidayette onları müza
kere etsinler. Ama, «karşılığım Hükümet dü
şünsün, bizim vazifemiz sadece tasarının uygun 
olup olmadığını mütalâa etmektir, karşılığı bizi 
alâkadar etmez» şeklinde bir mütalâa ile karşılı
ğının mevcudolup olmadığını, bütçede bu şekilde 
bir tasarrufa ünkân bulunup bulunmıyacağım 
düşünmeden muvakkat encümenlerden kanun tek
lifi geçirilmesi yolunu tercih doğru olmaz. Esat 
Uras arkadaşımızın teklifi kabul olunur veya 
olunmaz, o bir tarafa; Muvakkat Encümene ha
valesi hususunun reddedilmesini rica ederim. 

REİS — Mehmet Hazer Bey, Maliye Vekili
nin konuşması sırasında sözleirnin sadet dışı 
olduğundan bahsettiniz. Takrir üzerindeki mü
zâkereler Nizamnamenin 25 noi maddesine göre
dir. Vekil ise 87 nci maddeye göre her zaman 
konuşabilir. 

MEHMET HAZER (Kars) — «Esasa girdi» 
dedim, sadet dışı demedim. 
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REİS — Hükümet 87 nci madde gereğince 

takdimen konuşmaya salahiyetlidir. 
Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım; bendeniz de Maliye Vekili gibi ve 
Bütçe Encümeni Reisi gibi, bilhassa bütçeyi ilgi
lendiren mevzuların muhteit veya karma komis
yonlara sevk edilmesine muhalifim. (Soldan, bra
vo sesleri) Hakikaten bu yol ile bütçe muvazenesi 
bertaraf edilmektedir. Bu prosedür ne kadar tek
rar edilirse bütçede açılacak rahne o nispette bü-
yüi". 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Fakat... 

PEEÎD MELEN (Devamla) — Bir arkada
şım (fakat) dedi, ben de fakatla başlıyayım. Sa
yın Maliye Vekili bir tetkikat yaptırdığını hiç
bir memlekette mebusların masraf teklif etme yet
kileri olmadığını tesbit ettirdiğini beyan ettiler 
Doğrudur. Hakikaten birçok memleketlerde par-
lemanlarm masraf artırıcı bir unsur haline gel
diği ve bu yüzden Devlet masraflarının altından 

. kalkımaz hale gelmiş olduğu ve buna mâni olmak 
için anayasa ve içtüzüklere hükümler konduğu 
doğrudur. Ancak Sayın Maliye Vekilinin bu 
tetkikatı elbette ki bizim için esas olamaz. Bizim 
Anayasamız ve içtüzüğümüz halen mebusa mas
raf teklif etme hakkını tanımıştır ve tanımakta
dır. Bu bakımdan Hükümetle mebus arasında 
hiçbir fark mevcut değildir. Mebuslarımız Ana
yasamızdaki ve içtüzüğümüzdeki bu • hükümler 
değişinceye kadar bu gibi teklifler yapabilirler. 
Maliye Vekili bir müfettiş tetkikatiyle elbette 
bunu ortadan kaldıracağım diye iddiada buluna
maz. 

NUSRET KİRİŞOİOĞLU (Sakarya) — Bize 
malûmat verdi, «Realite budur» dedi. 

FERİD MELEN (Devamla) — Fikirleri kıy-
melidir, olabilir; ben o fikirlerin kıymetini orta
dan kaldırmıyorum, kendi düşüncelerimi soyuyo
rum. Yalnız Maliye Vekili bugün bize bu türlü 
tavsiyeler yaptı. Halbuki birkaç gün evvel Hâ
kimlerin ödeneklerinin artırılması hakkındaki 
kanun buraya geldi ve bir Muhtelit Encümnee 
gitti. Bu encümeni kim teklif etti biliyor musu
nuz, arkadaşlar? Adliye Vekili, yani bir Hükümet 
âzası. O vakit neden Sayın Maliye Vekili, bu Ve
kil arkadaşımın arkasından çıkıp, bu caiz değil
dir, demedi de bugün kalkıp bir mebus arkadaş 
aynı şeyi teklif ettiği için kabul etmiyor? 
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ıMUHLİS ERDENER (İstanbul) — Bu ona ı 

şâmil değil. 
FBRİD MELEN (Devamla) — Bu da onunla 

alâkalıdır. 
REİS — Elendim, karşılıklı konuşmayın. 
FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bu vaziyet biraz da. Hükümetin kusu
rundan doğmuştur. Arkadaşlarımızın, böyle mün
ferit teklifleri getirmelerinin sebebi budur. 

Vaktiyle, hatırlarsınız - Bütçe Encümeninde-
ki arkadaşlar da iyi hatırlarlar - izzet Akçal ar
kadaşımız hâkimllerin ödeneğinin artırılması için 
bir teklif getirmişti. Bunun arkasından Personel 
Kanunu geldi. Personel Kanununda bu mevzuları 
prensiplere bağlanıyordu. Hâkimlere, doktorlara, 
şuna, buna meslekî mahrumiyet tazminatı veril
mesi prensiplere, esaslara bağlanıyordu. Personel 
Kanunu lâyhasında bunların hepsi vardı. Bu 
Personel Kanunu Bütçe Komisyonunda halâ 
yatmaktadır. O Personel Kanunu yatarken, Hü
kümet bir kaç ay evvel aksini iddia ederken aynı 
Hükümet hâkim ödeneğini arttırmak için ayrı 
bir teklif getirdi. Tabiî İzzet Akçal arkadaşı
mıza da gün doğdu. Kanun süratle çıktı. Hükü
met hâkimler tazminatının artırılmasına karar 
verirken onun bir cüzü olan Adlî Tıp Müessese
sini ihmal etmiş, yine aynı mucip sebeplere da
yanılarak tazminat alan Devlet Şûrası, Divanı 
Muhasebat, Temyiz azaları, askerî hâkimler ne
dense ihmal •edilmiştir. Adliye Vekâleti sadeca 
kendisine bağlı olan müesseselerin bir kısmının 
tazminatlarının artırılmasını, teklif etmiş ve bu
radan geçirmiş, ötekilerini geride birakmıştır. 
Elbetteki aynı mahiyette olan hizmetleri gören 
insanların tazminatlarının aynı seviyeye getiril
meleri için de mecburen arkadaşlar gayrete gel
mişler ve Hükümetin bu ihmalini tamamlamış
lardır. Başka ne isterler? 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER ((Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, evvelâ bir ciheti tavzih edeyim: Ben 
Sayın Maliye Vekili konuşurken «sadet dışına 
çıktı» demedim. Esas hakkında konuşulduğuna 
işaret ve onu tenkid ettim. Çünki meselenin bir 
usul meselesi olarak halli isteniyor. Sayın Mali
ye Vekili - bir temenni de olsa - mebusların Teş
kilâtı Esasiye Kanunu ile muayyen olan vazife 
ve salâhiyetlerini talıdid eden bir beyanda bu
lundular, bendeniz bunun için söz ald^m. 
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Malûm olduğu üzere Anayasamızın 15 ne i 

maddesi kanun teklif etmeyi evvelâ mebuslara 
bir hak olarak tanımaktadır. Hükümet de teklif
te bulunabilir. Kanunun 15 nci maddesi aynen 
şudur : 

«Kanun teklif etmek hakkı Meclis asasına ve 
İcra Vekilleri Heyetine aittir.» Binaenaleyh ka
nun teklif hakkı birinci derecede mebusa ait bir 
haktır, ondan sonra da Hükümete aittir. 

Encümenlerin çalışma tarzını İç tüzüğümüz 
muayyen esaslara bağlamıştır. Bütçenin malî 
muvazenesini tesis edecek olan da Bütçe Encü
menidir, bunda şüphem yoktur. Fakat bizim mev
zuatımız ve teamülümüz odur ki, muvakkat encü
menler de teşkil olunabilmekte, birçok teklifler 
bu encümenlerde görüşülmekte ve hattâ bütçe 
Umumi Heyete geldikten sonra bir takrirle tah
sisat talepleri de vâki olmaktadır. 

Bu durumda Hükümete bir vazife düşmekte
dir. Hükümet kalkar der ki; «bu tahsisatı bu
günkü malı imkânlarla ve kaynaklarla karşılama
yı mümkün, görüyorum.» Bu takdirde ya Meclis 
ısrar eder - ki bu vaziyette Hükümetin bunu ka
bul etmekten başka çaresi yoktur - yahut da 
Meclis Hükümetin izahlarını yerinde görür ve 
tahsisat talebini kabul etmez. Bu itibarla Mecli
sin salâhiyetinin uzaktan yakından tahdidini 
tazammun eden bu arzuyu, temenni ederim ki, 
Büyük Millet Meclisi kabul etmez, bu yanlışlık 
da bir emsal olmaz. 

Ferid Melen arkadaşım temas ettüer. Eğer 
Personel Kanunu bütün esasları ile hazırlanıp 
kabul olunsaydı, bugün münferit tekliflerle kar-
şılaşılmazdı, ve ayrı bir komisyon kurmak için 
bu ihtiyaç da duyulmazdı. 

Maliye Vekili buyurdular ki, «Bu tekliflerin 
çoğu muhalefet milletvekilleri tarafından yapıl
maktadır.» Halbuki hatırlanacağı veçhile, geçen 
gün kabul edilen teklifler muhalefetin değil ik
tidara mensubolan arkadaşlar tarafından ya
pılmıştır. 

Halen encümenlerde bulunan ve yakında Yük
sek Heyetinize gelecek olan bir teklif de gene bir 
iktidar mensubu arkadaş tarafından verilmiştir 

Bu itibarla kala kala bir tek kanun teklif hak-
kımiız kalmıştır, bakan lûtfettsinler, bari ona el 
uzatmasnılar. 

Mâruzâtımı bundan ibarettir. (Sağdan al
kışlar) 
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EBİS — Burhanettin Onat. ı 
BUBHANETTlN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar, tıpta Ataksi - lokometris denen bir 
hastalık vardır. Hasta bir hedefe doğru tevec
cüh ettiği zaman âzası ona inkıyadetmez, bakar
sınız başka istikamet tutmuş gidiyor. Bir cümlei I 
asabiye bozukluğudur bu. Bugün içime şüphe 
düştü, bizim Meclisin cümlei asabiyesi mi bozul
du? 

Bir dâva var, Hâkimlere tazminat temin edil
dikten sonra adlî tıp mensuplarına da bu halt 
tanınsım ve bir an evvel Muvakkat Komisyondan 
geçip mesele bitsin, istediğimiz bu idi. Ama nere
den başladık, nerde karar kıldık... Esası kay
bettik. Bırakalım bunları. Bu iş ya olacak ya da 
olmıyacak. 

Maliye Vekili arkadaşımız çıkar der ki, «Ben 
randevu alarak birçok parlâmentolara adam gön
derdim; bu hususta tetkikler yaptırdım. Ora
larda yok böyle şey.» Bu lâflara da lüzum yok 
arkadaşlar. Bendeniz kimseden randevu alma
dan, kütüphanemi açtım, kitaplarımı aldım, bü
tün memleketlerin anayasalarını okudum. Bili
rim o parlâmentoların nasıl çalıştıklarını. Ama 
bizde usul, teamül, ister muvakkat komisyonlar
dan, ister normal komisyonlardan geçmek su
retiyle olsun, bir milletvekili, yahut muh
telif milletvekilleri teklifler yapabilir. Mali
yenin işi ne? Komisyonun karşısına dikilir, arka
daşlar siz bunu teklif ediyorsunuz ama, karşılığı 
yok, ya karşılığını gösterin veya vazgeçin 
der. Kaldı ki, teklif edilen Muvakkat Komisyon 
Merihten indirilmiş komisyon değildir, sıra ile 
geçmesi lâzımgelen Adliye ve Bütçe komisyonla
rından seçilecek azalardan müteşekkil muvakkat 
bir komisyondur. Adliye Komisyonundan gelen 
üyeler Adliye Komisyonuna izafeten, Bütçe Ko
misyonuna mensup azalar da Bütçe Komisyonu 
adına noktai nazarlarını serd ederler. Maksat bir
az vakit kazanmak ve bütçenin hummalı faaliyeti
ne, çalışmalarına girmeden bu- işi çıkarıvermektir. 
Netlice budur- arkadaşlar. Her şeyin üstünde bir 
teşriî hakkımız var ve nihayet bizim de kanun 
teklifi ile geleceğimiz mevzularımız var, kendi
mize göre teamüllerimiz var. Yapılan iş te bun
dan ibarettir ama iş çığırından çıktı. Ondan 
sonra muhalif, muvafık meselesi çıktı, şu oldu, I 
bu oldu... Benim anladığım tabibi adlîlere yazık 
dldu. Arkadaşlar! (Sağdan alkışlar). 1 
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REİS —Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, şu anda is
tenirse biı* insanın konuşmasının nasıl tersinden 
alındığının, nasıl sağdan alınıp sola, soldan alınıp 
sağa, tamamen aksi kutba sürüklendiğinin misal
lerini gördük. Perid Melen çıktı, arkasından 
Mehmet Hazer arkadaşımız çıktı, sanki ben bum
da bir Anayasa teklifi yapmışım, sanki ben bu
rada bir Dahilî Nizamname tadili teklifi yap
mışım gibi, Mebusun Dahilî Nizamname gereğince 
haiz olduğu hakkın iptal edilemiyeceği ve saire 
yolunda konuşmalar yapıldı. 

Muhterem arkadaşlar, şu noktayı bilhassa te
barüz ettirmek isterim. Bendeniz burada ne 
Anayasa, ne de içtüzük teklifi yapmadım. Ben 
burada başka memleketlerde karşılık gösterilme
den masraf kanunu teklif etme yetkisi yoktur, 
bizim memleketimizde, içtizüğümüzde vardır. 
Muvazenei Maliye Komisyonu mertebesinde olan 
Bütçe Encümeni bu kadar açık tutulmuş olan 
bu kapıyı mümkün olduğu nispette karşılık bakı
mından ayarlamaya çalışır» dedim. • 

Burhanettin Onat arkadaşım, kütüpanesini 
açar, anayasaları okur, ona ben karışmam, fakat 
tatbikatını bilemez! Bendeniz bu tatbikatı gör
mek için eleman gönderdim. Yoksa içtüzüklerinin 
alâkalı maddelerini gösterir, bendeniz de burada 
bunu tetkik ederim. 

Şimdi, işbu mertebede olunca Muvakkat En
cümenle lıallolunamıyacak hiçbir dâva yoktur; 
o takdirde hattâ diğer komisyonlara lüzum yok
tur. Çünkü madem ki, Muvakkat Encümen bü
tün diğer komisyon üyelerinden terekkübetmek-
tedir ve madem ki, orada Bütçe Encümeninden 
âza vardır, o halde mesele yoktur. Hayır arka
daşlar; mesele böyle değil. Bütçe Encümenine 
gelen bir teklifin ihtisas encümenlerinden geçme
diği için ilk duracağı nokta para bakımındandır. 
Onu ilk defa para bakımından, bir masraf ka
nunu olarak ele alıp bunun tahmil edeceği kül
fete bütçenin mütehammil olup olmadığını, bu
nun karşılığının bulunup bulunmadığını tetkik 
eder, Hükümetten de ieabeden izahatı alarak on
dan sonra bir karar verir. 

Muvakkat Encümenler ise tekliflerin kabulü 
halinde bunun bütçeye tahmil edeceği külfet üze
rinde, karşılığının bulunup bulunmadığı üzerin
de durmamaktadırlar. Asıl mesele ihdas edilen 
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masraf karşılığı para üzerinde encümende konu
şulmuyor. 

Arkadaşlar diyor ki; «Hükümet gelsin, eğejr 
karşılığı yok ise söylesin!»... 

Muhterem arkadaşlar; bir, iki, beş on hâdis|e 
karşısında Hükümetin vazifesi, komisyon karşı
sına dikilip sadece, ve sadece (hayır) demek de-
ğidir. Hükümet elbetteki umumi temayülü nazarı 
itibara almak mecburiyetindedir. Ama bir tek
nik komisyon olan Bütçe Komisyonu, gidilmesi 
lâzımgelen umumi ve malî istikamete bütçenizi 
mütehammil olup olmadığına, karşılığı bulunup 
bulunmadığına, tasarruf temin edilip edilmiye-
ceğine ilh.. bakar ve işi ona göre ayarlar, işi, 
diğer.iki arkadaşın yaptığı gibi, aksi istikamete 
sürülklemeye asla lüzum yoktur. 

Mehmet Hazer. «Maliye Vekili bu masraf tek
liflerinin büyük kısmı muhalefet tarafından ya
pıldı dedi» diyor. Hayır arkadaşlar, yanlış an
lamış. «Büyük bir kısmını da muhalefet mebus
ları arkadaşlar yapmışlardır» dedim, (muhalefet) 
yaptı demedim. 

I 

Muhterem arkadaşlarım, mesele, işi masraf 
bakımından tetkik etmektir. Kanun o müzakeresi 
günü gelince burada müzakere olunur, Heyetiniz 
karar verir; ona bir şey denilmez, fakat çok is
tirham ediyorum; konuşmaları aksi istikamete 
sürüklemek, masrafı ehemmiyetsiz telâkki etmek 
suretiyle bu kabil işleri Muvakkat Encümene ha
vale etmiyelim. Teklifin tekrar reddini istirhapı 
ediyorum. 

RElS — Halil îmre Bey, şahsınız adına mı! 
HALİL ÎMRE (Balıkesir) — Evet. 
BEİS — Kifayeti müzakere takriri var, okut

madan evvel size söz veriyorum. 
HALİL İMRE (Balıkesir) — Geçici komis

yonlara iş havalesi etrafında hakikaten tam ki
fayeti müzakere takririne lâyik bir müzakere 
cereyan etmiş bulunuyor. Ben hükümetten sonra 
konuşma hakkımı kısaca istimal ederek, muhte
rem Heyetinize bir noktayı, (ilerde bu mesele
den daha mühim telâkki edilebilecek işler üze
rinde konuştuğumuz zaman hâtıralarımızı bugüne 
irca etmemize faydası olması bakımından) belirt
mek istiyorum. Nasıl geçici komsiyonlar iç tüzjü-
gün bir hükmüne dayanılarak kurulursa ve b ı̂-
na göre birtakım vazifeleri varsa Bütçe KonuV 
yanunun da, (bunun içinde çalışan arkadaşların 
değil, parlâmento içinde mevcut olan gayrişdh-
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I si bu müessesenin de) iç tüzükle muayyen vazi-
I f eleri vardım. Bunu arz ediyorum. 126 ncı madde, 

Bütçe Encümeninin yapacağı işleri tadad eder, 
I 126 ncı maddeyi okuyorum. 
I «Madde 126 - Bütçe Encümeninin tetkik ede-
| ceği işler şunlardır: 
| 1. Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam 
I tahsisatı hakkındaki kanun lâyihaları; 
I 2. Muvazenei Umumiye Kanunu; 
I 3. Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve 
I fasıllar arasında münakale talebini havi kanun 
j lâyihaları; 

4. (Bu madde fevkalâde şayanı dikkattir 
arkadaşlar) Devlet varidatının veyahut masari-
fatmın artırılmasını veya eksiltilmesini intacede-

| eek her nevi kanun, lâyiha ve teklifleri; husus-
[ lamım incelenmesi Bütçe Encümenine verilmiştir 

arkadaşlar. Bu maddenin tahliline girmiyecegim. 
Zira muhterem arkadaşlar bir an evvel kifayeti 
müzakere reylerini kullanmak ihtiyacmdadırlar. 

REÎS — Kifayet takririni okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tavazzuh eylediğinden kifayetin reye 

konulmasını arz ve teklif ederim., 5 . XII . 1958 
Gazianteb Mebusu Konya Mebusu 

Ali Şahin Osman Bibioğlu 

RElS — Kifayeti reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Aziz Uras arkadaşımızın takririni tekrar okut
madan evvel Riyaset bâzı hususatı Yüksek Heye
tinize arz edecektir. Bâzı arkadaşlarımız bu gibi 
takrirlerin Muvakkat Encümene verilemiyeceği-
ni, Muvakkat Encümenin işlerinin çokluğundan 
bahsetmek suretiyle beyanda bulundukları gibi, 
Halil Imre arkadaşımız da, 126 ncı maddenin 
son fıkrasını okumak suretiyle masraf artırılması 
veya eksiltilmesinin behemahal Bütçe Encüme
ninden geçmesi mütalâasında bulundular. Şayet 
25 nci maddenin birinci fıkrasını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi istetmezse, normal ahvalde 
126 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü yü
rür. Fakat Yüksek Heyetiniz Muvakkat Encü
men kurulması lâzımgeldiğine karar verebilir 
ve vermiş bulunuyor. Bu itibarla* bu karardan 
sonra artık İİ26 ncı maddenin dördüncü fıkrası 
hükmü yürüyemez. Bir sene zarfında, bir top
lantı yılı sonuna kadar, Nizamnamenin 25 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının 8 numaralı notu, 

I kurulmuş olan Muvakkat Encümene tekliflerin 
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lifim, Adliye ve Bütçe encümenlerine havale edil
miştir. Hâkimlere ait kanunla aynı karakter ve 
aynı mucip sebepleri taşıyan teklifimin Adliye 
vre Bütçe encümenlerinden seçilen onar kişilik 

•Muvakkat Encümene havale edilmesine delâlet
lerini rica ederim. 

5 . XI I . 1958 
Mardin Mebusu 
Dr. Aziz Uras 
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karannızla havale edilebileceğini âmirdir ve bu ı 
hususta birçok emsal vardır. îşi bitirememişse : 
devam eder. Bunlardan sadece ikisini hatırlata- i 
cağım. Biri 8 . X I . 1948. Diğeri 11 . XI . 1053. j 
(Bravo sesleri ve alkışlar). | 

Bu itibarla takrir Nizamnamenin 25 nci mad
desine uygundur. Reyinize arz edilecektir. Ka
bul veya ademikabulü her zaman olduğu gibi 
yüksek reylerinize bağlıdır. | 

Takriri tekrar okuyoruz. | 

T. B, M. Meclisi Başkanlığına 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununa bağlı (3) nu- j 
maralı cetvelin değiştirilmesine dair kanun tek- | 

1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkanhn, J 
Derik kazasının bâzı köylerine su getirmek için 
para toplanıp toplanmadığına dair Nafıa Veki
linden şifahi suali (6/154) 

REİS — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan buradalar mı, efendim? (Yok sesleri) Sual 
sahibi arkadaşımız bulunmadığına göre, sual tah
rirîye kalbedilmiştır-. 

2. — Ordu Mebusu Anf Hikmet Onat'ın, Or
du vilâyeti Devlet Hastanesi Röntgen kısmının 
ne zaman faaliyete geçirileceğine dair sualine 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdas
ın şifahi cevabı (6/160) 

REİS .— Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat I 
buradalar mı, efendim? Sual sahibi burada, Sıh- , 
hat Vekili de burada olduğundan suali okuyoruz. 

2 . V . 1958 
T. B t M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Muhterem Sağlık Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim, • 

Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat 

Ordu Devlet Hastanesinin röntgen kısmı kaç 
aydan beri muattaldır. Sebebi nedir? Hayatı 
ehemmiyeti aşikâr olan bu kısım yeniden ne za- ! 
man faaliyete geçecektir? 

RElS — Buyurunuz, Sağlık Vekili. I 

Muvakkat Encümende görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Ufak bir ekseriyetle red
dedilmiştir. Binaenaleyh bu teklif havale edildiği 
encümenlerde görüşülecektir. 

Suallerden müzakereye devam ediyoruz. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LtjTFÎ KIRDAR (istanbul) — Muhterem 
arkadaşarım; arkadaşımız Saym Arif Hikmet 
Onat, Ordu Devlet Hastanesi röntgen cihazı
nın kaç aydan beri muattal durduğunu, cihazın 
çalışmaması sebebini ve ne zaman faaliyete geçe
ceğini soruyorlar. 

Bahis mevzuu röntgen cihazı isveç mamulâ-
tmdan olup, Ordu Hastanesinin hususi muhase
beye bağlı bulunduğu zamanlarda satınalıumıştır. 

Memleketimizde kullanılan röntgen cihazları 
tiplerine uymıyan ve tüpünün yanması dolayı-
siyle bir buçuk seneden beri işlemiyen bu ciha
zın bütün teşebbüslerimize rağmen yedek tüpü 
temin edilememiştir. 

Yaptığımız tetkikat neticesinde de, evsafını 
kaybetmiş olduğunu tesbit ettiğimiz mezkûr ciha
zın yerine bir yenisinin ikamesi takarrür etmiştir. 

Bu maksatla orijinal ambalajı ile hazır bulu
nan bir röntgen cihazının Ordu Devlet Hastanesi 
emrine verilmesi tensibedilmiş ve cihazın sevkı 
için gereken talimat verilmiştir. 

Yakında Ordu Devlet Hastanesine monte edi
lecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sual sahibi. 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 

beş yüz bin nücuslu Ordu vilâyetindeki hasta
nenin röntgen cihazı ve ekli tesisleri maalesef 
iki buçuk seneye yakın bir zamanden beri muat
tal ve mefluç bir haldedir.. Ben bu soruyu daha 

5..— SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI . 

— 66 -
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ziyade hükümeti tahrik ederek bunun eksiğini I 
bir an evvel yerine getirmesi maksadiyle vermiş- i 
tim ve aşağı - yukarı, vereli, yedi ay olmuştur. 1 
Vekil Bey buyurdular ki bunun bir tüpü yanmış
tır, ve isveç mamulâtı olduğu için bu tüp te bu
lunamamıştır. Anlaşılıyor ki İsveç'teki fabrika 
ya yanmış yahut iflâs etmiştir. Haddi zatında 
bizim bildiğimiz başkadır. Biz bu sual takririni I 
boşuna vermedik . Alâkalılar nezdinde tetkikatta >. 
bulunduk. Bunun on dolarlık bir ampulü yan
mıştır. Hususi idare zamanında getirilen•• bu 
röntgen cihazı, heyeti umumiyesi itibariyle gayet 
elverişli ve mütehassısların' ifadesine göre belli 
başlı büyük çapta ve takatta röntgen cihazların
dan birisidir. Birçok defalar vekâlete bu yazıl
mıştır. Fakat vekâlet hiçbir zaman harekete 
geçmemiştir. Evvelâ verdiği cevapta, İstanbul'da I 
acentası yok, demiş. Sonra da bu iş atlatılmıştır. | 
Neyse, olan olmuş. Şimdi vekil beyden öğreniyo- I 
ruz, evvelkinin -yerine daha iyisini vereceğini, j 
ambalajını dahi yaptırdıklarını ve gönderecek
lerini ifade ettiler. Bunu bir senet ittihaz ediyo
ruz, arkadaşlar. Şunun için senet ittihaz ediyo
ruz diyorum. Geçen sene de bir takrir daha ver
miştim, hatırlarsınız. Lise mevzuunda. O zaman ] 
Maarif Vekili Yüksek Huzurunuzda söz verdi ve 
o zaman yapılacak dedi. Fakat üzülerek söylü
yorum, siyasi sebeplerle bu lisenin inşaatına gı-
rişümemiştir. Bundan ilham alarak, yüksek ve- j 
kil beyden huzurunuzda istirham ediyorum ve 
sözünü senet ittihaz ediyorum, ambalajı yapılmış 
olan röntgen cihazının bir an evvel Ordu'ya gön
derilmesini rica ediyorum. ı 

REİS — Sağlık Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE

KİLİ LÛTFÎ KIRDAR (İstanbul) — Arkadaşı
mın «Atlatma, senet ittihaz etme» gibi cümlele
rini hoş görmediğimi arz etmek isterim. 

Hakikaten idarei hususiye bunu vaktiyle aldı. 
Bu nâdir cihazlardan biridir. Tüp yanmıştır. 
Bunun üzerine muhtelif acentalara müracaat 
edilmiş, bugüne kadar temin edilmesi mümkün 
olmamıştır. Bunun parçalarını getirtmeye imkıân 
yoktur, kalsın. 

Yine bir vüâyetimizde elektrik olmadığı için 
oraya gönderilmiş olan cihaz ambalajı ile dur- ı 
maktadır. Gerekli emri verdim yakında orayı 
sevk edilecektir. Arkadaşımızın bu hususta te
şekkürden fazla bir şeyi olmaması lâzımgelir. Bei-
ki biraz uzamıştır. I 
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Mesele bundan ibarettir. 
REİS — Maarif Vekili. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sual, soru sahi

bi ile Vekil arasında cereyan eder. 
REİS — Sırrı Atalay arkadaşımız, sualin 

alâkalı Vekil -ile soru sahibi arasında cereyan 
edeceğini söylüyorlar. Dahilî Nizamnamemizin 87 
nci maddesine göre Başvekil her zaman konuşa
bilir. Ayrıca soru esnasında her hangi bir arka
daşın veya Vekilin ismi geçerse kendisine söz 
verilir. Bunun hakkında da müteaddit kararlar 
mevcuttur. T. D. Sahife 5. Bir tanesini tetkik 
etmeniz için arz ediyorum: 5 . VI . 1980 günü 
Yunus Nadi Beye bu maksatla söz verilmiştir. 

Buyurun Maarif Vekili. (Gülüşmeler, alkım
lar). 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey, geçen 
Celsede söz istedim, bana niçin vermediniz? 

REİS — Çok rica ederim beyefendi, Nizam
name hükümleri sarihtir. Buyurun efendim. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Arif Hikmet 
Onat Beyefendiye, Nizamnameye ait bir hususa 
temas buyurdukları için hem cevapsız bırakma
mayı caiz gördüm, hem de Nizamname mucibince 
hakkım olduğu için cevap vermek istiyorum. 
Her hangi bir okulun yapılmasının geri bırakıl
ması veya âmme hizmetinin geri bırakılması için 
hiçbir zaman siyasi maksat düşünülmemiştir ve 
düşünülmiyecektir. Allah hepimizi böyle zihni
yetten korusun. Lisenin ihalesinin Maarif Ve
kâletince nasıl takibedildiğini Arif Hikmet Onat 
arkadaşımız çok iyi bilirler. Biz ihaleye çıkarıl- • 
masını tensibettik, acele liseleri yapılacak vilâ
yetler meyanmdâ Nafıa- Vekâletine yazdık ve 
Nafıa Vekâleti de ihaleye çıkardı. Bendenizin 
bildiğim budur, bunun dışında hiçbir isnat kabul 
etmeme imkân yoktur. Kendileri de takdir ederler. 

REİS — Soru sahibi. 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bu rönt

gen mevzuunda Vekil Beyle aramızda bir ihtilâf 
kalmamıştır. Vekil Bey ambalâjlattırmışlar, 
göndereceklermiş, mesele kalmamıştır. Gerçi on
da da bâzı şeyler var, ama ehemmiyeti yoktur. 
Meselâ bu makinanm 1950 de bir tüpü yanmış 
ve bu getirtilmişti. Şimdi yanan ise bir ampul
dür ve getirilemiyen odur. 

Gelelim lise işine: Hakikaten Maarif Vekili 
bu lise işinde çok gayret sarf etmiştm Fakat esas 
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itibariyle bunu parpolitik yaptırmıyan, ki, bu 
Heyeti Vekilede görüşülmüş olması lâznngelir, 
(Soldan, ne münasebet sesleri) Müsaade buyurun, 
bu başka türlü olamaz. Çünkü hâdise şöyle cere
yan etti: Bu lise binasının yapımı bir defa iha
leye çıkarılmış, hesaplar yanlış denmiş. İkinci 
defa çıkarılmış yine hesaplar yanlış denmiştir. 
Nafıa Vekâleti tarafından hesaplar iki defa tet
kik edildikten sonra üçüncü bir defa daha ihale 
edilmiş ve bu ihaleye 18 mütaahhit iştirak etmiş 
ve hattâ bunlardan bir tanesi % 22 gibi büyük 
bir tenzilât da yapmıştır. Bunu Nafıa ve Maarif 
Vekâletleri tasvibetmişler. Işj Maliye Vekâletine 
gitmişti. Maliye Vekâletinde birkaç hafta kal
dıktan sonna, tekrar Nafıa Vekâletine havale 
edilmiştir. Biz o zaman Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı Beyefendiye gittik, hakikaten Maarif Ve
kili arkadaşımız alâkadar oldu. «Nafıa Vekili 
ile görüştük, mutabık kaldık.» dedi. Nafıa Veki
line gittik, Nafıa Vekili bize aynen şunu söyledi. 
«Ben ustayım, lise yapma işi Maarif Vekâletine 
ait bir iştir» dedi. 

REİS — Beyefendi, Vekil Beyin vâki beyan
larının ne kadar kısa olduğunu siz de görmüş 
bulunuyorsunuz. Binaenaleyh bu kısa cevaba 
sizin de kısa olarak cevap vermenizi rica ederim. 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Niha
yet Maliye Vekâletine gittik; sorduk. «Usul bakı
mından ihaleyi bozdum.» dediler. 

120 bin lira değerindeki arsasını bir vatandaş 
lise binası yapılması için teberru etmiştir. Bu 
şartlarla bu lise binasının ihalesi, demin de arz 
ettiğim gibi, siyasi sebepler yüzünden, Ordu'da 
C. H. P. si seçimleri kazandı diye, mukaveleye 
bağlanmamıştır. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır; efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey; usul 

hakkında söz istedim. Vermediniz. 
REİS — Ne hakkında söz istiyorsunuz! 
SIRRI ATALAY (Kars) — Riyasetin nizam

nameye ademiriayeti hakkında. 
REİS — Buyurun Beyefendi. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, biraz önce cereyan ettiği üzere bir ar
kadaşımız konuştuğu zaman Muhterem Maarif 
Vekili Celâl Yardımcı Bey söz istedi. Halbuki 
nizamnamenin 150 nci maddesi sarihtir. Sözlü 
sorular, soru sahibi ile alâkalı vekil arasında 
cereyan eder. Vekil Bey söz istedikleri zaman 
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sırf nizamnamenin bu maddesine riayet bakımın
dan yerimden müdahale ettim. Reis Bey de 150 
ncâ maddeye göre Muhterem Vekil Beye söz ve
rilmemesi lâzımgelir dediler. 25 nci maddedeki 
nottan bahisle, «Başvekil konuşabilir; şüphesiz 
Maarif Vekili Başvekil değildir.» diyerek nihayet 
ismi geçen vekil veya mebusa söz verilebileceğini 
ve nitekim 1>930 da bu suretle Yunus Nadi Beye 
söz verildiğini ifade ettiler. 

Şimdi Muhterem Reis insaf et. Kaç defa şu 
kürsüde adımız geçti; fikrimize muhalif fikir 
isnadedi'ldi. Kaç defa hakarete mâruz kaldık. 
Söz istedik; verilmedi; direndik gene verilmedi. 
Şimdi Yüksek Reisin sözlerini ve bu tatbikatı 
senet ittihaz ediyorum. Bundan sonra sözlü soru
lar sırasında dahi adı geçen milletvekili ve vekil 
adı geçince söz istiyebilecek ve Yüksek Reis ob
jektif ölçülere göre kendilerine söz vereceklerdir. 

REİS — Efendim, arkadaşımızı dinlemiş bu
lunuyorsunuz, nizamnameye ademiriayet iddi-
asiylo söz alıp, şimdiye kadar olan tatbikatta 
kendilerince gördükleri noksanlığı ifade ettiler. 
Riyaset katiyen bu fikirlerine iştirak etmez. Ni
zamnameye bilerek ademiriayet Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu şerefli vazife ile birleşemez. 

Yalnız bilinmesi lâzımgelen bir hakikat var, 
arkadaşımızdan rica ediyorum, bendenizin beyan
larını zapdetsinler, bir defa daha tekrar ediyo
rum, aksi sabit olduğu takdirde, her hangi bir 
milletvekilinin sözünü nizamnameye aykırı ola
rak kesmek durumuna düştüğüm andan itibaren 
bu vazifeden şerefle çekilmesini bilirim. 

1'54 ncü maddenin 82 numaralı notunda 
Başvekile söz verilmesi vardır. 83 numaralı not 
ki, tarihi 5 . VI . 1930 T. D. Sahife 5. tir, bu 
hâdise Mardin Mebusu İrfan Ferid Beyle eski 
Adliye Vekili Mahmut Esat Bey arasında cere
yan eden sual dolayısiyle Yunus Nadi Beye söz 
veriliyor. Bu Dahilî Nizamnamenin 150 nci 
maddesinin 83 ncü notu olarak kayıtlıdır. Bu 
suretle bugüne kadar mütaaddit defalar tekrar 
ediliyor. Bu hususta mütaaddit misaller mev
cuttur. 

Şimdi arkadaşımız diyor ki, sataşma oldu, ileri 
sürdüğümüz mütalâalara aykırı beyanlar oldu 
buna rağmen Reis Bey söz vermedi. Arkadaşım 
yanılıyor. Bu 95 nci maddenin son fıkrasıdır. 
Sataşma veya ileri sürülen mütalâalar karşısında 
Riyasetin tekdir hakkı mevcuttur. Riyaset sataşj-
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mayı ya kabul eder veya kabul etmez. Ben sataş
mayı kabul etmediğim andan itibaren, arkada
şımız af buyursunlar, Nizamnameyi okumadık
ları için yerlerine oturuyorlar. 95 nci maddenin 
son fıkrasına göre ısrar edebilirler. Bu takdirde 
ben Heyeti Umumiyeden karar almak mecburi
yetindeyim. 

Nizamnameyi iyi okumadıkça, Nizamnameye 
ademiriayet iddia etmek mümkün değildir. (Sol
dan, bravo sesleri) 

3. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
verem hastalarının tedavisi hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair sualine Sıhhat ve içti
mai Muavenet Y ekili Lûtfi Kırdar'm şifahi ce
vabı (6/163), 

Sual sahibi burada. Vekil Bey de burada. 
Suali okuyoruz efendim. 

5 . V . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sıhhat ve İçtimai 
Muavneet Vekili tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Çankırı Mebusu 
Dr. Dursun Akçaoğlu 

Verem hastalarının yatırılması ve tedavisi 
hususunda vekâletin tedbirleri nelerdir? 

REİS — Sağlık Vekili. 
SIHHAT. VB İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ LÜTFİ KIRDAR (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, arkadaşımız Dursun Akçaoğlu 
veremli hastaların yatırılmalraı ve tedavileri 
hususundaki Vekâletimin tedbrilerini sormak
tadırlar. 

Veremli hastaların ilk muayeneleri Verem Sa
vaş dispanserlerinde icra kılınır. Bunların radyo
lojik ve klinik bulgularla tesbit olunan âfetle
rinin mevkii ve derecesine, basilifer olup olma
dıklarına ve hastalığın kanama ile müterafik 
bulunup bulunmadığına göre bir verem hasta
nesinde veya sanatoryomda veyahut evlerinde 
tedavilerine karar verilir. 

Verem müesseselerimizdeki verem tedavisi, 
ilerlemiş memleketlerdeki muasır usullerle gerek 
tıbbî ve gerekse cerrahi sahada tatbik olunmak
tadır. 

Sanatoryomlarda tedavilerine karar verilen 
hastalar, mezkûr müesseseler ilmî konseylerine© 
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muayeneden geçirilerek bunlara tatbik olunacak 
tedavi seldi tâyin ve tesbit olunduktan sonra 
ona göre hareket edilir. 

Açık vefemlilerin tercihan muhitlerinde veya 
yakınlarındaki müesseselerde yatırılmalarına dik
kat etmekteyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sual sahibi. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh

terem arkadaşlarım; bu sualimle bir memleket 
derdi yüksek huzurunuza getirilmiş bulunuyor. 
Yoksa şu veya bu vesile ite Vekil Beyefendiyi 
rahatsız etmek içn değil. 

REİS — Beyefendi, sualiniz zamanla mukay
yet, yalnız, maksat bu mevzuda bir malûmat 
edinmekse başka yoldan istifadeniz mümkün, 
onun için sual içinde kalmak suretiyle, buyurun 
devamı- edin. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu işle ilgili, bu işle çalışan 
verem teşekküllerimizin, kaynaklarımızın verdik-» 
leri malûmata göre halen memleketimizde verem
den ölüm miktarı on binde 21 raddesindedir. 
26 milyon nüfuslu memleketimizde halen senede 
50 - 60 bin vatandaş veremden ölmektedir. Ve 
yine bu işle meşgul kaynaklaTa ve gene resmî 
beyanlara göre ve bizim bu teşekküllerimizin 
araştırmalarına göre hangi toplulukta olursa ol
sun yüz nüfusta 1, 1.3 dikkat buyurun tedaviye 
muhtaç veremli bulunmaktadır, halen İstanbul 
ve Ankara verem teşekküllerimizin araştırmala
rına göre. Arkadaşlarım, halen memleketimizde 
maatteessüf 300 - '350 bin tedaviye muhtaç ve
remli ortalıkta gezmektedir. Bunların onda biri 
kan kusan, verem mikrobu saçan ve mutlak su
rette yatırılması iktiza eden hastalardır. Bunun 
da miktarı asgari 36 - 40 bin civarındadır. Buna 
karşılık yatak adedimiz on binin altındadır. 
Bu memleket ihtiyacını bu şekilde biraktıktan 
sonra mevcut düzeni arz edeyim; mevcut dü
zen şudur; idarei maslahat düzenidir. Hiçbir su
rette bir veremli doğru dürüst tedavi olmamak
tadır. Dispanserlere gelen veremli verem olud-
ğunu anladığı andan itibaren eline ya bir reçete 
verilmekte veya bir yatma raporu tanzim edil
mektedir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu yatma 
raporu ile gittikleri zaman sağlık müdürlüğü 
maatteessüf boş yatak nerede varsa oraya gön
dermek zorunda olduğu için İskenderun'dan ge-
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len hastaları Trabzon'a, Trabzon'dan gelenleri 
İzmir'e İzmir'den gelenleri Kastamonu'ya gön
dermek mecburiyetinde kalmaktadır. Zaten va
tandaş da fakir olduğu için yol parası bulama
makta buralara gidememekte, çarnaçar evine 
dönmektedir. Bir istatistik yapılmış; Ankara 
dispanserlerine müracaat eden dışardan veremli
lerin acaba ne kadarı ne olmuştur elenmiş, mek
tuplar gönderilmiş, mektup yazamayanların ak
rabaları cevap vermiş. Bunların beyanlarına göre 
neticede % 51 cevap vermemiş. % 17 si «hasta
neye yatma imkânı bulmuş. Yattım, ayın şekil
de çıktım», diyor. °/c 19 zu kendi imkânlariyle 
ilâç almış «ne olduğunu biliniyorum», diyor. 
% 24 ü «ilâcını bulamamış hiç tedavi görmemiş. 
Demek ki 'hastalığı 'aynı şekilde devam ediyor». 

Arkadaşlarım bu millî bir derdimizdir. Mev
cut duruma göre hastaların yattıkları hastaneler
de ya personel kifayetsizdir, ya mütahassıs yok
tur; mütahassıs varsa hemşire yoktur, lıemşresı 
varsa laborantı yoktur, laborantı varsa röntgeni 
yoktur, röntgeni varsa filmi yoktur. Hulâsa he
kime yardımcı alât ve edevat veya malzemeden bi
risi behemehal noksandır. Şu halde müesseseleri
miz muasır medeniyete mensup memleketlerdeki 
emsallerinin icabettirdiği düzende çalışamamak
ladır. Bir, idarei maslahat zihniyeti hâkimdir. 
Bu hususta size bir misal vereyim. Arkadaşlar; 
Vekâletçe bir veremlinin hastanede tedavisi için 
âzami üç aylık bir müddet tanınmıştır. Hal bulu 
bir veremlinin asgari olarak bir sene hastanede 
yatması lâzımdır. Üç ay yatan bir veremli, has
tayı bu müddetin sonunda idare mecburen ta
burcu etmektedir. v 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, cümlenizi ta
mamlayın. 

DURSUN AKÇAOĞLÜ (Devamla) - Söz
lerimi bir misal ile tamamlıyayım. 

Arkadaşlar; siz 'bir 'tarladan şekerpancarı 
veyahut şekerkamışı istiyorsunuz. O tarladan si
ze imkânları kifayet etmediği için mecburen ya 
mısır koçanı veyahut İspanak veriyorlar. İşte 
hugünikü sağlılk teşekküllerinin halihazır düzeni 
de maalesef bu misale benzemektedir. Her türlü 
kifayetten uzak bir şekilde idarei maslahat si
yaseti ile çalışılmakta çırpınmaktadırlar. (Sol
dan, ayıp ayıp sesleri). 

REİS — Sağlık Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ LÜTFI KIRDAR (Istanbuİ) — Muhterem 
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arkadaşlar, verem hastalığı yalnız bizde değil. 
bütün dünyada mühim bir hastalık sayılmakta 
ve bütün dünya, bu hastalıkla mücadele etmek
tedir. Biz de bunu ehemmiyetle ele almış bulu
nuyoruz ve onunla imkânın fevkinde mücadele 
etmekteyiz. Bunun içindir ki, çok kısa bir za
manda bütün vilâyetleirmizde dispanser açmışız
dır. Sonra yine çok kısa bir zamanda mevcuda 
ilâveten 9 000 küsur yatak yapmışızdır. Verem 
hastalığının tedavisi çok pahalıdır. Evvelâ bina 
ister, pahalı tedavi ister, sanatoryum ister, has
tane ister, dispanser ister. Biz bunların hepsini 
çok miktarda yaptık ve yapmaktayız. 

Bugün bin küsur yatak açtık ve evvelden 
mevcut bin küsur ile mevcudumuz 9 binin üs
tündedir. 2 bin yataklık hastane de yapmakta
yız. -Verem, hastaneleri için 28 milyon sari' ettik. 
Ama bu da ihtiyea kâfi gelmiyor. Bu yalnız bizim 
için böyle değildir. Bütün dünya daha kendi 
ihtiyaçları için yeter hastane yapamamıştır., Biz 
meseleye fevkalâde ehemmiyet vermekteyiz. Ve
reni'hastalığını .yok etmek için büyük gayrtler 
sarf etmekteyiz. Bugüne kadar nüfusumuzun 
18 milyonuna B. C. G. aşısı yapılmıştır. Gayre
timizi artırarak bunu da tamamlamak yolunda
yız. Hiçbir millet bizim kadar gayret ve feda
kârlık gösterememiştir, milletine karşı. Bunu arz 
ötmek isterim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

RElS — Sual sahibi. 
DURSUN AKÇAOÖLU (Çankırı) — Evvelâ 

bendenize bir fırsat verdikleri için Muhterem 
Vekil Beyefendiye teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, ben derdin büyüklüğünü arz ettim. 
İmkânları müsait oldukça Vekâletin çırpındı
ğını biliyorum. (Soldan, oooo,.... yaaa sesleri) 
Müsaade buyurun. Ancak bendeniz ihtiyaçlar 
ziyade olduğu için, bu ihtiyaçları buraya gereği 
gibi intikal ettirilmedi diye tenkid etmiyorum. 
Aynı zamanda mevcut durumu teşrih ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut durum şu
dur: Bugün dünyanın her yerinde veremden 
ölüm nispeti azalırken maatteessüf bizim memle
ketimizde 1955 den sonra çoğalmaktadır. Bugün 
maalesef verem musabı artan yegâne memleket 
biziz. (Soldan, gürültüler) Bu, benim kanaatim 
değil. Bu, Sağlık Teşkilâtının yayınladığı ista
tistiklerde yazılmaktadır. Endişe eden arkadaş 
varsa, buyursun göstereyim. 

Bu ne demektin? Mevcut durumu arz ettim. 
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Şu halde istatistiklerin ifade ettiğine göre mem
lekette sefalet artmıştır. Zira sefalet veremle j 
beraber tezahür eder. Verem sefaletin mehenk 
taşıdır. 1955 ten sonra memlekette verem mik-ş 
tan ve verem musabı arttığına göre Muhterem 
Vekil Beyefendinin bu türlü konuşacak yerde her 
türlü sıkışık anlarda en güzel tedbirleri alari 
Muhterem Heyetinize hakikati ifade ederek çık
ması iktiza eder. Zira hakikaten bugün Vekâle
tin imkânlarının bu belâyı yenecek kudrette ol
madığını biliyorum. Ben Vekil Beye şunu soru-
yorum. 
* Atatürk Sanatoryomu da dâhil bilcümle ve7 
rem hastanelerimiz, muasırlarına benzer şekilde 
işliyebilmekte midir? Hemen hemen kâffesi ga
yelerine uygun fonksiyondan mahrumdurlar. Ya 
mütehassıs yoktur, ya hemşiresi yoktur, ya rönt
geni yok, ya laborantı yok, ya ilâcı yoktur, istir
ham ederim; elimde bir sürü mütaaddit tarihler-
de alınmış ve üzerinde eczanelerin «yoktur» dam* 
gasmı taşıyan birçok reçeteler vardır. (Son za-. 
manladra bir parça geldi) rica ediyorum, stropn 
tomisin, Pas var mı idi? Sadece nikotibin bulun 
nuyordu. Şimdi de fiyatları artmadı mı? Kana-* 
atimee bu hususta randımanlı ve ilmî bir çalışma; 
yapılması iç\n evvelemirde kendilerinin bu işten 
anlar bir heyeti toplattırarak hakiki durumu 
öğrenmesi çok yeirnde ve istifadeli olur. Muhte
rem Heyetinize, bundan önce toplanan Tüberkü-? 
loz Kongresi ve Ulusal Verem Savaş Derneğinde 
yapılan tenkidlerden bir kısım, okuyayım. Bu 
sözler bu işten anlar, ilim adamlarının ifadeleri
dir. 

«Verem paviyonları da tıpkı dispanserler gibj 
gayelerine uygun fonksiyondan çok uzaktırlarj 
Mevcut verem hastaneleri âdeta birer hasta oteli 
veya hanı vazifesi görmektedirler. Lâboratuvaf 
tetkikleri yok denecek derecede kifayetsizdirL 
Takip ve tedavi intizamsızdır. Tedavi gelişigül 
zel yapılmakta, hastalar bölge dispanserlerine 
bağlananıadıklarından, sağa sola dağılmakta, bu 
sebeple bilhassa Ankara ve İstanbul'a hasta akır 
nı artmaktadm. Hulâsa bugünkü sevk ve idar^ 
ile veremli yataklarını artırmaktansa mevcutları 
ıslah ve ikmal etmek çok daha faydalıdır. Bıjı 
suretle mahallî tesisler iyi fonksiyone edildiği 
takdirde mahallî hastaların başka mmtakalara 
gitmelerine lüzum kalmıyacak, böylece birçok zaf-
Barlı sirayetler de bertaraf edilmiş olacaktır.» ! 
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REİS — Sözünüz bitmiştir. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Hu

lâsa arkadaşlar, asıl problem, bugünkü yatak
lar birer han, otel yatağından farksızdır. Çün
kü, gayesine uygun yataklar değildir. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Sağlık Vekili, buyurun. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFI KIRDAR (İstanbul) — Arkadaş
lar, teessürle arz edeyim ki, arkadaşımız, dok
tor meslektaşımız büyük hata içindedir. 

Birinci hata şuradan geliyor : Bizim hasta
nelerimiz, sanatoryumlarımız muasır müessese
lerin en ilerisinden biraz eksik olabilir, ama tas
vir ettiği vaziyette asla değildir. Müesseseleri
miz de çok kıymetli, hemen hepsi Avrupa'da se
nelerce kalmış mütehassıslar tarafından idare 
edilmektedir. Bunlar her sene Avrupa'nın bü
yük kongrelerine giderek orada tebliğler yap
makta ve alkışlanmaktadır. Uzaklara gitmiye-
lim; hattâ istanbul'a kadar gitmiyelim, bilhas
sa Dursun Akçaoğlu'nun tensibettiği, muhalif 
arkadaşlarımızı yarın davet ediyorum, Atatürk 
Sanatoryumunu görmeye. Eğer Avrupa'daki 
emsalini görmüşlerse onlardan aşağı değil, on
lardan daha ileri olduğunu görüp takdir buyu
racaklardır, buna yüzde yüz kaniim. Ben Avru
pa'da çok dolaşmış, sanatoryumlar görmüş bir 
doktorum. Bu itibarla söyliyeyim ki, Ankara'-
daki Atatürk Sanatoryumu ve Heybeliada Sa
natoryumu Almanya'nın en ileri sanatoryumla
rından farksızdır. BelM bir köşede, bir hastane 
geri kalmış olabilir. Fakat bu böyledir, diye 
hastanelerde çalışan arkadaşlarımızın Büyük 
Meclis huzurunda aleyhlerinde konuşmayı tees
sürle reddetmek mecburiyetindeyim! arkadaşla
rım. (Soldan : alkışlar) 

Muhalif arkadaşlarımdan bilhassa rica edi
yorum, uzun zamana bırakmıyarak yarın bura
da birleşelim, kendilerini Atatürk Sanatoryu-

'muna götüreyim. Münasip zamanda da, istan
bul'daki Heybeli Sanatoryumuna da gideriz. 

Sonra başka türlü mukayese yapmak iste
medim ; konuşurken filân vakitte şöyle idi, fi
lân vakitte böyle idi. diye. Hakikat şudur ki; 
biz bin yatak teslim aldık, bugün 9 000 dir, 
2 000 yatak da hali inşadadır. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Dursun Akçaoğlu. 
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DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) —Muhte

rem arkadaşlarım, ıbendeniz meslelkdaşlarınıiii 
iaaliyetlerini Iküçümseımedim. (Soldan, gürültü
ler,- küçümsedin sesleri) Mesl'ekdaşjla rım imkân- i 
sınıklar içindedir, dedim. Bir ıh ekim ne kadıar ! 
malûmatlı olursa, olsun yanında imkânlar yoksa, ı 
o hekim kolu kanadı kırılmış insana ibenzer. j 
Mevcut teşhis imkânları kâfi olmıyan Ibir yerde ' 
'bir hastaya uzun müddet, verem tedavisi yapıl- | 
mış, nice sonra 'kanser olduğu tahakkuk etmiş- j 
tir. (Soldan gürültüler) Bu yanlışlık .arkadaşla- ! 
rımızın bilgisizliğinden değil, imkânsızlıktandır. 
Röntgende gölgelenm'e görülmüş, fakat ilâboratu-
varı ve lâ'borantı bulunmadığı iç'in nıikno'bu te's-
Ibit edileımeıniş ve !onun için de uzun müddet ve
rem tedavisi yapmak mechıu-iyetinde kalınmış
tır. (Soldan, gülüşmeler, gürültüler) 

REÎS — Muhterem arkadaşlar, lütfen, mü-
dalıale 'etmeyiniz; Riyaset 'hatibi takiibedeme
ni eMedir. Buyurun Dursun Bey. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, Vekil Beyefendi yatak
ların artırıldığından (bahis 'buyurdular. Ben siz
lere kendi kanaatimi arz etmedim; 'ben sizlere 
(beynelmilel çapta şöhreti haiz me'mOe'ketimiz -oto
ritelerinin Tüberküloz kongreleri ve Ulusal Ve
rem Savaş Derneği 'kongrelerinde ifade -edilen
leri arz ettim. 

Vekâletin -zihniyetine ait :bir rapor da şudur: 
Memleketimizde inşa ettiğimiz lüks lıinalarda 
düşük fonksiyonlu tesisler yerine nrütevazi (bi
nalarda iyi, (kalifiye eleman (ve 'bol malzeme ile 
inşa zihniyetine malik olarak çatışmak malî ve 
semereli olması 'bakımından çok daha faydalı 
olur, deniyor. Bu ne demektir arkadaşlar"? Ben 
Vekâletin çırpınmalarım (biliyorum. Vekil Bey 
beni yanlış anlıyorlar. Bütçede de arz 'ettim, 'bu
gün her konuda, her türlü sağlık /konusunda 
vekâletin üzerine, 'beş tonluk 'bir (kamyona nasıl 
dili tonluk yük yüklenirse, hakikaten İmkânla
rının çok fevkinde bir yük yüklemişlerdir. Ben 
diyorum (ki, (bugünkü yük çok ağır olduğu için 
maalesef vekâlet çırpının aktadır. Vekil ibu mev
zuu ker türlü sıkışık '-anlarda en güzel tedbirleri 
(bulmuş, çıkarmış ve memleketi «elam ete götür
müş Muhterem Heyetinize, hattâ Grupa getirse, 
'hu acildi durum, göreceksiniz 'ki, gece uykuları
nızı 'kaçıracaktır, muhterem arkadaşlarım, Hat
tâ ve (hattâ hu meseleyi gereği /gibi Başvekile ak-
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set t irse, bu mesel'eyi nazarı itibara 'alarak, Sa
yın Başvekil, artık bundan sonra, cidden bu der
di anladıktan sonra öyle ne gelişigüzel kazma 
vurduracak ve ne de öyle verimsiz yatırım yap
tıracak ve ne de muhterem arkadaşlarım, siya
set falbrikaları kurdurmaya müsaade edecektir. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) 

REİS ----- Müsaade buyurunuz efendim. Bey
efendi, sual müessesesinde bu şekilde konuşula
maz. Sual müessesesinde sarahat ve muayyeni-
yete riayet, Türkiye Büyük Millet Meclisim?' 
hürmettir. Bu itibarla sualinizin dışında konuş
makta devam ediyorsunuz. Müddetiniz de bit-, 
mistir. Sözünüzü kesiyorum. Buyuran. (Sağdan, 
alkışlar) 

Sual cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, muhterem Büyük Mil

let Meclisi azalarına şu hususu arza mecburum : 
Sual müessesesinde sual dışına çıkmak suretiyle 
Kiyasetin söz kesme durumuna düşmesinin ha
kikaten riyaseti üzdüğünü, bizden evvel yıllar
ca gelmiş reislerin muhtelif beyanları ile de sa
bittir. Riyaset, sual müessesesi dışına çıkıldığı 
zaman söz kesme lüzumunu hissettiği anda dahi 
bundan lıazer etmektedir. Fakat Türkiye Büyük 
Millet Meclisi zabıtlarında buna ait mütaaddit 
misaller mevcuttur. Yüksek Heyetinize bir mi
salini arz edeyim : Sene 1948. İnikat 6, Celse 1. 
Reis Sayın Tevfik Fikret Sılay diyor ki ; «Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde sual müessesesi
nin dışına çıkmak ve Riyasete söz kestirmek, 
Riyaseti üzer. Fakat Riyaset vazifesini yapa
caktır. Zira bu şekilde konuşmak Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin hürriyetine müdahaledir.» 
Keza vekil olarak Tahsin Bekir Balta, bir mu
halif mebusun bu şekilde konuşmasını, şiddetle 
reddediyor. İfade etmek istediğim şudur : Çok 
rica eder Riyaset Divanı, sadet dışına çıkılma-
ması ve Nizamname hükümlerine, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi âzalarının da Riyaset kadar, 
büyük bir titizlikle riayet etmesi hem Büyük 
Millet Meclisine hürmettir, hem de. müzakere
nin selâmeti icabıdır. (Soldan, alkışlar) 

•/. ---• Tokad Mebusu Mustafa Lâtif oğlu'nun, 
Tokad'da mebusların bâzı partililerle lokantada 
yemek yemelerine valilikçe mümanaat edildiği 
hakkriıdaki şikâyet üzerine ne muamele yapıldı
ğına dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/138) 
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REİS — Mustafa Lâtif oğlu burada m i l . 

(Burada sesleri) 
Dahiliye Vekili... (Yok sesleri) 
Başka bir inikada bırakılmıştır. 

5. — Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, Pazar
cık Kaymakamının Mardin'e nakledilmesi sebe
bine dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/166) 

REİS — Emin Soysal burada mı'L. (Yok ses
leri) Sual sahibi bulunmadığı için tahrirî suale 
kalbedilmiştir. 

6". — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın, genç
lik teşekküllerinin malî sıkıntılarının giderilmesi 
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için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Maarif 
Vekilinde şifahi suali (6/168) 

REİS — Suphi Baykam burada mı?.. (Yok 
sesleri) Sual sahibi bulunmadığı için tahrirî su
ale kalbedilmiştir. 

7. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın, yük
sek tahsil talebesinin okuma ve yaşama şartları
nın kolaylaştırılması için ne gibi hazırlıklar ya
pıldığına dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/169) 

REİS — Sual sahibi Suphi Baykam yoktur. 
Tahrirî suale kalbedilmiştir. 

Suallerin görüşülmesi bitmiştir. Kanunlar
dan müzakereye devam ediyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 

Bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Müdür
lüğünün 1955 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/53, 1/175) (1) 

REİS — Kanun açık reylerinize arz edile
ceği için muhterem âzanm salonu terk etmeme
sini rica ederim. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı 
Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umuın Müdürlü
ğünün 1955 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
6 689 540 lira 7.1 kuruşu âdi ve 290 724 072 
lira 71 kuruşu yatırım ve 12 802 795 lira 75 
kuruşu hususi fasıllara aidolmak üzere 
310 216 409 lira 1.7 kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdür

lüğünün 1955 bütçe yılı tahsilatı, ilişik (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 31 567 891 
lira 48 kuruştur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi 
reylerinize arz eriyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasın
daki farkı teşkil eden 1 351 482 lira 31 kuruş 
tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -— Gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince 
avans olarak verilen ve (A/2) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen 16 305 028 
lira 44 kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı/ Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1955 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyau ve (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvelieıin ayrı bir sütununda gösterilen 
:') :̂ >7 823 1 İra 43 kuruş inha edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyoınım. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 166 sıra sayılı matbua zaptın sorıundadıı 
I MADDE 6. 
I meriyet*1 girer. 

Bu kanun nesri tarihinde 
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BEİS — Efendim, Riyaset Divanı şu anda 

ekseriyetin kalmadığım görmektedir. 
Kanun açık oya arz edileceğinden ekseri

yetin ademimevcudiyeti karşısında kanunu acık 
oya arz etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla 8 Aralık 1958 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere İnikada son veri
yorum, efendim. 

Kapanma saati : 16;55 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Maraş Mebusu Kemali Bay azıt'm, tes
bit edilen pirinç fiyatlarının yeni mahsule raci 
olup olmadığına dair sualine Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen'in, tahrirî cevabı (7/286) 

29 . IX . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Kiyasetine 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Maraş Mebusu / 
Dr. Kemali Bayazıt 

Soru : 
17 Eylül 1958 tarihli ve 10009 sayılı Res

mî-.Gazete ile Ticaret Vekâletinden tebliğ olu
nan karara göre pirinç fiyatlarının âzami sa
tışı tesbit olunmuştur. Yeni sene mahsulü idrak 
edilmek üzeredir. Müstahsili korumak ve 
gelecek senenin çeltik ekimini teşvik etmek için 
beyanname ile tesbit edilen ve geçen sene 
mallarına raci olması gereken fiyat dondurma ka
rarının yeni sene mahsullerine de raci olup olma
dığının ve bu karar yeni sene mahsullerine de raci 
olacaksa, âzami satış fiyatı tesbit edilirken geçen 
senenin maliyetine nazaran bu sene ve betahsis 
dört aydan beri değişen iktisadi şartlar muvacehe
sinde amele yevmiyesi, patöz ücreti, çuval fi
yatı ve nakliye ücretlerinin artması sebebiyle 
istihsal maliyetinin nazara alınıp alınmadığının 
bildirilmesi. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 

Vekâlet Müşavirliği 
Sayı : 6-11763 

2 . X I I . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade
siyle alman 7-286, 1903/7387 sayılı yazıya C: 

17 Eylül 1958 tarihli ve 10009 sayılı Resmî 
Gazete ile Ticaret Vekâletinden tebliğ olunan ka
rara göre pirinç fiyatlarının âzami satışı tesbit 
olunmuştur. Yeni sene mahsulü idrak edilmek 
üzeredir. Müstahsili korumak ve gelecek sene
nin çeltik ekimini teşvik etmek için beyenname ile 
tesbit edilen ve geçen sene mallarına raci olması 
gereken fiyat dondurma kararının yeni sene mah
sullerine de raci olup olmadığının ve bu karar 
yeni sene mahsullerine de raci olacaksa, âzami 
satış fiyatı tesbit edilirken geçen senenin mali
yetine nazaran bu sene ve betahsis dört aydan 
beri değişen, iktisadi şartlar muvacehesinde ame
le yevmiyesi, patöz ücreti, çuval fiyatı ve nak
liye ücretlerinin artması sebebiyle istihsal mali
yetinin nazara alınıp alınmadığı hakkında Maraş 
Mebusu Dr. Kemali Bayazıt tarafından verilen 
tahrirî sual takririne ait cevabın merbuten tak
dim kılındığını saygılarımla arz ederim. 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 
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17. IX. 1958 tarihli ve 100059 sayılı Resmî: yeni mahsule de râci bulunmaktadır. 

Gazetede neşredilen tebliğ ile yayınlanan pirinç; Esasen borsa ve piyasalarda bu fiyaların du-
âzami satış fiyatları, (her türlü maliyet unsur-! nunda muameleler cereyan eylediğinden fiyatla-
ları nazarı itibara alınarak tesbit edildiğinden) \ rın tatminkâr bulunduğu anlaşılmaktadır. 

ı ı m** • • 

- '. • • T A S H İ H L E R 

Altıncı inikat zaptında aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

263 1 25 devam etmektedir. devam etmelidir. 
266 2 48 izaha girişmedi. izaha girişmedim. 
268 1 7 Encümen kurulmasını tazammun Encümen kurulmamasını tazam-

eden mun eden 
Bu inikat zabıt ceridesine bağlı 166 sıra sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 
11 1 13 55 nci maddasİ 56 ncı maddesi 
13 1 6 abat Alet 
13 3 12 6 42 683 82 642 683 82 



T. B. M. M. Matbaan 



Dtvrt: I I 
İçtima : 1 S. SAYISI 166 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 Bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 
Bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat 

Encümeni mazbatası (3/53, 1/175) 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 'beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/53) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

Sayı : 53 - 404591/566 
7.V. İ957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
M. Gürün 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları gereğince bir nüshası Divanı Muhasebata 
gönderilen Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 Malî yılı Hesabı Katisi Divanı Muhasebatça 
tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve hesabı katide gös
terilmiş olan rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 

. 20 . V . 1957 

Birinci Reis 
M. Gürün 

Âza 
R. Uçkun 

Âza 
C. Çitici 

D. 1. Reisi 
F. Eke 

Âza, 
A. Rıza ToksÖz 

Âza 
l Ogat 

D. 2} Reisi 
R. Bakuy 

Âza 
N. Başakar 

ÂzaV. 
IV. Tek'er 

D. 3. Reisi 
F. Işık 

Âza 
K. Tolluoğlu 
(Bulunamadı) 

ÂzaV. 
R. Konakçı 

D. 4. Reisi 
A. Âli Hemen 

Âza 
R. örencik 

ÂzaV. 
T. Demirkan 

Âza 
R. Ögel 

Âza 
C. Olcay 

Âza V. 
H. öktem 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 
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Karayolları Umum Müdürlüsünün 1955 bütçe yılı He«abı Kati kanun lâyihası (1/175) 

T. c. 
Başvekâlet İl . III . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 697/968 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisi hakkında Nafıa Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 11 . III . 1958 tarihinde kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ede
ri», 

Başvekil 
'""*'". A, M§nd$r*s 

ESBABI MUCİBE 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı umumi sarfiyat (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde yazılı olduğu üzere 310 216 409,17 liravo bu yılm tahsilat yekûnu ise «B» işaretli cet
velde görüleceği veçhile 311 567 891,48 lira olup 1955 yılı bütçesi 1 351 482,31 liralık bir tasarruf
la kapatılmış bulunmaktadır. 

1955 yılının tahsisat yekûnu bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşürülenler
le birlikte 336 701 560,72 liraya baliğ olmuştur. 

1955 yılı zarfmda gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak ödenen 16 305 028,44 lira tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

336 701 560,72 lira tahsisattan yılı içinde sarf olunmıyan ve (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerin ayrı sütunlarında gösterilen bakiye 10 180 123,11 lira tahsisattan 1956 yılma devredilen 
972 299,68 lira düşüldükten sonra tahsisat bakiyesi olarak 9 207 823,43 liranın imhası gerekmekte
dir, 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan Hesabı Katı kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Açıklama 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 malî yılı hesabı katisinin tahakkuk, tahsilat, tahsisat ve 
sarfiyata mütaallik rakamlariyle bu rakamların tetkik ve tahlilinden çıkan neticeler mukayeseli ola
rak aşağıda sırasiyle gösterilmiştir. 

1955 yılı bütçesiyle âdi ve yatırım masrafları için 322 600 000 lira tahsisat konulmuş, bu tah
sisata karşılık 322 600 000 lira varidat tahmin olunmuştur. 

1955 yılı bütçesiyle verilen ve sonradan eklenen tahsisata* karşılık, âdi ve yatırım bütçelerinden 
310 216 409,17 lira fiilî sarfiyat vukubulmuştur. * : ^ v * i ^ 

1955 malî yılının fiilî tahsisat yekûnu ise 311 567 891,48 liraya baliğ olmuş ve bu suretle 1955 
yılı bütçesi 1 351 482,31 liralık bir tasarrufla kapanmış bulunmaktadır. 

1. Umumi Varidat 

1955 yılı bütçesi varidat muhammenatı ile fiilî tahsilat aşağıda gösterilmiştir. (Müfredatı (5) 
numaralı cetveldedir.) 

1, Fasıl : (Karayolları Umum Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanu-

(S. Sayısı : 166) 
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nun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak parala* karşılığı) bütçeye konulmuş olan 
110 000 000 lira tamamen tahsil olunmuştur. 

2. Fasıl : (Hazineden yardım) karşılığı olarak bütçeye konulmuş bulunan 207 499 997 Uta
nın 10 515 377,30 lira noksanı ile 196 984 619,70 lirası tahsil edilmiştir. 

3. Fasıl : (Teberrular ve çeşitli varidat) bütçeye konulan 1 liraya mukabil 1 277 840,99 lira. 
taıhsilât yapılmıştır. 

4. Fasıl : (Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri) bütçeye konulmuş bulunan 1 600 000 
liraya mukabil 407 827,18 lira noksaniyle 1 192 172,82 lira tahsilat yapılmıştır. 

5. Fasıl : (Mütaahhitlere verilecek malzeme, alet, edevat, depo, arazi ve sairenin kira bedelle
ri) bütçeye konulan 1 liraya mukabil 310 486,59 lira tahsilat yapılmıştır. 

6. Fasıl : (Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve saire teminatı ve mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri) bütçeye konulan 1 liraya mukabil 276 961,36 lira tahsil olunmuştur. 

7. Fasıl : (Geçen yıldan devreden nakit) 1955 yılı bütçesinin hazırlanması sırasaıcla Î95£ yı
lından 3 500 000 lira nakit devredileceği tahmin edilmişse de hesabı katı cetveline nazaran 1954 
bütçesi 5 572.019,16 lira açıkla kapatılmış olduğundan 1955 e nakit devredilememiştir. 

8. Fasıl : (Bütçenin B işaretli cetveline dâhil bulunmıyan ve Devlet daire ve müesseseleri ta
rafından yol inşaatına harcanmak maksadiyle verilen 642 683,82 lira 1955 yılı Bütçe Kanununun 
10 ncu maddesine istinaden varidat kaydolunmuştur. Bunların daire itibariyle müfredatı ile geçen 
yıldan devreden %e bu yıl içinde tahsil edilen miktarlar ilişik (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

9. Fasıl : (Bütçenin B işaretli cetveline dâhil bulunmıyan ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanu
nu ile ek ve tadillerine göre tahsil olunan Yol Vergisinden, % 15 hisse olarak ayrılan 174 000 lira 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesine istinaden yeniden açılan 9 ncu Özel fasla varidat ve diğer taraf
tan (A/2) işaretli cetvelde 781 nci (Yollar ve köprüler) faslının 10 ncu (yapım) maddesine tahsi
sat kaydolunmuştur. . i 

10. Fasıl : 
Bütçenin (B) işaretli cetveline dâhil bulunmıyan ve Marshall Yardım Programından getirilen 

malzemenin karşılığı olarak 5582 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince avans olarak verilen 
709 125,20 lira 6371 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince yeniden açılan 10 ncu özel fasla 
varidat kaydolunmuştur. 

( İ . 8ayı*ı : im) 
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11. Umumi Sarfiyat 

1. Tahsisat: 1955 yılı masraf bütçesine 322 600 000 liralık tahsisat konulmuş bu miktar aşağı
da gösterildiği veçhile 336 701 560,72 liraya yükselmiştir. (Müfredatı 4 numaralı cetveldedir) 

Âdi (A/l) Yatırım (A/2) Yekûn 
Lira. Lira K - Lira K. 

Bütçe ile verilen tahsisat * 10 602 150 311 997 850 322 600 000 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi 
gereğince eklenen tahsisat; (Müfredatı A/l işa
retli cetvelin 9 numaralı sütununda gösterilmiş
tir.) 126 500 — 126 500 
3010 sayılı Kanunla tahsisat kaydolunan — 11 332 597 41 11 332 597 41 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince tah
sisat kaydolunan — 174 000 174 000 
Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi gereğince 
tahsisat kaydolunan — 1 421 135 1 421 135 
5582 sayılı Kanun gereğince tahsisat kaydolunan — 709 125 20 709 125 20 
Geçen yıldan devreden tahsisat — 338 203 11 338 203 11 

Yekûn 10 728 650 325 972 010 72 336 701 560 72 

Yılı içinde aktarma suretiyle ilâve edilen (Müf
redatı A/l ve A/2 işaretli cetvelin 11 nci sütu
nunda) 714 795 6 288 000 7 002 795 

Yekûn 11 443 445 332 260 010 72 343 704 355 72 

Yılı içinde aktarma suretiyle düşülen (Müf
redatı A/l ve A/2 işaretli cetvelin 12 işaretli sü
tununda) 70 795 6 932 000 7 002 795 

\. v v 
Kalan 11 372 650 325 328 010 72 336 701 560 72 

(S. Sayısı:.166) 
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2. Sarfiyat : 1955 malî yılı zarfind% âdi ve yatırım bütçelerinle ait sarfiyat ile hususi ka

nunlar 'gereğince yapılan ödemeler ve 3010 sayılı Kanun gereğince yapılan mahsulat aşağıda 
gösterilmiştir. 

A/ l Âdi A/2 Yekun Y e k û n , 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Bütçe sarfiyatı 
Muhasehei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesi gereğince 
ilâveten yapılan sarfiyat 
3010 sayılı Kanun gereğince 
yapılan mahsubat 
Bütçe Kanununun 9 ncu mad
desi gereğince yapılan sarfi
yat 
Bütçe Kanununun 10 ncu mad
desi gereğince yapılan sarfi
yat 
5582 sayılı Kanun gereğince 
yapılan mahsubat 

Yekûn 

6.641 053 60 290 550 072 71 297 191 126 3i 

48 487 11 — 48 487 11 

— 11 332 597 41 11 332 597 41 

174 000 174 000 

761 073 14 761 073 14 

709 125 20 709 125 20 

6 689 540 71 303 526 868 46 310 216 409 17 

3. 3010 sayılı Kanun (gereğince yapılan avans ödemeleri : 3010 sayılı Kanun gereğince ertesi 
malî yıllarda mahsubu yapılmak üzere 1955 yılı içinde yatırım bütçelerinde 16 305 028, 44 lira 
avans verilmiş ve karşılığı olarak bu miktar ödenek mevkuf tutulmuştur.-

4. îmha edilmesi lâzımgelen tahsisat : Tahsisat bakiyesi olarak imha edilmesi gereken miktar aşa
ğıda gösterildiği üzere 9 207 823,43 lirdan ibarettir. 

A/l Âdi A/2 Yekun Y e k û n 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Tahsisat yekûnu 
Sarfiyat yekûnu 

Bakiye 
3010 sayılı Kanun gereğince 
verilen avans 

Bakiye % 
Ertesi yıla devredilen tahsisat 

11 372 650 325 328 910 72 336 701 560 72 
6 689 540 71 303 526 868 46 310 216 409 17 

4 683 109 29 

4 683 109 29 

21 802 042 26 

16 305 028 44 

26 485 151 55 

16 305 028 44 

5 497 013 82 
972 299 68 

10 180 123 11 
972 299 68 

imhası gereken tahsisat 4 683 109 29 4 524 714 14 9 207 823 43 

CS. Sayısı : 166) 



Hesabın adı 

I - Bütçe muameleleri : 
A) Varidat : 

Varidat tahakkukları hesabı 
Varidat tahakkuklarından borçlular hesabı 
Bütçe gelirleri hesabı 

B) Sarfiyat : 
Ödeme emirleri hesabı 
K. ödeme emirleri hesabı 
Masraf taahhütleri hesabı » 
Masraf tahakkukları hesabı 
Bütçe giderleri hesabı 
Taahhütlerden alacak hesabı 

II - Nakit : f 
A) Mütedavil kıymetler : 

Kasa hesabı 
Banka cari hesabı 
Yoldaki kıymetler hesabı 

B) Muhtelif alacaklar : 
Geçen yıldan müt. avans ve krediler hesabı 
Bütçeden mütevellit avans ve krediler hesabı 
Gelecek senelere sâri mukaveleler avansı hesabı 
Eşhas borçları hesabı 

C) Muvakkat mutavassıt hesaplar : 
Geçen yıldan müd. ödeme emirleri 
Geçen yıldan müd. kullanılacak ödeme emirleri hesabı 198 350 
Geçen yıl bütçe mah. hesabı 953 596 
Muhasipler irsalât hesabı ' 116 794 924 94 

D) Borçlar : 

Umumi Mizan 
Zimmet 
lira 

1 065 471 
312 633 363 
1 085 359 

43 490 773 
357 494 887 
81 092 409 
308 596 998 
310 320 549 
54 682 048 

9 679 191 
467 331 050 
113 909 000 

68 972 
60 092 744 

»ı 34 698 038 
86 224 

68 916 
ı hesabı 198 350 

K. 

66 
14 
47 

86 
31 
68 
95 
92 
Q5 

66 
74 

57 
31 
30 
44 

21 
21 

Matlup 
lira 

312 633 363 
1 065 471 

312 653 250 

356 538 794 
353 385 889 
54 731 498 

158 150 
104 140 

80 542 784 

9 643 495 
460 453 610 
106 769 000 

68 972 
59 785 424 
12 244 039 

43 127 

198 350 
68 916 

— 
124 400 823 

K. 

14 
66 
95 

74 
95 
30 
41 
75 
45 

57 
89 

57 
51 
26 
63 

21 
21 

86 

Zimmet ba 
lora 

311 567 

4 108 
26 360 
308 438 
310 216 

35 
6 877 
7 140 

307 
22 453 

43 

129 
953 



Hesabın adı 

Âdi emanetler hesabı 
Bütçe emanetleri hesabı 
Emekli keseneği cari hesabı 

İÜ - Nâzım hesaplar : 
Esham ve tahvilât hesabı 
Esham ve tahvilât emanetleri hesabı 
Teminat mek. ve ipotek senet hesabı 
Teminat mek. ve ipotek mudi hesabı 
B. H. D. Eşhas borçlan hesabı 
B. H. D. Eşhas borçları karşılığı 

IV - Netice hesabı : 
Genel merkez hesabı 

Zimmet 
Lira 

22 644 475 
11 482 081 

262 954 

1 376 979 
1 192 104 
71 381 215 
22 321 675 

236 387 
180 903 

2 665 527 

2 408 087 175 

Matlup 
Lira 

29 606 840 
28 263 174 

272 238 

1 192 104 
1 376 979 
23 321 675 
71 381 215 

180 945 
236 345 

7 766 552 

44 
84 
11 

79 
75 
06 
10 

18 

Zimmet ba 
Lira 

184 

49 059 

55 

2 408 087 175 33 1 047 933 



i - 8 -
Nakdin kontrolü 

Emanet Paralar 
Lira K. 

6 962 365 06 Adi emanetler 
16 781 092 93 Bütçe emanetleri 

9 283 61 Emekli kesenekleri 

23 752 741 60 Yekûn 

Lira K. 

Nakit mevcudu 
Lira K. 

35 696 09 ' Kasa mevcudu 
6 877 439 85 Banka mevcudu 

6 813 135 94 Yekûn 

23 752 741 60 Emanet paraların yekûnu 
6 913 135 94 Nakit mevcudu 

16 939 605 66 

Varidat ve masrafın mukayesesi 
Lira K. 

311 567 891 48 Tahsilat yekûnu 
310 216, 409 17 Masraf yekûnu 

1 351 482 31 Bütçe noktasından tasarruf 

(S. Sayısı: 166) 



Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. • 
Divanı Muhasebat Encümeni ""'" 25.6.1958 

Esas No. 1/175, 3/53 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum, Müdürlüğünün 1955 ma
lî yılı hesabı katisi hakkında Başvekâletin 
31.111.1958 tarih ve 71-697/962 numaralı 
yazısı ile teklif olunan kanun lâyihası Divanı 
Muhasebatın mutabakat beyannamesi ile bir
likte, Divanı Muhasebat ve Karayolları Umum 
Müdürlüğü temsilcileri huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1955 malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı mu
tabakat beyannamesi ve hesabı katide birbiri
ne uygun olarak 336 701 560 lira 72 kuruştur. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesinde ve hesabı kati

de 1955 malî yılı sarfiyatı birbirine uygun ola
rak 310 216 409 lira 17 kuruştur. 

3. İmha edilen tahsisat : 
Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve 

sarfiyata göre tahsisat bakiyesi 26 485 151 lira 
55 kuruştan ibaret olup, bundan 3010 sayılı 
Kanun gereğince verilen 16 305 028 lira 44 ku
ruş avans ile 1956 yılma devredilen 972 299 
lira 68 kuruşun tenzilinden sonra kalan 
9 207 823 lira 43 kuruşluk tahsisatın imhası 
icabetmiş ve ekli cetveller ona göre tanzim 
edilmiştir. 

4. Varidat tahakkukat ve tahsilatı : 
Mutabakat beyannamesinde ve hesabı kati

de varidat tahakkukat ve tahsilatı birbirine 
uygun olarak 311 567 891 lira 48 kuruştur. 

5. Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 ma
lî yılında yaptığı 311 567 891 lira 48 kuruşluk 
tahsilata karşılık 310 216 409 lira 17 kuruşluk 
sarfiyat yaptığından mezkûr yıl bütçesini 
1 351 482 lira 31 kuruş tasarrufla kapatmış 
bulunmaktadır. 

Yukarda gösterilen tahsisat, sarfiyat ve va
ridatın mutabakat beyannamesi ve hesabı kati
de yazılı miktarlara uygun olduğu anlaşılmış 
plmakla tanzim edilen kanun lâyihası Büyük 
Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Divanı Muhasebat E. 

Reisi Bu Mazbata M. 
Bilecik Yozgad 

Ş. Hasırcı N. Kurban 
Kâtip 
Aydın Afyon Bolu 

F. Batur G. Yiğitbaşı B. Akşemsettinoğlu 
Diyarbakır Erzurum izmir 

8. Demiray M. özer S. Acun 
Kırklareli Yozgad 
A. Sokman F. Nizamoğlu 

,(S, Sayısı: 16Ö) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı 
Hesabı Katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karayollan Umum Müdürlü
ğünün 1955 bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
6 689 540 lira 71 kuruşu âdi, 290 724 072 lira 71 
kuruşu yatırım ve 12 802 795 lira 75 kuruşu hu
susi fasıllara aidolmak üzere 310 216 409 lira 17 
kuruştur. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1955 bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 311 567 891 lira 48 
kuruştur. 

MADDE 3. — TJahsilâtla sarfiyat arasındaki 
i'arkı teşkil eden 1 351 482 lira 31 kuruş tahsilat 
fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen 16 305 028 lira 44 kuruş 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1955 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A/l) (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen 
9 207 823 lira 43 kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

11 . III . 1958 

1 0 -
DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1955 malı yılı 
Hesabı Katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 1955 malî yılı sarfiyatı ilişik (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
6 689 540 lira 71 kuruşu âdi, 290 724 072 lira 71 
kuruşu yatırım ve 12i 802 795 lira 75 kuruşu hu
susi fasıllara aidolmak üzere 310 216 409 lira 17 
kuruştur. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün, 1955 malî yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 311 567 891 lira 48 
kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden 1 351 482 lira 31 kuruş tahsilat 
fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen 16 305 028 lira 44 kuruş 
tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1955 malî yılı için
de sarf olunmıyan ve (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerin ayrı bir sütununda gösterilen 9 207 823 
lira 43 kuruş imha edilmiştir. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
JS, Polatkm 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

MADDE 6. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Maarif Vekili 
O. Yard%mc% 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Bas. Yay. ve Turz. Vekili 
8. Ytrcah 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili V. 
A. Aker 

İmar Vekili 
M. Berk 

(8. Sayui: 166) 
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1955 yth Karayolları Umum Müdürlüğü 

A/l - CETVELİ 

F. 

201 
202 
203 
206 

Tahsisatın nev'i 

Maaşlar 
ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar geı reğince ya 

Tahsisat 
Lira 

4 446 377 
2 848 875 
1 507 442 

K. 
Sarfiyat 
Lira 

2 132 691 
2 182 854 
529 753 

K. 

44 
93 
55 

İmha olunacak 
tahsisat 
Lira K. 

2 313 685 56 
666 020 07 
977 688 45 

pılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 

5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
301 Merkez daireleri büro masrafları 
302 Vilâyetler büro masrafları 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf 

lan 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek te

davi masrafları ve harcırahları 
310 6085 sayılı Trafik Kanununun 55 nci mad

desi gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu 
403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci 

maddesini ilgilendiren masraflar 
419 Mahkeme masrafları 
451 Yayın masrafları 
452 Staj masrafları 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 

masraflar 
458 Fuar, sergi ve teşvik masrafları 
476 Kurs masrafları 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 

A/l cetveli yekûnu 

103 500 

3 000 

61 931 61 41 568 39 

3 000 

462 853 
2 100 
57 000 
80 000 
12 000 

118 OOtf 
143 000 
2 500 

135 001 

16 000 

85 000 
7 500 

156 500 
200 000 
2 500 
40 000 

265 500 
15 001 
5 000 

475 000 
173 001 
10 000 

11 372 650 

264 123 
1 750 
52 500 
56 503 
8 100 

113 077 
142 999 

— 
126 626 

5 210 

7 422 

78 487 
158 386 
2 335 
2 733 

262 775 
— 

3 316 
423 533 
62 730 
9 695 

6 689 540 

37 

65 
48 

80 
88 

37 

96 

65 

11 
96 
06 

31 

90 
31 
47 
90 

71 

198 729 
350 

4 499 
23 496 
3 900 

4 922 
— 

2 500 
8 374 

10 789 

85 000 
77 

78 012 
41 613 

164 
37 267 

2 724 
15 001 
1 683 
51 466 
110 270 

304 

4 683 109 

63 

35 
52 

20 
12 

63 

04 

35 

89 
04 
94 

69 

10 
69 
53 
10 

29 
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F. 

1955 yılı Karayolları Umum Müdürlüğü 

A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira 

771 Karayolları Umum Müdürlüğünün ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğin
ce ayrılacak atelyeler döner sermayesi 

781 Yollar ve köprüler 
782 Teknik hizmetler muvakkat vazife 

harcırahı 

309 541 849 

1 986 000 

A/2 Cetveli yekûnu 311 527 850 

(Hususi fasıllar) 
911 Yol inşaatı masrafları 
933 5582 sayılı Kanun gereğince yapılan 

yardımlar karşılığı 
939 Geçen ve eski yıllar mahsubatı 

H. 1525 sayılı Kanun gereğince şose ve 
köprüler yapımı onarımı ve diğer her 
türlü giderleri 

K. 

1 733 372 82 

709 125 20 
11 332 597 41 

25 965 29 

3010 sayılı Ka-
nun gereğince 

Sarfiyat 
Lira K. 

verilen avans 
Lira K. 

289 131 595 75 16 305 028 44 

1 592 476 96 

290 724 072 71 16 305 028 44 

761 073 14 

709 125 20 
11 332 597 41 

Hususi fasıllar yekûnu 13 801 060 72 12 802 795 75 

İCMAL 
A / l Cetveli yekûnu 
A/2 » » 
Hususi fasıllar yekûnu 

11 372 650 
311 527 850 

13 801 060 72 

6 689 540 
290 724 072 

12 802 795 

71 
71 
75 

16 305 028 44 

UMÛMÎ YEKÛN 336 701560 72 310 216 409 17 16 305 028 44 
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1955 y%h Karayolları Umum Müdürlüğünün 

B - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
P. Varidatın nev'i Lira Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alı
nacak paralar 110 000 000 110 000 000 

2 Hazineden yardım 207 499 997 196 984 619 
3 Teberrular 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri 
5 Mütaahhitlere verilecek malzeme, abat, edevat, depo, arazi ve 

sairenin kira bedelleri 
6 Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazminatı ve mü-

taahhitlerin irat kaydolunan teminat akçeleri t 
7 Geçen yıldan devreden nakit 3 500 000 

1 
1 600 000 

1 

1 

1 277 840 
1 192 172 

310 486 

276 962 

Yekûn 322 600 000 310 042 082 

Hususi fasıllar 
8 Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince tahsil edilen — 174 000 
9 Bütçe Kanununun#10 ncu maddesi gereğince tahsil edilen — 6 42 683 

10 5582 sayılı Kanun gereğince yapılan yardımlar — 709 125 

Hususi fasıllar yekûnu 1 525 809 

UMUMİ YEKÛN 322 600 000 311 567 891 
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