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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Yapılan yoklama neticesinde müzakereye baş

lama nısıa/bı meveudolmadığı anlaşıldığından ya
rım saat sonra toplanılmak üaere inikada ara 
verildi. 

İkinci Celse 
Emniyet Umum Müdürlüğü, 
Jandarma Umuım Kumandanlığı 1960 yılı 

•bütçeleri kabul edildi. 
Saat 15 te toplanılmak üzere İnikada ara 

verildi. 

Üçüncü Celse 
Hariciye Vekâleti, 
Mill'etTerarası iktisadi İş Birliği Teşkilâtı, 
(Maliye Vekâleti, 
Devlet Borçları 1960 yılı bütçeleri kabul 

dundu. 
1959 malî yılı MuvazeneS Umumîye Kanunu

na Ibağlı cetvellerde, 
1959 yılı MuvazJenei Umumîye Kanununa 

hağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanunlar kalbuİ «edildi. 

Maarif Vekâleti 1960 yılı bütçesi ille, 
Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Ünîversitesâ, 
İstanbul Teknilk Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 ma
lî yılı Bütçe kanuni lâyihalarının heyeti umu-
mîyesi üzerindeki müzakereler kâfi görülerek 
fasıl ve maddelere geçilmesi kabul edildi. 

26 . II . 1960 Cuma 'günü saat 10 da toplanü-
unalk üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

< Kâtîp 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 

Reisvekili 
izmir Meibusu 

İlhan Sipahioğliı 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
•1. — Bâzı silâh, malzıeme ve mühimımaitın 

Tunus Devletine hibe «dilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/531) (Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenlerine) 

2. — Birleşik Kırallık ile Türkiye Cumhuri
yeti arasında sosyal sigorta "mevzuunda 'akdedi
len Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (1/532) (Hariciye ve Çalışma encümenle
rine) 

Teklif 
3. — NATO Hükümet Reislerinin 1957 Ara

lık ayında ittihaz ettikleri kararın tatbik mev
kiine konulması için Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti ile imzalanan Anlaşmanın tasdi
kine dair kanun lâyihası (1/533) (Hariciye ve 
Millî Müdafaa encümenlerin) 

4. — Giresun Mebusu Doğan Köymen ve 2 
arkadaşının, 5502 sayılı Hastalık ve analık si* 
ıgortası Kanununun 41 nci maddesinin tadili 
hakikında kanun teklifi (2/432) (Çalışma En
cümenine) 

Tezkereler 
5. — Ankara Mebusu Nevzat Arman'm teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let t&zkeresi (3/566) (Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene)' 

6; —- Adana Mebusu Suphi Baykam'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/567) (Adliye re Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene)' 

7. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/568) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

8. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
teskeresi (3/569) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

9. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî 
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masuniyetinin kaldırılması ihalkkm'da Başvekâlet 
teskeresi (3/570) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürefkkep Muhtelit Encü-
mene) 

10. — Ankara Mebusu Selim Soley'in teşriî 
masuniyetinin (kaldırılması hakkında Başvekâlet 
teskeresi (3/571) "(Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürelkkep Muhtelit Encü
mene) 

11. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun teşriî masuniyetinim kaldırılması Ihalkkında 
Baş/vekâlet teskeresi (İ3/572) (Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encüm'enlerinden mürekkep Muh-
telüt Encümene) 

12. — Edirne Mebusu Nurettin Manyas'ın 
•teşriî mıasuniyeıtinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/573) (Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

13. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırilması halkkmda Baş
vekâlet tezkeresi (3/574) (Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye 'encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

14. — Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet teskeresi (3/575) (Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

15. — Malatya Mebusu İsmet tnönü ve Uşak 
mebusları Ali Rıza Akbıyıfcoğlu, Rıza Salıcı, 
Adnan Çalıkoğlu ve Avni Ural 'm teşriî masu-
niyetflerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/576) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

16. — Siird'in Beşiri gazasının îluh nahiye
sine bağlı Tiîmerç köyünün 10 sayılı hanesin
de kayıtlı Melhınedoğlu 1337 doğumlu Mehmet 
Şirin'Telkin'in, ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/577) (Adliye En
cümenine) 

Mazbatalar 
17. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/530) 
(Ruznameye) 

18. — tstanbul Teknik Üniversitesi 1959 ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/528) (Ruznameye) 

19. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çe* 
şitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/512) (Ruzname
ye) 

20. — 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü 
teşkilât Kanunu ile 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/476) (Ruz
nameye) 

2.1. — Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetveline 5980 sayılı Kanun
la, eklenip 6331 sayılı Kanunla değiştirilen 
İmam - Hatip okulları kadrolarında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/300) (Ruz
nameye) 

22. —• Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/529) 
(Ruznameye) 

23. — Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 

sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
492G sayılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 6331 sa
yılı Kânun ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/441) (Ruznameye) 

24. — Maarif Vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4113 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
tadil edilen merkez dairelerin (öğretmen 
Okulları Umum Müdürlüğü) ilâve edilmesi ve 
4926, 6234, 6331 ve 6728 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri maz,* 
bataları (1/416) (Ruznameye) 
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I : 48 26.2.1960 C : 1 
25. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Orman 

Kanununa ek 3444 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinin tadiline dair 4914 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi.hakkında kanun 
teklifi ile İzmir Mebusu Danyal Akbel'in, Mül

hak bütçeli idareler nakit ve ayniyatının muha
fazasından mesul olanlara kasa tazminatı veril
mesine dair kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/202, 2/250) 
(Ruznameye) 

B I R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 10,00 

REİS — ReisveMli İlhan Sipahioğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Kemal Özer (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Trabzon mebuslarına kadar 

3. — YOKLAMA 

yoklama ya
pıldı.) 

REtS — Müzakereye başlıvoruz. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYElî UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha-
sının iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi (1/480, 
3/578) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
22 . X I I . 1959 tarihli ve 71-1028/2896 sayılı 

yazımızla sunulmuş olan 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun beşinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihasının iadesine müsaadelerini 
saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir efendim. 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Sabk zabıt 

hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun; zaptı sabık hakkında. 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, Maliye Vekâleti bütçesi görüşü
lürken bütçenin Basın - Yayın ve Turizm Vekâ
letine bir milyon lira daha konduğunu tebarüz 
ettirmek suretiyle ve burada zabıttan aynen 
tekrarlıyacağım şu konuşmayı yaptıktan sonra 

arkadaşım Sezai Akdağ kürsüyü teşrif ederek 
yine zabıttan tesbit ettiğim konuşmasiyle, son 
cümlesinde kendisine bunu yakıştıramadım, de
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, benim konuşmam 
tamamen madde tasrih eder mahiyettedir. Ay
nen tekrar ediyorum : «Bu fasla geçen sene ol
duğu gibi yine bir milyon lira konmuştur. Ben 
sıkılarak arz ediyorum, Basın - Yayın ve Tu
rizm Encümeninin âzasıyım. Geçen sene Bü
yük Meclisin neşrettiği encümenlerin faaliyet
leri ile ilgili bültende Basın - Yayın ve Turizm 
Encümeninin toplantı adedi sıfır olarak göste
rilmiştir.» Vesika burada tetkik edebilirsiniz, 
toplantı adedi sıfır. Benim neşriyatım değil, 
Büyük Millet Meclisinin neşriyatı, Devlet pa
rası sarf edilerek hazırlanmış. 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Ne alâkası 
var beyefendi, bunun zaptı sabıkla? 

RECEP DENGÎN (Devamla) — Alâkalı 
olup olmadığının takdiri şahsi ve indî görüşlere 
iktiran etmez, Yüksek Riyaset bunu takdir eder. 
Yalnız fikir adamları Meclisin neşrettiği bül
tenleri okuyacaklardır. 1958 senesi 1 Kasımın
dan 1959 senesi 1 Kasımına kadar olan müd-
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I : 48 26.2. 
det içinde bir tek defa dabi toplanmaz, memle
ket işlerinden her hangi bir muameleyi tekemmül 
ettirmez, sonra da komisyon faaliyetini gösteren 
Meclisin neşrettiği bültende faaliyeti sıfır olarak 
yazılır. 

RElS— Recep Bey, Basın - Yayın Encüme
ninin çalışmaları hakkında görüşme yapmıyoruz. 
Zapta yanlış geçmiş, sizi muhatap tutarak yapıl
mış bir konuşma varsa lütfen oraya temas etmek
le iktifa ediniz. 

RECEP DENGîft (Devamla) — Efendim, be
nim hakkımda söyledikleri aynen zapta geçmiştir. 
Sezai Akdağ arkadaşımın konuşmalarını aldım, 
bunu arz ediyorum. Devlet parası ile basılan bül
tende... 

(Soldan, bunun Devlet parası ile ne alâkası 
var? Sesi)) 

Yanlış bir şey mi söyledim, elbette Devlet pa
rası ile basılıyor, bunu söylemek günah mıdır? 

Bendeniz burada, Basın - Yayın Komisyonun
dan istifamın sebeplerini madde tasrih ederek 
arz ettim. Buna mukabil Sezai Akdağ arkadaşım, 
bu kürsüye geldikten sonra aynen şöyle bir konuş
ma yapmıştır. 

«Recep Dengin söz almasaydı çıkıp konuşmıya-
caktım. Ben de Turizm Encümeninin bir âzası-
yım. Kendisi vazife taksimi yapılmasını mütaa-
kip komisyon dağıldı, bir daha toplanmadı, ben 
de istifa ediyorum, dediler. Recep Dengin'in top
lanmadı dedikleri Basın - Yayın ve Turizm En
cümeni 4 - 5 defa toplanmış ve hattâ Bürhanet-
tin Onat'm bir kanun teklifini de kabul ederek 
Bütçe Encümenine havale etmiştir. Eğer Recep 
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Dengin alâkalı olduğu encümen toplantılarına 
gelemiyorsa, burada politika yaparak konuşma
sı doğru değildir, kendisine yakıştıramadım.» 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Recep Bey, 
sizin Münakalât Encümenine gitmeniz lâzımdı. 

RECEP DENGlN (Devamla) — Elbetteki 
akıl ve basiret işi yakaladığı yerden takibe ko
yulur. 26 . I I . 1959 da B. M. Meclisinin bir sene 
evvelki müzakeresine iktiran eden zabıt ceridesi 
elimdedir. Bakın Basın - Yayın ve Turizm Veki
li Sayın Abdullah Aker ne diyor : Teşkilât Ka
nunu Meclisin önümüzdeki müzakere devresin
de gelecektir. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Basın -
Yaym bütçesini mi müzakere ediyoruz. Buna 
şantaj denir. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Siz bana şan
taj yapıyorsun derken Teşkilât Kanunu Büyük 
Millet Meclisine önümüzdeki bütçe müzakerele
rini mütaakıp getirilecektir, diyenlere çat. 

HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Bir encü
menden bu şekilde istifa etmek bir şantajdır. 
Doğrudan doğruya bir istifaname ile istifa ede
bilirdin. 

RECEP DENGİN (Devamla)'— Niçin kaJkıp 
da Hükümeti, zabıtlara geçtiği halde, bugüne ka
dar vazifesini yapmadığından dolayı aynı şekil
de itham etmezsiniz de bana sataşırsınız? (Sağ
dan, bravo sesleri) Sen hocasın her şeyi unutşan 
bile (Bacon) m şu sözünü hatırla : «Bir insanı 
iktidarda iken vurmak istersen onu alkışla» der. 
Bu alkış da sana yakışır. (Sağdan, alkışlar) 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/454) , 

O — Maarif Vekâleti 

RElS — Maarif Vekâleti bütçesinin müzake
resine devam ediyoruz. Fasıllara geçilmesine ka
rar verilmişti. 

Lira P 
12 000 101 Vekil tahsisatı 

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

201 Maaşlar 505 718 200 

RElS — İbrahim İmirzalıoğlu. 
İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) Mum-

terem arkadaşlar, nazik bir bahiste söz aldım. 
Şahsım itibariyle biraz benim boyumu aşan bir 
mevzudur ama, temas etmeden geçemiyeceğim. 

Muhterem iktidar grupu arkadaşlarım bir mu
halefet mebusu burada konuşurken, kendisini sü
kûnetle, partizanlık hislerini teşvik ve tahrik et
meden konuşmayı her zaman arzu ederler ve cnu 
tasvibederler. Fakat iktidar partisine mensup bir 
mebus değil, bir bakan burada partizanlık duygu-
lariyle.... 

REİS — İbrahim Bey maaşlardan bahsedi
niz. 
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İBRAHİM İMlRZALIOĞLU (Devamla) — 

Arz edeceğim efendim, partizanlık hislerini tah
rik eder şekilde konuştuğu zaman Demokrat Par
tili arkadaşlarımız cuşu hııruşa gelir ve kendisini 
tahrik ederler ve bu suretle de muhterem bakanlar 
kendilerinin muvaffakiyet yollarını meslekleri ve 
vazifeleri icabı yoldan muvaffak olmaktan ziya
de partilerin birbirleriyle olan sürtüşmelerini tah
rik suretiyle ararlar. • 

REİS — İkinci defa hatırlatıyorum, mevzuun 
dışmdasmız. 

İBRAHİM İMlRZALIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem Atıf Benderlioğlu encümende konuş
tukları zaman kendilerinin parti hislerini tahrik 
etmek suretiyle muvaffakiyet arıyaeakları endişesi 
zail olmuş, daha ziyade muvaffakiyeti maarif 
meslekine vereceği önem ve emekte arıyacakla-
rmı ve bu yolda temayüz edeceğini unutmuştuk. 
Fakat dün burada Ankara İl... 

REİS — İbrahim Bey, heyeti umumiyesi üze
rinde değil, maaş faslı üzerinde konuşuyorsunuz. 

İBRAHİM İMlRZALIOĞLU (Devamla) — 
Burada il başkanı edasiyle konuştular. Kendileri 
partizan hislerle vazifesinin... 

REİS •— Beyefendi bu şekilde konuşamazsı
nız. Sözünüzü kesiyorum. 

Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Türkiye'de demokrasinin yerleşme
si ve yürütülebilmesi için başta siyasi liderler 
olmak üzere her kademedeki siyaset adam]arı
nın idealistçe hareketleri ve onun yanıbaşında 
bilhassa öğretmenlerimizin her kademedeki 
okullarda öğrencilerine bu mevzuda verecekle
ri terbiyeye bağlı bulunmaktadır. Buna inanmış 
bir arkadaşınız sıfatiyle dün Millî Eğitim Ba
kanının Türk maarifinin öğretmenlerine böyle 
bir hitapta bulunmak fırsatını bulamadığı için.. 

REİS — Fethi Bey, İbrahim Beyi böyle ko
nuştuğu için kürsüden indirdim. Maaşlardan 
bahsedin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Onu an
latacağım. 

Maaş bir hizmet karşılığıdır. Ben öğretmen
lerimizin demokrasi terbiyesinde öğrencilerine 
nasıl hizmet edeceklerine dair konuşma yapaca
ğım. Onun bununla alâkası var. 

REİS — Rica ederim, fasıl üzerinde. Bu ko
nuşmama maarifin umumi politikası üzerinde 
konuşma olur. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Maaş az 

mı çok mu mesele bu değil arkadaşlar. İstir
ham ederim, bu hususu anlatayım. Bu fasıllara 
tahsisat, kanunlara göre konur. Az ise kanun ile 
tâyin edilerek âzami hadde iblâğ olunur, faz
la ise asgari hadde yine kanun ile indirilir. 

Burada hizmetin ne suretle görüleceği ko
nuşulur. (Soldan; Kırtasiye faslında hangi kır
tasiye hizmetinden bahsedeceksiniz? Sesleri) 

Kırtasiye tahsisatında böyle bir şey konuşul
maz ama maaş faslında hizmetlerin nasıl gö
rüleceği konuşulur. Çünkü bu tahsisat kanun 
ile tâyin edilmiştir, artırılması kanuna bağlıdır. 

Şimdi arkadaşlar, neyi konuşacağız?.. Bu 
tahsisat kanuni istihkaklarına göre bu fasla ko
nur; buraya kanunen artırılmadıkça tahsisat 
koyamazsınız, ama kırtasiye masrafı öyle değil 
tezyit için bir kanuna ihtiyaç yoktur, yüz yeri
ne bin konabilir. Kadrolara göre bu fasla maaş 
faslına para konur? Kadrolara göre maaş alan
ların hizmetleri burada konuşulur. Bunların hiz
metlerinin ne suretle görüleceği burada konuşu
lur. (Soldan; bunlar tümü üzerinde konuşulur, 
sesleri) Şayanı eseftir arkadaşlar, bütçe fasılla
rının ne suretle görüşüleceğini, üzülerek ifade 
edeyim ki, hukukçu arkadaşlarımız da bilmiyor
lar. Bu noktayı Maarif camiasının önünde tes-
bit etmekte fayda görüyorum ve konuşmuyo
rum. 

REİS — Rauf Bayındır. 
RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlarım; 201 nci faslın 12 nci maddesi do-
layısiyle personelin maaşını ilgilendiren mevzu 
üzerinde konuşacağım. Ve bu münasebetle öğ
retmenle talebe münasebetleri bakımından ve 
verdikleri fonksiyon baskınımdan üç dakika için
de sığdırabildiğim kadar izaha çalışacağım. 
Bizim demokrasi diye tavsif ettiğimiz bugünkü 
rejimimizin esası bizim 1923 ten itibaren başlı-
yan ve Talim Terbiye kararına istinadeden hür 
terbiye sisteminin bir devamıdır. Hoca olarak 
bulunduğumuz sıralarda bu noktaya çok ehem
miyet verir bilhassa talebe ile öğretmen müna
sebetlerini iyi bir çığır üzerinde gitmesine dik
kat ederdik. Şimdi bunun her hangi bir şel< il
de ne istikamet aldığı üzerinde duracağım. Yal
nız şunu söylemek istiyorum ki, terbiyenin hu
dudu mekteplerde, bilhassa mevkii içtimai sa
hibi olan insanların çocukları ile hocalar ara
sında ıstırap verici bir mahiyet arz etmektedir, 
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REÎS — Çok rica ederim efendim; mevzu 

dâhilinde kalın. 
RAUF BAYINDIR (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim; bir hocanın fonksiyonundan 
bahsediyorum. Eğer bütçenin heyeti umumiyesi 
üzerinde konuşmak mümkün olsaydı bu husus
ları etraflı şekilde izaha çalışırdım. 

İkinci bir noktaya geliyorum; Vekil Bey 
dün geceki konuşmaları esnasında ilkokullarda 
üçlü, dörtlü tedrisata son verileceğini ifade 
buyurdular. Bu üçlü ve dörtlü tedrisatın kal
dırılması için mektep sayısının fazlalaşması 
icabeder. Orta tedrisat bütçesinde yeniden okul
lar yapılacağına dair tahsiat göremedim. Sa
yısı artmıyan öğretmenle aynı miktar randıman 
elde etmekle mümkün değildir. Arkadaşlar de-
ğişmiyen öğretmen sayısiyle iyi bir neticeye 
varmak için ne yapılacaktır? Bu sene Şark vi
lâyetlerini dolaştım. Şark vilâyetlerinin bîr 
çoklarında yabancı dil dersleri okutulamamak-
tadır. Yazın yeni bir rejim'e tâbi tutulmak su
reciyle civar vilâyetlerden yabancı dil okuta
bilecekler temin ve tedarik edilerek bu ders
ler okutulmamaktadır. Demek ki hoca kadro
larında bir eksiklik vardır. Bir taraftan bü
tün üçlü tedrisatı tekli hale çevirmeye çalışır
ken, diğer taraftan yabancı dil tedrisatı yapa
cak öğretmen bulmakta çareler aramalıyız. 

REÎS — Cümlenizi bağlayınız efendim. 
RAUF BAYINDIR (Devamla) — Maarif 

Vekâleti ıaynı kadro ile netiiceye varabilmek 
için ne yapacaktır? Hatırıma bir şey geliyor, 
bir taraftan da söylemek istemiyorum. Acaba 
6 ay yaz tedrisatı, 6 ay kış tedrisatı mı yapı
lacaktır? Bu suretle hocalara yeni bir yük mü 
tahmil edilecektir? Yoksa daha başka bir şe
kilde günlük tedrisat saatini 4 veya. 3 e indir
mek suretiyle tedrisat yapmak şekline mi gi
dilecek? Arkadaşlar şimdiden ve vekilin şu 
beyanı üzerine dalhi bir kanaat elde etmiye 
imkân yoktur. Bilhassa tedrisatın ne şekilde 
devam edeceğini merak etmekteyim. 

. REÎS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, dün izah etmiştim. Maarif 
Dâvamızın temelini öğretmen dâvası teşkil et
mektedir. 

Maarif Vekili arkadaşımız, önceden hazır
lanmış olduğu anlaşılan yazılı cevabında., öğ-
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retmenlerin refaha kavuşturulması konusunda 
sormuş olduğumuz birçok meselelere temas bi
le etmediler. 

Bu fasıldan bilistifade Öğretmenlerimizin 
refaha kavuşturulması ile ilgili bâzı sorularımı 
tekrarlamak isterim. 

İlâve ders ücretleri artırılmalıdır. Ek gö
rev ücretleri de artan fiyatlara ve ağırlaşan 
geçim şartlarına intibak ettirilmelidir. Bu yol
da teklifler yaptık. Maarif Vekili sarih cevap 
vermedi. İlkokul öğretmenlerinin refaha ka
vuşması için tedbirler alınmalıdır, dedik. İlköğ
retim dâvasını halletmek ve öğretmenlerimizin 
dertlerine çare bulmak için Meclise sunduğu
muz «İlköğretim ve Eğitim Kanunu» teklifimi 
Hükümet de desteklemelidir. Hükümetin bu 
konudaki tutumu, görüşü nedir, dedik, öğren
mek istedik; bir şey söylemediler. 

Mafhrumiyet bögelerinde çalışan öğretmen
lerin fedakârlıkları ile mütenasip haklara ka
vuşturulmalarını, aksi halde mağdur durum
da kalacaklarını ve öğretmen buhranının izale 
edilemiyeceğini belirttik. Maalesef, Devlet Per
sonel Kanununun çıkmasından da ümidimizi 
kestiğimiz için güya o kanunla mahrumiyet 
'bölgelerinde çalışanlara birtakım haklar tanı
nacaktır, malhrumiyet bölgelerindeki öğretmen
ler için ne düşünülüyor diye sorduk. Vekil bey 
buna da açık bir cevap vermedi. 

öğretmenlere kitap tazminatı ödenmesinin 
düşünülüp düşünülmediği bahsinde de bir ce
vap vermedi. 

Nihayet, en çok mesken bukranı olan yer
lerden ve mahrumiyet bölgelerinden başlıyarak, 
öğretmenleri meskene kavuşturmak hususunda 
ne düşünülmektedir dedik; buna da oevap ver
mediler. önceden yazılmış yazıyı okudular... 

Bugün ösretm'en buhranı meselesinin nasıl 
vahim bir bal aklısını gören bir kimse olarak, 
tekrar rica ediyorum; öğretmen kadrosunun 
yarısı münhal... Avukat, kavmakam, kâkim, ki
mi bulurlarsa onlara 'edebivat dersleri, lisan 
dersleri verdiriyorlar; yine de birçok d'inloma-
larda «Fizik okutulmam ıstır, lisan okutul m a.-
mıstır» dive kavıt vardır. Bu şekilde yürütü
len bir maariften verim beklenemez, arkadaş
lar. Liselerimizin verimi, bu vîizden, istatistik
lere ^öne. vnvnra vakm düşmüştür. 

Maarif Vekili bu kürsüye gelsin ve öğret-
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menlerin refaha kavuşturulması meselesi hak
kında sorduğumuz sualleri açıkça cevaplasın; 
sarih (beyanda bulunsun. 

REİS — Tevfi'k Ünsalan. 
TEVFlK ÜNSALAN (Malatya) — Sayın 

arkadaşlarım, lise ve orta okullarımızın öğret
men derdi seneden seneye artarak devam et
mektedir. öğretmen azlığına bir de organizas
yon bozukluğu ilâve edilince bu dert daha da 
artmaktadır. Bir şehirde 15 talebeye bir öğret
men düşerken bir kasabada 450 talebeye bir 
öğretmen düşmektedir. 450 aded taleaeye bir 
öğretmen nasıl ders verebilir, ne öğretebilir? 

Arkadaşlar, böyle ortaokulları memleket için 
açmaktansa, açmamak daha hayırlıdır, ilkokulu 
bitiren köylü çocuğu orta tahsil yapmak için 
şehre geliyor, çocuğun anası, babası da çok za-
ma nşehre yerleşiyor ve bu suretle de şehirlere 
akın başlıyor. Fakat köyden evini, barkını bıra
kıp gelen çocuk bu şekil mekteplerde ne öğre
niyor? Ahlâksızlık ve binbir türlü şey öğre
niyor. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ayıp ayıp, 
bu sözler. 

TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Ayıp 
değil arkadaş, ayıp değil. Talebeler sınıfı ka
patmışlar ve sınıfta şarkı söyletmişlerdir, bu 
mudur talebe yetiştirmek, bunu söylemek mi 
ayıptır ? 

450 talebeye bir hoca. Hal böyle iken hâlâ 
bakıyoruz nahiyelerde şurada burada ortaokul
lar yapılıyor. Arkadaşlar, bu ortaokulların ya
pılması öğretmen yetiştirilinceye kadar durdu
rulmalıdır. 

Arkadaşlar, gezdiğimiz yerlerde gördük, 
eğitmenlerin ders verdiği okullar kapatılmıştır. 
Yerlerine yenileri de ikame edilmemiştir. 

REİS — Tevfik Bey, maaşları görüşüyoruz, 
lütfen mevzua avdet ediniz. 

TEVFİK ÜNSALAN (Devamla) — Efendim, 
öğretmenlerin maaşları az olduğu için maalesef 
mahrumiyet bölgelerinde durmuyorlar. Buna 
bir de iltimas eklenince iş bütün bütün çığırın
dan çıkıyor, öğretmeler bir kolayını bulup 
kendilerini başka yerlere naklettiriyorlar. Ve 
orası da hocasız kalıyor. 

REİS — Ali Lâtifaoğlu. 
ALİ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Ben, 1950 

rakamına dönmek istemiyorum. 1950 rakam-
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larnıdan arkadaşlar çok kuşkulanıyorlar. Fakat 
böyle okul mu olur, böyle öğretmen sayısı mı 
olur dedikleri zaman hiç olmazsa 1950 ye bir 
göz atmaya ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar, hesabını yapsınlar: 1 461 598 
ilkokul öğrencisi varken ve 27 bin öğretmen 
mevcut iken öğrenci sayısı % 64 artarak 
2 240 000 olmuştur, öğretmen sayısı da % 90 
artarak 51 245 olmuştur. Bunun böyle olma
dığını iddia -edenlere elbette biz de 1950 ye dö
nerek cevap veririz. Bugün, teknik öğretimde 
öğretmen ihtiyacı, Vekil Beyin de ifade ettiği 
gibi, gayet had bir hale gelmiştir. Bu hususta 
düşündüğümüz tedbirleri maddesinde arz ede
ceğim. 

Üzerinde konuştuğumuz şu fasıl, 1958 Ma
arif Vekâleti bütçesinin cari hesaplar ve yatı
rımlar toplamına eşittir. Yine şu bütçemiz 
1952 senesi Maarif Vekâleti bütçesinde ayrılan 
rakamın birbuçuk mislidir. Maarif Vekâleti 
'bütçesinin % 50 - 55 ini tutan şu miktar, en 
yakin iki senelik bütçesinin yatırımlarına eşit 
bir yekûna varmış olması, bu mevzu üzerinde 
dikkatle durmanın, imkânların yaratıldığı ve 
zamanının geldiğine bir işarettir. 

Bir de hür teribiyeden bahsettiler. Bunun mü
nakaşasına girmeden arz edeyim, kendi kendine 
öğretim, yani şelf guvernemandan bahsediyor
larsa bu usul mekteplerimizde tatbik edilmemek
tedir ve arzu da etmemekteyiz. 

Bir de demokartik terbiye lâfi içinde, demok-
rcsinin siyasi anlamını ifade edenler, terbiyede 
demokrasiyi anlamamış olanlardır. Bu arkadaş
lara demokrasinin terbiyedeki tarif ve icraatını 
düşünmelerini tavsiye ederim. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLlOĞ-

LU (Yozgad) — Efendim, akşamki mâruzâtımda 
öğretmen mevzuuna geniş ölçüde temas etmiştim 
ve arkadaşlarımın 'bunu dikkatle dinlediklerini 
zannediyordum. Şimdi öğretmenin terfihi mevzu-

İ unda, sorduğumuz suallere cevap verilmedi, de
diler. 

Arkadaşlar bu mevzular bütçe ile değil, ayrı 
ve hususi kanunlarla Yüksek Heyetiniz huzuru
na gelecektir ve gelmektedir. Bununla alâkalı 
bir tasarı mevcuttur. Ondan sonra Terfi ve tec
ziye Kanunu diye 'bir tasarı mevcuttur. Bunda 
bütün öğretmenlerin terfih ve terfileri, tecziyele
ri gayet esaslı hükümlerle tasarlanmıştır. 
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Sonra, Öğretmenlerin mesken mevzuu... Bili

yorsunuz ki, öğretmenler tarafından yer yer ku
rulmakta olan yapı kooperatiflerini biz Vekâlet 
olarak öteden beri bütün gücümüzle desteklemek
teyiz. Ve öğretmenlerin kendi aralarında kurduk
ları öğretmenler Bankası da aynı şekilde bu iş 
üzerinde faaliyet göstermektedir, öğretmenler 
Bankasının iyi bir inkişaf yolunda olup mesken 
mevzuuna hizmet edeceğini arz etmek isterim. 

Eauf Bayındır arkadaşımız 2 li, 3 lii tedrisata 
nihayet verileceğine dair bütçede bir kayıt gör
mediklerini söylediler. Bu bir yılda halledilecek 
bir mevzu değildir. Dün akşam geniş izahat ver
dim. 2 li tedrisat mevzuunda bugün bütün dün
ya terbiyecileri bu noktada fikirlerini açıklamış 
değildir. 2 li tedrisatın lehte ve aleyhte olup ol
madığım tetkik ediyoruz. Memleketimiz için han
gisi en iyisi ise onu bulacağız dedik. 3 lü tedrisat 
mevzuunda 22 bin öğrenci 36 okulda okumakta
dır. Bu lâşey mesabesindedir. Bunu elbette kısa 
bir zaman fasılası içinde bertaraf etmek kabil 
olacaktır. 

İkili tedrisat yirmi iki bin küsur mektep için
de 1 275 tanedir, iş mühimdir, üzerinde ehem
miyetle duruyoruz. 

Bir arkadaşımız sınıfların kalabaliklığmdan 
bahsederek talebelerin gayriahlâki şartlar içinde 
bulunduğunu sözleri arasında ifade ettiler. Bu 
sözlerine teessüf etmekle cevap vermek isterim. 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Siz sebeb-
oluyorsunuz. 

MAARİF VEKlLİ ATIF BENDERLİOĞ-
LU (Devamla) — Türk çocuklarını bu şekilde 
(terbiyesizlikle itham etmeye hakkınız yoktur. El
bette ki, bir topluluk içerisinde istisnai hâdiseler 
olur, fakat yapanlar cezasını bulur, bu şekilde ko
nuşmaya ne hakkınız vardır? (Soldan, alkışlar) 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; evvelâ fasıllardaki müzakere
nin sadece fasla bağlı kalınması şartiyle yapıla
bileceği, aksi takdirde Fethi Çelikbaş'm söyle
dikleri gibi fasıl üzerindeki münakaşaların geniş
letilmeye tahammülü bulunmadığını bilmemiz 
gerekir. Fethi Çelikbaş, maaş öğretmenler için
dir, binaenaleyh öğretmenlerden bahsedebilirim. 
dediler, öğretmenler Maarif Vekâleti mensup
larıdır. Vekâletle olan münasebetleri, siyasi 
partilerle olan münasebetleri konuşulabilir. Bu 
fasıldan istifade etmek maksadiyle heyeti umu-
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miyesi üzerinde vakit azlığı sebebiyle konuşama
dık, burada fasıldan bilistifade konuşalım di
yorlar. Mümkün değildir bu. 

Ben de faslın dışına çıkmak mecburiyetini 
hissedeceğim için özür dilerim. Çünkü konuşu
lanların bir kısmına cevap vermek lâzım. Feyzi-
oğlu Bütçe Encümeni âzasıdır. Bütçenin im
kânlarını bizim kadar bilir, öğretmenlere daha 
fazla zam yapılıp yapılamayacağını, ve fazla me
sai ücretlerini artırmak lâzımgeldiğini, öğret
menlere mesken yapılmasını ileri sürdüler. Bun
lar hepimizin arzu ettiğimiz şeylerdir. Fakat yi
ne aynı muhalefete mensup arkadaşlarımız Büt
çe Encümeninde varidatın şişirilmiş olduğunu, 
masrafların çok kabartılmış olduğunu, bütçenin 
açık vereceğini ve masrafların kısılması lüzumu 
üzerinde uzun uzun günlerce, aylarca konuşma
lar yaptılar. Bu arkadaşımız, hepimizin arzu 
ettiğimiz işleri yapabilmek için, bu imkânları 
bulabilmek için eğer bildikleri bir şey varsa ve 
karşılığını da getirebilirlerse biz kendilerini teb
cil ederiz. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Öğret
men masrafından kısıp İstanbul'a hibe ediyor
sun, makam otomobillerine, makam otomobille
rine beyefendi. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Fa
kat mümkün olmadığını kendileri de bildikleri 
halde sırf öğretmenlere kur yapmak için, sırf 
hükümeti ve iktidarı, yapmak istemiyor mevki
ine düşürmek için mümkün olmıyanları burada 
istemekten kendilerini alamıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; sadece öğretmenlerimi
zi değil bütün Devlet memurlarını biraz daha 
terfih etmek hepimizin arzusudur. Fakat tak
dir edersiniz ki, her şey bütçe ile, her şey im
kânlarla mukayyettir. Maarif bütçesi Halk Par
tisi zamanlında 185 milyon lira idi. Bu bütçe ile 
yapabileceğimiz şeyin âzamisini yapmış oluyo
ruz. Arkadaşlarımız paranın kıymetinin düştü
ğünden bahsediyorlar. İnsaf.. Paranın kıymetin-
deki değişiklik, defalarca tesbit edilmiştir ki, 
1,5 - 2 mislidir. Halbuki burada Maarif Vekâle
tine ayrılmış olan tahsisat asgari 6 misli artmış
tır. Bu vaziyet karşısında arkadaşlarımızın rea
liteden uzaklaşarak yapılması mümkün olmıyan 
şeyleri istemeleri tamamen politik mülâhazalar
la olmaktadır. Bunlar yersiz isteklerdir ve is
tenmemeleri gerekir. 
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Kifayet takririni okutuyoruz, efen
dim. 

Yüksek Riyasete 
Fasıl hakkındaki müzakereler kâfidir. Kifa

yetin reye vaz'ım arz ve teklif ederim. 
Afyon Mebusu 
Orhan Uygun 

REİS — Kifayet aleyhinde Turhan Feyzi-
oğlu. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) -~ Muhte
rem arkadaşlarım, kifayetin aleyhindeyim, nok-
tai nazarımı arz edeyim. Mesele henüz aydın-
lanmamıştır. öğretmenlerin terfihi hususunda 
prensip olarak Maarif Vekilimizle anlaşıyoruz. 
Mehmet Daim Süalp ise başka fikirde görünü
yor... 

Vekille prensipte anlaştık, fakat öğretmen
ler için alınması iktiza eden tedbirlerle ilgili sa
rih sorularımıza yine de eevap alamadık. 

öğretmenlerin refaha kavuşturulması için 
yaptığımız teklife Hükümet de muvafakat edi-
jror, fakat Bütçe Encümeni âzası Mehmet Daim 
Süalpp çıkıyor, bütçe imkânı yoktur, diyor. Büt
çe müsait midir, değil midir? Kifayet takriri 
reddedilerek, konuşulsun, anlaşılsın. Hükümet 
mi malî durumu daha iyi biliyor, yoksa Bütçe 
Encümeni âzası arkadaşımız mı biliyor? 

Bu vesile ile şunu da arz edeyim. Biz bâzı 
masraflara itiraz ettik. Haklı olarak itiraz ettik. 
Fakat öğretmenlerin refaha kavuşturulması ile 
ilgili her hangi bir teklife en küçük bir itira
zımız mevcut olabilir mi? Zabıtlar ortada. Hiç
bir arkadaşımızın en küçük itirazını göstere
mezler. Biz makam otomobillerine, fuzuli mas
raflara, gösteriş masraflarına, keyfî israflara 
itiraz ettik. O kadar. 

Reis — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 

F. 
202 

203 

Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
36 262 800 

3 139 375 
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206 

207 

209 

210 

211 

217 
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Ecnebi üzmen, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanulnar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince -ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkresiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
ğinre T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 

Lira 

6 833 564 

11 941 000 

50 000 

35 272 169 

4 200 

860 100 

35 832 185 

REİS — Ferhan Arkan. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, ben size burada bir hâdiseyi nakle
deceğim. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Fasıl müna
sebetiyle. 

FERHAN ARKAN (Devamla) — Tabiî fa
sıl münasebetiyle. Acele etmeyin. Ne telâş edi
yorsunuz ? 

Ortaokullar var. öğretmensizlikten dolayı o 
mahalde bulunan avukatlardan, memurlardan 
istifade ediliyor. Bizim Çankırı'nın İlgaz kaza
sında bir ortaokul vardır. Kaymakam ve dok
tordan başka üç tane avukat vardır. Yüksek 
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tahsillidirler. Ders verecek salâhiyettedirler. 
Üçü de Halk Partili oldukları için bunlara ders 
verdirilmemektedir. Yalnız birisi cüzi bir ücret 
alarak ders veriyordu. Fakat aldığı bu cüzi üc
reti sadece talebelerine yardım olarak onların 
yetişmesi için iade ediyordu. Kendisi Halk Par
tisi ilce başkanı olduktan sonra ders ücreti al
maması için vazifesinden geri alınmıştır. (Sol
dan, parti başkanı olmuş sesleri) Yapmayın 
beyefendi, İlgaz Ortaokul hocası Demokrat Par
ti toplantısına gider konuşur, ona bir şey den
mez. Ders veren öğretmeni çıkarıyorsunuz, bari 
çaresini bulun. 

REtS — Turhan Fevzio$?lu. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, bu fasıl kanunları gereğince 
ödenecek ücretler ve tazminatlara taallûk et
mektedir. Vekil Beyefendi deminki izahlarında 
öğretmenlerin terfihine taallûk eden bâzı sual
leri yine cevapsız bıraktıkları için kendilerin
den tekrar soruyorum. Meselâ, öğretmenlere ki
tap tazminatı verilmesi hakkındaki bir kanun 
encümende beklemektedir. Vekâletin bu teklif 
hakkındaki düşünceleri nedir? 

ilâve ders ücretlerinin artırılması için biz de 
bir tasarı hazırlıyoruz, diyor. Acaba bu tasarı ne 
zaman Meclise gelebilecektir? Hele öğretmenle
rin terfi ve tecziyeleri hakkındaki Kanunun ge
tirileceği yolundaki vait çok eskimiştir. Tam ye
di senedir gelip geçmiş bütün Maarif vekillerin
den bu kürsüden aynı va'di dinlediğimiz halde 
bu kanun henüz; Meclise bile gelmemiştir. İlâve 
ders ücretlerinin artırılması hakkındaki tasarı
nın da bu akıbete uğramasından endişe ettiği
mizi söylemek isterim, inşallah yakında geti
rirler de ben de kendilerini tebrik etmek fırsa
tını bulurum. 

Bir noktayı daha arz edeyim, memleketin 
muhtelif köşelerinde ilâve ders ücretleri 2 - 3 ay
dan beri ödenmemiştir. 

Bizzat öğretmenlerden aldığımız mektup ve 
şikâyetlerle buna muttali olduk. Bunların öden
mesi için ne düşünülmektedir? 

MAARİF VEKÎLÎ ATIF BENDERLÎOĞLU 
(Yozsrad) — Münakalesi dün akşam çıktı. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Ve
kil Bey münakalesinin dün akşam çıktığını ve 
ödeneceğini beyan ediyorlar. Teşekkür ederim. 

Mahrumiyet bölgeleri için bir tazminat ih
dasını düşünüyor musunuz? 
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MAARİF VEKÎLÎ ATIF BENDERLÎOĞLU 

(Yozgad) — Düşünüyoruz. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Ay. 

rica başöğretmenlik tazminatı bahsinde eğit
menler için yıllardan beri istenen bir husus 
vardır. Bunlar köylerde tek başlarına hem öğre
tim hem de idari işlerle meşguldürler. Bunla
rın malî bakımdan durumları kısmen ıslah edil
miş olmakla beraber, biraz daha ıslahı için bun
lara da bir ek görev tazminatı vermek düşünü
lemez mi? Bunun da cevabını istirham ederim. 

REÎS — Ali Lâtifaoğlu. 
ALÎ LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Arkadaşla

rım, öğretmenlerin meslekini terk ettikleri bir 
vakıadır. Serbest iş sahasında daha fazla ücret 
bulan öğretmen teknik sahada, akademik öğre
tim yapan öğretmenlerin ve bilhassa yabancı dil 
öğretmenlerinin diğer sahalarda iş bularak ay
rıldıkları görülmektedir. Bu bakımdan ders üc
retlerinin artırılmasını ben de istirham ediyo
rum. Bu öğretmenleri mesleklerine bağlamak, 
onları tatminle mümkündür. Bir misal arz ede
yim : Son beş sene içerisinde öğretmen okulla
rından 724 öğretmen yetişmesine mukabil 1 724 
öğretmen meslekten ayrılmıştır. Teknik öğret
men mezunları da istifa edenlerin yerini doldu-
ramamaktadır. Yeni öğretmen okulları açılarak 
buna çareler aranmıştır. 

Ek ders ücretlerinin 8 - 10 lira arasında 
ödenmesi için Hükümetin teklif hazırladığı ge
çen sene Bütçe Encümeninde beyan edilmişti. 

Bu tahsisatlar için bendeniz bu hususi kanım 
mahiyetini bilmediğim için bir takrir hazırlamış
tım ve arkadaşlarımın hemen lıensi de ittifak ha
linde bunu tasvibettiler. Son defa öğreniyoruz 
ki, bu ancak hususi kanunla değişecektir. Yalnız 
hâdisenin hakikaten vahamet arz eden durumu
nu bilen arkadaşlarım bunu tensibederlerse Bütçe 
kanunu maddelerine (ve sene içinde olmak şar-
tiyle) teklifimizin bir fıkra olarak eklenmesi 
mümkün olur. Bu düşünce ile 'bu takririmi arz 
ederken Muhterem Vekilden iki istirhamda bu
lunmak istiyorum. 

ilkokul başşöğretmenlerine 10 - 40 lira ara
sında makam ücretleri verilmesi için hazırlıklar 
olduğunu öğrenmekteyiz.* Bundan memnunuz. 
Yalnız maarif müdürleri, Vekâlet Umum Müdür
leri, kendi emirleri altında 100 liradan 300 lira
ya kadar makam tahsisatı alan çeşitli okul mü
dürleri varken, bunların sicil âmiri, terfi âmiri, 
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mesul idareci olmalarına rağmen, makam ücreti 
almamaktadırlar. Bu nokta üzerinde Vekâletin 
durmasını, bunların makam tahsisatının hiç ol
mazsa ortaokul müdürlerinin makam tahsisatı ka
dar ücret tediyesi üzerinde durmasını istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLİOĞ-

LU (Yozgad) — Çankırı 'hin. İlgaz kazasmdaki 
ücretli öğretmen avukatların Halk Partili olma
ları dolayısiyle vazifelerine nihayet verilmiş ol
duğunu ifade eden arkadaşıma arzı cevabediyo-
rum; 

Bunlar ücretli öğretmenlerdir. Bunlar vali
likçe tâyin edilir veya işten uzaklaştırılır. Yapı
lan muamele Vekâletimizin prensiplerine, uygun
dur ve doğrudur. 

Bu kürsüde tekrarladım, bir daha tekrar ede
yim : öğretmen • olsun memur olsun, partizanlık 
yapanlar sureti katiyede ve mutlakada partizan
lık yapmaktan memnudur. Partizanlık yapan öğ
retmenler daima tasfiye edilecektir. Bu böyle 
bilinsin. 

Kitap tazminatına taraftar olduğumuzu söy
ledik. İlâve ders ücretleri, dün akşam kabul edi
len münakale Kanunu ile bugünden itibaren te
diye edileceğini arz ederim. 

Yalnız müsaade ederseniz, müdafaa ettiğiniz 
bir konuda kırmızı rey verdiğinizi öğretmen ar
kadaşlarıma duyurayım. 

Mahrumiyet bölgesindeki öğretmen arkadaşla
rımızı düşünüyoruz. Bunun için bir tasarı ha
zırlamak mecburiyetini hissediyoruz. Mahrumi
yet bölgesindeki öğretmeni tutmak güçlüğünü 
mutlaka yenmek lâzımdır, Vekâletimizin pren
sipleri arasındadır, öğretmenlerin ek görevleri
ne ait kanun tasarısını sevketmek üzereyiz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Grup 
adına? (Soldan, fasıllarda olmaz sesleri) Kanu
nun maddelerinde oluyor, bu da bir kanun. 

REİS — Turhan Bey, bir dakika istişare*ede-
lim. 

Maddelerde de Grup adına konuşulacağına 
dair bir tatbikat yoktur. Emsal teşkil etmemek 
kaydiy] e şimdilik size söz veriyorum, buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım; Vekil Beyin bir beyanına ce
vap vermek için söz almış bulunuyorum. 

Bahsettikleri münakale kanunu yalnız bu fas
la ilâve yapılmasına taallûk etmiyordu. Bahset-
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tikleri kanun, içinde pek çök fasıllara taallûk 
eden tahsisat bulunan karmakarışık bir kanun
du. Bir kanuna, içindeki bir kısım hükümler se
bebiyle kırmızı rey verilebilir. Makam otomobili, 
gösteriş masrafı ve başka hususlar için menfi 
rey verilebilir. Bütçe Kanununa.kırmızı rey ve
rirsek, bu reyin mânası, Bütçe Kanununda yer 
alan her masrafa muhalif olmak mıdır? Öğret
menlere hiç. maaş verilmesin demek midir?... Bu 
ne iptidai bir görüştür arkadaşlar?... Her hangi 
bir kanunun bir noktasına muhalif kalınır ve bu 
sebeple kanunun tümüne kırmızı rey verilir. 

İkinci nokta şudur: Tahsisat aşılarak kanun
suz sarfiyat yapılıp sonradan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin geleneklerine ve Anayasaya ay
kırı olarak, kanunsuz sarfiyatı kanuni hale getir
mek için, istim arkadan gelsin kabilinden geti
rilen münakale kanunlarına biz kırmızı rey veri
riz. Bu kanunda bu çeşit bâzı masraflar bulun
duğu için arkadaşlarımız kırmızı rey vermişler
dir. Sık sık bu yola gidildiği emsali ile sabittir. 
Münakale kanunlarının bu maksatla getirildiği 
çok görülmüştür. 

Ek görev ve ilâve ders ücretlerinin artırılma
sı mevzuu başka, bütçe prensiplerimize uygun 
olmıyan bir bütçe tasarrufuna menfi rey vermek 
başkadır!... 

Biz Meclise birkaç kanun teklifi verdik. Ek 
görev ücretlerinin artırılmasını istedik, ilâve 
ders ücretlerinin artan geçim endeksine uygun 
olarak yükseltilmesini istedik. Meslekî ve teknik 
tedrisat mensuplarının terfihini sağlamak iste
dik ve üç ayrı kanun teklifi verdik, ilkokul öğ
retmenlerinin ve bütün memleketin yıllardır bek
lediği «ilk öğretim ve Eğitim Kanunu» nu tek
lif' ettik. Arkadaşlarımız, nütün öğretmenle'ri il
gilendiren kitap tazminatı tekliflerini verdiler. 
Şimdi bu kanunların tekerleklerine taş koyma
dan çıkmalarına Vekil Bey imkân verecek midir? 
Vadettikleri halde getirmedikleri nice tasarılar 
gibi bu konuda da yedi sene mi bekliyeceğiz? 

Bizim bu mevzuda noktai nazarımız açıktır. 
Bütün gücümüzle öğretmenlerin refaha kavuştu
rulmasını talebediyoraz. Bunun dâvaeısıyız. Bu
nu yaparsanız tebrik ederiz, öğretmenlerin hak
kını vermezseniz elimiz yakanızdadır. 

RE IS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, üç dakikalık zaman içinde mütalâ
amı arz etmek meebuniyetindeyim. Evvelâ Tur-
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ilıan Feyzioğlu fasıl üzerinde Grup adına söz is
tedi, konuşabileceğini iddia etti. Buna imkân ve
ren Riyasete teşekkür* etmesi lâzımdır. Geniş mü
samaha gösterilmiştir. Riyasetin takdirlerine hür
metkarım. Fakat fasıl üzerinde Grup adına ko
nuşmak mümkün değildir. Maddeyi imal etmek 
lâzımdır. Maddenin vaz'mdaki mülâhazaya, mu
rada uygun- mütalâa beyan etmek zarureti var
dır. Fasıl üzerinde grup adına kanuşulamaz. Ri
yaset abesin icrasını taharriye mecbur değildir. 
Buna cevaz da yoktur. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) (Sağıdan, gürültüler) 

Efendim, maarifin muhtelif sahalarında tcd-
Imıler alınmasını rica ediyorlar. Maarifin her dâ
vasında tedbirlerin alınmasına Demokrat Parti 
devrinde başlanmıştır. Maarifte alınan tedbirler 
kısa vadeli değildir. Uzun vadelidir. On sene son
ra meyvasını vermeye başlar. Halk Partisi bu 
memlekette tarih önünde, ne o günün icaplarına 
ve ne de ileriye muzaf hiçbir tedbir almadığı iyin 
affedilmiyeeek derecede mesuldür. (Sağdan, şid
detli gürültüler) (Soldan, bravo sesleri) Evet 
mesulsünüz; söyüyeoeğiım. Bugün öğretmenlerin 
terfihi hususunda alınan tedbirleri az gördükle
rini ve bu hususta davacı olduklarını söylüyorlar. 
Bu, hayret edilecek bir beyandır. Buna hakkınız 
yoktur. Maarifte ileriyi ıgörmemek bakımından 
millet sizden davacıdır. (Sağdan, gürültüler) 
(Soldan, bravo sesleri). 20 liraya öğretmen bulu
rum diyen bir zihniyetin bugün bu mevzularda 
konuşmaya hakkı yoktur. Konuşamazsınız. Maa
rif dâvasında gelmeyin bu kürsüye; oturun yeri
nizde. (Sağdan, gürültüler) Maarif dâvasında bu 
memleketin maarifinde ihmalleriniz büyüktür. 
' Bugün bütün Devlet memurlarının terfihleri 

hususunda alman kararlarda Maarifin payı bü
yüktür. Biz bunu dahi az görmekteyiz. Daha faz
lasını, daha iyisini yapmak kararındayız. Yolu-
tmuK budur. Bu mevzular size yabancıdır. 20 lira
ya öğretmen bulurum zihniyetinin sahiplerinin 
bugün tek vazifesi vardır : Buraya çıkıp Demok
rat Partiye teşekkür etmek. Bu kürsüye yalnız 
bunun için gelmeniz mümkündür. (Soldan, şid
detli alkışlar) 

REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (izmir) — Muhterem 
arkadaşlarım maarif mevzuunda Sayın Turhan 
Feyzioğlu ve arkadaşlarının tutumuna burada 
temas etmek mecburiyetini hissettim. Bütçe En-
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cümeni adma. Arkadaşımız diyor ki, biz bütçeye 
kırmızı rey veririz; Bu, öğretmenlerin maaşlarına 
itira.z mahiyetinde midir? 

Değildir. Bütçeye kırmızı rey vermek arka-
daşlarıımızm hakkıdır; salâhiyetidir. Bütçe netice 
itibariyle tüm olarak Hükümete itimat veya ade-
miitimat meselesini ta-zaııımun etmektedir. Bina
enaleyh bütçeye kırmızı rey vermek muallimlere 
verilen paraya, okul inşaatlarına tahsis edilecek 
paraya muhalif olmak demek değildir. Ama bir 
münakale kanununda Hükümete itimat veya ade-
ınıütimat mevzuubahsolamıaz. Bu doğrudan doğ
ruya tahsisat kanunudur. Bu işi Turhan Feyzi
oğlu arkadaşım çok iyi bilir, bu meseleyi bu şekil
de tevil etmeye sureti katiyede imkân yoktur. 

Maarif Vekâletinin her hangi bir faslında olur 
olmaz söz söylemek için fırsat ariyan arkadaşlar 
münakale kanunu burada madde madde müzake
re edildi, eğer bir itirazları varsa münakale ka
nunu müzakere edilirken yapmaları ieabederdi. 
Münakale kanunu geçti hangi maddeye itiraz et
tiler. israf diyorlar, gayrikanuni tasarruf diyor
lar. Hangi maddesinde bir gayrikanuni tasarruf 
göstermişlerdir. Böyle el sallamakla bu işler hal
ledilmez Turhan Bey. Ne eslbabı mucibesme, ne 
de tek maddesine itiraz ettiniz. Siz Devlet ciha
zının yürümemesi için bütün tahsisata topyekûn 
itiraz ediyorsunuz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Biz parti
zan yürüyüşün aleyhindeyiz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Esbabı 
mueibesinde yazılır. 

BEHBAT BlLGİN (Devamla) — Efendim 
ben, Bütçe Encümeni adına arkadaşlarımızın tut
tukları ve burada tevile çalıştıkları bir nokta üze
rinde hakikati tesbitle mükellefim. 

Şimdi yine iddia etti Turhan Feyzioğlu, de
di ki, biz gayrikanuni tasarruflara ve istimi ar
kadan gelmek suretiyle yapılan münakalelere 
aleylıtarız. Hakikaten tezada düşüyorlar. 

HASAN TEZ (Ankara) — Demokrat Parti 
Grupu adına mı konuşuyor arkadaşımız? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) Arkadaşları-
•mızın hakikaten ne kadar telâşa düştüklerini 
görüyorsunuz. Bir ifadeyi sükûnetle dinlemek 
imkânına bile sahip değiller. 

Turhan Feyzioğlu Maarif Vekiline 'bir sual 
tevcih ediyor. Maarif Vekili de; bu ilâve ders 
ücretlerine ait tahsisatımız bitmişti. Dün ak-
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şanı çikan münakale kanuniyle rica ettik, Yük
sek Meclis de kabul buyurdu ve yarından iti
baren tediye olunacaktır, dedi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Yalnız 
bu mu vardı o Münakale Kanununda, Kanun
da kaç madde vardı. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bütün 
•maddeler öyledir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — öyle de
ğildir. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Öyle değil 
diyor. Grup başkanvekilleri. Burada lüzumlu 
lüzumsuz konuşan arkadaşımız bunun da öyle 
olup olmadığı "hakkında çıkıp burada konuşa
bilirdi. Bir maddesi üzerinde dahi çıkıp söz söy
lemeye niçin lüzum hissetmediler! Hangi bir 
kanun mevzuunda grup adına söz istediniz de 
verilmedi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Gündeme 
almadan konuşulmaz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) Nerdeen ne
reye gidiyorlar. Gündem hakkında da, usul 
hakkında da her zaman söz hakkına şahinsiniz. 
Hakikati hal "budur. Muhalefetteki arkadaşları
mız Devlet tahsisatının kullanılmasına muarız
dırlar. Bu Devletin işlerinin yürümesine mua
rızdırlar. Bunun içindir ki kapalı gözle bütün 
tahsisatları reddetmektedirler. Yoksa o Müna
kale Kanunu sırf öğretmen ücretlerine taallûk 
eden ve sözde şikâyetçi oldukları mevzudaki 
madde üzerine çıkıp 'biz bu kanuna taraftarız 
ama bu maddeye muarızız demeleri icabederdi. 
Görülüyor ki iddialarında katiyen samimî de
ğildirler. Fikirleriyle hareketleri tezat halinde
dir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Grup adı
na söz istiyorum. 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, fasıl üzerinde konuşacağını söyli-
yerek söz alan Sayın Agâh Erozan Riyaset ma
kamını işgal ettiği siralarda milletvekilleri fa
sıl haricine çıktığından bahsile ihtar ve ceza 
tertip ederler. Görüyorsunuz ki şimdi kendisi 
de fasıl haricinde konuşmuş, fakat ceza gör
memiştir. Bâzı Demokrat arkadaşlar C. H. P. 
bu sahada vatana, millete karşı mesuldür de
diler. Arkadaşlar, ben Sayın Reisve'kilimizin bu 
şekildeki sözlerine kısmen iştirak ediyorum. 
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Nerede iştirak ediyorum arz edeyim. Cumhuri
yet Halk Partisi, İstiklâl Harbinden sonra aç
tığı mekteplerde, liselerde, üniversitelerde bu
günkü demokratik zihniyeti bir türlü anlamı-
yan sizler gibi gençleri yetiştirdiği içindir ki 
tarihe ve millete karşı sorumludur. (Sağdan 
bravo sesleri) Sayın Vekil arkadaşımızda Sivas 
Lisesinde okumuştur, C. H. Partisinin mekte
binde Okumuştur. C. H. Partisinin açtığı üni
versitelerde okudunuz fakat maalesef demok
rasi zihniyetini kavrıyamamışsınız. (Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ikinci mese
leye geçiyorum, öğretmenlerin vazifelerini terk 
ettiklerini iddia ediyorlar. Öğretmen vazife ve 
meslekini sevmediği için terk etmiyor, bundan 
öğretmenlerimizi tenzih ederim, öğretmen va
zifesini neden terk ediyor, bunun üzerinde dik
katle duracak ve tetkik edecek olursak anla
rız ki öğretmenlerimiz bugün siyasi kanaatleri 
dolayısiyle mahkûm edilmiştir. Her gün hu 
kanaatleri neticesinde nakledilmektedirler. Bu
nun için mağdur olduklarını beyanla vazifele
rini terk etmektedirler. 

İkinci meseleye geliyorum. Mektepten he
nüz çıkmış olan genç kız ve erkek öğretmenle
rimiz mahrumiyet "bölgelerine gönderilmek su
retiyle, bunlar bu hayata intibak edememek 
durumunda kalmaları bakımından, vazifelerini 
terk etmek zorunda kalıyorlar. Elbetteki öğret
men de her insan gibi halinden memnun, istik
balinden emin bir çalışma sahası ister. Demok
ratik olmıyan zihniyetle her ay bir yere öğret
men tahvil etmek ve mahrumiyet bölgesine 
göndermek maarife hizmet değildir. Vekâletin 
buna hakkı yoktur. Bu zihniyetin bütün mem
leket sathından kaldırılmasını rica ediyorum. 
(Sağdan alkışlar) 

REİS — Siz Fethi Bey ısrar ediyor musu
nuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ediyorum. 

REİS — Fethi Çelikbaş C. H. P . ye sataşıl
dığından söz istemektedir. Riyaset sataşıldığı
na kaarii değildir. Kendisi ısrar ediyor. Bu iti
barla bunu reyinize arz etmek 'mecburiyetinde
yim. Sataşıldığını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir, 

Kifayet takriri var okutuyorum. 
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Yu'kseflc Reisliğe 

Müzakereler 'kâfidir. Reye vaz'mı arz ve 
teklif ederim. 

Kocaeli 
Dursun Erol 

RElS — Takriri reyinizle arz edeceğim. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edil
miştir. 

Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti orta öğretim okullariyle mes

lekî ve teknik öğretim müesseselerinde büyük 
mikyasta öğretmen sıkıntısı çekilmektedir. Bu 
okulların her branştan 6 500 öğretmene ihtiyacı 
vardır. 

Serbest iş sahalarında fazla ücret bulan öğ
retmenler meslekten ayrılmaktadır, bilhassa' mes
lekî ve teknik öğretimde meslekten ayrılan öğ
retmenlerin sayısı, meslek öğretmen okulların
dan mezun olanlara müsavi olmuştur. Son 4 -
5 yılda 1 318 öğretmen istifa etmiştir. Bugün 
2 200 öğretmene ihtiyaç vardır. Orta öğretim
deki durum bundan daha az vahim olmakla be
raber her yıl 200 e yakin öğretmen meslekten 
ayrılmaktadır ve bu okullara halen 4 376 branş 
Öğretmenine ihtiyaç vardır. Onları tatmin et
medikçe bu istifalar devam edecektir. 

Bugün bir saatlik ek ders ücreti olarak öde
nen 5 lira son derece kâfayitsizdir. Ve esasen 
Vekâlet bu ücretlerin 8 ilâ 10 lira arasında 
ödenmesi için bir lâyiha hazırlıyacağını komis
yon huzurunda ifade etmiş bulunmaktadır. 

öğretmenliği cazip hale getirmek ayrılan 
öğretmenleri mesleklerine avdet etmek imkânı
nı da temin edecek teklifimizin malî portesi 
16 milyon lira olacaktır. 

Arz edilen sebepler muvacehesinde Maarif 
Vekâleti bütçesinin 217 nci faslı 30 ncu mad
desine 7 milyon 800 bin lira ilâvesiyle 20 mil
yon 800 bin lira ve 40 ncı maddesine de 9 mil
yon lira ilâvesiyle 24 milyon lira olarak kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

İsparta Giresun Kayseri 
A. Lâtifaoğlu D. Köymen O. Kavuncu 

Okunamadı Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

Çorum İstanbul İstanbul 
K. Erdem H. Giray M. Kemalyeri 
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Erzurum Okunamadı 

S. Erduman 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu M. 
Burdur 

B. Kayaalp 
Afyon K. 
M. öztürk 

İçel 
Y. Karabulut 

İstanbul 
A. Günel 
Konya 

O. Bibioğlu 
Kayseri 

P. Köşkeroğlu 
Bursa 

R. Kırım 
Aydın 

F. Batur 
Kastamonu 
S. Çağlar 
Tekirdağ 

I. özdoyuran 
Erzurum 

R. S. Burçak 
Bitlis 

R, Bingöl 
Rize 

M. F. Mete 
Antalya 

î. Subaşı 

Afyon K. 
O. Uygun 

İzmir 
E. D. Başar 

Konya 
R. Birand 

tzmir 
N. Pınar 

Erzurum , 
M. Zeren 

Kocaeli 
N. Unat 
Afyon K. 
O. Kökten 

Samsun 
F. Tüzel 

Çanakkale 
H. Alyot 
Tekirdağ 

H. Gürkan 
Zonguldak 
H. Timur 
Samsun 

A. Saraçoğlu 
Antalya 
B. Onat 

Adana 
N. Arman 

Yozgad 
S. Eronat 

Konya 
Güzelkılmç. 

Nevşehir 
M. H. Urgüblü 

İzmir 
N. Davran 

Konya 
H. Â. Keymen 

Konya 
ö . Şeker 
Sakarya 

H. O. Erkan 
Kocaeli 
D. Erol 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Samsun 

S. Çonoğlu 
Erzurum 

O. Alihocagil 
Tekirdağ 
A. Peker 
Erzurum 
Ş. Erker 
Samsun 

N. Doğuyıldızı 
Antalya 
M. Ak 

Muş 
G. Emre 

Söz istivo-BEHZAT BİLGİN (İZMİR) 
rum. 

REİS — Bütçe Encümeni, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, Lâtifa
oğlu ve arkadaşlarının takrirleri hakkında evvelâ 
şu noktayı arz etmek isterim. 

Sayın Maarif Vekili bu hususta kanun lâyi
hasının sevk edilmek üzere hazır bulunduğunu 
beyan ettiler ve bilindiği veçhile ders ücretleri 
artırılarak kanun gereğince miktarı kifayeye isal 
edilmiştir. 

Binaenaleyh bu takrir usul bakımından da 
reye konulacak vaziyette değildir. Çünkü, arka
daşlarımızın arzu ettiği ve hepimizin lüzumuna 
iştirak ettiğimiz ek ders ücretlerine yapılması 
lâzımgelen zam, bir kanun meselesidir. Bu ücret 
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miktarı kanunla tesbit edilmiştir. Kanunla yük
seltilmiştir. Yeni bir yükseltme yapmak da yine 
bir kanunla mümkündür. Bunun dışında büt
çedeki faslına ne bir ilâve yapılabilir, ilâve edil
miş olsa dahi ne de sarfı mümkündür. En salim 
husus; bu takriri geri almalarıdır. Hükümet 
esasen bu mevzuda bir kanun lâyihası sevk etmek 
üzere bulunduğunu ifade etmiştir. Bunun için 
geri alınması münasibolur. Şayet bu takrir 
geri alınmazsa reye vaz'mın mümkün olmadığını 
Riyaset Divanına hatırlatmak isterim. 

REİS — Lâtifaoğlu. 
ALÎ LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Arkadaş

lar; (Geri al sesleri) Takririmi geri alacağım. 
Bendeniz bu takriri verirken hususi bir kanuna 
ihtiyacolduğunu yeni öğrendiğimi ifade etmiş
tim. Yüksek Heyetiniz huzurunda bu mevzuda 
arkadaşlarımızın son derece hassas olduğunu da 
bildirerek sözüme başlıyorum. Bir sene için 
Bütçe kanununa muvakkat bir fıkra olarak, kon
ması mümkün görülmez mi? Bendeniz bir sene 
için muteber olmasını temenni etmiştim. Vekil 
Beyefendiden istirham ediyorum; öğretmenleri
mizin buı ıstıraplarına cevap verecek bir ta
sarıyı gelecek ders yılma kadar, getirsinler. Tak
ririmi geri alıyorum. 

REÎS — Takrir geri alınmıştır. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 

F . Lira 
219 İktisadi ve Ticari İlimler Aka

demileri üyeleri tazminatı 523 200 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 149 250 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 254 625 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 320 000 
REİS — Kah. 1 edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 1 087 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

305' Kira bedeli 1 406 108 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 35 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 9 614 000 

REİS — Rauf Bayındır. 
RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Arkadaş

lar, 307 nci harcırahlar faslında Maarif Vekâ
leti müfettişlerini ilgilendiren maddeler yer al
maktadır. Şimdi burada evvelâ bir noktaya te
mas edeceğim ve ondan sonra diğer kısma ge
çeceğim. 

Arkadaşlar, Maarif Vekâleti Teftiş Heyeti 
kadrosu el'an mevcut değildir. (Soldan: «Çıktı» 
sesleri) Çıktı mı, bilmiyorum. 

MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLtOĞLU 
(Yozgad) — Dün Bütçe Encümeninden çıktı. 

RAUF BAYINDIR (Devamla) — Kadro Ka
nunu dün Bütçe Encümeninden çıkmış. Bugü
ne adar kadro yoktu. Bu noktaya temas ettik
ten sonra şu noktaya geçiyorum. 

Şu noktaya geleceğim; arkadaşlar, eski bir 
maarifçi olmam dolayısiyle gezdiğim yerlerde 
mütemadiyen okullar ve maarif müesseseleriyle 
temas halinde bulunuyorum. Bu gayet tabiî bir 
şey. Bu sene gezdiğim yerlerde, evvelâ seçim 
bölgemden anz edeyim, Erzincan lisesi.. Bunun 
yanında da askerî lise bulunmaktadır. Eğer bu 
adkerî lise olmasa sivil liseye hoca bulmaya im
kân yok. Burada haydi telâfi ediliyor gidiyor 
diyelim. Fakat Karaköseye gittiğimde mekte
bin hoca kadrosu yarı yarıya düşmüş. Ne za
man?... Celâl Yardımcı'nm vekâletten aynima-
smdan hemen sonra. Bu son zamanların bir hu
susiyeti. (Soldan; gürültüler) Buralarda müfet
tiş acaba harcırah yokluğundan mı gönderile
miyor? Acaba neden vekâletin gözü ku'laa'i olan 
müfettiş buralara uğramıyor, yoksa verdikle
ri raporlar mı nazarı dikkate alınmıyor? Neden 
böyle oluyor? Memlekette teftiş vazifesi neden 
tanı mânasiyle görülemiyor? 

Mekteplerde yabancı dil mevzuuna temas 
edeceğim. Yabancı dil okunmuyor. Ders görül
müyor, ama sınıf geçiyor talebeler. Bu nokta
ları öğrenmek istiyorum. 
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REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankaüa) — Arkadaşlar; T. 

B. M. M. Ankara'da ve merkezi Hükümet de, 
Anayasa gereğince Ankara'dır. Ve ben, Ankara 
Mebusu olarak sizin ev sahibinizim. Sizler mi
safirsiniz. (Gülüşmeler) Beni hiddetinizden al
kışlıyorsunuz. Seçimlere gidiyoruz, yakında mi
safirlerimizi uğurlayacağız. (Soldan; gülüş me-
ler, gürültüler) 

Arkadaşlar; biraz evvel, Bütçe Encümeni 
adına konuşan arkadaşımız Behzat Bilgin, bu
rada D. P . Grupu adına konuşur gibi konuştu. 
Öğretmenleri müdafaa etti. Ve yine Reisvekili 
Agâh Erozan arkadaşımız da öğretmenleri mü
dafaa etti. öğretmenleri lâfla müdafaaya kal
kacaklarına, onların haklarını korusunlar. 

REÎS — Harcırahlar hakkında konuşunuz 
efendim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Mevzua giriyo
rum, oraya efendim. Evvelâ yola gireyim kî, 
ondan sonra asfalttan yürüyeyim. 

îlim ve irfana C. H. P. mi kıymet verir De
mokrat Parti .mi kıymet verir? Bunu millet tak
dir ediyor. (Mevzua, sesleri) Mevzua geliyorum. 

Kars'ta Maarif Müdürü iken mektep inşaat 
malzemesinde suiistimal ettiğinden dolayı vazi
fesinden alınıp Ankara'ya İlköğretim müfettişi 
tâyin edilen Osman Tunç adındaki kimse hak
kında işte elimde vesikalar vardır. (Soldan; 
gürültüler) Müsaade buyurun. Bu vesikaları 
Demokrat Partililer dahi imzalamışlardır. Bu 
adam Ankara kaza ve köylerinde ve milletin 
parasiyle dolaşarak asil vazifesini suiistimal 
edip Demokrat Parti Vatan Cephesine adanı 
kaydetmek için köylerde dolaşmaktadır. Sayın 
Maarif Vekili başta böyle memurları tasfiye 
edeceğini söylemişlerdi niye partizan olan bu 
ilköğretim müfettişi hakkında tahkikat açma
mıştır? Bu müfettiş hakkında bir muamele ya
pılmamıştır? Bunun söbehini vekil izah etsin 
Behzat Bilgin öğretmen dertlerinden anlamaz, 
Yeni Asır Gazetesine 800 bin lira ilân alır. 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul e'denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 850 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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309 

310 

403 

408 

415 

417 

418 
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Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5805 sayılı Kanun gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyele
rine verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etrai-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek okulların umumi mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Lise, ortaokul ve imam - hatip 
okulları umumi masrafları 

Lira 
206 000 

516 000 

40 000 

30 000 

4 650 000 

7 088 395 

5 840 000 

RAUF BAYİNDİR (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, lise, ortaokul, imam - hatip okulları 
umumi masrafları dolayıısiyile söz almış bulunu
yorum. 

Gezdiğimiz yerlerde yeni açılan ortaokul ve 
liselerde bu ders levazımı, yani mektep malzemesi 
olarak kullanılan malzerme çok köhne ve yeni ya
pılan mektebin bünyesiyle gaıyrimütenasip bir va
ziyettedir. Talebe rahat bir şekilde oturup hoca
sını dinliyememektedir, lâboratuıvar, cimnastikha-
ne malzemesi yoktur, vasıtasız olarak yapılan bu 
derslerden hiçbir fayda melhıuz değildir. 

Arkadaşlar bir de şu nokta var; ders (alelti 
noksan, hoca eksik, olursa gayet tabiî olarak ta
lebenin de randımanı düşük oluyor. Netice iti-
ıbariyle çeşitli seviyelerde talebe yetişiyor. Birisi 
gayet iyi yetişen randımanlı talebe, diğeri, ders 
levazımı hocası noksan olan mektepten yetişen 
zayıf talebe. Hele veli bir de memuriyet ve saire 
gibi sebeplerle yer değiştirdi ini, o talebe gittiği 
mektepte dersleri takipte güçlük çekiyor, muvaf
fak olamıyor ve dönüyor. Bu suretle de talehe 
yetişmesinde randıman düşük oluyor-. 

624 —. 
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Bunların giderilmesini Maarif Vekilinden bil-

hassas rica ediyorum, 
REİS — Mehmet Bey, bu fasılda mı söz iste

diniz? 
MEHMET GEOİOĞLÜ (Adana) — Hayır. 
REİS — Haliım Ateşalp. 
HALİM ATEŞ ALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; Rauf Bey arkadaşıımızın ders levazıma-
tmın noksanlığına dalir fikirlerine iştirak ediyo
rum. B©n daha çok İmam - Hatip mektepleri üze
rinde durmak istiyorum. İmam - Hatip mektep
leri sayısı işittiğimize göre 19 a çıkmış. Bunlar 
için 440 bin lira tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Bunu mektep sayısına taksim edersek beherine 23 
bin kpsur lira düşmektedir. Bu para ile bu mek
teplerim ihtiyacının karşılanması mümkün olma
dığı kanaatindeyim. Bu itibarla Sayın Maarif Ve
kilimiz bu ihtiyacın giderilmesi hususunda ne gibi 
.tedbirler düşünmektedir? Bunu öğrenmek ve bir 
de İmamı - Hatip okullarında okunacak ders ki
tapları bulunmadığını birçok yerlerde işitmekte
yiz. Bilhassa dinî, ahlâki eserlerin bulunmadığı 
vıe bu eserleri okutacak hocanın da bulunmadığı 
bu bakımdan dinî terbiye verilemediği ve bura
dan yetişen çocukların imam ve hitabet yapacak 
kabiliyette olmadığını, Osmanlı ve Arap edebiya
tına dayanan bilgilerle mücehhez hocalar karsı
sında kendilerini müdafaa edecek durumda bu
lunmadıklarını görmekte ve işitmekteyiz. Bunun 
için Saym Vekilden ders kitap ve malzemesinin 
artırılması ve din bilgisi verecek hocaların iyi se
çilerek istihdam edilmesinin teminini arz ve rica 
ederim. 

REİS — Maarif Vekil. 
MAARİF VEKİLİ ATIP BENDERLİOGLU 

(Yozgaıd) — Efendim, çok özür dilerim. Arkadaş
larım dileklerini yanlış fasılda ifade ettiler. Şim
di üzerinde konuştuğumuz fasıl, yani 418 nci fa
sıl umumi masraflara ait, tenvir, teshin gibi mas
raflara aiittir. Asil ders araçlarına ait masraflar 
751 nci fasıldadır ve orada da kâfi tahsisatımız 
vardır, arkadaşlarımız üzülmesinler. 

REİS — Faslı reyiniae arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etamyenler... Kalbul edilmiştir. 
F. Lira 
419 Yüksek ticaret ve'teknik okul

ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 24 342 500 

ALİ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Kısa mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. Teknik öğretime 
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olan ihtiyaç göz önünde tutularak yeni bir öğret
men okulu açılmıştır. Böylece bir dördüncü ve be
şinci okulun açılması yakındır. 20 000 teknik ele
mana ihtiyacı olan Türkiye'de üç, beş öğretmen 
okulunun yetiştlireceği 200 - 300 öğretmen, bugün 
20 çeşit okul, 30 a varan çeşitli kurslarla faali
yet gösteren bir teknik öğretim öğretmen ihti
yacını karşılıyamaz. Bu noktada süratle öğret
men okulları açılması temennisi yanında gayet 
mühim addettiğim bir noktaya işaret etmek is
terim. Teknik öğretimde iki tip öğretmen va-
zife görür. Biri meslek dersleri veren, diğeri 
umumi kültür veren öğretmendir. Bunların 
müfredatı akademik okullara göre hazırlanmak
tadır. Bu okullardan yetişen öğretmenlerin de 
bu okullara uygun bir şekilde yetiştirilmesi lâ
zımdır. Bunların durumu gayet farklıdır. Ma
rangozluk öğretmeninin fiziki, elektrikçinin 
mekanik gibi ilmî bilgileri olması lâzımdır. Bu 
öğretmenlerin bu istikamette yetiştirilmesi icab-
eder. Kısaca arz etmek isterim ki, buradaki 
öğretmen diğer okullardaki matematik öğretme
ni gibi 20 yumurta, 20 yumurta daha 40 eder 
veya üçte biri ne yapar gibi örnekler vermez. 
Gazi Terbiye Enstitüsünde kura ile yetiştiri
len öğretmenler tesviyecilik, demircilik, maran
gozluk ve çeşitli şeyleri bilmiyen arkadaşlar ol
duğundan maalesef asıl gayesi olan sanata bu 
kültürle bağlanamamaktadır. Bu mevzuda tek
nik öğretmen yetiştirmek için burada bir şube 
açıp teknik öğretmen yetiştirilmelidir. Gazi 
Terbiye Enstitüsü içinde hususi bir şube açıl
malıdır. Bu mevzuda ciddî şekilde meşgul olun
masını rica ederim. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
420 İlk öğretmen okulları umumi 

masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar 41 182 745 

REİS — Ahmet Yılmaz. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, dün olduğu kadar, bugün, bugün ol
duğu kadar yarm da memleketimiz ve milleti
miz maarifinde hizmet etmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, dün az çalışılmıştır, bugün de 
az çalışılmıştır demek hakkımızdır, bugünkü hiz-
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metleri az bulmak, daha çoğunu istemek bizim I 
hakkımızdır. I 

Arkadaşlarım, bir noktayı arza mecburum; I 
öğretmenlerin azlığı, kifayetsiz olması yüzünden I 
çocuklarımız, köy çocuklarımız yetişememekte I 
ve bu yüzden çocuk babaları mağdur olmakta- I 
dır. I 

Arkadaşlar, bir köyde bir öğretmen, bir eğit- I 
men, bir eğitmen vekili bulunmaktadır. 150 I 
ilâ 200 çocuğu bunların yetiştirmesine imkân I 
yoktur. Bunlar gelişigüzel mezun oldukları için I 
kendilerinden lâyıkiyle istifade edilemiyor. I 

RElS — İlkokullara ait değil, öğretmen okul- I 
larına aittir. I 

AHMET YILMAZ (Devamla) — Biz de ay
nı cümleden olarak arz ediyoruz. I 

Muhterem arkadaşlar; bizim arzumuz köy j 
ve şehir tefrikini ortadan kaldırıp köye de okul I 
ve öğretmen nurunu sokmaktır. Mâruzâtım bu I 
kadardır. (Alkışlar) t 

REÎS — Hakkı Kurmel. 
HAKKI KURMEL (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz bu fasıl ile alâkalı ola- I 
rak bir temennide bulunmak istiyorum. Köy I 
enstitülerinin ilk devrelerinde, bu okullara im- I 
tihansız olarak talebe almıyordu. Bir deneme I 
teşdine, bir imtifhana tâbi tutulmadan rastge- I 
le alman bu talebelerin bir kısım üst üstle iki I 
sene sınıfta kalmak suretiyle belgeli duruma I 
düşmüşler bin netice terkini kaydedilmişlerdir. I 
Bunlar Devlet hesabına okudukları için Sarf 
«dilen masrafların tazmini için vekâletin emriy- I 
le mahallî maarif memurlukları tazminat dâva
sı ikame etmektedirler. Dâvaların bir kısmı in- I 
tacedilmiş bir kısmı da derdesti niyettir. 

Talebe velilerinin kısmı küllüsi fakirdir. Alı
nan tazminat kararları bunların hayat şartla
rının altüst etmektedir. Bunların ıstırabını vîc- I 
d anında duyacağına İnandığım, kıymetli vekili- I 
mizden, imtihansız olarak alınıp da belgeli du
ruma düşen talebe "kefillerinin mümkün ise taz- I 
m inat talebinde bulunmamaları denilse bir ,af I 
kanunu getirmelerini bilhassa istirham ed'iyo- I 
rum. I 

RElS — Halim Ateşalp I 
HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşları- I 
mm mâruz kaldığı ikaza mâruz kalmamak için I 
tamamen faslın üzerinde konuşacağım. | 
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Dâvamız ilk mekteplere öğretmen yetiştirmek 

olduğuna göre bu meyanda ilk mekteplerde ye
tişecek çocukların nerelerden ve ne şekilde gel
diği üzerinde de durmak lâzımgelmektedir. 
Köy mekteplerinde bilhassa, köy çocukları öğ
retmen bulamamakta ve beş sınıflı bir mektep 
çok defa bir öğretmen tarafından idare edil
mektedir. öğretmen okullarında köy çocukla
rının okutulması imkânlarının araştırılmasını, 
bu suretle köyle ilgili öğretmenlerin köylere 
tâyini hususunda henüz mektepten çıkmış ve 
köy hayatına intibak etmemiş kız ve erkek öğ
retmenler tâyin ve istihdama vekâlet makamı 
dikkati nazarını celbetmek isterim. 

Bundan sonra öğretmen okullarının duru
mu ile alâkalı beyanlarıma geçiyorum. Bu sene 
öğretmen okullarından bâzısını, bu arada eski 
köy enstitüsünden öğretmen okulu haline ge
tirilenleri gezdim. Meselâ Pamuk Pınar öğret
men Okulunu gezdim. Arkadaşlarım bir kışla 
manzarası arz etmektedir. Kir, is, duman. Lo
kantası kötü, her suretle teftiş edilip ıslaha 
muhtaç. Maarif Vekilinden bir müfettiş gönde
rip teftiş ettirmelerini rica ediyorum. 

Bundan sonra bu fasılın 20 nci maddesinde 
öğretmen okullarından mezun olacak gençlerin 
donatım masrafları için 296 bin lira ayrıldığı
nı görüyoruz. Bu para azdır. Bu gençlere do
natım için ne miktar verilmektedir. Ayrıca do
natım malzemesi nelerdir? Bu «ene ne kadar 
mezun verecek ve bunların (her birine bu mik
tardan ne kadar yardım isabet edecektir. Bun
ları savın vekilden öğrenmek istiyorum. 

REÎS — Kâmil Sürenkök... 
K İ M Î L SÜRENKÖK (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu fasılm 30 neu maddesin
de bir uygulama mevzuu var. Ben bu münase
betle söz almış bulunuyorum. Köy enstitüleri 
kurulduğu zaman; uygulama bahçesi ve okul 
arazisi olan arazilerden bir kısmı sahibine be
deli verilmek suretiyle iade edilmişti. Ve ka
nunlar için bir müddet konulmuştu. Bu müd
detten sonra parasını ödemiyenîerin arazîleri, 
doğrudan doğruya okula iradolarak kavdeder 
divtf bir kavı't vardı. Sonra bugüne kadar öğret
menler ne bu uygulama bahçesinden ve ne de 
okul bahçesinden, arazisinden lâvıkı veçhile 
favdalan amamışlardır. Bu, ya kflirmrm.n aksnk-
bfhndan veva tatbikatın aksaklısından ilerî 
gelmektedir. Bunun üzerinde fazla durmayacak 
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ğım. Fakat, partizan zihniyetle, okulların bu 
uygulama bahçeleri ve arazilerine musallat 
olunduğu, ellerinden alındığı birer vakıadır. 
Vekil beyden istirham 'ediyor ve not veriyo
rum. Misal: 

Malatya'nın Darende kazasının Kuluncak 
bucağında 96 dönüm, sulu okul arazisi vardır. 
Sahibi Şeker Şirketine icara verir, okula beş 
para vermez. Senelerdir okulun altı dönüm uy
gulama bahçesi okuldan ayrıldıktan sonra okul 
da şimdi yerinde değildir. 

Bu nahiyede okul binasının uygulama bah
çesi altı dönüm. 95 dönüm de arazi kimsenin 
elinde değildir. Ne eski sahiplerinin elindedir 
ne de okul ve öğretmen faydalanmaktadır. Bu 
hususu arz ediyorum. 

REİS — Salbri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Çok 

muhterem arkadaşlar, ilköğretmen okullarının 
umumi masrafları üzerinde konuşurken hakika
ten Türkiye'nin her semtine serpilmiş olan öğ
retmen okullarının faaliyeti ve memlekete ye
tiştirdiği çocuklarla iftihar ediyoruz. İlkokul
larımızın mevzuatı ele alınırken bir arkadaşımı 
temas etti, talebe alma sistemi hakikaten isa
betsiz oluyor. Köy çocukları beş sınıflı köy 
nlVnlinrmdan mezun olan koy çocuklarını mese
lâ Trabzon'dan, Kastamonu'dan gelen çocuk
larla imtihana sokuyoruz. Fakat köy çocukla
rı şehirli çocuklariyle beraber girdikleri imti
handa muvaffak olamıyorlar ve bu suretle on
ların mağduriyetine sebe'boluyoruz. Bunun için 
Maarif Vekilinin bu işi ele alarak köy çocuk
larını kasabada imtihana sokmasını ve bu su
retle köy çocuklarının da 'bu haklardan istifa
de etmesini temin etsinler. Kars'ta, İğdır'da, 
Kastamonu'da, Elâzığ'da Diyarbakır'da öğret
men okulları var, buradan yetişen muallimler 
ortaokullara geçemiyorlar, bunun için İstanbul, 
İzmir ve Ankara'ya Eğitim enstitülerine git
meleri de çok zor oluyor. Bu sebeple ilim ve ir
fan merkezi olan Erzurum'da da bir eğitim 
enstitüsünün açılmasını hakikaten yerinde bu
luyoruz. Bunu da vekilimden bilhassa rica edi
yorum. 

Bundan başka, bir de ilim irfan yuvası, or
du merkezi bulunan Erzurum'da büyük bir 
mektep vazifesi gören Devlet Konservatuvarı 
yoktur. Bütün imkânlar burada mevcuttur. 
Bunu da Vekilimiz nazarı itibara alarak bir 
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Devlet Konservatuvarmın Erzurum'da açılması
nı temin buyurmaları çok yerinde olacaktır. 
Bunu bilhassa rica eder ve hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (Soldan : Alkışlar) 

REİS — Faslı kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. <?• • 

F . Lira 
421 Kütüphaneler masrafları 1 860 000 

REİS — Rauf Bayındır. 
RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Efendim, 

bu 421 nci kütüphaneler faslında bilhassa mülî 
kütüphane mevzuuna dokunarak geçeceğim. 

Millî kütüphane diye henüz bizde tam çapın
da formunda bir müessese olmadığı gibi, Vekâ
let nezdinde de böyle bir müesseseyi kurma te
mayülü henüz mevcut değildir. Bir millî kütüp
hane deyince beynelmilel çapta bir kütüphane
dir. Bu da bizde yoktur. 

Şimdi ikinci noktaya geçiyorum, şehir kü
tüphanelerine. Bunların birçok yerlerdeki va
ziyetini biliyoruz. Ne vatandaşın, ne de okuma 
çağında bulunan talebenin ihtiyacını temin ede
cek vaziyetten çok uzaktadır. 

Mektep kütüphanelerine gelince; bugünkü 
tedris usulü değişmiş ve yeni bir şekil almıştır. 
Hoca dersini verir, talebe ihtiyacı olduğu eser
leri kütüphaneden temin ve onlardan istifade 
eder. Bunun sıkıntısını talebe ile veli çekiyor. 
Velî ümmi ise bunun ıztırabmdan kurtuluyor. 
Ama biraz okur yazar olduğu zaman bu eser
leri temin için çok sıkıntı çekmekte ve ıztırap 
duymaktadırlar. Hakikaten bu memlekette 
Halkevleri ve Halkevlerinin kütüphaneleri bu 
memleketin büyük ihtiyaçlarına cevap veriyor
du. Bu Halkevleri kalkarken denildi ki, bu ih
tiyacı karşılıyabilmek üzere bâzı çeşit müesse
seler kurulacaktır. Böyle bir şey kurulmamış-' 
tır. Seyyar kütüphaneler ve ilkokul kütüphane
leri var. Fakat bunlar şehirlere münhasır kalı
yor. Köy çocuklarının yetişme bakımından şe
hir çocuklariyle farklı bir şekilde yetişmekte
dirler. Bunlar şehire geldikleri zaman ne orta 
okullarda, ne sanat mekteplerinde ve ne de lise 
de muvaffak olamıyorlar. Köydeki hoca ile 
şehirdeki hoca arasında fark yoktur. Kitapta 
da fark yoktur. Fakat yetişme tarzında fark 
vardır. Çünkü bu malzemeden istifade edecek
tir. Binaenaleyh bir taraftan bir millî kütüpha
nenin kurulması lâzımdır. Bunu bu sene büt-
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Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Riyaseti Cumhur Senfoni Or
kestrası umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi, memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kamp masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Aklen ve ruhan geri kalmış ço
cukların eğitimi için umumi 
masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

Lira 

645 000 

220 000 

163 000 

I 2.11 225 

1 326 057 

50 000 
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çesinde nazarı itibara almak mümkün değildir. 
Gelecek bütçede düşünülmesini rica ederim. 
Diğer taraftan mektepler içerisinde okul kü
tüphaneleri ve şehirlerdeki şehir kütüphanele
rinin açılarak velinin, talebenin ve öğretmen
lerin istifadesine;. arz edilmesi zarureti karşı
sında faulunduğhımuzu arz etmek isterim. 

REİS — Mehmet Dölek. 
MEHMET DÖLEK (içel) — Muhterem ar

kadaşlar, birçok vilâyet ve kazalarımızda çocuk 
kütüphanelerinin açılmakta olduğunu memnu
niyetle görmekteyiz. Çocuklarımızın sokaktan 
kurtulması için en müspet, tedbirin çocuk kü
tüphanesi olduğu aşikâr. Bu itibarla Sayın 
Maarif Vekilimizden, çocuk kütüphanesi olmı-
yan kaza ve vilâyetlerimizde de açılması husu
suna önem verilmesini rica ediyorum. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

200 000 
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450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 299 300 

KEİS — Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM ( A d a n a ) — Muhterem 

arkadaşlarım, üniversite ve yüksek okullarda 
Devlet hesabına okumakta olan öğrencilere 175 
lira burs verilmektedir. Hepinizin yakınları, ço
cukları, akrabaları üniversite ve yüksek okul
larda tahsil yapmaktadır. Bilirsiniz ki, bu 175 
lira ile geçinmeye imkân yoktur. Bu güç şart
lar artında 175 lira mukabilinde okuyan bu 
gençler yarın memlekette mecburi hizmet yapa
caklardır. Talebelerin sağlıkları, giyinmeleri, 
gıdaları, bu para ile temin olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 175 lira ile en 
mütevazi bir lokantada yemek lemek imkânı da
hi yoktur. Üniversite ve yüksek okul talebeleri
nin yaşama şartları hepinizin gözleri önündedir. 
Bu paranın asgari 300 liraya çıkarılması zaru
ridir, muhterem arkadaşlarım. Tahmin ediyo
rum ki, Demokrat Partili arkadaşlraımız da bu 
mevzuda bizimle beraber olacaklardır. Kendileri 
de üniversite gençliğinin daha rahat bir hayat 
içinde olmasını ve yetişmelerini istiyeceklerdir. 

Arkadaşlar, bugün gıda noksanlığı yüzünden 
üniversite ve yüksek okullarda okuyan talebe
lerde hastalık ve bilhassa verem lilik nispeti yük
selmektedir. Bunu istatistiklerden görebilirsiniz. 
Bu bakımdan istirhamım şudur: Bu burs miktarı 
mutlaka artırılmalıdır. Arkadaşlarım diyecek
lerdir ki, nereden artıralım, bu parayı nereden 
bulalım? Teklif ederseniz, nakil yaparız. Üni
versite gençliğine yardım için kaynaklar vardır. 
Sadece bir tanesi şudur : İstanbul Üniversitesi
nin önündeki Bayezit meydanının üçüncü defa 
indirileceğini gazetelerde okuduk. (Soldan, gü
rültüler) İstanbul'a ayrılmış olan 100 milyon li
ranın çok az bir kısmı ile bu yardım sağlanabi
lir. Bayezit meydanından günde .birkaç defa geç
mekte olan mustarip üniversite gençliğine, böy
le bir yardım yaparsanız büyük hizmet etmiş 
olursunuz. Doğru bir iş yapmış olursunuz. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) 

İHSAN TALKIN (Manisa) — Sen burslu 
okudun, mecburi hizmetini gördün mü? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Ne müna
sebet? Kanunun emrettiği şekilde karşılığım 
ödedim. Müfteri adamlar. 
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İHSAN YALKIN (Manisa) — Vazifeye git

medin, müfteri sensin. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Kanunun 

emrettiği şekilde karşılığını ödedim. Mütemadi
yen iftira ediyorsunuz, ne istiyorsunuz bizden? 

Mevzuu dağıtmıyalım arkadaşlar. 
İHSAN YALKIN (Manisa) — Müfteri sen

sin. (Soldan, şiddetli gürültüler) 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu alçakça 

bir şeydir. (Soldan, şiddetli gürültüler) (Sağ
dan, bravo sesleri) 

REİS — Bu ifadenizi nezahete aykırı bulu
yorum, lütfen geri alınız. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu alçak
ça iftira dedim, arkadaşımızın şahsiyeti ile ilgi
li değildir, nezahatle alâkası yoktur, tavzih edi
yorum. 

Arkadaşlarım; 
Gösteriş masraflarından kesmek suretiyle 

üniversite gençliğine bu imkân " sağlanabilir. 
Mutlak olarak bu mevzuda hassasiyet gösterme
nizi bilhassa rica ediyorum. Üniversite talebesi
nin içinde bulunduğu sefaletten kurtulması lâ
zımdır. Her yere rahatça para sarf edebilen bir 
zihniyet içinde D. P. iktidarından burslu genç
lerin kurtarılmasını rica ederim. Bu hususta 
65 arkadaşımızla yaptığımız teklifi burada arz 
ediyorum, kabulü ile üniversite gençliğinin çek
mekte olduğu sefalete son verilmesini rica edi
yorum. 

İHSAN YALKIN (Manisa) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
İHSAN YALKIN (Manisa) — Muhterem ar

kadaşlar; Suphi Baykam Beyin buradaki ifade
lerini bendeniz tekzibediyorum. Çünkü Suphi 
Baykam Bey, gayrisamimîdir. Burs mevzuunda 
demiştir ki, burslu talebenin burs ücretini artıra
lım. Hayır, siz samimî değilsiniz, Suphi Bey. 
Çünkü burslu okuduğunuz halde, mecburi hizme
tinizi yapmadınız. Suphi Bey dört sene burslu 
olarak okuduğunuz için Sıhhat Vekâleti sizi Tur
hal'ın Pazar Nahiyesine Hükümet tabibi olarak 
tâyin ettiği halde bu vazifeden kaçtınız, gitmedi
niz. Vesikalar ibraz edeceğim. (Sağdan, ayıp 
ayıp sesleri) Siz Tıp Fakültesi fahrî asistanlığı
nı kabul ettikten sonra, izinizi baybetmiş (Sağ
dan, fasılla ne alâkası var sesleri) ve takibata 
uğramışsınız. Bunun üzerine Sağlık Vekâleti ken
disini tababetten menetmiştir. Bu hususta Dev-
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I let Şûrasına dâva açılmış... (Sağdan, gürültü

ler) Şûrayı Devlet, Vekâletin kararını tasdik et
miştir. (Gürültüler) Bu duruma göre vatani hiz
metini ifa-etmemiştir. 

Binaenaleyh Suphi Baykam'm şahsıma yö-
I nelttiği sözleri huzurunuzda şiddetle ve nefretle 

reddederim. (Soldan, alkışlar) 
REİS — Her (İrup, kendi Grupuna mensup 

I arkadaşı konuşurken böyle himaye kastiyle gürül-
I tü ederse müzakereye devam etmek imkânı kal-
I maz. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Bir mebus 
I arkadaşın üzerinde durduğu hususu tavzih için 
I huzurunuza geldim. 
I İddianın aslı şudur: Tahsilimin yarısını burs-
I lu olarak yaptım. Mezun olur - olmaz askere git-
I tim. Terhis edildikten sonra Ankara Üniversite-
I sine asistan olarak girdim. Profesör Melchior'-
I un asistanı olarak dört ay çalıştıktan tsonra Ve

kâlet beni bir yere tâyin etti. O zaman Üniversi-
I tede benim durumda olan 30 - 40 arkadaş var-
I di, açın kayıtlara bakın. Göreceksiniz. Asistanlı-
I ğa başlamış olan bu arkadaşların mecburi hizmet-
I leri o zaman tehir edilmişti. Gerek Sıhhat Vekâ-
I letinin gerekse Üniversitenin kayıtlarında bunun 
I pek çok misali vardır. Bu asistan arkadaşlar gi-
I bi ben de Vekâlete müracaat ettim, ve dedim ki; 
I asistanlığa başladım, 6 aydan beri asistanlık yap-
I maktayım, lütfen benim mecburi hizmetimi de 
I tehir ediniz. Sonradan mütehassıs olarak size 
I hizmet edeyim. Vekâlet bunu kabul etmedi. Bu-
I nun üzerine kanunun bana verdiği haklardan 
I istifade ederek Vekâlete borçlandım, parayı top-
I tan ödedim. O zamanki parayla Maliyeye yatır-
I dığım meblâğ 12 bin lira civarında idi. Bu pa-
I rayla Yenişehir'de arsa alınabilirdi o zaman. Go-
I rüyorsunuz ki, kanunun bana verdiği yetkiye da-
I yanarak borcumu ödemiş bulunuyorum. (Tur-
I hal'a neye gitmedin.) Asistanlığımı kabul etme-
I diler ve bunun üzerine o tâyini yaptılar. Halbu-
I ki benim emsalime Vekâlet başka türlü davran-
I mıştır. Fahrî asistanlığım reddedildi. Oysa asli 
I asistanların müracaatı kabul ediliyordu. Başkası-
I na tanınan hak maalesef bana tanınmadı. Bunun 
I haysiyetşiken olan neresidir? Başka imkân kal-
I mayınca mecburi hizmetimin karşılığını yatır-
I dım. Kanunu mu çiğnemişim? Devletin hakkı mı 
I yenildi? Hayır arkadaşlar.. Bunların hiçbirisi ol-
I madı? Ama bir partizanlık, Vekâletçe yapılmış-
I tır. Beni Amerika'ya davet ettikleri halde; benim 
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bursumu iptal eden Sağlık Vekilinin yakasına ya- I 
pişin. (Soldan, gürültüler) Haysiyetşiken davra- I 
niş oradadır. 

Arkadaşlar, burada ifade ettiklerim hakikatin 
tam kendisidir. Ve bunun ötesinde söylenen her I 
sözü, her iftirayı sahibine iade ediyorum. Bizi if
tira ile yıldırma gayreti boşunadır. Yolsuzluklar
la her zaman mücadele edeceğiz ve buna, sonuna 
kadar devam edeceğiz. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) 

RElS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
bu fasılda konuşulan burs meselesi, yüksek tah
sil geçliğini himaye etmek için kurulmuş mü-
taaddit müesseselerimizden biridir. Yüksek tah
sil gençliğinin tahsilini en rahat şartlar içhıde 
göreb'lmesi için 1950 den beri alınmış olan t< d-
birler Yüksek Heyetinizce malumdur. Yurdîar 
tesisi suretiyle genç evlâtlarımızın tahsillerini 
rahatça ikmal edebilmelerini temin maksadiyle 
bu yurdların temini mevzuunda Ankara, İstan
bul ve Erzurum'da her çareye başvurulduğu 
malumdur. 

Yine yüksek tahsil gençliğinin gıdası bakı
mından bütün üniversitelerimize verilmiş olan I 
geniş mikyastaki kantin yardımı tahsisatı mev
cuttur. Ve bu suretle yüksek tahsilini yapmak
ta olan gençlerimiz çok az bir bedel mukabilin
de, az bir fiyatla gıdalarını almaktadırlar. Şim
di burs meselesi de yine gençliği himaye için 
alınmış tedbirlerden birisidir. Bu gençliği hi
maye mevzuunda Hükümetimizin ve Büyük Mil
let Meclisinin ittihaz buyurmuş olduğu karar
lar böyle iken bu meselenin bir siyasi istismar 
mevzuu yapılması cidden teessüfe şayandır. 
Muhterem arkadaşlarım, burs miktarının artı
rılması için hemen her sene mütevali tedbirler 
alınmıştır. Ve 25 liradan başlıyarak 175 lira
ya yükseltilmiş bulunuyor. Bu da bugün için 
biha'kkiıı kifayetsiz telâkki edilmektedir. Yalnız 
muhterem arkadaşlarım şurasını hatırlatmak 
isterim ki, Bütçe Encümeni meseleyi uzunboy-
lu her vekâletin burs tahsisatı dolayısiyle gö
rüştü, neticede şu karara varıldı ki, burs me
selesinin halli mecburi hizmet meselesinin hal
line bağlı bulunmaktadır. Burada Suphi Bay-
kam arkadaşımız da, iki meselenin birbiriyle 
irtibatını kendi vaziyetiyle tesbit etmiş oldu. 
Şimdi burs mukabilinde mecburi hizmet kanun ] 
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I lâyihası Bütçe Encümeninde bulunmaktadır ve 

müzakeresine de başlanmıştır. Fakat henüz ik
mal edilmemiştir. Pek tabiîdir ki, burs alan ta
lebe Devlete karşı, memleket içinde veya dışın
da burslu olarak yaptığı tahsil müddetinin 
2 - 3 misli nispetinde bir mecburi hizmet taah
hüdüne girişiyorsa Devletin de buna karşı 
burs alan talebeye tahsilini ikmal hususunda 
gerekli masraf karşılığını temin etmesi icabet-
mektedir. Ve lâyihanın mevzuu da budur. Bi
naenaleyh bu kanun lâyihası müzakere edilip 
Devletin bir taraftan vecibesi bir taraftan da 
burstan istifade eden talebelerin mükellefiyeti 
tesbit edilecek ve bu suretle iki taraflı olarak 
ayarlanmış bulunacaktır. Halen fasıllarında bu
lunan bu tahsisat kanun çıkıncaya kadar mu
vakkat bir durum arz etmektedir. 

Şunu da Bütçe Encümenindeki cereyan eden 
müzakerelerin ışığı altında sarahatle b-^yan 
ederim ki, talebenin Devlete medburi hizmet 
va'dinde bulunacağı burs müessesesinde talebe
nin hukukunu sıyanet edecek olan bütün hü
kümler yer alacaktır."Mesele gençliğin himayesi 
bakımından, tahsilin emniyetle yapılması ve 
müstait gençlerin Devlet hizmetine yetiştirilme
si bakımından âzami bir titizlik gösterilecektir 
ve gençliğin bu himayesi en geniş bir şekilde 
temin edilecektir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Resmî ilân pa
ralarını bu burslara tahsis edelim. 

REİS — Rica ederim Hasan Bey, sataşma 
yapmaya lüzum yok. 

Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

remi arkadaşlar, burs mevzuu bütün demokra
tik rejimi kabul etmiş memleketlerde maarifin 
en mühim mevzularından biri haline gelmiş bir 
içtimai 'adalet müessesesidir. Bu, demokratik ni-

I zamı hakikaten fiiliyatta gerçekleştirmek dava
sıdır. Fakir fakat son derece kabiliyetli, maddi 
imkânları elverişli olmıyan, fakat mânevi va
sıfları yüksek insanları memleket hizmetine ye
tiştirmek için bütün demokratik memleketlerde 
bu sistem alabildiğine genişlemektedir. Bir za
manlar aristokratların çocuklarının okuduğu İn
giltere'deki Kemıbriç ve Oksfort üniversitele
rinde burs alan öğrenci sayısı son zamanlarda 
%82 yi bulduğu bir hakikattir. 

I Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de Cumhuri-
j yetin başından beri haldkaten bu içtimai adalet 
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müessesesine önem verilmiş, burs sistemine bir
çok ileri ülkelerden daha çok önem verilmiş, 
hattâ öncülük yaparak bu sistemi ihdas etmiş ve 
hakikaten ileri adımlar atılmıştır. Şimdi mev-
|suubahsolan şey bunun miktar olarak genişlet
mektir. Memleketimizde, ebeveynin malî takati 
elvermediği için tahsilden mahrum kalan kabili
yetler vardır. Bunları vatan hizmetinde yetiş
tirmek için burslu sayısının artırılması ve Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluştan beri gi
rişilmiş olan bu yolda, bizden sonra bu yola gir
miş olan ve halen bizden ileriye girmiş olan dev
letleri geçmemiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bursların miktarı 
mevzuuna gelince evvelâ muhterem Bütçe Encü
meni sözcüsü arkadaşımızın maddi hatasını tas
hih etmek isterim, 25 liradan başladı dediler. 
Bendenizin bildiğime göre 25 liradan değil, 100 
liradan başlanıp bilâhara 175 liraya çıkmıştır. 
1955 senesinde leylilik sistemi yerine burs siste
minin başladığı tarihte 100 liradan başladı. Baş
ka sahalardaki artış, fiyatlardaki artış geçim 
endeksindeki artış % 175 olduğu halde bura
lardaki artış maalesef bu endeksi kovalıyama-
mıştır, dununda kalmıştır. Bir noktayı daha 
arz edeyim. Biraz evvel kabul ettiğiniz 417 nci 
fasıl yüksek öğretim müesseselerinde yatılı olarak 
okuyan talebelerin masraflarına- taallûk eder. 
Bu masraflara vekâlet geçen seneye nazaran 
zam yapmıştır. Bunu encümen de kabul etmiştir. 
Encümende verilen izahattan anladığımıza göre, 
bir kazanda yemekleri piştiği için ucuza malolur-
muş. Bunun için de bu kadar zam kâfi gelebilir 
dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kazanda pişen ye
meğin ucuz olduğunu kabul ediyorlar ve buna 
rağmen de zam yapıyorlar. Arkadaşlar, dışarda 
yemek yiyen, dışarda yer ariyan talebenin 
masrafı artmadı mı? Lokantalar daha ucuz mu
dur? Benim istirhamım şudur? Behemehal bu 
sahada hamleli olmaya mecburuz. 

Bir kısım talebe ucuz lokantada yemek yi-
yor, bir kısım talebe ucuz yurtta barınıyor. Lo
kanta ve yurt ayrı ayrı düşünülemez. Bursların 
artırılması yolunda bir kanun gelinceye kadar, 
ucuz lokantaların bütün öğrencilere ve bütün 
yurtlara teşmil edilinceye kadar öğrencileri 
sefalete mahkûm etmiyelim. Hiç değilse bir mik
ta r zam yapalım. Bursları, ucuz lokanta ve ucuz 
yurt meselesini kökünden halletmek suretiyle 
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bu işi yoluna koyalım. Bendeniz umumi temen
nilerde bulundum. 

RElS — Vaktiniz tamam. Daha konuşacak 
5 kişi var. 

Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MEHMET 

KAR AS AN (Denizli) — Muhterem arkadaşla
rım; Bir «Hikmet» sözünü hatırlatmak suretiyle 
sözlerime başlıyacağım. 

Derler ki, insan, ilkin kendi hareketlerinde 
kendi sözleri ile mutabakat halinde olmalıdır. 
Kendisi ile mutabakat halinde olan da Allah'la 
mutabakat halindedir. Allah ile mutabakat ha
linde olan da cemiyetle mutabakat haline gelir. 

Buradaki konuşmalarda, birtakım şiddetli 
münakaşaların doğmasının sebebi, konuşan arka
daşlarımızın hakikaten kendileri ile mutabakat 
halinde olmalarıdır. (Sağdan, şahsiyat yapma 
sesleri) 

Geleceğim arkadaşlar, kendisi ile mutaba
kat halinde olmak ne demektir. ? 

Bu kendi söylediğini, kendi hükmü, kendi 
mantığı, kendi miyarından geçirmek, demektir. 
Bu anlaşılmıyacak bir mesele değildir. Hepi
miz bu memleketin insanlarıyız, hepimiz mem
leketin insanlarını düşünüyoruz. Sizden rica 
ediyorum burası bir Meclistir. Bir Mecliste her 
hangi bir mesele hakkında tahsisat verilirken 
yapılan işe, verilen emeğe, şuna buna göre he
saplar yapıyor ona göre veriyoruz. Şimdi siz 
burada Meclisten, tahsilde bulunan bir tek in
san için, dört, beş çocuğunu geçindirmeye mec
bur olan bir memurdan daha fazla maaş ver
meyi teklif ettiğiniz zaman Meclisle mutabakat 
halinde olmuyorsunuz. Çünkü, kendinizle mu
tabakat halinde olmadan konuşuyorsunuz. Bu 
sebeple âe müspet bir sonuca varmak mümkün 
olmuyor. 

Diğer bir noktayı arz edeceğim; burslu ta
lebe diyoruz; burslu talebe umumiyetle iki şe
kilde olur. Birisi, bâzı yüksek mektepler var-
dır^ Devlet müesseselerine memur yetiştirmek 
için müsabaka açarlar. B.u müsabakaya tale
beler girerler. Kazanırlar, burs alırlar. Bu 
talebelerin muhakkak hepsinin fakir olması 
şart değildir. 

Sonra öyle mektepler vardır ki; bu mektebe 
kabul edilebilmek için muhakkak surette iyi 
lisan bilmesi şarttır. Buraya Robert Kolej gi
bi, Galatasaray Lisesi gibi iyi lisan bilen ta-
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ı edilmez. Bursun gayesi bu değildir. Bursun ga-
I yesi yardımdır. Meselâ, bir talebenin kendisinin 

50 lira, 100 lira gibi, ailevi bir imkânı vardır. 
Bunun üzerine 100 lira da Devlet ilâve eder, Ve 
böylece tahsile devam eder. i 

Şimdi, istatistik Umum Müdürlüğünün bir 
istatistiğine göre; 1923 senesinde, Cumhuriyet 
kurulduğu zaman, bu memlekette ancak üç bin 
üniversite talebesi vardı. Bugün üniversite ve 
diğer yüksek mekteplerde altmış bin Türk gen
ci okumaktadır. ; Eğer bunların hepsi fakir ol
saydı, bunun hakkından nasıl gelebilirdik! 

Bendeniz şu kanaatteyim ki, Behzat Bey tek
lif edilen kanundan bahsettikten sonra, arkada
şımızın artık bu meseleden bahsetmemesi lâzım
dı. Çünkü kanun geliyor ve mesele o zaman 
halledilecektir. O zaman fikirlerini söylerlerdi. 
Fakat arkaclaşımız sırf burada birtakım Mec
lis dışı tesirler yapmak için, arkadaşımızın iza
hına rağmen, konuşmuşlardır. Onun için kendi 
kendisiyle mutabakat halinde değildir. (Soldan, 
alkışlar) 
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le beler girer. Biliyorsunuz bu mekteplerde do 
öyle pek fakir ailelerin çocukları okuyamazlar. 
Burada okuyan çocuklar ya bir tüccarın, ya 
bit mebusun veyahut da bir vekilin çocuğudur. 
Bu hususu nazarı dikkate almıyan arkadaşlar 
zannederim kendileri ile de bir mutabakat ha
linde değillerdir. 

İkinci, kısma geliyorum; hocalık müessesesi 
olan Edebiyat ve Fen fakültelerine öğrenci bul
mak zor olduğu iein biz buralar veriyoruz ve 
karşılığında kendilerine mecburi hizmet tah
mil ediyoruz. Bu burslu çocukların malî du
rumları ekseriya iyi değildir ve böyle olduğu 
içindir ki, paralı müesseselerde okuyarak daha 
iyi bir tahsil yapmak imkânını bulamıyorlar. 
Ben hocalık yaptım ve bu talebelerin burslar
dan şikâyet ettiklerini de görmedim. 

Şimdi, Turhan Feyzioğlu arkaadşım diyor 
ki, mümkün olduğu kadar çok çocuğa burs 
verelim. Arkadaşlar, bugüne bugün üniversite
lerimizde 46 hin talebe okumaktadır. Geçen 
seneye nazaran 7 bin fazlalık vardır. Bu 46 
bin talebeden gönül ister ki, 4 - 5 binine burs 
verebilelim. Bir taraftan burslu talebe mikta
rının artması istenirken, diğer taraftan burs 
miktarının da artırılması istenmektedir. Bu 
nasıl mümkün olacaktır? Bu fasılda iyi düşü
nelim ve verebileceğimiz parayı iyi hesaplı-
yalım. Masrafları, iyi düşünelim ve bunlardan 
tasarruf etmek suretiyle daha fazla talebeye 
burs vermek imkânını sağlıyalım, diyebilirsiniz, 
(Sağdan burs tahsisatını artıralım, sesleri) 
Arkadaşlar bir meseleden bahsetmek için o 
meseleyi iyi bilmek lâzımdır. Bir mesele iyi bi
linmeden konuşulursa o zaman daima böyle iti
razlar münakaşalar olur ve sürer gider. 

Burs ne demektir; burs tahsilde bulunan 
bir talebeye bir yardım demektir. Eğer bugün 
üniversitede okuyan talebeleri bir tetkik eder
seniz, hiçbir maddi imkâna sahibolmıyanların 
miktarının ne kadar az olduğunu görürsünüz. 
Bir defa üniversiteye giden talebe liseyi bi
tirmiştir. Liseyi bitirip üniversiteye gelebilen 
bir talebe az - çok varlıklı bir babanın çocuğu-
ğudur. Varlıksız bir 'babanın evlâdı, parasın 
yatılı olmak gibi bir imkânı bulamazsa, üniver
siteye kadar gidemez. Meselâ bir memurun 5 
çocuğu vardır. Ve bunlardan ancak üçünü, iki
sini okutabilir. Burs bir talebenin bütün ihtiyaç
larını gidermesi veya karşılaması için, takdir 

UEÎS — Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Arkadaşla

rım, hiçbir politik maksatla bu meseleyi getir
miş değiliz. Politik maksat olsa olsa bize çamur 
atmak istiyenlerin söylediklerindedir. (Soldan, 
gürültüler) 

.ENVER KAYA (istanbul) — Çamur sen
sin. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bir bildi
ğiniz varsa ve buraya getirmezseniz, söylemez
seniz ne söylemek mümkünse o olun.. (Soldan, 
gürültüler) işte alnı açık olarak karşınızdayım. 
Burada konuşuyorum, Suphi Baykam'm mazi
sinde bir tek leke yoktur, olmıyacaktır. Bildiği
nizi getirin söyleyin. Sağlık Bakanlığı bütçesi 
görüşülecek. Lütfen Sağlık Bakanı istiyorsa bu 
meseleyi getirsin konuşalım. 

Arkadaşlar, burs meselsinin politik tarafı 
yqk. Arkadaşımız dediler ki, liseyi okutan bir 
baba varlıklıdır, liseyi okutan baba çocuğunu 
üniversitede de okutabilecek kadar zengindir. 
Mümkün mü bu arkadaşlar? Liseye giden tale
benin şartlariyle üniversiteye giden talebenin 
şartları bir midir? Bu nasıl mantıktır? Biz İs
tanbul'da az önce bahsedilen tarzda üç sene 
yurtta talebe olarak okuduğumuz zaman iaşe ve 
ibate masrafının hepsi Devlete ait idi. Üstelik 

- 6 3 2 



t : 48 26.2. İ960 C : İ 
harçlık da veriliyordu. Bugün 175 lira alan bir 
talebenin bu şekilde yaşama imkânı var mıdır; 
söylenen iddiaları iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bugün ödemekte bulundukları burs miktar-
lariyle tekzibediyorum. Arkadaşlarım, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri okuttukları talebeye burs 
olarak 400-500 lira ödemektedirler. Demek ki, 
175 lira ile bir talebenin geçinmesine imkân yok
tur. 

Arkadaşım diyor k i ; burs bir yardımdır. Ha
yır efendim, burs yardım değildir. Devlet genç
leri bir taahhüt karşılığında okutmaktadır. As
gari hayat 175 lira ile sağlanamaz. 

Mecburi hizmet Kanunu gelecek deniyor, iki 
seneden beri komisyonda bekliyen bu kanun çık
madı. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
(ilN (izmir) — Encümene 'daha yeni geldi. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — işte Mec
lis tatile giriyor, ortada yine bir şey yok. Efen
dim, bu; doktorlara, üniversite bütçesine zam 
yaptık, bu sınıflar refaha kavuştu demekten 
farksızdır. Halbuki ortada bir şey yoktur. Tek
lifler yatıyor. 

Arkadaşlar, bir realitedir. Mecburi hizmet 
Kanununu getirirsiniz veya getirmezsiniz. Bu, 
sizin bileceğiniz bir meseledir. Ben âcil olan teh
likeli ve ciddî bir durumdan size bahsediyorum. 
Bursla okuyan gençlik sefaletle karşıkarşıyadır. 
Bunun politik bir tarafı yoktur. Hayatî bir ta
rafı vardır. Vicdanlarınızla başbaşa kaldığınız 
zaman bana hak vereceğinizden eminim. Kendi 
çocuğunuzu kaça okuttuğunuzu bilirsiniz. 

ENVER KAYA (istanbul) — Bursla oku
yan gençler istanbul'da sinemalardan çıkmıyor. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Siz istan
bul Mebususunuz. Bursun aleyhinde konuşma
yınız. 

Arkadaşlar, hisleri bir yana bırakalım, son 
derece ciddî bir teklifle karşıkarşıya bulunmak
tasınız. Kütüphanesiz, yurtsuz, lokantasız yaşa
makta olan üniversite gençliği Yüksek Heyetini
zin alâkasına muhtaçtır. Açık olarak söylüyo
rum, her zaman bu burs sisteminin genişletilme
sine tadiline taraftarız. Ama bu sonraki mesele
dir. Hiçbir kimseyi sefalete duçar etmeye, 175 
lira ile geçen ağır bir hayattan sonra, gel mec
buri hizmetini yapacaksın demeye hakkımız ol
maz. Gençliğin moralini bozmaya hakkımız yok

tur. Bu arada, talebelik hayatında imkânsızlık
lar sebebiyle hastalananları, hayatı tehlikeye 
girenleri Yüksek Meclisinizin düşünmesi lâ
zımdır. 

RElS — Necmeddin Önder. 
NECMEDDlN ÖNDER (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bu mevzu Bütçe Encüme 
ninde ariz ve aımik konuşuldu. ıŞ'imdi beyanatta 
bulunan arkadaşlarımız orada da cevaplarını al
dılar. Bir şeyi tekrar edeyim. Bursiyerleriıı 
tahsisatlarının arttırılması her zaman kendileri 
için faydalı olmıyabilir. Ve ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzak kalabilir. Bu masrafların bü
yük bir kısmı, takdir ederseniz ki, yemek v<* 
yurt masraflarını teşkil etmektedir. Hükümet 
bu mevzu ile alâkalandı. Orada ifade edildi, 
Maarif Vekili ve Devlet Vekillerinden bir arka
daşımız bu işi süratle ele almak hususunda va
zife aldılar. Ucuz yemek ve yurt temini husu
sunda harekete geçilmiş bulunmaktadır. Birin
ci tarafı bu. 

ikincisi, Bursiyerlerin mecburi hizmet ka
nunu gelmektedir. Arkadaşımızın söylediği gi
bi kanun iki sene evvel gelmiş değildir. Bu 
sene encümene intikal etmiştir ve encümenden 
yakın bir zamanda çıkacaktır. Yalnız, bütün 
bu dâvalar yalnız bu zaviyeden değil, . politik 
mevzudan değil, kökünden halledilecektir. Mec
buri hizmetler ve bunun karşılığı eda edilecek 
hizmetler hangi esas ve şartlara bağlanacak. 
Bunlar kanunda derpiş edilmektedir. Binaen
aleyh işte o zaman mesela burslu okuyan öğren
ci, al paranı kanuni vecibeden beni azade tut-
diyemiyecektir. Çünkü takdir buyurursunuz 
ki, kanuni vecibeden kurtulmak başkadır, ah
lâki vecibe başkadır. Kıanuni vecibeden kurtu-
lunabilir. Bir insan 10 sene içinde borçlu oldu
ğu kimseye borcunu ödemezse kanun onu muaf 
tutar O adama sen borçlusun dendiği zaman ben 
kanunen borçlu ödedim der, ama acaba ahlâkan 
diyebilir rai? işte burisiyenin vaziyeti ve bil
hassa,... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Tavzih et
sin. 

NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) -r- Bur
sun karşılığını ödeyip mecburi hizmetini yap
mamak mümkündür. Flakan ahlâki telâkkile
rimize göre borcun ödendiğini kabul etmek 
mümkün değildir. 
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RElS — Mevzua lütfen. 
NECMEDDÎN ÖNDER (Devamla) — Ben 

bu seviyeye düşmiyeceğim. (Sağdan, gürültüler) 
SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Sen askerî 

liseden ayrıldın borcunu ödedin mi? 
NECMEDDlN ÖNDER (Devamla) — Tet

kik edin, bana eskerî liseden atıldın diyenler 
bunu ispat etmezlerse dünyanın en namussuz in
sanları, en şerefsiz, ahlâksız şahıslarıdır. Ben 
liseden değil subay olarak ordudan ayrıldım. 
Hem de ufak bir hâdise, yoklamaya girmemek, 
saç kesmemek gibi bir mesele yüzünden, o za
manın telâkkilerine göre, orduda disiplini bo
zacağı telâkki edilerek ve Askerî Temyiz Mah
kemesinin bozmasına rağmen rahmetli büyük 
bir insanın emsal olur diye İsrar etmesi üzerine. 
Liseden ayrıldığım yolundaki iddiayı ispat et-
messeniz namussuz ve şerefsizsiniz. Bu Meclisin 
huzurunda ahlâksızlık ve şerefsizlik örneği ola
rak (Sağdan, şiddetli gürültüler) ispat etmeye 
mecbursunuz. Aksi takdirde üzerinize uhu ile 
yapışmış bir şerefsizlik ve ahlâksızlık damgası 
olarak kalacaktır. 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Necmeddin 
Bey ahlâki bir vecibeden bahsettiler. Bundaki 
tariz açık ve barizdir, söz istiyorum. 

REÎS — Umumidir, şahsınızla bir ilgisi yok
tur. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Bu mevzu
da Daniştaya açtığım dâvanın dosyası buraya 
geldiği zaman göreceksiniz. Beni Demokrat 
Partiye girmedim diye işimden atanlar, ahlâki 
vecibenin hesabını versinler. (Karşılıklı, Sağlı 
sollu gürültüler, konuşmalar) 

REÎS — Suphi Bey, size ihtar ediyorum. 
SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Reis Bey, 

bana mı ihtar veriyorsunuz?.. Hayret. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; ilim, ahlâk ve fazilet mües
sesesinin bütçesi konuşulurken şahidolduğumuz 
manzaralar elem vericidir. 

Muhterem, arkadaşlar; kalkınma mevzuunda 
büyük yatırımlar yapıyoruz. Büyük yatırımla
rın en büyüğü ve en faziletlisi şüphesiz ki insan 
yetiştiren müessesedir. Bu itibarla gençlerimize 
tahsilleri esnasında ne kadar yardım etsek az
dır. Ama bütün arzular imkânlarla mukayyet
tir. Bu talebe bursu üzerinde de niçin polemik 
yola saparız arkadaşlar? öğretmen tahsisatı 
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mevzuubahsolur, bir takrirle dayanırlar. Şu ka
dar yükseltiniz, derler. Bütçe imkânlariyle mu
kayyetiz. Tabiatiyle reddedilir. Ey öğretmen
ler Halk Partisi sizi düşünüyor, Demokrat 
Parti ekseriyeti bunu reddediyor, derler. Şimdi 
de böyle bir teklifle geliyorlar. Samimiyetleri
ne inansak bile tatbikatı olmayınca nasıl yürü
teceksiniz? Tezatlara düşüyorlar. Hilafı haki
kat beyanlarda bulunuyorlar. Demokratik mem
leketlerde burslar şöyle olurmuş, böyle olurmuş. 
Ne ile ispat edersiniz? Biliyorsunuz, gerek Av
rupa'da, gerek Amerika'da çok büyük bir öğ
renci kütlesi tahsilini ikmal edebilmek için gün
düz çalışıp lokantalarda bulaşık yıkayıp gece 
üniversitelerine devam etmektedir. Yok mu 
böyleleri? Ben tetkikatım neticesinde şu kanaa
te varmışımdır ki, bu mevzuda talebeye en zi
yade yardım eden memleket Türkiye'dir. Bu 
böyle başladı ve böyle devam ediyor. Dün burs
lar kaç lira idi, bugün kaç liradır? Dün burs 
alan genç kaç tane idi, bugün kaçtır? Bunları 
bir ortaya koyup düşününce bu polemiğe gir
meye insanın mecali kalmaz. 

Şimdi denecek ki; bakın ey gençlik, biz burs
ların 300 liraya çıkarılmasını istedik, fakat ah 
şu Demokrat Parti Grupu var ya o verdiğimiz 
takriri reddetti. Hakikat ve imkânlar ortada. 
Buna gençlik değil, ilkokul talebesi de gülecek 
arkadaşlarım. 

Türkiye, yoksul ve yardım etmek mevzuun
da bütün dünya milletlerinden ileri gitmekte
dir. Bir. 

îkincisi, bu 100 de 100 memur maaşı gibi ve
rileni ikdar etmeye mahsus bir tahsis değildir. 
Daha ziyade ailenin yaptığı fedakârlığa, de
vamlı, sistemli, ölçülü bir şekilde yardım mesa
besindedir. 

Üçüncüsü, bunu imkânın müsaadesi nispe
tinde artırmak isterken bir taraftan da bâzı 
imkânlar sağlanıyor. 175 lira ile mütevazi bir 
şekilde ihtiyaçlar temin edilmez mi? Arkadaş
lar, bugün üniversiteler için lokantalar açıyo
ruz ve öğünü 1 liraya yemek mal ediyoruz on
lara. Yatacak yerler temin ediyoruz. Elimiz
den geldiği kadar, ifkânlar sağlıyoruz. Ve 
bu imkânları genişletmeş kabil olursa; her muh
taç talebeyi her mahrumiyetten kurtarmak ga
yesinde, emelindeyiz. Ve bu yoldayız. Her şey 
yapalım ama; bu genç talebeler üzerinde pole
mik açmıyalım arkadaşlar. 

634 -



î : 48 26. 
REİS — Halil Turgut. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Bir dakika
nızı rica edeceğim. Necmeddin önder'in sözü bi
ze ise tavzih etsin. Aksi takdirde sataşma vardır. 
Söz istiyorum. 

REÎS — Muayyen kimseyi kasdetmedi. Size 
söyledim; kimse üzerine almadı. Kim iddia edi
yorsa dedi. Kimse de iddia ettiğini söylemedi. 
Mesele kalmadı. 

HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, bu mukaddes kürsüde, mesuliyet 
hissinin çok dışında bâzı iddiaların serd edildiği; 
burada, yüksek huzurunuzda tamamen tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Şimdi Devlet idare eden, 
müesseseleri idare eden yani yukardan aşağıya 
bakıldığı zaman maarifiyle, sanayiiyle, ziraatiy-
le, sağlığiyle, aslî bütün hizmetleriyle her şeyi 
görüp de ona göre Devlet Hazinesinden istifade 
ettirmek zihniyetiyle ve o zihniyeti tesbit ölçü
süyle hiç mesuliyet hissi duymadan doğrudan 
doğruya gözler kapalı önüne bakan insanların 
tesbit ettiği ölçü bir olamaz. Muhterem Burha-
nettin Onat'in buyurdukları gibi hakikaten fazi
letli bir meslekin, faziletli insan yetiştiren bir 
camianın bütçesi konuşulduğu zaman burada kö
tülüğün örneklerini göstermek çok günah olur, 
suç olur. Şimdi arkadaşım buraya geliyor, ken
disinin de inanmadığı şeyleri söylüyor. Ben mu
hakkak ki, Feyzioğlu arkadaşımızla bir maarif 
camiasında hususi olarak bir araya gelsek anlaş
mamamıza imkân yoktur. Çünkü aklım şuurum 
müşterektir. Ama kendisi şu kürsüye geldiği za
man tamamen başka bir hava içinde büyük bir 
mesuliyetsizlik hissiyle birçok şeyler söylüyor. 
Ben bunu bu arkadaşıma yakıştıramadım. Ama 
Suphi Baykam söyliyebilir, onun hakikaten hiç
bir şeyin mesuliyetini duymadan, hattâ vicdana, 
ve insafa sığmıyan şeyleri burada gözlerini kapı-
yarak Heyeti Umumiyeye karşı hilafı hakikat be
yanda bulunması çok görülmüştür. (Soldan, alkış
lar) ; (Sağdan, yalan sen söylüyorsun seesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüde söz söyle
menin iddia sahibi olmanın kolay olmıyacağını 
bilmeniz lâzımdır. Şimdi burada bulunmıyan 
bir arkadaşımız vazifeli olarak geziye çıktığımız
da Eskişehir Hava Meydanında hava subaylarına 
söylediği şeyleri aynen tekrar ediyorum. Bu ar- I 
kadaş dedi ki; ne duruyorsunuz bu para ile bu
rada çalışılmaz, gidin serbest sahada çalışınız. | 
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I (Sağdan, kim söyledi sesleri) Bunun üzerine 
! ayıptır, nasıl söylüyorsunuz dedim. Bunun üzeri

ne; kanunu getirdim, teklif ettim, ama siz kabul 
etmediniz, dedi. Bu gibi işleri Allah aşkına hiç 
olmazsa Maarif bütçesinde yapmıyalım. Burada 
bir fazilet örneği gösterelim. 

RElS — Kifayeti müzakere teklifi vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bu fasılda müzakereler kâfidir. Kifayetin re

ye konulmasını rica ederim. 
Gazianteb Mebusu 

Samih înal 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Reis Bey, za
bıtlara bakınız, ağır bir şekilde sataşma vardır. 
Yalan söylemektedir, mesuliyet duygusu ve ah
lâk duygusu taşımıyor diye bana sataşmıştır. Söz 
istiyorum. 

REÎS — Sataşma hakkında her zaman söz 
alabilirsiniz. Babıtları tetkik ederiz. Hakaret var
sa gereği yerine getirilir. 

Müsaade edin arkadaşımız kifayet aleyhinde 
konuşsun. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlar, kifayetin aleyhinde konuşaca
ğım. Hakikaten Türk efkârı umumiyesi önün
de açıklanması, bu mevzuu üzerinde aydınlan
ması icabeden şeylerin yüksek huzurunuzda 
olduğuna kaaniim. Bu münasebetle lütuf ve 
müzaheret ederseniz kifayeti kabul etmiyelim. 
Bura alan çocukların üzerinde, takibettikleri 
maksatları Türk efkârı umumiyesi önünde izah 
etmek lâzımdır. Rica ediyorum, kifayeti ka
bul etmiyelim, müzakereye devam edelim. Bu 
mukaddes kürsüde arslan postuna bürünerek 
konuşmak, istiyenlerin (Sağdan şiddetli gürül
tüler) Maksatları nedir bilsinler. Bunları bu
rada deşmekte fayda vardır. Burada konuşmak 
için eksiğiniz var, hatanız var. Suphi Bay
kam B.ey. (Sağdan gürültüler) îmkân verin, 
fırsat verin söyliyeceğim. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Ahlâklı in
san isen söyle.. 

REÎS — Müsaade buyurun, müdahale et
meyin. 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — înme kür
süden, çabuk söyle. 
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REİS — Suphi . Bey, sükûneti ihlâl etti

ğinizden ikinci ihtarı veriyorum. Mütemadiyen 
gürültü çıkarıyorsunuz. 

Kifayeti reylerinize raz ediyorum. Kabul 
edenler... Rtmiycnler... Kifayet kabul edilmiş
tir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Kifayet 
kabul edilmedi, saymadınız. 

REİS — Kabul edildi. 
Bir takrir var okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Durmadan artan hayal pahalılığı karşısın

da, burs alarak yüksek tahsil yapan üniver
site ve yüksek okullar talebelerinin durumu 
(•ok müşkül bir hale gelmiştir. Verilmekte olan 
çok cüzi burs ile bir talebenin zaruri ihtiyaç
larını dahi karşılıyalbilmesi imkân dâhilinde 
değildir. Yüksek tahsilini burs alarak yap mı -
ya mecbur ve Devlete mecburî hizmet, yükle
nen bu öğrencilerin sıkıntıdan kurtarılması, 
çektikleri sefalete bir son verilmesi «arttır. 

Bu itibarla öğrenci burslarının (175) lira
dan (300) liraya çıkarılmasına ve karşılığının 
"Maarif Vekâleti bütçesinin 450 nci faslına ilâ
vesine karar verilmesini arz ve rica ederiz. 

Adana 
Dr. S. Baykam 

Ankara 
t. t mirza lı oğlu 

Ankara 
R. Dengin 

Van 
S. Erdinç 
Malatya 

M. Z. Tulunay 
Hatay 

l. Bahadır M. K. 
Tunceli 
F. Ülkü 

Ankara 
Ü. Elli 

Malatya 
M. Kartal 

Hatay 
Ö. F. Reşa 

Ankara 
H. Tez E 
Niğde 

İ. 'Güven 

Ordu 
M. Ekşi 

Adana 
K. Bozdoğan 

Sivas 
T. Feyzioğlu 
Adana 
K. Gülek 

Tokad 
D. Yurdakul 

Adana 
Küçüktepınar 
Adana 

R. Tekeli 
Kars 
M. Hazer 

Kars 
i. Us 

Malatya 
M. Delikaya 

Urfa 
. M. Karaskurl 

•Sivas 
H. Ateşalp 

Ordu 
F. Güley 

Gümüşanc 
N. Alp 
Ordu 

A. H. Onat 
Çankırı 

D.Akçaoğlıı 
Urfa 

İ. E. Karakapıcı 
Adana 

S. Karaömerlioğlı 
Erzincan 

A. Sağıroğlu 
Mara§ 
E. Soysal 

Çankırı 
E. Yalçınalp 

Sivas 
0. özcan 
Malatya 

T. Unsala!/ 
Erzincan 

X. S. Coşkun 
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Tatay 

S. Hocaoğlu 
Burdur 

Â. Sipahi 
Urfa 

A. Akan 
Kars 

F. Aktaş . 
Adana 

M. Geçioğlu 
Uşak 

A. Çalıkoğlu 
Adana 

N. Arman 
Elâzığ 

H. MüfJtügil 
Zonguldak; 

A. YurdaHavrak 

Adana 
A. Menteşoğlu 

Burdur 
0. Eroğlıı 

Tokad 
Ş. Kitapçı 

Ankara 
M. Yeşil 

Sivas 
ıV. Yaraş 

Ankara 
1. S. Omay 

Adana 
H. Eroğlıı 

Sivas 
N. llter 

Kırşehir 
O. Carıatan 

Malatya 
K. Sürenkök 

Niğde 
R. Gürsoy 
Gümüşane 
H. Polat 
Mardin 

$. Dursun 
Ordu 

M. Tekin 
Çankırı 

F. Arkan 
Ankara 

B. Ecevit 
Ankara 
İ. Seçkin 
Maraş 

H. Gürün 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (Izınıir) — Muhterem arkadaşlarım; bu 
takrire Bütçe Encümeninin ne sebeple iştirak 
etmediğini kısaca arz etmek isterim. 

Burs müessesesinin mahiyeti hakkında bu
rada arkadaşlarımız gerekli izahatı verdiler. 
Burs müessesesi aslında bir yardım, müessesesi
dir. Bir memuriyet müessesesi değildir. Biz tah
sil yapan gençlerimize maaş vermiyoruz. Yal
nız talisi!terini hüsnü suretle ikmal etmeleri 
için bir yardımda bulunuyoruz. Bundan başka 
burs müessesesi gençlere yardıım için kurulmuş 
tek müessese değildir. Bunun yambaşrnda yurd-
lar tesisi, gençlerimizin tahsillerini lâyikı ile 
ifa etmeleri için yurtlar kurulmuştur. Yurt 
mevzuu üzerinde meselâ, Ankara'da 15 milyon 
liraya varan bir tesis, İstanbul'da bunun üstün
de bir- tesis ve yurdun her tarafında mümasil 
tesisler kanılmak suretiyle gençlerin tahsilleri
ni lâyikı ile ifa etmeleri temin edilmektedir. 

Diğer taraftan gıda bakımından, gençlerin 
tam ıgrdı almalarını temin etmek bakımından 
her türlü yardım yapılmakta ve bilhassa üni
versitelerde kantinler açılmak suretiyle gençle
rimize yarıdan daha aşağı bir bedel ile gıda al
maları temin edilmektedir. 

Normal burs müessesesi ise, evvelce de arz 
ettiğim gibi bir karşılıklı taahhüt müessesesi 
halindedir, bir mükavaleye dayanmaktadır. Bu 
hususta encümene gelmiş ve müzakeresine baş
lanılmış bir mecburi hizmet kanun lâyihası da 
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vardır. Birim muhalefete cevabımız; katiyen 
bursların miktarı bir seviyede kalsın demekten 
ibaret değildir. Anca'k bursların miktarı, mec
buri hizmet ile karşılıklı olarak tevazünü lâ-
zınıgeldiği için ve bu da kanunla halledilebile
cek bir mesele olduğu için, burada hiçbir esa
sa dayanmıyan... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Tabiî bu »öz
leriniz radyoda söylenecek? 

REÎS — Susunuz. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Ve mün

hasıran yanlış bir fikirle gençler üzerinde şu 
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veya bu intibaı husule getirebilecek bâtıl bir 
zehapla verilmiş olan bir takrire iltifat etmeme
nizi istirham ederim, 

REÎS — Bursların 175 liradan 300 liraya çı
karılması hakkındaki teklifi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden-' 
İr... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere Celseyi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 13,00 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER :• İhsan aülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REÎS — Celse açılmıştır. 
Yoklama ypılacaktır. 
(Giresun mebuslarına 'kadar yoklama yapıl

dı.) 
Ekseriyetimiz var, müzâkereye başlıyoruz. 

Maarif Vekâleti bütçesinin fasıllarının müza
keresine devam ediyoruz. 

F. 
451 Yayın masrafları 

Lira 
2 560 000 

R^ÎS — Fethi Ülkü. 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar-

karadaşlar; ımîllî eğitini bünyelinde yayın kolu 
Maarif Vekâletinin diğer bütün teşkilâtını ma
nen besleyen bir kaynak mesabesindedir. Han
gi branşta olursa olsun öğretmen olteun eğitim 
olsun, gerek mreiktep çağında ve gerek mektep
ten ayrıldıktan sonra bilgisini takviye etme'k 
vazifesi bu teşkilâta verilmiştir. Tahsil çağında 
bulunan çocukların bilhassa ilkokul talebeleri
ni muzir neşriyattan 'korumak vazifesini üstü
ne almış durumdadır. Bu hizmeti yapabilmek 
için yayın bakımından İyi örnekler vermek 
mecburiyetindeyiz. Maarif Vekâleti dışarıda 
serbest yazarların ve naşirlerin bu yoldaki gay

retlerini de teşvik etimek mecburiyetindeyiz. 
Bu kadar geniş vazifeler yüklenmiş olan yayın 
koluna dikkat buyurursanız 2,5 milyon lira gi
bi Mr para tahsis edilmiştir. Edebiyat ve dil 
bakımından memleketin fikriyatını yapan eser
leri bir tarafa bırakıyorum. Sadece halk eğiti
mi ile alâkalı eserlerin basımı işinde, kâğıt ve 
baskı işlerinin bü kadar paJhalı olduğu bir za
manda bu paranın laşey ımesalbesinkie olduğunu 
dikkat nazarından > uzak tutmamak lâzımdır. 
Kaldı ki memlekette bir okuma yazma sefer
berliğine doğru bir gidiş yardır. Şayanı şük
ranıdır ki vekil beyefendi bu senenin maarif 
yılı olduğunu müjdelediler. Bu yayın faaliyet
lerinde de böyle bir gi'd'iş 'görmek çok yerinde 
olurdu. Millî Müdafaa Vekâleti 120 bin erin 
okur - yazar hale gelmesi için teşebbüs halinde
dir. Birçok yerlerde Jhalk odaları gibi müesse
seler açarak balk eğitimine önem verildiğini 
öğreniyoruz. Cferek orduda gerekse bu gibi 
müesseselerde okur - yazar 'hale gelen insanların 
iyi vatandaş olmaları yönünden yetişmeleri için 
esere ihtiyaç vardır. Bu eserleri her şeyden ön
ce Maarif Vekâleti bünyesindeki teşkilâttan 
bekleriz. Bu teşkilât da Maarif Vekâleti Neş-
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rîyat Müdürlüğüdür. Bu teşkilâtın iki türlü 
vazifesi vardır. Birincisi neşriyatta bulunmak, 
ikincisi bu yolda yapılan sair neşriyatı destek
leyip yayımını temin etmektir. Ama vekâlet 
daha çok satış yapmak için iyi veya fena dü
şünmeden neşriyat yapılmasına mâni olmalıdır. 
Maarif Vekâleti bilhassa neşriyatı iyi kontrol 
ederse maarif ordusu da beklediği neşriyata bir 
an evvel kavuşmuş olacaktır. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır efendim. Bu
yurun. 

Muhterem arkadaşlarım bir noktayı Riya
set, Heyeti Umumiyenize arz etmek ister. Ha-
'kikaten fasıllar üzerinde konuşmak arkadaşla
rımızın hakkıdır. Fakat her fasılda konuşma
nın arkasından bir takrir beklemektedir. Böy
le bir takrir olmadığına göre, arkadaşlarımı
zın konuşmalarında biraz imsak göstermelerini 
rica ederiz. 

Buyurun efendim. 
SAÎM KARAÖMERLlOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar; çocuklarımızın, Türk 
milletine tam yakışır bir şekilde kültüre ka
vuşmaları için bunların öğretmenlerinin de 
çok mükemmel bir şekilde yetişmeleri şarttır. 
Bugün her öğretmenin ihtisası dahilindeki ilim 
su'belerinde dahi yenli yeni inkişaflar, değişik
likler olmaktadır. En medeni, en modern mem
leketlerde daJhi tatbik edilen tedris usullerinde 
zaman zaman gelişmeler, değişiklikler olmakta
dır. 

Şimdi, bu hal karşısında; öğretmenlerimizi 
yeni yeni bilgilere kavuşturmak ve onları bu 
bilgilerle doyurmak lâzımdır. Halbuki, öğret-
menlerimize bugün verdiğimiz maaşla onlar 
kültür sahalarını genişletmek imkânından 
mahurumdurlar. Bu mümkün dahi olsa bütün 
öğretmenler IbeTki bu yolu ihtiyar etmezler. 
Kaldı ki Şark'm ücra köşesinde bir kasabada
ki öğretmenin neşriyatı takibetmesi ve kendisi
ni ilgilendiren kitapları ayırarak celbetmesi 
mümkün değildir. O halde Maarif Vekâletine 
büyük bir vazife düşmektedir. Her öğretmene 
kendi sahasında, umumi kültür sahasında ye
tiştirecek şekilde neşriyatın palazız olarak 
gönderilmesi mecburiyetti vardır. Ancak o tak
dirde öğretmen bunları okuvacak, günlük te
rakkileri kendisine maledecektir ve çocukları
mızı ona göre yetiştirecektir. Bu itibarla bu 
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fasla ehemıniyetiyle mütenasip para konması
nı istirham ederim. 

REÎS — Buyurun efendim. 
ALÎ LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Arkadaş

larım, özür dilerim, vaz geçemiyeceğim. 
Maarif Vekâletinin hakikaten son derecede 

mükemmel ve devamlı öğretmen meslek kitap
ları, meslekinde öğretmene rehberlik edecek 
eserleri ihtiva eden çok muntazam bir neşriya
tı vardır. Bendeniz bu çok şayanı takdir olan 
hizmetinden dolayı Maarif Vekâletine teşek
kürlerimi ifade etmek isterim. Bütün vilâyet 
ve kazalanmız'da ve hemen (hemen bütün orta 
mektep ve liselerimizde birer kütüpÖıane mev
cuttur ve bu eserlerden buralara muntazaman 
gönderilmektedir. Fakat bâzı yerlerde ne Öğret
men kütüphanesi, ne de mîllî kütüphane mev
cuttur. öğretmen de' bu kitapları teminde mad
di zorluk çekmektedir. İşte Maarif Vekâleti bu 
neşriyatından buralara ve köy okullarına sa
dece kendi mevzulariyle ilgili kitapları gönder
melidir. Böylece köy okul kitaplığının da nüve
si atılmış olur. 

Bundan başka gazetelerde dikkatimizi faz
laca çekmekte bulunan ve dünya matbuatında 
«âsi gençlik» diye isimlendirilen okul çağı genç
lerinin i'ena yönlere temayüllerine de bir nebze 
temas etmek isterim : Bunun için elbette maa^ 
rifin üzerine düşen vazifeler vardır. Aileye ve 
cemivete düsen vazifeler vardır. Bendeniz bu 
mevzuda matbuatta ve kitaplarda Vekâletin naza
rı dikkatini eelbedeeek neşriyat görmekteyim. 
Âdeta- çocuğu gayrimeşru yollara sevk edecek şe
kilde, bu neviden çocukları afişe etmek sure
tiyle onları komitacılığa, çeteciliğe teşvik et
mektedirler. Adının ve resminin gazetelerde 
geçmesini temin için bu yola düşen çocuklar 
dahi bulunabilir. Maarif Vekâleti hiç olmazsa 
bu gibi muzir neşriyata mâni olacak (Zararlı 
eserlerden çocukları koruma kanunu hazırlan
mış zannedersem Bütçe Encümenindedir.) ve ço
cukları daha ciddî mevzularla meşgul edecek 
kitaplar neşredebilir. Çocuk kitapları serisi 
teşkil edilir. Ayrıca halk eğitimine faydalı ola
cak, klâsik olmıyan, ucuz kitaplar tercüme edi
lerek neşredilmesi ve basılması ve bunların ya
yınlanması hususunda Maarif Vekâletine cid
dî vazifeler düşmektedir. Bu iki nokta üzerin
de Sayın Vekilin duracaklarına inanarak huzu
runuzdan ayrılıyorum. 
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REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . " 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

455 Prevantoryum ve sanatoryum. 
umumi masrafları 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

477 Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Okul beslenme işleri ve eğiti
mine ait umumi masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Gecen yıllar borçları 
R E Î S — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı mas
raflar 

478 

501 

5'02 

601 

Lira 

416 000 

1 739 500 

1 153 605 

34 500 

3 285 700 

30 000 

3 000 000i 

33 000 

190 000 

• -• ' 2 119 274 

Agâh E rozan. 
••;, AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar-
kadaşlarım, Devletin ücretini ödediği insanla
rın seçme imtihanlarında büyük bir hassasi
yet gösterilmesini Vekil Beyden ve Maarifimiz
den bilhassa rica ederim. İmtihan usullerinde 
daha sıkı davranılmak veya daha fazla elekten 
geçirilmek suretiyle ilmî otoritede ileri bir se-
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lâmet aranmasının hem talebe için, hem de 
memleketin ilerisi için faydalı olacağı kanaatin
deyim. Müfredat programlarında yapılacak ta
dilâttan sonra müsamahayı yüzde yüz kaldır
mak lâzımdır. Yurt bir bütündür. Talebeye 
imtihanda asla müsamaha edilemez. 9 ay sonra 
10 dersten ikmale kalan ve iki ay sonra bunları 
verip sınıf geçmek suretiyle talebe lehine veri
len bu avantaj asla doğru değildir. Bugün ta
lebenin lehine gibi görünen bu hâdise yarın hem 
de memleketin aleyhine tecelli edeceği en bariz 
bir hakikattir. Bu bakımdan maarifte imtihan 
usullerinde müsamahadan vazgeçilmesi ve gayet 
sıkı bir imtihan usulü tatbik edilmesi lâzımdır. 
Bir dersten ikmal, iki dersten döner. Bu nesil 
böyle geçti. Bu müsamaha maarifi tahribeder 
arkadaşlar. 

R E Î S — A l i Lâtifaoğlu. 
ALİ LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Muhterem 

arkadaşlar, bu mevzuun münakaşasını burada 
yapacak değilim. Fakat bir iki noktada Erozan 
Beyefendinin fikirlerine iştirak etmediğimi arz 
edeceğim. 

REİS — Cevaba lüzum yok. Fasıl üzerinde 
konuşun. 

ALİ LÂTİFAOĞLU (Devamla) — Öğretim 
ve eğitimin gayesi, çocukta mevcudolan kabili
yetlerin inkişafını temin etmektir. Bunun üs
tünde başka bir şey beklenemez. Bugün Öğre
timde ferdîliğe doğru gidilmektedir. Ferdin ya
ratıcı kabiliyetini inkişaf ettirmek ve o yolda 
ona istikamet vermek lâzımdır. 

REÎS — Fasıl üzerinde lütfen. 
ALİ LÂTÎFAOĞLU (Devamla) — Fasıl 

üzerinde. Arkadaşım konuştu, cevap veriyorum. 
REİS — Alâkalı arkadaş cevap versin. 
ALİ LÂTİF AOĞLU (Devamla) — Efendim, 

mebus arkadaşımız söyleyince ben de söyliyece-
ğim efendim. 

Çocukların cümlesi aynı kabiliyette değil
dir, aynı kabiliyette olduğunu iddia etmek ta
biata aykırıdır. Bugün cemiyette her çeşit insa
na ihtiyaç vardır. 18 bin, 19 bin meslek tesbit 
edilmiştir. 18, 19 bin meslek içinde her tip 
insanın yeri vardır, öğretim çağındaki çocuk
ların bu istikametlerde yetiştirilmesi gerekmek
tedir. Bir dersten muvaffak olamıyan bir ço
cuğun sınıfta kalmasını istemek sakattır, yan
lıştır, yerinde bir düşünce değildir. İddia ede
biliriz ki, Maarif Vekâletinin bu yönden aldı-
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ğı tedbir en iyi ve yerindedir. Yalnız şu nokta 
mühimdir, meselâ bir meslek okulunda, mesle
kî dersten iyi ve nihai netice alamazsa onun sı
nıfta kalması düşünülebilir. Ama bunun di sır» 
daki mekteplerden böyle bir şey istenmemeli-
dir. Bu sistemin devamını rica ederim. 

RElS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar; leylî - meccani (parasız yatılı) 
öğrencilerle ilgili fasıl üzerinde bir temennide 
bulunmak için söz almış bulunuyorum. 

Geçen celsede de arz etmiştim; kabiliyetli, 
fakat maddi imkânlardan mahrum memleket ço
cuklarını okutmak hem demokratik rejim icabı, 
hem içtimai adalet icabıdır, hem de cemiyetin is
tikbali bakımından bir teminattır. Çünkü, her 
alanda memleket kaderini idare edecek insan
ların yalnız varlıklı ailelerin çocukları arasın
dan değil en kabiliyetli vatan çocukları arasın
dan seçilmesine imkân hazırlamış oluruz. 

Bu alanda bizim Devletimiz başka birçok 
devletlere nazaran daha ileri davranmıştır. İç
timai adalet millî geleneklerimizde vardır. An
cak, parasız yatılı okuttuğumuz kimselerin sayı
sı kanunla muayyendir. Kanunun tarihi de pek 
eskidir. Şu anda tarihini tesbite çalıştım, tam 
olarak tesbit edemedim. Çok eski bir kanun. 

Arkadaşlar; nüfusumuz çok artmış olması
na rağmen, leyli - meccani talebe sayısının eski 
bir kanunla tesbit edilmiş bir miktarda kalmış 
olması, bu sahada nispî bir gerilemeye işarettir. 
Maarif sahasında bütçe imkânlarının artmasiy-
le, memleket bünvesiniıı ve nüfusunun değişme
siyle müterafik olarak leylî - meccani talebe sa
yısının da artmaması doğru delildir. 

Bu miktarı sabit bir sayıda bırakmıyalım. 
Hükümetten bu konuyu ele alarak daha geniş 
imkânlar hazırlamasını rica ediyorum. 

İmtihan konusunda Reisvekili arkadaşımın 
mütalâalarına iştirak ediyorum. Titiz davrana
lım. Sabahleyin Reisvekili hiç de iyi konuşma
dı. Fakat şimdi kendisiyle anlaştık. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 

602 Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
605 

609 

Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumları ile gençlik 
teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 

Lira 

60 000 

70 000 

REİS — Kâmil Tabak, yok. Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarını, gençlik teşekkülleriyle ilgili tah
kikat önergemiz reddedilmişti. O zaman bu mev
zuda Büyük Millet Meclisini aydınlatıcı malû
mat vermek istiyorduk, olmadı. Fakat vakit va
kit bunun üzerinde duruyoruz. Hükümetle tar
tışıyoruz. Meselâ dün, Vekil Bey, bizim söyle
diklerimizin tam tersini kürsüde ifade etmek su
retiyle bu tartışmalara yeni bir örnek daha 
verdi. 

Suphi Bey, fasıl üzerinde kalın rica REİS 
ederim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, hulâsa edelim : Bütçeden gençlik te
şekküllerine ayrılan yardım miktarını biz az gö
rüyoruz. Bu miktarı mutlak surette artırmak ve 
gençlik teşekküllerini sağa sola avuç açmaktan 
kurtarmak lâzımdır. Arkadaşlar geçen sene Ta
lebe Federasyonu parasızlık yüzünden kongresi
ni zamanında yapamamıştır. Bu yıl, Millî Türk 
Talebe Birliği- kirayı ödiyememek yüzünden bu
lunduğu binadan çıkarılarak sokağa atılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; teferruatlı konuşma-
ya vaktimiz yoktur. Tekrar ediyorum. Gençlik 
teşkilâtlarını muayyen bir fona kavuşturmak 
için gayret etmemiz lâzımdır. Evvelki sene de 
bunun va'di klmmıştır. Millî Eğitim Bakam m-
fativle Saym Celâl Yardımcı Başbakanın da mu
vafakatiyle böyle bir fon tesis edileceğini o za
man beyan etmişlerdi. Sonradan maalesef vaz
geçildi. 

Gençliğin şikâyeti ortadadır ve her gün biraz 
daha artmaktadır. Gazete kupürleri bu şikâyeti 

Lira açıkça göstermektedir. Bunun için, bütçeden 
gençlik teşekküllerine yarım milyon liralık bir 
fon tesis edilmesi yerinde olacaktır. Üç millî 

100 000 gençlik teşkilâtı, Türkiye Millî Talebe Federas
yonu. Millî Türk Talebe Birliği ve Türkiye Millî 
Gençlik Teşkilâtı bu meblâğı paylaşacaklar ve 
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sıkıntılarından kurtulacaklardır. Bu yardımlar- I 
la maddi baskı sona erecektir. Bu para, aynı za
manda onları siyasi entrikalardan korumuş ola
caktır. 

Yüksek Heyetiniz bu küçük lûtfu gençlikten 
csirgememekle, hür ve serbest fikirli gençlerin 
yetişmesini de temin etmiş ve bu müesseseleri 
inkişaf ettirmiş olacaksınız. 

62 imza ile vermiş olduğumuz takririn kabu
lünü istirham ederim. 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Türkiye'de mevcut talebe ve gençlik teşek

külleri zaman zaman içine düştükleri maddi 
müzayaka yüzünden çalışamaz hale gelmekte
dirler. Bu cümleden olmak üzere; iki ana genç-
lik teşekkülümüzden birisi, Türkiye Millî Tale
be Federasyonu geçen yıl kongresini zamanın
da yapamamış diğer teşekkül Millî Türk Tale- I 
be Birliği ise barınmakta olduğu binanın kira
sını ödiyemediği için bu yıl dışarı atılmış; ha
len açıkta bulunmaktadır. Senelerden beri de
vam eden bu sıkıntının bir sebebi de, Bankalar 
ve diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinin öğ
renci demeklerine yapageldiği yardımları kes
miş olmalarıdır. Bu teşekküller bütün sosyal 
yardım fonlarını D. P. Gençlik Bürosuna terk-
etmeye mecbur bırakılmışlardır. 

Gençlik teşkilâtlarını maddi sıkıntıdan kur
tarmak ve onları kuruluş gayeleri içinde çalı
şır siyasi baskıdan uzakta tutabilmek için; 

a) Maarif Bütçesinin 609 ncu faslına 
500 000 lira ilâve yapılmasını, 

b) Bu paranın mevcut gençlik teşekkül
leri arasında âdilâne şekilde tevziinin, B. M. M. 
tarafından Maarif Vekiline tavsiye edilmesini 
rica ederiz. 

Adana 
S. Baykam 

Adana 

Sivas 
T. Feyzioğlu 

Sivas 
". Sarıibrahinıoğhı A. Yılmaz 
v- Sivas 
H. Ateşalp 

Burdur 
F. Çelikbaş 

Maraş 
H. Gürün 

Ordu 

Hatay 
S. Hoca.oglu 

Maraf 
Ej Soysal 

Adana 
Okunamadı 

Adana 

Adana 
K. Gülek 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Ordu 
M. Ekşi 

Erzincan 
R. Bayındır 

Tokad 
D. Yurdakul 

Kırşehir 
F. Güley M. K. Küçüktepepınar O. Caııatan 
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Çankırı 

F. Arkan 
Elâzığ 

H. Müftügiî 
Adana 

M. Geçioğlu 
Van 

T. Doğuışıker 
Gümüşane 

N. Coşar 
Sivas 

E. îmer 
Urfa 

A. Köksel 
Malatya 

N. Akyurt 
Van 

S. Erdinç 
Tunceli 
F. Ülkü 
Tökad 

B. Şeyhoğlıı 
Hatay 
1. Çilli 
Kars 

T. Göle 

Urfa 
A. Akan 

Niğde 
Ş. R, Soye:< 

Sivas 
N. Üter 

Gümüşane 
N. Sangınalp 

Ankara, 
O. Alişiroğlu 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Urfa 
Y. Alıhas 
Ankara 

M. A. Ceritoğlu 
Erzincan 
C. Işık 

Çankırı 
E. Yalçınalp 

Tokad 
S. Eken 
Çankırı 

K. Tabak 
Sivas 

N. Yaraş 

BEİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. 

Ankara 
Ü. Elli 
Adana 

R. Dengin 
Malatya • 

M. T. Ünsalan 
Ankara 

1. îmirzalıoğlu 
Adana 

R. Tekeli 
Ankara 

M. Yeşil 
Elâzığ 

N. öztürk 
Elâzığ 

M. Al'tındoğan 
Mardin 

S. Telliağaoğlıı 
Tokad 

Ş. Kitapçı 
Urfa 

A. Odabaşı 
Hatay 

A. Aral 
Elâzığ 

I. H. Talay 

BEHZAT BİL-
GÎN (tamir) — Muhterem arkadaşlarım, ta
mamen siyasi bir maksatla olduğu esbabı muci-
besinıden de sarahatle anlaşılmakta olan bu tak
rire Bütçe Encümeni bittabi iştirak etmemekte
dir. Gençlik teşekküllerine lâzımgelen yardım, 
bu fasılda ve diğer fasıllarda öğleden evvelki 
toplantıda da arz ve izah edildiği veçhile nazarı 
dikkate alınmakta ve ihtiyaç karşılanmaktadır. 
Binaenaleyh, yine tekrar edeyim; siyasi mak
satlardan öteye gitmiyen bu takrire iltifat et
memenizi rica ederiz. (Sağdan «Siyasi maksat 
nedir?» sesleri) Siyasi maksat aşikâr. Burada 
Meclisin müzakeresini dahi kabul etmediği bir 
husı\s ortaya atılmak isteniyor. Çünkü gençli
ğin birtakım siyasi münakaşalara alet edilmek 
istendiği esbabı mucibesiyle takrire başlanmış ve 
sonra bu teçkküllere birtakım siyasi müdahale
ler yapıldığı sarahatle işaret olunmuştur. 

REtS — Suphi Baykam. 
SUPHt BAYKAM (Adana) — Neden her 

teklifimizin ucunda siyasi bir maksat aranmak 
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istenir anlamıyorum. .(Soldan, gürültüler) 'Hükü
meti murakabe etmek gibi kutsi (bir vazife gör
meye dahi bakıyorum arkadaşların tahammülü 
yok. Arkadaşlar, dinleyin. Beraberce millete 
hizmet edelim. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Suphi Bey, fasıl hakkında konuşun 
ve başka mevzularda münakaşalara sebebolma
yın. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu mevzu 
haklı mıdır politik midir, yoksa gençlik teşek
külleri artık herkese duyurdukları feyratları-
ıım neticesi midir? Bunu arz etmemize fırsat 
veriniz, lütfen dinleyin. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzudaki şi
kâyetler hakikaten bir dosya dolusu olmuştur 
ve sizler de inanıyorum ki, bunları okumuşsu
nuzdur. Bakınız birinde ne diyor : Türkiye 
Millî Talebe Federasyonu kongresinde delege
ler D. P. Gençlik Bürosunun baskılarından şikâ
yet etmişlerdir. Delegelere D. P. Bürosunun bir 
otelde kurduğu karargâhtan para dağıtılmak
tadır. Talebe birliklerine verilmesi gereken tah
sisat, seçimlere müessir olmak için talebelere 
ayrı ayrı ödenmekte olduğu tesbit edilmiştir. 
Başta D. P. Milletvekili Sadık Erdem olduğu 
halde... (Soldan «Bunun fasılla alâkası ne» ses
leri, gürültüler) 

MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLİOĞLU 
(Yozgad) — Bunun fasılla ne alâkası yar? 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) —. Alâkası 
vardır, takririmizin esbabı mucibesi ve izahı
dır. 

Aziz arkadaşlarım, mademki, istemiyorsu
nuz, gazete kupürlerini burada okumaktan vaz
geçiyorum. Takririm doğrudan doğruya genç
lik teşekküllerine ayrılan paranın artırılması 
hakkındadır. Bu bir zarurettir. İtiraz eden Ve
kil Bey de ıbu zarureti bilir. Kendileri birtakımı 
gençlik teşekkülleri idarecilerini Demokrat Par
ti Gençlik Bürosuna göndermiştir. 

MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLİOĞLU 
(Yozgad)—Asla. Reis Bey, söz istiyorum. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Vekil Bey 
dediler iki, gençlikten ellerinizi çekiniz. Bizim 
orada elimiz yoktur. Olanlar çeksin istiyoruz. 
Lütfen teklif ettiğimiz tahsisatı kabul ediniz, 
malî muhtariyete kavuşmuş gençlik teşekkülle
rine muhtacız. Bu takdirde ancak gençlik te
şekkülleri üzerinden zararlı eller çekilir. Bunda 
hiçbir siyasi maksat yoktur. Siyasi maksadımız 
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olsa olsa; gençlerin hiçbir tazyik altına alm-
nıadan yetişmelerim ve çalışmalarım sağlıyacak 
bir vasatı temin etmeye matuftur. Memleketin 
istikbâline saygı duymaya matuftur. Bu bakım
dan samimî olan 'bu teklife kulak tıkamayınız ar
kadaşlar. Gençlik idarecilerinin, yıllardan be
ri yapılmış resmî müracaatleri Millî Eğitim Ba
kanlığı dosyalarında yatmaktadır. Bir kısmı 
halen sokakta bulunan bu millî teşekküllerin 
kurtarılması için alâka gösterelim arkadaşlar. 
Bu arkadaşların ıstırap ve sıkıntıdan kurtarıl
ması için karar verelim. Bundan hiçbirimizin 
zararı yoktur. Ama memleketin büyük menfa
ati vardır. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLİOĞLU 

(Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, bu da sa
bahki önergeleri gibi tamamen arkadaşlarımın 
iflah buyurdukları şekilde siyasi maksat istih
daf eden bir önergedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gayrisamimî oldu
ğu ve hususi bir maksat takibettiği sununla sa
bittir ki, bu fasıl bütün Türkiye'deki dernek
lere yardımıdır. Bütün derneklere yardım faslına 
böyle bir ilâve yapmak bütçe tekniği 'bakımından 
imkânsızdır. Ondan ısonra talebe cemiyetlerine 
eskiden beri yapilagelimefkte olan yardım, bu der
neklerin ihtiyaçları ve barındırdıkları kimselerin 
miktarına ıgöre ve muntazam şekilde ve hiçMr te
sir altında olmaksızın devam etmektedir. Bunda 
siyasi maksat aşikârdır. Talebe korunması böyle 
maksatlı hareketlerle olımaz arkadaşlar. 

REİS — Riza Tekeli. Fasıla dair ve bu tak
rir hakkında konuşacaksınız. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka-
daşlarrım, bu faslın başlığı aynen şöyledir: 
«Memleket içi ve dışı bilim ve meslek kurumla-
riyle teşekküllere yapılacak yardımlar.» Bu fa
sıldan gençlik teşekkülleri kendilerine düşen pa
rayı alabilirler. Yalnız bir hususu tesbit etmek 
için buraya çıktım. 

Buraya bir haklı dâvayı getirdiğimizde Bütçe 
Encümeni M. M. çıkar... ^ 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Neresi haklı bunun? 

RİZA TEKELİ (Devamla) — Bir ihtiyacı 
dile getirsek bu ihtiyaca sırt çevirir. Muhalif 
milletvekilleri siyasi maksatlarla bunu buraya 
getirdiler der, çıkar. (Soldan, gürültüler.) Mem
leketin bir ihtiyacıdır, bu. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Takrirde yazılı. 
REİS — Müdahale etmeyin, devam buyu

run. 
RİZA TEKELİ (Devamla) — Takrir de bu 

ihtiyacı karşılamak için verilmiştir. Teşekkül
lere yapılan yardım ..azdır, bu tahsisatın artırıl-
amsını teklif ediyoruz. 

REİS — Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir dikkate alınmamıştır. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fasıl: 611 Devlet Tiyatrosuna yardım 11 700 000 

REİS — Hasan Tez (Soldan aaa sesleri, al
kışlar.) 

HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, Devlet Tiyatrosu masrafları bu fasla ko
nan tahsisatla karşılanmaktadır. Sanatkârla
rımızın politikayı bırakarak kendilerini sanat 
hayatına vakfetmelerini hatırlatmak isterim. Bu
nun için Yüksek Riyasete b^r takrir takdim ede
ceğim, maruzatımın sonunda. (Soldan, gürültü
ler, gülüşmeler.) Devlet Hazinesinden para alan 
opera sanatkârlarından hizmet beklemek hakkı
mızdır. Halbuki opera sanatkârları sanatla uğ
raşmıyorlar. Vatan cephesine geçip radyoda 
propaganda konuşmaları yapıyorlar. Vatan cep
hesine geçtiklerini radyoda bahsederek propa
ganda yapıyorlar. (Sağdan, alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım; Üniversite RekfSrü Sayın 
Sıddık Sami Onar'm Üniversiteyi açış nutku 
radyoda yayılmaz, artislerin vatan cephesine ge
çiş nutuklarını yayarlar. Bu hareket sanatkâr
lara yakışmaz, on bir milyon yedi yüz bin lira 
Hazineden tahsisat veriliyor, bunların aldığını 
birinci sınıf devlet memuru almamaktadır. 
Dört bin* beş bin lira, yüksek dereceli memur
lardan fazla aylık alıyorlar. Operanın hali iyi 
değildir. (Alkışlar). 

Cumhuriyet Halk Partisi zamanında opera 
her bakımdan güzel idi, sanatkâr yetişiyordu. 
Bu hususu da tebarüz ettirmeliyim: Tiyatro bö
lümünde inkişaf vardır, bunu takdir ediyoruz 
(Alkışlar.) aldıkları paralar helal olsun. 

Muhterem arkadaşlar, bir teklifim var, opera 
artistleri tahsisatından iki milyon liranın tenzi
lini teklifederim. 

Opera artistlerini millet radyosunda politika
ya alet ettiğinizden dolayı, bunlara verilen tah-
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sisat helal değildir, tenzilini istiyorum. Bu millet 
artık size, millet p&rasını heder etme imkânını 
asla vermiyecektir. Düşeceksiniz. (Alkışlar). 

REİS — Nuret Safa Coşkun. 
NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerime Büyük Ata
türk'ün bir söziyle başlıyacağım, Atatürk der 
ki; «Efendiler, mebus olabilirsiniz, vekil olabilir
siniz, hattâ Reisicumhur olabilirsiniz fakat san
atkâr olamazsınız. Hayatlarını büyük bir san-
atin gelişmesine vakfeden bu çocukları sevelim.» 
Büyük Atatürk böyle söylüyor arkadaşlar. Dev
let Operasının pek kısa bir zamanda gerek ya
bancı gerek yerli mütehassısların gayretleriyle 
dünya ölçüsünde bir seviyeye geldiği muhakkak
tır. (Alkışlar). Ancak arkadaşlarım; bâzı mües
seseler vardır ki, üzerlerine birer millî hüviyet 
olduğu için titrerken, bir kısım partizan müda
halelerin bunlardan elini çekmesi lâzımdır. Dik
katinize arz ediyorum; ben, Vatan Cephesine 
sanatkârların iltihak ettirilmesi meselesi üzerin
de durmıyacağım. Ancak, üzerine titrediğimiz 
bu müessesenin her türlü müdahaleden masun 
olarak kendi istikametinde hızalmasını her iki 
taraf için de müsaade rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; onları seviyorsak 
i siyasete karıştırmıyalım. İdari tasarruf doğru-
i dur veya değildir. Yalnız şunu arz edeyim ki; 
I Muhsin Ertuğrul'un çekilmesinden sonra mües

sesenin zihniyetinde ve ciddiyetinde bir . hafifle-
1 me olduğunu hissettiğimi bu sanatta az - çok emek 
j vermiş bir arkadaşınız sıfatiyle söylemeliyim. 

Arkadaşlarım; Türk Tiyatrosıınun yüzüncü 
yılma yaklaşıyoruz. Cumhuriyetten sonra kur-
duğumuz tiyatroda dakikası dakikasına perde 

i açılırdı. Ama şimdi öyle günler olmaktadır ki, 
i bazan vekil refikalariyle gelecek diye 15 dakika 
I perde açılmadan bekletiliyor. Bu bir Devlet Ti-
. yatrosunun ciddiyetiyle kabili telif hâdise de

ğildir. 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica edi-
'< yorum. 

' NUSRET SAFA COŞKUN (Devamla) —• 
j Dünya ölçüsünde bir sanatkâr olan Leylâ Gen-

çer'in kaçırılması Türk Tiyatrosu için büyük bir 
kayıptır. Ben Vekil Beyefendinin muhtemel 
kaçırmalara ve gidenlerin tekrar getirilmelerine 
alâka göstermelerini rica ediyorum. Mâruzâtım 
bu kadardır. (Sağdan, alkışlar); 
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REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, Devlet bütçesinden bir müesseseye yar
dım yapıyoruz. Bu müessesenin bu yardıma 
müstahak olabilmesi için onun kendi kuruluş 
maksadı içinde çalışması şarttır. Arkadaşlar, müş
terek müesseselerimizi millî ve müşterek vasıfla
rı ile devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bir 
Devlet dairesine giden vatandaş nasıl orada ya
bancılık hissetmeden girip çıkar ve işinin görül
mesini isterse diğer millî müesseselere de huzur 
içinde girip çikabilmelidir. Şu şahsın şu siyasi 
mülâhaza ile şu partiyle meyli olması mümkün
dür. Fakat bunu o müessesenin işlerine ve bün
yesine karıştırmak doğru olmaz. Bugünkü gidiş 
ve tatbikat maalesef zararlı bir şekilde cereyan 
etmektedir. Bazan bir müdür veya âmir ocak 
başkanı olan bir hademenin tesiri altında kalmak
tadır. Bu da otoriteyi ihlâl etmektedir. Bu ha
deme Müdür Bey sizi de bizim partiye kaydede
ceğiz demekte ve parti nüfuziyle kaydını da yap
maktadır. Bunlar görülmekte, işitilmektedir. 

Binaenaleyh ben Hükümetten istirham edi
yorum, şu millî müesseselerimize politikayı sok
mayalım.. 

Devlet tiyatroları kendi hüviyetleri içinde 
pekâlâ inkişaf etmektedir, daha da edebilir. Dev
let tiyatrolarını bir partinin patenti, damgası al
tına sokmayın. Ancak bu şekilde vazife bekle
nilen şekilde yapılır, yapılabilir. Aksi takdirde 
bu müessese kendisinden beklenenden çok şey 
kaybeder. Ne yapıyorsunuz, arkadaşlar, her par
ti kendisine göre bir tiyatro, bir konservatuvar 
mı kuracak? Bu millî müesseseyi bu yola götür-
miyelim. Bugünkü gidişi ne vatandaş kabul edi
yor, ne hukuki anlayış kabul eder, Hükümetin do 
kabul etmemesi lâzımdır. 

Arkadaşlar; Devlet Tiyatrosunu kendi mec
rasına, kendi hudutları içine bir an evvel irca, edil
mesini Sayın Vekilden bir vazife olarak rica edi
yoruz. 

REİS —• Efendim, takriri okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Devlet Tiyatrosu Opera bölümünden tenzil 

edilmek şartiyle 611 ne i fasıldan iki milyon lira 
tenzilim teklif ederim. 

26.11.1960 
Ankara 

Hasan Tez 
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REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler., 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
• 

F. Lira 
612 UNESCO Türkiye Millî Ko

misyonuna yardım 215 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür hizmetlerinde kul
lanılacak olanlarla halk dersa-
nelerinin ve okuma odalarının 
her türlü masraflarını karşıla
mak maksadiyle vilâyet ve ka
zalara yardım 627 000 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ {Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım; ismi millî eğitim olan bir Vekâle
tin sadece tahsil çağındaki çocuklarla meşgul 
olmıyacağı ve eğitimin bütün vatandaş kütle
sine teşmil etmesi lâzımgeldiği aşikârdır. Biz 
sabahtan şimdiye kadar yaptığımız görüşme
lerde bütün mesaimizi yalnız tahsil çağındaki!1 

çocuklara hasretmiş bulunuyoruz. Halbuki bu 
nüfus içinde tahsilde veya tahsil çağında olan 
ve eğitimi Maarife ait olanlara nazaran, halk 
eğjitimine tâbi olması lâzım olan kütle dörtte 
üç nispetin dedir. 

Halk Eğitiminin gayesi yalnız halkı okur
yazar kılmak değildir. Çok zamanlar bu bir 
öğretmen meselesidir, diyenler olmuştur. Halk 
eğitiminin" gayesi halk içindeki bütün sosyal 
problemlere ve buna, tatbik edilecek eğitim sis
temini tatbik etmektir. Fakat her şeyden ev
vel bu sosyal problemlerin nelerden ibaret ol
duğunu önceden tesbit edip ona göre''hazırlan
mak lâzımdır. Vaktiyle Halkevleri böyle bir 
ihtiyacın neticesi kurulmuştu. Bütün kolları 
halk hizmetlerine ve halk eğitimine matuftu. 
Halkevlerinin bir partiden alınmasına şahsan 
ben de taraftarım, , fakat kapatılmasına asla, 
Bu mevzuda rey kullanan arkadaşlar bugün 
benim kadar bunun ıstırabını çekmektedirler. 
(Soldan, «yok öyle şey» soslert) Arkadaşlar, 
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Halkevleri kapatıldıktan sonra, bu fasıldan da 
anlıyoruz ki, halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür merkezleri olarak kullanılacaktır. 
Halk dershaneleri ve halk odaları halkevi ma
hiyetinde vazife göreceklerdir. Halkevleri bi
nalarının bu işe tahsis edilmesi gayeye en uygun 
sakildir. Fakat bu binaların, gayeleri dışında; 
kullanıldıklarını görüyoruz. Meselâ Muğla 
halkevi binası otel yapıldı. 

ÎHSAN YÂLKIN (Manisa) — Otel değil, 
mektep yapıldı. 

FETHÎ ÜLKÜ (Devamla.) — Otel yapıldı
ğını bizzat gördüm. Yarısı otel yarısı mektep. 
Bizzat o otelde kaldım. Daha birçok yerlerden 
örnekler verilebilir. Otel olmuş, şu olmuş, bu 
olmuş, föStar mühim değil. Şimdiden sonra 
olsun gayesine tahsis edilsin, bunlar esas ga
yelerine tevcih edilsin. 

Halk odaları da daha ziyade halkı okur ya
zar hale getirmek için açılmış müesseselerdir. 
Gerçi bunlar da halk eğitimine matuf hareket
lerdir. Ama l)iı arzu edildiği şekilde halk eği
timi faaliyeti değildir. Halk eğitiminin ne ol
duğunu tesbit için seminerler açıldı, birtakım 
toplantılar yapıldı ve neticede halk eğitimi ta
sarısının Meclise getirileceği söylendi. Fakat 
henüz buna dair bir tasan Meclise sevkedilmiş 
değildir. Hiç olmazsa önümüzdeki sene İminin 
getirilmesini rica ediyorum. 

REİS -— Fasıl hakkında başka söz istiyen,?.. 
Yok. Faslı kabul edenler... Etmiyenler., kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
614 Korunmaya muhtaç çocuklar 

hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardım 6 528 537 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

615 5375 sayılı Kanuna göre açıl
mış ve açılacak olan yüksek 
öğrenim öğrenci yurtları ve 
aşevlerine yardım 200 000 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Efendim, bu 

fasılda ayrılan para hangi yurtlara verilmekte
dir. Kaç yerde aş evimiz vardır. Yurtlara ay
rılan bu para kâfi geliyor mu? Maarif Vekâle
tinin bir teşebbüsü vardı. Memleketimizdeki 

2.1960 C : 2 
yurtların birleştirilmesi ve daha verimli bir şe
kilde çalışmasını temin edebilmek için bir site 
kurulmasını düşünüyorlardı. Bu hususta bir 
program ve düşünceleri var mı? Varsa ne zaman 
tahakkuk ettirileceğini öğrenmek istiyorum. 

REÎS — Halil Turgut. 
HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Muhterem 

arkadaşlar, bu fasla konmuş oaln para, Maa
rif Vekâletinin Yüksek öğretim Dairesine 
bağlı çeşitli yüksek talebe yurtlarına verilmek
tedir. B,u yurtlara kabul edilen talebelerin 
büyük bir kısmı fakir talebelerdir, bunlar için 
verilmektedir, zengin çocuklara buradan para 
verilmemektedir.'* Binaenaleyh, Maarif Vekâ
leti yurdunda kalıp da parasını veremiyen ta
lebelerin yurt parası olarak karşılanmakta ve 
aynı zamanda aş evlerine verilmektedir. Maarif 
Vekâletinin şahıslara bağlı hususi yurtları yok
tur. Bunlar âmme hizmetlerini ifa eden yurtlar
dı?.' 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
616 7117 sayılı Kanuna göre İlko

kul öğretmenleri İçtimai Yar
dım Sandığına yardım 100 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

617 Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesine yardım 19 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 5 122 000 

REİS —- İbrahim îmirzalıoğlu. 
İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlarım, meşhur bir atalar sö
zü vardır. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal 
bir at kurtarır, bir at bir er kurtarır, bir er bir 
ordu kurtarır. Okulların bilhassa tamirinin 
süratle yapılması ve bu hizmette harekete he
men geçilmesini bilhassa Sayın' Maarif Vekâ
letinden istirham eylerim. Bunun önemi izah
tan varestedir. Yırtık büyüyünce sonra kapat
mak zor oluyor, tamiri kolay olmuyor. Derhal 
tamirata başlanması lâzımdır. 

İkincisi, bu okulları harabiyete sevk eden 
sebepler üzerinde durulması gerekir. Bunlar 
içinde birincisi inşaat hatasıdır. İnşaatın kont-
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rolünün yakından yapılması^ bu suretle ku
surlu olmamasına dikkat edilmelidir. Buna, bir 
örnek olarak Kızıleahamamm Güven bucağın
daki okulu arz edebilirim. Bu okul sulak bir 
araziye, bir çayır kenarına yapılmıştır. Teme
linden bodruma su dolmakta ve bu okulda 
okuyan çocuklar da rutubetten hastalanmakta
dırlar. Bâlâ'nın Büyükkebir vo Keklieek köyle
rinde de bu şekilde inşaat hatası ile malûl okul
lar vardır. Bunların acele ele alınmasını istir
ham ediyorum. Başka okullar da var şüphesiz... 

İkincisi, ömrü tabiîsi icabı tamire muhtaç 
okullar vardır; bunlar için bir diyeceğim yok
tur, tamiri icabeder. 

3. ncüsü, bakımsızlık vo alâkasızlıktır. Okula 
öğretmen bakar. Bu mevzuda Bütçe Encümeni ra
portörlerinin listelerini okuyayım : 1959 yılı ile 
1960 yılı arasında yapılan okulların adedi köyler
de 472, şehirlerde 75 dir. 1959 dan 1960 yılma 
geçerken köylere verilen öğretmen adedi 405.472 
okula 405 öğretmen veriliyor. 1 966 öğretmen
den 405 i 472 yeni okul yapılan köylere ve
rilirken 1 561 öğretmen şehirlerdeki 75 okula 
veriliyor. 

Şu duruma göre köylerde yeni yapılan 67 
okul öğretmensiz olarak inşa edilmiş oluyor, 
öğretmen bulunmıyamn böylece okulların tah
ribata mâruz kalacağı izahtan varestedir. 

Köylerde gezerken görmüşsünüzdür, size ge
çerken selâm veren çocukların bulundukları 
köyde öğretmen vardır, okulun yanından ge
çerken (Sağdan, fasılla alâkası yok sesleri) Gö
rürseniz ki, çocuklar metkebi tahribetmekle meş
guldür. Orada öğretmen yoktur. 

öğrenci adedi eri itibariyle daima kötüledi-
ğiniz 1950 de 46 öğrenciye bir öğretmen dü
şerken, 1960 da bir öğretmene 48 öğrenci düş
mektedir. 

Talebelerine hâkim olamıyan öğretmen, öğ
rencilerin okullarını tahribetmesine de mâni 
olamamaktadır. Şu hale göre maarif dâvası
nın düğümü olan öğretmen meselesini evvelâ 
halletmek şarttır. 

RElS — Tamam, vaktiniz bitti efendim. 

Abdullah Yayeıoğlu, buyurun. 
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — 

Muhterem arkadaşlar; bu fasıl münasebetiyle 
Sayın Vekilden bir ricada bulunacağım; Ma-
raç'm bir liseye ihtiyacı vardır, Maraş Lisesi 
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eski bir kolej binasında bulunuyordu. Maili 
inhidam raporu alındığından boşaltılmıştır. 
Maraş' Türkiye'de şehirler itibariyle ve nü
fus kesafeti bakımından 17 nci sıradadır. 60 bin 
nüfusu vardır. Lisenin halen 1 400 talebesi 
mevcuttur. Bunlar bugün binasızlık dolayısiy-
le elverişsiz ve kifayetsiz yerlere serpiştirii-
mişlerdh'. 

MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLÎOĞ-
H î (Yozgad) — Programdadır. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Devamla) — 
Vekile teşekkür ederim. Çünkü bunu bir vait 
olarak telâkki ediyorum. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ^ , 

F. Lira 
711 Lise ve ortaokulların dersha-

ne^ yatakhane, mutfak ve has
tanelere ilişkin her türlü mal
zemelerin döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri onarımı 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satınalma masraf
ları 1 900 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

742 5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
vo sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayni yar

dım 110 000000 

REİS — Rauf Bayındır. 
RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Muhte-

terem arkadaşlar; bizde ilkokul yapımı ve ilk 
tedrisata verilen önem aşağı - yukarı Meşruti
yet devrinden başlar. O zaman mektep yapımı 
işi. doğrudan doğruya vatandaşa terk edilmiş 
vaziyette idi. Bütçelere bu mevzu için bir tah
sisat konmazdı. Her yerin ileri gelenleri bizzat 
veya aralarında teşekküller kurmak suretiyle 
mektep yaparlardı. Benim bildiğim, Erzincan'da 
bu şekilde yapılmış yedi sekiz mektep vardı. 
Arkadaşlar İkinci Meşrutiyetten sonra yapı
lan mektepler tarzı malûmdur. Belki bu söz
lerime, benden sonra konuşacak arkadaşlar ve
ya Vekil cevap vereceklerdir. Fakat her ne 
olursa olsun bu memlekete bir okul kazandı
ran el muhteremdir. Bunun hatalı tarafları 
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da olabilir, iyi tarafları da olabilir. Yalnız size 
gezdiğim yerlerden bir tane misal vereceğim. Bu 
sene Ergan köyü diye bir köye gittim. Şimdi zor
la yaptırıldı diye mütemadiyen tenkid ettiğimiz 
bir mektepten altı tane öğretmen yetişmiş ve o 
civarda kendilerinden sonra yetişecek olan köy 
çocuklarını yetiştirmekle meşguller. Bu eski mek
teplerden de istifade edilmektedir. Aralarında 
yıkılanlar da olmuştur. Ama bugünün mekteple
ri arasında da yıkılanlar vardır. Bu ciheti ten
kid konusu yapmak lâzım gelirse bugün de yapı
lan okullardan bâzısı, inşaatın yarıda kalması, 
mütaahhidin hatası veya kontrolün eksikliği yü
zünden yıkılmıştır. 

REÎS — Cümlenizi tamamlayınız Rauf Bey. 
RAUF BAYINDIR. (Devamla) — Tamamlı

yorum efendim. 
Şimdi arkadaşlar, Vekil Beyin konuşmaları 

sırasında, yeni mektepler yapılırken nüfusu, ha
ne sayısı ve mektebe gidecek çocuk sayısı fazla 
olan yerlerden başlamak üzere işe devam edildiği 
ve bugün de bu yol üzerinde gidildiğinden bahs
ettiler. Eğer bundan sonra yapılacak mektepler
de böyle nüfusu çok, veya yollar üzerinde göste
rişi daha iyi yerlerde yapılacak olursa, bizim en 
zeki çocuklarımız ücra köşelerde kalmış köy ço
cuklarımızdır, bunlar ihmal olunacak demektir. 
Bunun için rica ediyorum, mekteplerin yolu im
kânı, vasıtası "en az olan ücra köşelerden başla
narak yapılmasını muhitten merkeze doğru ge
linmesini temin buyursunlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Hüseyin Bayrı. 
HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Çok muhte

rem arkadaşlarını; milletimizin büyük bir kısmı 
hâlâ okuyup yazma bilmemektedir. Böyle bir 
memlekette, bu fasıla 110 milyon lira gibi büyük 
bir para ayırmış olmasından dolayı Hükümete 
minnet ve şükranlarımı ifade etmek isterim. (Sol
dan, bravo sesleri) Hakikaten Marif dâvamız, 
milletimiz için bir boka davasıdır. Ve hattâ bu 
dâva bir izzeti nefis davasıdır. 

Arkadaşlar, şüphesiz eski iktidar zamanında 
da birtakım gayretler sarfedilmiştir. Ve bu ara
da köy okullarının yapılması dâvasında; gerek 
görüş ve gerekse tatbikat bakımından büyük ay
kırılık ve farklar vardır. Bir tefrik yapılması 
bakımından; köy okullarının tamamen köylüye 
yaptırılması ve bütün külfetin onlara yüklenme
si, diğer taraftan şehir okullarının Devlet tara-
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fmdan yapılması, bir ayrılık, hatalı bir görüşün 
en güzel bir delili olmaktadır. Çok şükür iktida
rımız bu sakîm yolu bir tarafa bırakarak köy oku
lu dâvasını birinci plâna almış ve bütün imkân
larını seferber etmek suretiyle köy okullarını bü
tün köylerde yapmak dâvasının peşine düşmüş
tür. 

Arkadaşlar, burada dünkü yanlış tatbikatın 
neticesinde köylerimizde, esefle arz edeyim, köy
lerimizde Maarife karşı sevgi azalmıştı. Halbuki 
bugün her gittiğimiz yerde köylülerimiz bizi 
mektep mektep diye uzaktan karşılamaktadır, ik
tidarımızın yapmış olduğu binleri aşan mektep
ler meyanmda Türk köylüsüne bu şekilde mektep 
sevgisini aşılamış olması iktidarımız için bir şe
ref kaynağıdır. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Sait Erdinç, 
SAÎT ERDÎNÇ (Van) — Muhterem arka

daşlar, insanca yaşamayı temin eden vasıtalar
dan birisi de 'kültürdür. Bunu sağlıyaeak olan 
ilk öğretim dâvasının Doğu'daki durumuna te
mas edeceğÜm. 

Okulu, öğretmeni ve okur - yazarı en az 
olan Doğu'daki on ilden, b'ir sualime aldığım 
cevaba ve bütçe tasarısındaki rakamlara daya
narak misaller "Vermek isterim: 

Ağrı'nın 100 köyünün sadece 21 inde, Bit
lis'in 35, Siird'in 28, Elâzığ'ın 37, Diyarbakır'ın 
28, Urfa'nın 28, Van'ın 23, Muş'un 33, Erzu
rum'un 38, Mardin'in 23 köyünde okul vardır. 

Bu illerde okulu olmıyan köy adedi: 4 281 
d'ir. 

Tahsilden mahrum çocuk adedi de 190 599 
dur. 

Kültür seviyesine ulaşmalarını temenni et
tiğim meselâ istanbul'un 100 köyünün 98 inde, 
Kırklareli'nin 95, Tekirdağ'ın 87, Eskişehir'in 
86, Denizli'nin 80, Bileciğin 83, Edirne'nin 88, 
Muğla'nın 90, Sakarya'nın 83, İsparta'nın 88 
köyünde okul vardır. 

Bu illerde okulu olmıyan köy adedi 392 dır. 
Tahsilden mahrum çocuk adedi de 46 210 

dur. 
Doğu - Anadolu'nun okul dâvası zaruret 

faalini almıştır. 
Bu 10 ilin de okul ihtiyacı % 27 dîr. 1959 

da bu ihtiyaç nazara alınmryarak % 15 nispe
tinde az yardım yapılmıştır. 
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Diğer arz ettiğim on vilâyete ise % 2,4 ye

rine 6 misli fazla para yardımı yapılmıştır. 
Okuldan mahrum olan çocukların % 23 ü 

arz ettiğiim Doğu'daki 10, % 5 de Garp'taki 
10 ildedir. 

MEHMET KARASAN (Denizli) — Bu ra-
'kamlar hangi senenin, nereden aldınız4? 

SAÎT ERDİNÇ (Devamla) — Bu rakam-
lan nereden bulduğum soruldu. Bunları Maa
rif Vekâletine tevcih ettiğim bir suale verilen 
cevaptan ve bütçe rakamlarından faydalanarak 
yaptığım hesaplar sonunda kesirleri nazara al-
oııyarak rakam ve nispetleri sizlere arz etmiş 
bulundum. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç olmazsa 1960 
da yapılacağı söylenen 1 400 okuldan hissesine 
düşmesi icabeden 378 okulun arz ettiğim Do
ğu'daki illerde yapılmasının gerçekleşmesini 
temenni ederim. 

Okul derken öğretmeni! okulu kasd ettiğimi 
arz eder, saygılarımı sunarum. 

REİS — Buyurunuz. 
SERVET HACIPAŞAOÖLU (Kayseri) — 

Mulh'terem arkadaşlar, bu fasılda geçen 
seneM imkânımızın hemen hemen 4 mis
line yakın imkâna kavuşan Maarif Vekâletimi
zin inşallah memleketimizi şimdiye kadar gö
rülmedik şekilde daha büyük hizmetlere kavuş
turacağından emin bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, muhterem Maarif Ve
kilimizin dünkü beyanatmdaki bir nokta hak
kında şahsi görüşümü arz etmek isterim: Dün 
buyurdular ki biz 1950 de eski iktidardan 8 
bin küsur köy ilkokulu devraldık. Bunlardan 3 
bin küsuru hiç kullanılamıyacak kadar harap 
5 bin küsuru da kullanılabilecek vaziyette de
diler. Müsaade ederlerse kullanılabilecek dedik
leri 5 bin küsurun da halen kullanılamıyacak, 
destekle tutulan okullar olduğunu ifade etmek 
isterim. Muhterem Vekilimiz Atıf Benderlioğlu 
memleketimizi çok gezen bir arkadaşımızdır, bu 
dkulları gördüğü zaman eminim ki Türk köylü
süne ve milletine bu barakaları, bu harabeleri 
destekle ayakta duran harabeleri mektep ola
rak lâyık görmiyeceklerdir. 

Bu mekteplerin niçin böyle olduğu üzerinde 
durmaya hacet yok, çünkü bu mevzu çok'işlen
di. Yalnız müsaade ederseniz bir misal vermek 
suretiyle niçin bu hale geldiğinin bir Örneğini 
arz edeyim. Kayseri'nin bir köyünde iki kadın 

£.1960 O : Ö 
hatırlarım, bu iki kadın zorla mektep yaptır
mak için mektep duvarlarını yapmak üzere in
şaat başına getirilir, sabahtan akşama kadar 
duvar yaptırılır. Bu kadınlar akşam evlerine 
giderler, gece kimse görmeden tekrar gelir yap
tıkları duvarları yıkarlar. Ertesi günü jandar
maların zoru ile tekrar... 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Ayıp ayıp, 
bu şekilde konuşulmaz. 

SERVET HACIPAŞAOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar bu hakikattir. Ayıp veya değil. Mü
saade ederseniz.. (Sağdan, şimdi de aynı ses-

Ueri) 
Sistem bu idi. Bunu siz de kabul edersiniz. 

C. II. Partisi niçin millet sevgisini kaybetti. 
(Sacdan, ayıp ayıp sesleri) Bunu tetkik ettiği
miz zaman bunun sebeplerinin en başında köy
lerde takibed'ilen ilkokul dâvaları gelir. Dün 
nasıl lideriniz Hariciye Vekâleti bütçesinin mü
zakeresinde haricî görüşümüz bu dedi ise, siz 
de buraya gelin ve iktidara geldiğimizde i'kokul 
yaptıracağız diye konuşun. (Sağdan, elbette 
yaptıracağız sesleri ve gürültüler) 

REtS — Hasan Bey, gürültü etmeyiniz. 
Bundan sonra ikaz etoern. 3 -4 tane ihtar ce
zanız var. Bundan sonra ya ta'kbih, ya Meclis
ten çıkarma cezası alacaksınız. Hatırlatıyorum. 

Mehmet Geçioğlu. 
MEHMET GEÇtOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, köy okulları, öğretmen, sağlık 
memurları evi yapımı için bütçeye konulan tah
sisat kifayetsizdir. Çünkü, 16 bin köyde bugün 
okul olmadığı hapimizce malûmdur. Devletçe köy 
okulları yapımı mecburi olduğuna göre bu dâ
vanın bir an evvel halledilmesi zaruri bir mec
buriyet haline gelmiştir. Köylerde okulu olmı-
yan köy çocukları arasında birçok kıymetler ol
duğu malûmdur. Bu kıymetleri kaybetmemek 
için köy okul dâvasının bir an evvel halli elbette 
zaruret halindedir. Bu itibarla konan tahsisat 
azdır. Köy çocuklarının bugünkü mânevi mesu
liyeti biliriz ki, hepimizin omuzundadır. Servet 
Bey arkadaşımın eski usul okul yapımı hakkın
daki fikir ve mütalâalarını iftiharla ve şerefle 
kabul ediyorum. Bugün de aynı usul vardır, 
köylü arsasını verir, kerestesini verir, taşını ve 
kumunu taşır, hattâ para verenler ele mevcuttur. 
Eski usul ile yeni usul arasında fevkalâde bir 
değişiklik yoktur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

— 648 — 



I : 48 26.2 
frEİS — Sezai Akdağ, buyurun. 
SEZAt AKDAĞ- (Manisa) — Muhterem ar

kadaşlarım; hakikaten Maarif Vekâleti, bütçesi
nin bu 742 nei faslı hakiki değerini bulması için 
gerek muhalif ve gerek muvafık arkadaşlarımız 
tarafından tenkid edilmektedir. 

Hakikatte bu fasıl kolay kolay geçiştirilecek 
bir fasıl değildir. 

Şimdi 5210 sayılı Kanuna göre yapılan okul 
ve öğretmen evleri için 1960 bütçesinde 110 mil
yon lira, on on beş sene evvel, Maarif Vekâleti 
bütçesinin tamamına denk bir tahsisatın ayrıl
ması karşısında, muvafık ve muhalif arkadaşla
rımızın şikâyet etmiyecekleri pek tabiîdir. Yal
nız bâzı arkadaşlarımız dediler ki; 1950 ye ka
dar tutum şuydu, ondan sonra bu oldu. Bunla
rın münakaşasına girişmekte fayda yoktur. 

Biz, şöyle diyebiliriz; 1950 ye kadar köy okul
larının köylü tarafından yapılması doğru değil
dir, şikâyetine karşı devrin cumhurbaşkanı bun
lar birer zehirli politikacıdır, diye konuşuyordu. 
Bunlar vakadır; yalan mil. Yalansa vesikaları 
göstereyim. Doğrudur. Geçioğlu arkadaşımız sa
mimiyetle bu 110 milyon lira azdır, dediler. 
Unutmamalı ki, bugüne kadar ayrılan paranın 
bu çok üstündedir. Buna teşekkür etmek lâzım
dır. Bizim bunu beklemekte hakkımız vardır. 

REİS — Efendim; daha yedi sekiz arkadaş 
bu fasılda söz almışlardır. Fakat kifayeti müza
kere teklifleri de vardır. Müsaadenizle kifayet 
tekliflerini okutuyorum : j 

Yüksek Riyasete 
Fasıl hakkındaki müzakereler kâfidir. Kifa

yetin reye. vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğan] ı 

Yüksek Reisliğe 
Mesele bütün teferruatiyle tavazzuh etmiştir. 

Fasıl hakkındaki müzakerenin kifayetinin reye 
konulmasını rica ederiz. 

Trabzon Mebusu Aydın 
Osman Nuri Lermioğhı Nihat îyriboz 

A^MET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz köylüyüm. Burada köylülerin 
dertlerini anlatıyorum. Köyün mektep ihtiyacı 
büyüktür. Bu işi uzun uzun konuşalım. Müza
kere kâfi değildir. 

REİS — Kifavet takrirlerini reyinize arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yeti müzakere kabul edilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 

F. 
743 Vilâyet ve kaza merkezlerinde 

halk tarafından yaptırılan 
okul binaları için müteşebbis 

Lira 

derneklere yardım 11 333 386 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar-

kadaşlar, bu fasıl şehir ve kasabalarda orta 
mektep ve imam - hatip mektepleri yaptırma 
derneklerine yardım faslıdır ve 333 386 lira tah
sisat konulmuştur. Şimdiye kadar gördüğümüz 
ve öğrendiğimize göre memleketimizde 19 
imam - hatip mektebi yatırılmış ve yaptırılmak* 
tadır. înşa halinde olanlar için bu fasıldaki tah
sisat ayrılmıştır. Bu paralar kimlerin eliyle sarf 
edilmektedir? Bu paralar dernek başkanlarının 
veya idare heyetlerinin eline mi veriliyor? Yok
sa Maarif Vekâleti emrinde mi kullanılıyor? 
idare âmirlerinin emrine verilerek kendi baba
larının cebinden çıkmış gibi mi harcanmakta
dır? Sayın Vekil Beyden bunun izah edilmesini 
rica ediyorum ve sebebini de arz edeceğim. 

Bizim Sivas'ta geçen sene Maarif Vekilimiz
den rica etmiştik, bir imanı - hatip okulu yap
tırılmasını temenni etmiş ve bunun için bir de 
müteşebbis heyet kurmuştuk. Ve Maarif Vekâ
leti de yardım etti. Sivas'a gideriz üzerinde bir 
levha, bu imam - hatip mektebini Demokrat Par
ti milletvekili filân yaptırdı, bir başka yerde bir 
çeşme, üzerinde bunu filân vali yaptırdı şeklin
de yazılıdır. Soruyorum size arkadaşlar, burada 
bir cami, şurada bir çeşme, orada bir mektep 
hepsinin üzerinde filân (x) valinin yaptığı ka
yıtlı, bunu vali babasının kesesinden mi yaptı? 
Bunlar milletin verdiği vasıtalı ve vasıtasız ver
gilerle şu bütçe içinden ayrılan paralarla veya 
milletin bizzat kendi emeğiyle yapıldığı halde, 
neden bu millet mallarına tesahübediyorlar. Ben 
Sayın Vekilimizden rica ediyorum, vazgeçirsin* 
ler bunlardan. 

Sonra Sivas'ta imam - hatip mektebinin ikin
ci katı yapıldı, bina tamamen ikmal edilemediği 
gibi derneğin de takati kalmadı. Bu bakımdan 
bu mektebin bu sene ikmali için yeter tahsisa* 
tın ayrılmasını istirham ile bu sonbaharda tedri-
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sata açılmak üzere ikmali için ne düşünüldüğü
nü ve bu yıl ne miktar tahsisat ayrıldığının Sa
yın Vekilin açıklamasını rica ediyorum. 

RElS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, ben, bilhassa Bütçe Komisyonundan 
bir hususu öğrenmek için huzurunuza geldim. 

743 ncü fasıl, vilâyet ve kaza merkezlerin
de halk tarafından yaptırılan okul binaları için 
müteşebbis derneklere yardım... Hükümet tekli
finde; 10 ncu maddeye 9 milyon 300 bin lira 
konmuştur. Bütçe Komisyonu bunu 10 milyona 
çıkarmış. Ve yine 20 nei maddeye; müteşebbis 
derneklere vardım olmak üzere 3 milyon 300 bin 
lira teklif edilmiş, encümence yine 10 milyona çı
karılmıştır. 

REÎS — Fethi Bey, bir noktayı tavzih ede
yim; 10 ncu maddesi 5 milyon, 20 nei maddesi 
6 milvon olacak, baskı hatası vardır. 10 milyon 
değildir. Tashih cetvelinde düzeltilmiştir, gör
memişsiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Fakat yi
ne de Bütçe Komisyonu bir zam yapmıştır. 

751 nei fasılda lise ve ortaokullar için sa-
tmalmacak her çeşit dershane, yatakhane, mut
fak ve hastane gereçleri, döşeme, demirbaş ve 
ders âletleri için, acaba Bütçe Encümeni Hükü
metten gelen miktarı aynen muhafaza mı etmiş? 
Ders malzemesinde hiç zam yok. 3 712 500 lira. 
Bu müteşebbis derneklere verilen yardımların 
ne suretle kulanıldığı malûm, idare heyetlerinde 
vazife almış olan vatandaşlarımızın âmme hiz
meti telâkkisine, karakterine, selâbetine bağlı
dır. Tatbikat da budur. Burada bir miktar indi-
rilse ve ders malzemesine zammedilse iyi olur. 
Okullarımızdaki ders malzemesinin perişan hali 
malûm. Bütçenin miktarı içinde böyle bir im
kân var mıdır, yok mudur? zam için gelmedim. 
Çünkü bütçe istikrar politikası içinde ne kadar 
muvazeneye yakın bir şekilde olursa olsun o 
nispette doğru olduğuna kaaniim. Binaenaleyh 
öğretim müteşebbis derneklerine yardımın bir 
kısmını ders malzemesi için verelim. Ders mal
zemesi kısmı fevkalâde az. Buna bir ilâve ola
bilir mi, olamaz mı? Onu rica edeceğim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-

GÎN (îzmr) — Efendim, Fethi Çelikbaş arka
daşım çok iyi bilirler* ki, bütçe encümenden 
çıkdıktan sonra encümenin de tasarrufundan çık-
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mış demektir. Her hangi bir maddeye zam ya
pılması, bir esbabı mucibe olarak mütalâa etmi
yorum, ancak 50 imzalı bir takrirle mümkün
dür. Encümenin şu haliyle bir maddeyi tenzile 
veya bir ilâve yapmaya salâhiyeti yoktur. 

REİS — Abdullah Köksel. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlarım, basılı bütçenin tashihinde bu fa
sıl 10 milyon. 

RElS — Beyefendi bütçenin baştaki tashih 
cetvelinde görmek mümkün ve Riyaset de tas-
hihli şekli okumuştur ve onu reye arz edecektir. 

ABDULLAH KÖKSEL (Devamla) — Bu 
fasıl 10 ncu maddede tashih edilmiş şekliyle 5 
milyon. 20 nei maddede ise 6 milyon tahsisat 
konmuştur. Geçen seneye nazaran bir artış olu
şu şayanı memnuniyettir. Arkadaşlar, şehir ve 
kasabalarda yapılan ortaokul binaları bugün 
hamiyetli vatandaşların iştirakiyle kurulan der
nekler tarafından yapılmaktadır. Bütçe mülâ
hazaları ve tahsisat kifayetsizliğinden maalesef 
Hükümet bu işi toptan ele alamamak durumun-
ladır. Bu da gayet tabiîdir. Ancak bütçe lâyi
hasında gördüğüm 10 milyon liranın, tashih cet
velinde 5 milyon oluşuna cidden üzüldüm. Ger
çi geçen seneye nazarn bir artış vardır, fakat 
TÖnül arzu ediyor ki bu miktar daha çok ol
sun. 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim : Ge-
^en sene Bütçe Encümeninde Vekil Beyden bu 
tahsisatın hangi esaslara göre tevzi edilmekte 
olduğunu sordum. Fakat yapılan tevziatın en
cümende verilen cevaba uygun şekilde yapılma
dığını da maalesef müşahede ettim. Mamafih ta
lebin çok olması ve tahsisatın kifayetsizliği yü
zünden bittabi bütün dernekler aynı derecede 
memnun bırakılamazdı. Bu sene ümidederiz ki, 
bu tahsisat tevzi edilirken, mahallin çeşitli fak
törleri nazara alınsın, ilkokuldan mezun olanla
rın sayısı ve ilkokul miktarı ile beraber, bura
larda dernek kurmuş olan vatandaşların malî 
kudretleri de nazarı itibara alınarak ve ihtiya
cın şiddeti göz önünde tutularak bu gibi yerler
deki derneklere daha fazla yardım yapılması ik
tiza eder. Meselâ ben bir dernek bilirim ki, beş 
senede ancak beş bin lira yardım alabilmiştir. 
Halbuki konan tahsisat geçen sene müsavi mik
tarlarda dahi tevzi edilse idi her derneğin 13 bin 
küsur lira alması lâzımgelirdi. Derneklere yar-
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dım tevziatının bütün bu hususiyetler nazara 
alınarak yapılmasını istirham ediyorum. 

REÎS — Maarif Vekili, buyuran. 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLÎOĞLU 

(Yozgad) — Muhterem arkadaşlar; dernekler 
vasıtasiyle okul binası yaptırmak işine 1953 yı
lında başlanmıştı. O günden bugüne kadar 421 
ilkokul, 190 tane de ortaokul veya pansiyon 
olmak üzere ceman yekûn 6.1.1 bina yaptırılmış
tır ve ilkokullar için 12 800 000 lira bizim büt
çeden ve 5 255 442 lira da halktan yardım 
edilmek suretiyle binalar meydana gelmiştir. 

Halim Ateşalp arkadaşımızın sorusuna ce
vaben arz edeyim; bu yardımlav yapılırken, bi
na bittikten sonra sureti katîyede vekâletimi
ze mal edilmek ve tapusu bize verilmek şartı 
esas olarak kabul edilmiştir,. Yapılan binaların 
hiçbirisi ne dernek uhdesinde kalmıştır ve ne 
de hususi bir şahsın ismiyle tesmiye edilmiş de
ğildir. Eğer varsa bunlar üzerinde ehemmiyet
le meşgul olacağız. 

Sonra tekrar arz edeyim; bir arkadaşımız 
tevziatın nispetsiz ve adaletsiz yapıldığını ifade 
etti. Dün de arz ettim, arkadaşlar, şimdi vali
lere yaptığımız bir tamimle valiler, maarif mü
dürü, nafıa müdür ve teknik elemanlar bu 
derneklerin binalarının vaziyetini tetkik etmek
tedirler. Bunların vereceği fennî rapora göre 
bu tahsisatla bunların ikmali kararındayız. Bu 
sene kurulan derneklere yardım yapamamak 
zorundayız. Çünkü mevcutları ikmal etmek bu 
suretle de yarıda kalan binaların bu şekli ile 
kalmasına ve harabolmasına gönlümüz razı de
ğildir. 
- REİS — Mehmet Ali Arıkan. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım; bu fasılda Hükümet 6 mil
yon 600 bin lira tahsisat talebinde bulunmuş, 
encümen bunu 10 milyon 800 bin liraya çıkar
mıştır. Encümene teşekkür etmek isterim. Be
nim Hükümetten ve Maarif camiasından bir te
mennim ve istirhamım olacaktır. Tevziatta mün
hasıran okul çağındaki çocukların nispetiyle, 
sayısı nazarı İtibara alınarak tevziat yapmama
lı. Bir sözlü soru münasebetiyle Celâl Yardım
cı ile aramızda bir münakaşa geçmiş ve okul
lara tâyin edilen öğretmenler için münakaşa 
ederken arkadaşımız okullardaki öğrenci sayı
sını clermeyan etmek suretiyle ona göre tâyin
ler yapıldığını beyan etmiştir. Bendeniz endişe 
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hissediyorum ve bu endişemi Yüksek Meclisin 
huzurunda arz etmek istiyorum ve diyorum ki, 
memlekette içtimai ve kültürel hususiyetler na
zarı itibara alınarak tevziat yapmak şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, şu anda siyasi hiçbir 
düşüncem olmadan konuşuyorum. Bir millî dâ
va karşısındayız. Ş a r t a durumunu hepimiz bil
mekteyiz. Bilhassa lisan durumuna işaret et
mek isterim. Mardin'in 748 köyünden 600 ünde 
okul yoktur. Siird'in Eruh kazasının 125 kö
yünden 16 sında okul vardır. Gerisinde okul 
yoktur. Şirvan kazasının ilkokulu 3 odalı bir 
binadır. Bu binanın bir odasında maarif me
murluğu oturmaktadır. (Soldan; neden vaktiy
le yapmadınız, sesleri) Neden yapmadınız di
yorlar. Buna temas etmiyecektim. Fakat madem 
soruyorlar buna cevap vereyim. C. H. P. ikti
darı zamanında 1949 da Şark kalkınması için 
10 milyon lira ayrılmıştır. Sizin tuttuğunuz yol 
yanlış yoldur. Diyorsunuz ki, fasıllara ayırdığı
mız tahsisatları çoğaltmak suretiyle Şarkın kal
kınmasını, kültürel hizmetlerini çoğaltacağız 
diyorsunuz. Aradaki fark şu; 

Malûmuâliniz, fasıllara konan tahsisatlara 
tasarruf hakkı Hükümete, Maarif Vekiline ait-
t:.j\ Hükümetin bu tahsisatı Şarka ayıracağına 
beni nasıl temin edebilirsiniz? 

Şarka daha çok tahsisat ayrılmasını temen
ni eder, münakaşa etmek istemiyorum. Yalnız 
ricam; Şark ve Şarki - Anadolu'nun içtimai ve 
kültürel hususiyetleri vekil bey arkadaşımız 
tarafından nazara alınsın ve bu tahsisatın mü
him miktarını Şarka tahsis buyursunlar. 

REÎS — Mustafa Yeşil. 
MUSTAFA YEŞÎL (Ankara) — Çok muh

terem arkadaşlar; bu fasılda böyle bir yardı
mın yapıldığını görünce sevindim. Benim ka
zam olan Oamlıdere 'de 'böyle hir Ortaokul Yap
tırma Derneği kurulmuş ve faaliyete geçmiş ve 
Ortaokul için yüz bin lira gibi .bir para da harca
mış bulunmakta olmasına rağmen parası yetme
diğinden bina natamam kalmıştır. Bu fasıldan 
kazama da bir miktar ayrılmasını.ve yarıda ka
lan bu okul inşaatının tamamlanmasına yardım 
ederek bu kaza halkının sevindirilmesin! Sayın 
Vökilden istirham ederim. •. •':.•".<•• . . . : . . : . 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; Türkiye'de Maarif zincirinin ekıik kalan 
halkası, ilkokulu bitiren zeki köylü çocukların ka-
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sabada orta tahsili yapabilmeleri için muhtaç- I 
oldukları pansiyondur. 

Bu sene maalesef yatırım fasıllarında ne pan
siyon inşaatına, ne de bu şekilde resmî bir bina 
inşası masrafı için, ayrılmış bir tahsisata rasla-
mıyoruz. 743 ııcü faslın 10 ncu maddesi, ortao
kul binası yaptıran müteşebbis derneklere yar
dımdır. 20 nci maddesi; şehir ve kasabalarda ilk
okul pinam yaptıran müteşebbis derneklere yar
dımdır. 30 ucu maddesi ise İmam - Hatip okul
ları binası yaptıran müteşebbis derneklere yar
dıma aittir. Sayın Vekilin dün işaret buyurduk
ları veçhile ilkokul sayısı sekiz senede 40 bine çı
kacağına göre, Türk köylü çocuklarının ortaoku
la gelmesine mâni olacak bir stobaj kendiliğin
den meydana çıkmıyacak mıdır? Ortaokulda 
okumak istiyen köylü çocuğuna bu imkânı ver
mezsek, (Seni iklkokıılda okutuyorum ama orta
okulda okumana mani oluyorum.) gibi bir şey 
demek olmaz mı? Bu sene yeni ilkokul binam yap
tırmak için, geçen seneye nazaran 80 milyon lira 
fazla tahsisat konulmuş olduğunu şükranla görü
yoruz. Ama buna paralel olarak ortaokullarda 
okumak istiyecek 'köylü çocuklarının aile yuvasın
dan uzak kasabalarda barınmaları için pansiyon 
binaları yaptırmak zorundayız. 

Bor'da girişilen bir teşebbüsü burada misal 
olarak arz etmek isterim. Bendenizin nâçiz te-
toerruum ve Borluların alâkaları ve Hükümetin 
yardımı ile bir bina vücuda getirildi. Teberru-
dan sonra ve inşaata başlamadan evvel, yani da
ha böyle bir teşebbüs lâfı duyulur duyulmaz bü- ı 
yük bir alâka uyandı ye mevcut eski bir bina 
içinde bir pansiyon vücuda getirildi. 8 aylık bir 
müddet için yatma, kalkma, yemek, içmek ve 
banyo, çamaşır ve tenvir - teshin gibi her türlü 
ihtiyaç karşılığı olarak varlıklı köylü çocukların
dan 400 lira alınmakta ve ayrıca halktan topla
nan ayni maddeler yardımlariyle bu 8 aylık 
masraflar idare edilmektedir. Beş parasız, fakir 
öğrenci olan ortaokuldaki 55 köylü çocuğunun 
bütün ihtiyaçları ve disiplinli çalışmaları karşı
lanmakta ve bize istikbal için ümit verecek numu
ne hâlinde bir eser vücuda gelmiştir. Bunun bü
tün Türkiye maarif sistemimizde tahakkuk etti
rilmesini arzu ederiz. 

Üç yüze yakın ortaokul ve üç yüze yakın şe
hir kasaba ilkokulu için beherine 30 ar bin lira 
üzerinden mahallî derneklere yardım yapılacak 
ve bununla bu sene memleket İnşallah 600 aded | 
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I bina kazanacaktır. Ama pansiyon meselesi bir

likte düşünülmediği için yarın maliyecilerimiz 
pansiyonlara yapılacak tahsisat yardımını nasıl 
vize ederler, bilmiyorum. Fakat ortaokullarla 
birlikte pansiyonların da düşünülmemiş olması
nı - hele hiçbir yeni lise ve ortaokul binasının 
Devletçe inşası için önümüzdeki bu bütçenin ya
tırımlarına bir tahsisat konmamış olmasını da 
göz önüne alırsak - büyük bir noksan olarak arz 
ederim. 

REİS —Rauf Bayındır. 
I RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Arkadaş

lar, bu derneklere yardım mevzuunda, bir ilko
kul derneği için başkanlık vazifesini üzerine al
mış olan bir arkadaşınız olarak; tesadüf etmiş 
olduğumuz bâzı hususları birkaç kolime ile söy-
liyeyim. 

Arkadaşlar, biz bir dernek kurduk. Ve bir 
miktar para topladık. Toplamış olduğumuz bu 
paranın mühim bir kısmı doğrudan doğruya Ma
arif Vekâleti bütçesinden verilmiştir. Bizim top
ladığımız para mühim bir yekûn tutmamakla be
raber birkaç bankadan falan da para aldık. Bu 
iş doğrudan doğruya Maarif Vekâleti kanliyle 
yapılmış olsaydı daha kısa bir zamanda olurdu. 
Bizim yaptığımız yardım sembolik bir yardımdır. 
3 - 5 bin lira biz 'verdik. Ve 30 - 40 bin lira da 
diğer dernekler yaptı; bu iş oldu. Fakat ne olu
yor? Zaman uzuyor. Bunun için okul bitinceye 
kadar olan yardımı vermeli ve bir tanesi bitme
den ikincisine geçmemelidir. 

Son bir misal arz edeyim : Erzincan'ın Ci
min nahiyesinde bir okulun temelleri atılmış du
ruyor. Bugünkü ölçüde yardımlar devam eder
se 3redi, sekiz senede ancak bitecektir. Böyle 
uzun zamana işi yarıda bırakmaktansa ele alı
nanları biran evvel bitirmek yeni olanları mü-
taakıp senelere bırakmak daha iyi olur. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz istiyen 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

F. t/ira 
751 Lise ve ortaokullar için satın-

alınacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ve 
dere aletleri masrafları 3 712 500 

I REİS — Fethi Çelikbaş. 
I FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
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arkadaşlarım; evvelâ Bütçe Encümeni Mazbata 
Mulıarriri Behzat Bilgin'in bir hatasını tashih 
imkânı vennek için bir madde okuyacağım. Bir 
kanunun veya bir bütçenin müzakeresi sırasın
da her mebus hükümetten veya mazbata muhar
ririnden istediği suali sorabilir. Ben kendisin
den sormuştum, Bütçe Encümeninin böyle bir 
şey yapmak imkânı var mı, yok mu diye. Ar
kadaşımız yok, dedi. Bunun birçok misali var. 
Heyeti Umumiyede bir mesele konuşulurken bi-
lâhara Heyeti Umumiycye arz edilmek üzere ko
misyon sözcüsü işi encümene alabilirler. Her 
halde arkadaşımız istemiyor ki, bu beyanda 
bulundu. Yalnız Bütçe Komisyonu değil, her 
hangi bir komisyon sözcüsü mevzu görüşülürken 
bilâhara getirmek suretiyle Heyeti Um ilmiye
den geri alabilir. 

Şimdi bunu söyledikten sonra bu mevzudaki 
maruzatıma geçiyorum. 

Bu 751 nci fasıl âdeta lise ve ortaokulların 
kırk ambarı mesabesindedir. Bu fasıldan neler 
alınmıyor. Her çeşit dershane araçları, mutfak 
takımları, yatakhane takımları, demirbaşlar ve 
diğer lüzumlu masraflar. Türkiye için bütün 
buna karşılık konan miktar 3 712 500 liradır. 

Muhterem arkadaşlar'; Türkiye'de bu çeşit 
malzemeye ihtiyacı bulunan okullar sayısı pek 
çoktur. Ben bu liselerden birinde okumuştum. 
Sonra yabancı memleketlerde okuduğum zaman 
burada ne kadar gayrimüsait ders araçlariyle 
okumuş olduğumuzu anladım. Gerçi bu bir te
lâkki meselesidir. Bir telâkki vardır, liseyi dört 
duvar olarak kabul eder. Bir telâkki vardır, 
öğretmene sarılır; bir telâkki vardır ders araç
larına sarılır. Yine bir telâkki vardır, bunların 
yekdiğerini tamamlıyacak şekilde, bir telâkki 
vardır, dışarda yetişen öğrenciler vasfında ye
tişmesini arzu eder. Herkes kendine göre bir te
lâkki sahibi olabilir. Türkiye'nin döviz imkân
ları son yıllarda fevkalâde mahdut olduğundan 
4 - 5 sene ders malzemesi getirilememiştir. Ben 
Vekil olduğum sırada istanbul üniversitesi Fen 
Fakültesinin 10 bin küsur liralık ders malzeme
si bile getirilememişti. Hattâ encümende bunu 
soran arkadaşımıza cevap verilmiş 1957 ve 1958 
yılında bu fasla konan tahsisatın dövizsizlik yü
zünden kullanılamadığı açıklanmıştı. 

Şimdi, dört beş yılın birikmiş malzeme ihti
yacı 3 712 500 lira ile giderilecek. Bunun me-
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suliyeti bu tahsisatla yetinileceğiııi söyliyen ar
kadaşa racidir. 

KEÎS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Mana) — Muhterem arka-

d aşlar, Fethi Çeliıkbaş arkadaşımızın temas ettiği 
gibi lise ve ortaokul, fizik, kimya ve deneme ders
lerinin aletleri bu fasla konan paralarla alınır. 
1957 ve 1958 senelerinde encümende, döviz tah
sis edilemediği için bu fasla konulan paralar kul
lanılamadığı itiraf edildi. 1957 - 1958 yıllarında 
1 milyon liralık döviz bulunamazdı, başka yerlere 
bulunurken. Bu neden? Demokrat Parti iktida
rının fen derslerine ehemnıdyot vermediğinin Ibir 
delilini 1957 - 1958 yılında (bu fasla konan para
ların sarf 'edilmeyişi gösterir. 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın her yerinde 
teerüıbî ilimlere kıymet verilir, 'kıymet verirmi-
ymı bir yer vardır, o da Türkiye'dir. Çüntoü fizik 
hocası olımyan İlke, kimya öğretmeni bulummyan 
mektepler, liseler Türkiye'dedir. Gerekli deneme 
aletleri olımyan-yer, neresi yine Türkiye. Milât
tan 200 sene evvel, Arşimit'in dayanacak bir nok
ta bulup bir manivela ile dünyayı oynattığını, 
hidrojen ile oksijenin elektroliz yoliyle birleşme
sini çocuklara ne ile öğreteceğiz. Bu faslın kabu
lünde Bütçe Encümeninde, mazeretim dolayısiy-
le, bulunamadiim. Vekil Beyden bir şey öğrenmek 
istiyorum. Acaba 1960 yılında 2 milyon 700 bin 
küsur lira konan tahsisatla, döviz bulunamıyacağı 
•ileri ısürülemez, dışardan getirilecek lise fizik ve 
kimya lâboratuvarları ihtiyacı bu ıseneki tahsisat
la karşılanabilir mi? Lütfen bunu (açıklasınlar. 

REİS — Buyurunuz, Vekil Bey. 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLÎOĞLU 

(Yozgad) — Efendimi, 'arkadaşlarım müsterih ol
sunlar. Ankara-daki Sanat Enstitüsüne bağlı ola
rak ders anaçları imal merkezi kurulmuştur ve 
çalışmaya 'başlamıştır. Bu araçların % 85 i bura
da imal edilecektir. Arkadaşlarımı davet ederim 
gelsinler imalâthaneyi görsünler. 

Beyefendinin buyurduğu mesele de 20 takim 
olarak gelmiştir. Onu da arz ederim. 

REÎS — 751 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
761 Yeni tesisler 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lîra 
10 760 000 
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F. Lira 

772 Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkımda yapılacak her 
türlü masraflar 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

773 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
döner sermayesi - 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

775 Karadeniz Teknik Üniversite
linin kuruluşu hakkımda yapı
lacak her türlü masraflar 950 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

776 İstanbul Topkapı Sarayı Mü
zesi tamir ve restorasyonu 1 000 000 

REİS — Sedat Çetintaş. 
SEDAT ÇETİNTAŞ (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, (benim, çok hürmet ettiğim Vekili-
ımizdeıı bir ricam olacak. Tamamen ilmî bakım
dan 

Aziz arkadaşlarım; Toprakı Sarayı Türk anfil-
letinin başının tacıdır. 

Rahmetli Fuad Ağralı zamanından itibaren 
kuvvetli hamlelerle iburası için tahsisat ayrılmış 
ve restore edilmiştir. 

Topkapı Sarayımda emeği geçmiş bir arkada
şı nız vsıf atiyle şunu rica ve istirham edeceğkıı. 

Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı Müzesi ola
nak restore .edilsin, millî ımüze olarak değil, buna 
millî müze fonksiyonu eklendi. Etnografya müze
si olarak tamir ve restore edilagelmiştir. 

Kendilerimden rica ediyorum, yukarda arz et
tiğim zihniyetle ele alsınlar. Ve inşallah gelecek 
sene bütçesinde 'bir millî müze tahsisatı koyalım 
ve millî müze yapalım. 

REÎS — Faslı kabul .edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(•1/455) v . . - •• , 

REİS — Ankara Üniversitesi bütçe lâyiha
sının heyeti uımuımiyesinin müzakeresi Maarif 
Vekâleti bütçesiyle müştereken yapılmıştır. Mad
delere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka , 
bul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. I 
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Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 büt
çe yılı yatırımlar dışımda kalan masrafları için 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde (gösterildiği üzere 
41 225 853 lira ve yatırım masrafları için de, bağ
l ı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 218 000 lira tahsisat verilmiştir. 

F. 
201 fl laaşlar 

A/l . CETVELÎ 

Lira 
13 930 466 

REİS — Buyurunuz. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; tıp 

tahsili istiyen talebelere nazaran tıp fakülteleri
miz azdır. Üç dört bin iistekliye karşı 300 - 400 ta
lebe alınabilmektedir. Her ne kadar muhtar üni
versite ama onun kadrosunu ve binasını temin el
bette ki, Devletin vazifesidir. Eczacı okulu da 
aynı vaziyettedir. Şimdiye kadar fakülte olıma-
(inıştır. Gerek Eczacı ve gerekse Dişçi okulları fa
külte camiasına laılınımalıdır. Benlim istirhamımı 
budur. Bu sene geçmiştir. Gelecek sene bu temen
nimin nazara alınmasını bilhassa istirham ediyo
rum. Bu fakültelere profesör temin etmek huisu-
sunda müşkülât çeskmiyeceğiımizi tahmin ederim. 
Hamdolsun tmembalarımız geniştir. 

Arkadaşlarım; şunu da hatırlatayım iki, bugün 
için gerek Tıp Fakültesi ve gerek Eczacı Okulu 
isteklerin ancak onda birine cevap vermektedir. 
Bumun hakkında ne düşündüğünü Vekil Bey lüt
federlerse, mmuımi efkâra da bu şekilde intikal et
miş olur. Bundan, birçok ana baba, aile müstefid-
olur ve bu suretle kâfi bir cevap almış olurlar. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
202 Ücretler 6 594 300 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 78 000 
REÎS—-Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 1 808 246 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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206 

207 
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217 

219 
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301 
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304 

306 

307 

308 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdun içinden ve dışmdan 
konferans için getirtileceklerin 
ücret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahlraı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

26.2 

Lira 

119 €00 

.1960 
F. 
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Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

8 000 407 Geriverilecek paralar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

1 930 966 yenler... Kabul edilmiştir. 
420 Araştırma, inceleme ve öğreti

mi ilglendiren malzeme ile il
gili her çeşit masraflar 

30 025 REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele-

2 088 200 rinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-
34 000 tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ve 

Batı - Anadolu araştırma is
tasyonlarının her çeşit masraf-

2 021 852 lan 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

31 250 423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

316 500 424 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

213 005 yenler... Kabul edilmiştir. 
432 Nebraska ve New - York Üni

versiteleriyle yapılan anlaşma-
1 120 247 ların gerektirdiği her çeşit 

masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

433 Kriminoloji Enstitüsü her çe-
23 000 | §it masrafları 

| REİS — Kabul edenler... Etmi-
| yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
123 500 

10 000 

1 000 

10 000 

1 870 000 

30 000 

35 000 

10 000 

6 156 887 
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Maliye Enstitüsü her yeşil 
masrafları 25 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul, edilmiştir. 
idari İlimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 22 500 
REİS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masrafları 30 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Iskan ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 15 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk - İslâm Sanatları Ensti
tüsü her çeşit masrafları 21 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
islâm ilimleri Enstitüsü her 
çeşit masrafları 17 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tiyatro Enstitüsü her çeşit 
masrafları 50 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ilitit Araştırmalar Enstitüsü 
her çeşit masrafları 30 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Arkeoloji Enstitüsü her çeşit 
masrafları 30 OÖO 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü her 
çeşit masrafları 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İktisadi İşetme ve Muhasebe 
Enstitüsü her çeşt masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 1 275 500 
RElS — Kabul edenler.,. E ürü
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 
F. 
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Lira 

4480 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin, harcırahları 
ile her çeşit masrafları 151 565 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 234 341 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 5 000 
RE IS — Kabul edenler... E tini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 10 000 
REİS — Kabul edenler... E tini
ydiler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 001 
RElS —• Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 5 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek bursları 114 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

602 Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 5 000 
REİS - Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul, edilmiştir. 

603 Talebe kantinine yardım 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

604 Vehbi Koç öğrenci yurduna. 
yardım 160 000 
REİS - - Kabul, edenler... Etrai-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 753 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve tesisler 2 600 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina alet -ve 
malzemeler 750 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

656 
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Lira 

100 000 

15 000 

F. 
752 Taşıt satmalına 

EEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 Veteriner Fakültesi döner ser
mayesi 
REİS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okutup reye 
arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyleri

nize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1960 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(45 443 853) lira olarak talimin edilmiştir. 

RE IS — Fasılları okuyoruz: 

B - ÖETVELÎ 

F. Lira 
1 Umumi bütçeden verilecek 

tahsisat 41 354 252 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma harçları 950 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 205 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden (Na
kit) gelir 2 934 600 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyleri
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1960 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa-

.1960 C : 2 
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılında da 
devam olunur. 

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

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler. 
bul edilmiştir. 

Ka-

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1960 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

RE IS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyleri
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Bu kanun .1 Mart 1960 tari

hinden itibaren merdidir. 
BEİS — Kabul edenler,., Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/463) 

BEİS — İstanbul Üniversitesi 1960 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihasının heyeti umumiyesinin 
müzakeresi Maarif Vekâleti bütçesiyle müştere
ken yapılmıştır. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1960 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1960 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (40 574 825) lira ve yatırım masraf lan 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 982 000) lira tahsisat verilmiştir. 

BEİS - - Fasıllari okuyoruz: 

1960 
F. 

207 

F . 
201 

202 

203 

204 

206 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 970 678 

7 027 077 

665 400 

1 679 910 

112 100 

209 

217 

219 

221 

223 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

0 : 2 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı. 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirtileceklerin üc
ret ve yollukları ile başka mas
rafları 
BEİS — Kabul, edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
BEİS ~~ Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 500 

1 890 063 

28 130 

1 741 600 

35 703 

81 000 

2 832 800 

44 000 

226 700 

123 728 

298 000 

25 000 
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309 

403 

407 

417 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 
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Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite binalarının Bina ve 
Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariyle 
bina, levazım, eşya ve sair 
menkullerin sigorta bedelleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzemeler
le her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit .masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İdare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü-
nün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İktisat ve içtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

26.2 
Lira 
63 250 

20 000 

1 000 

7 000 

25 000 

2 124 000 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

17 000 

15 000 

1960 
F. 
427 
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Lira 

Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 21 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

428 Maliye Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kanser Enstitüsünün her çe
şit masrafları 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

430 Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

431 İslâm Tetkikleri Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

432 Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 40 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

433 İktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

434 işletme İktisadı Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

435 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masraflaraı 5 174 593 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

436 Coğrafya Enstitüsünün her çe
şit masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

438 Fizik Tatbikat Merkezinin 
masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 
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439 

440 

441 

442 

451 

452 

453 

459 

501 

502 

505 

601 

Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite Medikososyal mer
kezinin her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sanat Tarihi Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gönderilecekle
rin harcırahlariyle başka her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlertrası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabili edilmiştir. 
Spor- masrafları 
REİS -— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hüikme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

26.2 
Lira 

30 000 

10 000 

50 000 

5 000 

1 253 500 

856 092 

345 000 

10 000 

10 000 

20 001 

10 000 

129 000 

1960 
F. 

602 

603 
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Talebe teşekküllerine yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
22 000 

250 000 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 432 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 2 020 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

742 4999 sayılı Kanuna ek 7028 
sayılı Kanun gereğince yapıla
cak üniversite yapısı ve tesisatı 
türlü masrafları (Bina yapısı) 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Orman Fakültesi taşıt satm
alına masrafları 
REİS ~- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Birinci maddeyi reyinize 

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

2 500 000 

30 000 

arz edi-
Kabul 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1960 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı (B) fi§air>etli ! (cetvelde gösterildiği üzere 
(45 556 825) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasılları okuyoruz. 

F. 

B - CETVELİ 

Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

33 035 433 

5 000 000 

2 711 001 
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F. Lira 

4 Bağışlar 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden nakit 4 810 390 
REİS — Kabul edenler... Etrni-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 
REİS —- Reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1960 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılında da 
devam olunur. 

REİS — Madeyi eetveliyle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu madesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi eetveliyle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1960 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

. 1960 t : 2 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçesinde bulunan borçlar, 1960 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı. kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekileri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyinize arz edi
yorum. 

4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/464) 

REİS — İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesinin müzakeresi Maarif Ve
kâleti Bütçesiyle yapılmıştır. Maddelere geçil
mesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yık bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (25 004 388) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 778 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 
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F. 
201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

221 

223 

224 

A / l - CETVELÎ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzmanlar
la bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığ;na yapıla
cak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek Üniversite tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere-

Lira 
7 938 400 

6 190 200 

784 800 

1 521 316 

56 000 

4 500 

914 274 

41 121 

788 600 

29 056 

1960 
F. 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

420 

421 

110 000 

422 

Ö : 2 

ğince verilecek ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS - - Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
inşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrfalan 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas-

Lira 
355 000 

978 850 

37 350 

101 500 

63 675 

1 128 042 

6 000 

2 334 417 

10 000 

8 500 

2 000 

1 080 000 

7 000 

— 662 



F. 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 
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rafları 
EEÎS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
inşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurnmu her çeşit 
masrafları 
RE IS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
UNESCO teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi I. T. Ü. ye ve
rilen Sismoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1. T. Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1. T. Ü. Hidroloji Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Malzeme ve İmal Usulleri 
Enstitüsü her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Gemi Endüstrisini iler
letme Enstitüsü her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel Stajyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

26.2 
Lira i 
45 000 

6 000 

23 000 

70 000 

40 000 

40 000 

80 000 

50 000 

55 000 

55 000 

50 000 

.1960 
F. 
433 

434 

435 

436 

O : 2 

Cigre Türkiye Merkezi her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Elektroteknik Kurumu her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Makinaları Muayene ve 
Araştırma Merkezi her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türk Otomatik Kontrol Kuru
mu her çeşit masrafları 
REİS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

438 Topografya ve Jeoloji kampla
rı her çeşit masrafları 
R^İS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için eenebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 000 

7 000 

5 000 

100 000 

5 000 

110 000 

1 430 000 

169 001 

124 700 

25 000 

15 000 

1 000 
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502 

505 

601 

602 

26.2.1960 
Lira 

O : 2 

603 

701 

711 

741 

742 

751 

Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul, edilmiştir. 
Teknik Üniversite ve Teknik 
Okulu Talebe birliklerine yar
dım 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

2 

90 500 

6 000 

225 000 

800 000 

253 000 

1 550 000 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzeme ona
rımı 
REİS - - Kabul, edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarlarının tesis ve 
inşası 
REİS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci made tekrar okundu.) 
REÎS -— Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

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

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (32 782 388) lira olarak tahmin edilmiştir. 

2 500 000 

3 175 000 

F. 

B - CETVELÎ 

Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar, (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 
REİS Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REİS - - Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bağışlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan devredilen nakit 6 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira. 

23 892 387 

800 000 

1 740 000 

350 000 

REÎS — İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 
REÎS — İkinci maddeyi cetveliyle birlikte 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1960 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 4. —- İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversite

since gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir, 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
lıasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık-
lan yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

1960 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi bütçe 
lâyihası açık oyunuza arz edilmiştir. 

5. — Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanu
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/460) 

REİS — Umumi müzakeresi Maarif Vekâle
ti bütçesiyle yapılmıştır, maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(15 904 580) lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 844 211) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okutuyorum. 

F. 
201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 557 001 

2 982 600 

340 200 

427 501 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 34 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek p"ara mükâfatı 4 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanım gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 580 468 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı .77 185 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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219 4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 497 012 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 1 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

223 Konferans için yurt içinden ve 
yurt dışından getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
masrafları 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301) Büro masrafları 241 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 163 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 73 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 243 079 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 5 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 41 500 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 7 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen-
dliren masraflar 45 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 C : 2 
P. 
416 Sağlık merkezinin her çeşit 

masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Ünversitenin Bina ve Arazı 
vergileri, Tapu Tescil Harcı-
ve diğer müteferrik masraf
ları ile bina, levazım, eşya ve 
saire menkullerin sigorta be
delleri 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 Araştırma, inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
sair her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Yüksek Hemşire Okulunun 
her çeşit masrafları 

. REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Laborant Okulunun her çeşit 
masrafarı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve incele
melerin gerektirdiği her türlü 
masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Tıp Fakültesinin hastanelerle 
ilgili her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 Üniversite Matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve 
bakım masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

426 Üniversite merkez atelyeleri-
nin her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

427 Yabancı memleketler üniver
siteleriyle yapılacak anlaşma

lara 

3 000 

260 000 

2 262 800 

30 000 

15 000 

25 000 

2 349 330 

100 000 

60 000 
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452 

1 : 48 

larm gerektirdiği her çeşit 
masraflar 
EElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ve sair her türlü masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenleı*... Kabul edilmiştir. 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe teşekküllerine yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

453 

459 

476 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

26.2 

Lira 

1 000 

172 500 

103 400 

36 200 

5 000 

10 000 

1 000 

52 300 

5 000 

15 000 

200 000 

1960 
F. 
731 

741 

751 

752 

0 : 2 

İstimlâk ve satmalma bedelleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesine satmalma-
cak alet ve makinalar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt satmalma 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 566 211 

600 000 

168 000 

285 000 

REİS — Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

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

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe
ydi masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (21 748 791) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

REİS — Cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
P. 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bağışlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan devredilen nakit 
REİS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

19 708 790 

180 000 

110 000 

1 750 000 

REİS — İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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REİS ~-~ Kabul edenler... 
bul edilmiştir. 

Etmiyenier... Ka-

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdakİ 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde kargılığı .bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1958 bütçe yılına aidolup da Muhasebei Umu
miye Kanununun 93 neü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları 1958 yı
lı bütçesinde bulunan borçlar, 1960 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kısım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçla
rı faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

REİS — Kabul edenler... 
bul edilmiştir. 

Etmiyenier... Ka-

I : 48 26,2 
MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1960 büt

çe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı vari
datın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılında da de
vam olunur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30 . VI . 
1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 nen mad
desine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti Kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS —• Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . IV . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla-

1960 0 : 2 
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Ege Üniversitesi 1960 Bütçe kanunu lâyihası
nı açık reyinize arz ediyorum. 

Ankara ve İstanbul Üniversitesi bütçelerine 
reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullan
sınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1960 yık Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazabtası (i/456) 

REİS — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü .1960 yılı bütçesinin heyeti umumiyesi üzerin
deki müzakereler Maarif Vekâleti bütçesiyle ya
pılmıştır. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı 

Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 223 281 lira tahsisat verilmiştir. 

REİS -— Fasılları okuyoruz. 

F . 
201 

202 

203 

204 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 

Lira 
298 801 

445 700 

93 000 

668 
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206 

207 

209 

210 

221 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

t : 48 

ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

26.2 
Lira 
68 850 

11 500 

101 086 

•3 000 

10 200 

37 625 

4 500 

22 500 

73 000 

6 800 

29 750 

1 500 

.1960 
P. 
309 

311 

403 

407 

418 

419 

421 
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Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi, 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geliverilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 

Lira 
2 500 

175 800 

1 500 

10 000 

1 000 

8 000 

1 104 568 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu fasılda spor faaliyetleri
nin gerektirdiği masraflar olarak 1 104 568 
lira tahsisat kabul edilmiştir. Bu tahsisattan 
Güreş Federasyonuna 200 bin lira isabet etmek
tedir. Bu para ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
Yüksek Heyetinizce malûmdur. Güreş bizim 
tek millî sporumuz ve en büyük propaganda, va-
sıtamızdır. Münhasıran bu •spor, yüzümüzü 
ağartmaktadır. Bu durum muvacehesinde gü
reşe ehemmiyet vermemiz lâzımdır. Bu tahsisa
tı artırmak icaJbeder. Hariçte güreşlere giden 
güreşçilerimize seyahatte ve orada kaldıkları 
müddetçe yevmiye 16 lira verilmektedir. Bu 
para kifayetsizdir. îyi gıda almak ihtiyacında 
olan bir güreşçinin bu 1.6 lira ile maişetini te-
miu etmesi otel ve sair masraflarını ödemesi 
imkânsız bir vaziyettir. Bütün güreşçiler bu 
durumdan şikâyetçidirler. Yüksek Heyetiniz
den ve Maarif Vekâletinden rica ediyorum. Ba
dema güreşçilere ayrılacak paraların miktarı 
artırılsın. Hiç olmazsa 500 bin veya bir milyon 
liraya çıkarılsın, ki daima yüzümüzü ağartan 
bu spor şubemizin muvaffakiyeti devam etsin. 
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F. 
422 

423 

424 

425 

451 

460 

461 

501 

Spor muayene merkezleri umu
mi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Profesyonel kulüplerin spor 
faaliyetleri dolayısiyle ifası 
gerekli her türlü masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
»Spor malzemeleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
7258 sayılı Kanun gereğince 
futbol müsabakalarında müş
terek bahisler tertibi için icab-
eden her türlü-masraf lar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulu azaları umu
mi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Roma'da yapılacak Dünyâ 
Olimpiyatlarının her türlü 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 500 

605 000 

43 000 

1 300 000 

10 000 

10 000 

730 000 

3 000 
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Arkadaşlar, beynelmilel güreşlere iyi hazır- ; 

lan mamız ve güreşçilerimizi devamlı bir kam- i 
pa tâbi tutmamız lâzımdır. Bu da devamlı gü
reş kamplarının tesisi ile olur. Biz hariçle te
mas olacağı zaman ancak 15 - 20 gün evvel gü
reşçileri kampa sokuyoruz. Bu yüzden de mu-
vaffakiyetsizliklere uğruyoruz. Son defa Tah
randa yapılan güreşlerde birinciliği Ruslara 
kaptırdık. Bunun tek sebebi budur. Ruslar biz
den daha iyi hazırlanarak geldikleri için birin
ci olmuşlardır. Bu bakımdan bu işe ehemmiyet 
verilmesini ve mütaakıp bütçelerde bu tahsisa
tın artırılmasını muhterem Maarif Vekilimiz
den bilhassa rica ederim. 

REÎS — Faslı reyiniae arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1960 
F. 
502 

505 
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Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 100 

3 500 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz: 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (5 223 281) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

REÎS —• Fasılları okuyoruz. 

F. 

B - CETVELİ 

Umumi bütçeden yardım 
REÎS -— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devreden nakit 
•mevcudu 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 153 280 

101 000 

2 719 000 

250 000 

REÎS — îkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

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

MADDE ,3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1960 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1960 bütçe yılında da devam olunur. 
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REİS — Maddeyi reyinize arz ediyoranı. 

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

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve 365'6 sayı
lı Kanunun 19 neu maddesine giren hizmetlile
rine ait kadrolar, 'bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İc
ra Vekilleri Heyeti karari ile kadro alınabile
cek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldelki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle (birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kalbııl e'diilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30. V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazı
lı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1960 'bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tah'sisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar. 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1941 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kısım fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçları fasyma Maliye Vekâletince ak
tarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolavrsiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin ikinci faslına varidat, ddfter ta
raftan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 421, 423, 
425 nci fasıllarına tahsisat kaydedillir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-

: 1er... Kalbul edilmiştir. 

! MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 9 neu maddesi gereğince Merkez İstişare 
Heyetinin kalbul etmiş olduğu Futbol Profes-

] yon ellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi ge-
j reğinee profesyonel takımlar arasında yurt dâ-
| hilinde bölgesi içinde veya dışında yapılacak 

maçlardan elde edilecek brüt hâJsılatm % 5 i 
j amatör talkımlarla yapılacak maçlardaki brüt 
j hasılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hissesi 
j olarak tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işa

retli cetvelin ilgili faslına varidat, diğer taraf
tan (A/ l ) işaretli cetvelin alâkalı faslına tah
sisat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 9. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1960 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Beden Terbiyeci Umum Müdürlüe-ü 1960' 
yılı bütçe kanunu lâyihası açık reylerinize arz 
edilmiştir. 

Üçüncü lâyiha üzerinde reylerini kullanmı-
yanlar lütfen kullansınlar. Üçüncü lâyiha üze
rinde rey toplama muamelesi bitmiştir. 

7. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı }Bütçe 
Kanununa hanlı (A/l) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiktik yapılması hakkında kamın 

\ lâyihası 've Bütçe Encümeni mazbatası (1/530) 
(D 

REİS — Takrir var, okuyoruz. 

(1) 103 8. sayılı matbua saptın sonundadır. 
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Yüksek Reisliğe I 

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik I 
Üniversitesi ile Beden Terbiyesi Umum Mü-
düriüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet- I 
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka. 
nun iâyihaıannın ehemmiyetlerine binaen bir I 
an evvel kanuniyet kesbetmeleri için ruzııa- I 
meye alınarak müstaceliyetle müzakerelerini arz I 
ve ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Atıf Benderlioğlu 

REİS — Takriri kabul edenler.. Etmiyen- I 
ler.. Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesi üze- I 
rinde söz istiyeıı? Yok. Maddelere geçilmesini I 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et- I 
mıyenler.. Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1959 
malı yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin 435 nci (Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları) faslının 11 nci (Hastane
lerin öğretimi ilgilendiren masrafları ile yatak 
bedeli ve her çeşit masrafları) maddesine 
(673 315) lira ve 12 nci (Hastanede duyurula
cakların iyyecek bedelleri) maddesine (235 401) 1 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

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

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1959 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 5 nci (Eski yıllardan devreden nakit) 
faslına (908 716) lira ilâve edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Btmiyenler..- Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reyleri- j 
nize arz edilmiştir. ! 

. 1960 C : 2 
8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın-
la kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/528) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (20 000) liralık mü
nakale! yapılmıştır. 

P. Lira 
603 Talebe kantinlerine yardım 20 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzeme ona
rımı 

12 İnşaat Fakültesi 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalmacak makina, alet ve 
malzemeler 

12 İnşaat Fakültesi , 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miş tir. I 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir, 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS —• Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

(1) 104 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

9. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/529) (1) 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerin
de söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin 457 nci (istanbul'da yapılacak 
11 nci Avrupa Basketbol Şampiyonası umumi 
masrafları faslından 1 900 lira tenzil edilerek, 
206 nci (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğin
ce yapılacak zam ve yardımlar) faslının 30 ncu 
(ölüm yardımı) maddesine aktarılmıştır. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâvihanm heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

10. — Maarif Vekâleti merkez teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde tadadedi-
len merkez dairelerine (öğretmen okulları Umum 
Müdürlüğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 6331 ve 
6728 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 

(1) 112.8. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 

.1960 C : 2 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/416) (1) 

REÎS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti merkez teşkilât ve vazife

leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4113 sayı
lı kanunla değiştirilen birinci maddesinde tadad
edilen merkez dairelerine (öğretmen okulları 
Umum Müdürlüğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 
6331 ve 6728 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası
nın ehemmiyetine binaen, bir an evvel kanuni-
yet kesbetmesi için ruznameye alınarak müsta
celiyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Atıf Benderlioğlu 

REİS — Ruznameye alınması hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesi üzerin
de söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi vardır. Müsta
celiyetle görüşülmesi hususunu reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesinde tadadedilen merkez 
dairelerine (öğretmen okulları Umum Müdür
lüğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 6331 ve 6728 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti merkez teş
kilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanu
nun 4113 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desinde tadadedilen merkez dairelerine (öğret
men okulları Umum Müdürlüğü) ilâve edilmiş
tir. 

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

MADDE 2. — öğretmen okulları Umum 
Müdürlüsünün vazifeleri şunlardır : 

a) İlgili dairelerle iş birliği ederek öğret
men yetiştirme işlerini ihtiyaca göre plânlamak, 

(1) 108 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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b) Meslekî ve teknik okullar dışında öğ

retmen yetiştiren her derecedeki okullarla, Yük
sek İlslâm Enstitülerinin, eğitim, öğretim ve yör 
netim işlerini düzenleyip yürütmek, 

e) öğretmenlerin meslek içinde yetişmele
rini temin için gerekli tedbirleri almak, 

d) öğretmenlik meslekiyle ilgili faaliyet
lerde bulunan teşekküller ile gerekli iş birliğin
de bulunmak. 

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

MADDE 3. — öğretmen Okulları Umum Mü
dürü, Maarif Vekâleti tnzıbat Komisyonunun 
âzasıdır. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Maarif Vekâleti her derece ve 
çeşitteki okullara öğretmen yetiştirmek üzere 
uygun göreceği yerlerde öğretmen okulları açar. 

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

MADDE 5. — 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin (IV. Yüksek öğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar) 
bölümündeki Yüksek öğretmen Okulu, Gazi Or
ta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü, Balı
kesir Necati Orta öğretmen Okulu ve Eğitim 
Enstitüsü ile 6234 sayılı Kanunun 11 nci mad
desiyle, İlköğretim Umum Müdürlüğünün gö
revleri arasına alınmış olan ilk öğretmen okulla
rının idare, eğitim ve öğretim işleri öğretmen 
Okulları Umum Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

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

MADDE 6. — Yüksek -öğretmen okulu ve 
eğitim enstitüleri ile Yüksek İslâm enstitülerin
de ilâve öğretmenlik deruhde ede» öğretim üye
lerinin üniversite tazminatları kesilmez. 

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

MADDE 7. — Öğretmen Okulları Umum 
Müdürlüğü merkez teşkilâtına ait ilişik (1) sa
yılı cetveldeki kadrolar; 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin (1. merkez kuruluşu) 
kısmına eklenmiştir. 

1960 C : 2 
REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri

nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE,8. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (IV. Yüksek öğretim Genel Mü
dürlüğüne bağlı okul ve kurumlar) bölümün
deki Yüksek öğretmen Okulu, Balıkesir Necati 
Oıta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsüne 
ait kadrolarla aynı kanunu tadil eden 6331 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki Gazi Or
ta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsüne ait 
kadrolar ve 4926 sayılı Kanunu tadil eden 6234 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 6728 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki îlk Öğ
retmen okullarına ait bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin (IV ncü Yüksek öğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı okul ve kuramlar) bölü
mündeki, Yüksek Öğretmen Okulu, Gazi Orta 
öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü ve Balı
kesir Necati Orta öğretmen Okulu ve Eğitim 
Enstitüsüne ait ek görev tazminat kadrolariyle 
6234 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı ve 6728 sa
yılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvellerdeki ek gö
rev tazminatını gösterir bağlı (4) sayılı cetvel
deki kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik 
(5) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konul
muştur. 

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

MUVAKKAT MADDE : Bu kanuna bağlı 
(3) ve (5) sayılı cetvellere dâhil kadrolardan 
ilişik (6) ve (7) sayılı cetvellerde gösterilenler 
1 . IX . 1960 tarihinden evvel kullanılamaz. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinde meriyete girer. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

— 674 — 



t : 48 26.2 
REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. vKabul 

edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

11. — Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasina dair olaftı 
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki 
kanunda değişiklik yapılmasına dair 6331 sayılı 
Kanun ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmask hakkında 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/441) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolaıriyle merkez 

kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki kanun
da değişiklik yapılmasına dair 6331 sayılı Ka
nun ile 6418, 6419 ve-7001 sayılı kanunlara bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka-
sun lâyihasının ehemmiyetine binaen biran evvel 
kanuniyet kesbetmesi için ruznameye alınarak 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Atıf Benderlioğlu 

REÎS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Takrirde müstaceliyet teklifi var
dır, müstaceliyeti reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4923 
sayılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 6331 sayılı 
Kanun ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerde değişiylik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 

(1) 109 S. Sayılı matbua zaptın sonündadır. 

.1960 C : 2 
sayılı cetvelin (II. Maarif daireleri) kısmına 
6331 sayılı Kanunla eklenmiş olan ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı (İlköğretim müfettişleri); 
kadroları ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanunlar
la alman (Maarif müfettişi) kadroları kaldırıl
mış ve yerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar konulmuştur. 

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

*' MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinde meriyete jjirer. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir» 

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12. — Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve va
zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetveline 5980 sayılı Kanunla eklenip 
6331 sayılı Kanunla değiştirilen İmam - Hatip 
okulları kadrolarında değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/300) (1) 

REİS — Takrir var, dkuyoruz. 

Yıüiksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti teşkilâtı ve vazifeleri hakkın

daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna Ibağlı kadro cetve
line 5980 sayılı Kanunla eklenip 6331 sayılı Ka
nunla değiştirilen î-m-aım - Hatip okulları kadrola
rında değişiklik yapılmasına -dair olan kanun lâ
yihasının ehemmiyetine binaen bir an ervvel ka
nuniyet kesbetmesi için ruznameye 'alınarak müs
taceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Atıf Bıenderlioğlıı 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Ruznaaneye alınması 
kalbul edikriiştir... 

Heyeti uimuımiyes'i hakkında söz iatiyen? Yofc; 
Maddelere 'geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet talebi- de vardır. Müstaceliyetle 
görüşülmesi talebini. 'reylerinize arz ediyorum. 
Kabul* edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İ) 107 8. Sayılı matbua zaptın sonündadır. 
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Maarif Vekaleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetveline 5980 sayılı Kanunla eklenip 6331 
sayılı Kanunla değiştirilen imam - Hatip okul
ları kadrolarında değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Maarif Veöcâleti merkez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetveline 5980 sayılı Kanunun 
2 ncfi maddesiyle eklenen ve 6331 sayılı Kanunun 
1 nei maddesiyle değiştirilen İmam - Hatip okul
ları öğretmen ve memurlarına ait kadrolar kaldı
rılmış ve yerine ilişik (1) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolar eklenmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Vekâleti Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadrolarda değişiklik yapılmasına dair olan 5980 
sayılı Kanuna ibağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reylerinizle arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Buyurun, Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLİOÖLU 

(Yozgad) — Muhterem 'arkadaşlar, çalışma 
şevkimizi artıran yüksek alâkalarınızla kabul 
buyurduğunuz kanunlar, Bütçe kanunları ve 
Üniversite Bütçe kanunları için hepinize bü
tün Maarif camiası adına, üniversite camiası 
adına en derin minnet ve şükranlarımı arz eder 
sizlerin itimat ve teveccühlerinize lâyık bîr ça-
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lışma yılı içinde 1960 bütçesinin maarifimiz ve 
milletimiz için hayırlı olmasını niyaz ederim. 
(Soldan alkışlar) 

REİS — Ankara Üniversitesinin 1960 yılı 
Bütçe Kanununa (369) rey verilmiştir. (338) 
kabul, (31) ret. Kanun kabul edilmiştir. 

Istaribul Üniversitesi 1960 bütçe lâyihasına 
(319) rey verilmiştir. (298) kabul, (21) ret. 
Kanun kabul edilmiştir. 

1960 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanun lâyihasına (320), arkadaş oy vermiş, 
(301) kabul, (19) ret lâyiha kanunlaşmıştır. 

ö. — Nafıa Vekâleti 

13. Devlet Su İşleri Umum Müdürdüğü 
1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/458) (1) 

14. Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/465) (2) 

REİS — Nafıa Vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri, Devlet Kara
yolları Umum Müdürlüğü bütçeleri birlikte mü
zakere edilecektir. Heyeti umumiyeleri üzerinde 
söz -alanların isimlerini okuyorum... 

Nihat Sargmalp (Gümüşane), Adnan Çalık-
oğlu (Uşak), Attillâ Konuk (Antalya), Vedat 
Mengi (Niğde), Orhan Uygun (Afyonkarahi-
sar), Sait Erdinç (Van), Süleymen Kuranel 
(Gazianteb), Ahmet Yılmaz (Sivas), Osman 
Bibıoğlu (Konya), Sabalhattin Kadirbeyoğln 
(Gü'müşane), Ömer Başeğmez (Kayseri), Saim 
Kamömerlioğlu (Adana), Sabri Erduman (Er
zurum), Abdullah Köksel (Urfa), Orhan Kök
ten (Afyonkarahisar), Emin Soysal (Maraş), 
Tevfik Tığlı (İsparta), Rıza Tekeli (Adana), 
Dursun Akçaoğlu (Çankırı), Mehmet Haz'er 
(Kars), Hasan Tez (Ankara), Rauf Bayındır 
(Erzincan), Mehmet Delikaya (Malatya), Mus
tafa Altındoğan (Elâzığ). 

C. H. P. Meclis Grupu adına Nihat Sar
gınalp. 

C. II. P. MECLİS GRUPU ADINA NİHAT 
SARGINALP (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar, Nafıa Vekâleti bütçesi,,'bu sene de söz-

(1) 51. S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 50 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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cİe kabarık olarak umumi bütçenin dörtte bi- ı 
rinden fazla 'bir miktarla Yüksek Meclis hu
zuruna getirilmiştir. 

Her sene umumi bütçeye nazaran hemen he
men aynı nispeti muhafaza eden, bu kadar ka
barık bir bütçe ile yapılan işlerin; hukuki bakım
dan istinadettiği 'kanun ve mevzuuatmm mü
kemmeliyetini araştırmak ve bu 'bütçeyi sarf 
edecek: vekâlet teşkilâtlarının personel durum- I 
larınm rasyonel bir esasa 'bağlanıp bağlanma
dığını tahkik etmek ve nihayet yapılan işlerin 
lüzumlu ve lüzumsuz olduğunu, ucuza mı yok
sa pahalıya mı mal edildiğini ve iktisadi bir ne
tice sağlanıp sağlanmadığı cihetlerini muraka
be etmek, şüphesiz ki Yüksek Meclisin asli sa
lâhiyetleri içindedir. Bu asli salâhiyetini kul
lanırken Yüksek Meclis elbette ki titiiz davra
nacaktır. 

Şimdi bu hususlarda 'Nafıa Vekâletinin tu
tumunu on dakikalık zaman içinde özet olarak 
gözden geçirelim. 

Vekâlet vatandaşla para bakımımdan en ya
kın bir temasta bulunmasına rağmen dş yaptı
ranla iş yapanın hak ve 'hukukunu tanzim eden 
ve senelerden «beri kifayetsizliği 'bilinen 2490 
sayılı Artırma eksilme ve İhale Kanunu ha
len değiştirilememiştir. 

Diğer taraftan kendi bünyesi içinde kolay
lıkla tanzimi mümkün olan ve tek taraflı hü
kümleri ihıtiiva .ettiği için de vekâletle mütaah-
hitleri 'hemen hemen her işte daimî ilhtilâfa dü
şüren ve çoğunu da 'mahkemelik yapan Genel 
Şartnameyi 'dahi, günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek .şekle sokaımamıştır. Ve bu sebeple de 
vekâletle ihtilâfa düşen küçük sermayeli müta-
alMıi'tlerin, itirazlarının incelenip bir neticeye 
bağlanması anına kadar geçen zaman zarfında 
malî sıkıntılara düşmelerine ve hattâ sık sık 
görüldüğü gibi, iflâs etmelerine sehebolmuştur. 

Vekâletin büyük sermayeli müteahhitlerle gi
riştiği işlerde ise, aynı mevzuat kifayetsizliği yü
zünden ya mahkemelik olmuş veya tasfiyesi cihe
tine gidilmiştir. Mahkemeye intikal eden hemen 
her işin Vekâlet aleyhine neticelendiğini de be
lirtmek yerinde olacaktır. 

Yeri gelmişken hernen şu ciheti işaret ede
lim ki, Vekâletin büyük işlerde müteahhitlerle 
düştüğü ihtilâfların sebeplerinden başlıcalarmdan 
biri de, işin ihaleden evvel yapılması icabeden 
etüdlerinin tam ve mükemmel olarak yapılmama- I 
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sından ve binnetice işin keşfinin kanuni hat olan 
% 20 dâhilinde net bir şekilde hazırlanamama-
smdandır. Ne kaldı ki, tatbikat projeleri hazır
lanmadan avan projelerle işe başlanması, temel 
sondajları ve projeleri yapılmadan inşaata geçil
mesi, kifayetsiz ve yanlış etüdler neticesinde 
yollarda sık sık varyanta baş vurulması, güzer
gâh değiştirilmesi, müteahhitlere teslim edilen 
ocaklarda binlerce metre küb kum ve çakıl mal
zemesi yerine birkaç yüz metre küb malzeme bu
lunması, yarmalarda toprak hafriyatı yerine ka
ya hafriyatiyle karşılaşılması, ihtilâfların çıkma
sından doğrudan doğruya idarenin sebebolduğu 
konulardan bâzılarıdır. 

Neticede ister mahkemeye intikal etsin, ister 
tasfiyesi cihetine gidilsin kanuni ve hukuki mev
zuat günün ihtiyaçlarına göre tanzim edilmediği 
içindir ki, Vekâlet daima zararlı çıkmış, yani her 
sene kendisine tahsis edilen bütçenin bir kısmını 
hiçbir iş elde edemeden sarf etmek mecburiyetin* 

| de kalmıştır. 
Mevzuat konusunu kapamadan evvel Vekâlet 

halen yeni teşkilât kanunu çıkaramadığı için sa
lâhiyet ve personel dâvasını da halledemediğini 
işaret etmek isteriz. Teşkilât kanunu; yeni kuru
lan İmar ve iskân Vekâletiyle olan münasebet
lerini tâyin edebileceği gibi, bilhassa, yeni kad-
rolariyle yevmiyeli personelin yatırımlardan pa
ra almasını da önliyecektir. Yevmiyeli perso
nelin yatırımlardan para alması mahzurlarını 
her sene uzun boylu izah etmiş olmamıza ve bil
hassa Bütçe Encümeni Başkanı Sayın Halil Im-
re'nin bile ısrarla, artık bu sarfiyatın yatırım
lardan mutlaka çıkarılması lüzumunu belirtmesi
ne rağmen, Vekâlet bu konuda halen bildiğinden 
şaşmamaktadır. Bunda da kendi bakımından hak
lıdır. Zira Vekâletin birtakım lüzumsuz masraf
lar yüzünden çok kabarık olan % 25 ten fazla 
idari masraflarını başka türlü gizleme imkânla
rını bulamamaktadır. Mübalâğalı gibi gözüken 
% 25 idari masrafların bulunuş hesabını geçen 
sene uzun boylu izah etmiştik, o günden bu ya
na durumda salâha doğru bir değişiklik olmadı
ğına göre bu sene de idari masrafın % 25 ten 
artık olduğunu söylemekle bir mübalâğa yapma
dığımız anlaşılmış olur. 

Nafıa Vekâleti yaptığı işlerin lüzumlu veya 
lüzumsuz olduğunun, diğer bir deyimle ehemmi, 
mühimine tercih ederek işleri bir sıraya koyma
sının dayandığı sebepleri de açıklaması ve bu se-
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beplerin mâkul olması icabeder. Vekâletin yaptı
ğı bâzı işlerde maalesef bu cihete riayet etmediği 
ve bilâkis birtakım partizan tesirler altında kal
mayı tercih ettiği görülmektedir. Meselâ bugün 
arkasına su dolmaya başladığı haber verilen ve 
sandal saf ası sürmeye davet edilen bir Sille Ba
rajı, sırası gelmeden partizan baskı neticesi ya
pılan bir inşaattır. Zira evvelâ iki ihale yapılıp 
"bilhara emanet olarak devam edilen ve 4,5 mil
yondan fazla bir paraya mal edilen Sille barajı 
kuru bir dere üzerinde yapılan bir tesistir. Bu 
barajın, selleri önliyeceği ve sulama yapacağı 
söylenmektedir. Bu barajın inşa edildiği kuru 
dere gibi sel getiren ve alt kısmında sulamaya 
müsait daha fazla araziye sahip yüzlerce, binler
ce kuru dere ve hattâ sulu dere vardır. Bu gibi 
kuru veya sulu dereleri çok uzağa gitmeden etra
fımızda görmek dahi mümkündür. Meselâ iki se
ne evvelki sel ile 50 den fazla vatandaşın ölümü
ne sebebolan ve Ankara'nın içinden geçen Hatıp-
deresi, Sille kuru derecinden fazla sel getirir, daha 
fazla arazi sular. Sellerin, erozyonun muhtelif 
cinslerine sebeboluşu ile bir beldenin halkını 
yoksulluğa ve sefalete mâruz bırakıp hicrete 
sevk eden öyle dereler vardır ki, meselâ bunlar
dan biri Oltu çayı, ve meselâ bir diğeri Erzin
can'ın Batı ovasını tahribeden Çardaklı çayı gibi 
bunlardan birinde yapılacak bir baraj veya bir 
tesis .Sille barajının temin edeceği menfaatlerin 
çok üstünde menfaatler temin edebilir. 

Görülüyor ki, Vekâlet birçok işlerde olduğu 
gibi Sille barajında da maalesef partizan görüş
lerini, mütehassısların ndktai nazarlarından üstün 
tutmuş ve bu suretle de Nafıa hizmetlerini umu
mun menfaatinden ziyade partizan menfaate gö
re ayarlamıştır. 

Vekâlet bâzan işleri zamansız yapmaktadır i; 
diyoruz. Diğer bir misal olarak da, Sille barajı j| 
gibi istanbul boğaz köprüsünü de zikretmek is- ı 
tiyoruz. m 

\ 
Keşfi 440 milyon lira olarak ilân edilen köp

rünün bu miktar para ile yapılabileceğine inan- J 
mak mümkün değildir. Zira Nafıa Vekâleti 1950 
den beri hiçbir inşaatı ilk keşif bedeliyle yapıp 
neticelendirmediği, bilhassa büyük tesislerin 
hepsinde olduğu gibi 3 - 4 misli bedele mal et
tiği göz önüne alınırsa Boğaz köprüsünü 440 
milyon liraya değil belki 1,5 - 2 milyar liraya 
mal edeceği kendiliğinden meydana çıkar. 
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Şimdi üçüncü konuyu ele alacağız : 
Nafıa Vekâleti yaptırdığı işleri çok, hem de 

pek çok pahalıya mal etmektedir. Geçen sene 
misalimizi demiryolları inşaatından almış ve bu 
inşaatın hakiki maliyetten iki mislinden fazla 
bir pahalılıkla yapıldığını rakamlarla izah et
miştik. Bu sene de karayolları inşaatını ele ala
cak, aynı nispette pahalıya mal ettiğini kendi 
resmî neşriyatı ile ispat edeceğiz. Bu resmî neş
riyat Karayolları Umum Müdürlüğünün Ekim 
1959 da neşrettiği bülteninden alınmıştır. 

Burada bir noktayı esefle işaret etmek zo
rundayız ki karayollarının bu seneki bütçe ra
porunda Devlet ve il yolları birbirine eklenerek 
yekûn yapılmış ve bu suretle Karayolları Umum 
Müdürlüğünün yaptığı işlerin azlığı ve beher 
kilometresinin maliyetinin pahalılığı gizlenmek 
istenmiştir. Harcamalarda ise il ve köy yolları
na harcananların yekûnu alınmış ve maliyet he
sabının bulunması bir muamma haline getiril
miştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz evvelâ, Nafıa Ve
kâletinin propaganda ve öğünme konusu yap
tığı karayollarında, her sene sarf edilen muaz
zam paralar karşılığında yapılan işlerin gittik
çe azaldığını yine kendi rakamları ile ispat ede
lim. 

Yeni standart yol sistemine girildiği 1949 
senesinde karayollarına 58 milyon lira sarf edil
miş, 2 269 kilometre yol ya yemden yapılmış 
veya bozuk yollar iyi vaziyete getirilmiştir. 

1950 de 55 milyon sarf etmiş, 1 964 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

1951 de 84 milyon sarf etmiş, 1 421 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

1952 de 133 milyon sarf etmiş, 2 297 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

1953 te 148 milyon sarf etmiş, 646 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

1954 te 139 milyon sarf etmiş, 405 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

1955 te 240 milyon sarf etmiş, 763 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 
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1956 da 282 milyon sarf etmiş, 1 193 kilo

metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

1957 de 376 milyon sarf etmiş, 681 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

1958 de 413 milyon sarf etmiş, 873 kilo
metre yol ya yeniden yapmış veya bozuk yolları 
iyi vaziyete getirmiştir. 

Yekûn : 1 891 000 000 lira, 10 243 kim. 
Bu 10 sene içinde sarf edilen 1.9 milyar lira

ya karşı ancak 10 243 kilometre yol ya yeniden 
yapılmış veya bozuk yol iyi vaziyete getirilmiştir. 

Görülüyor ki her sene bir evvelki seneye na
zaran para miktarı artmış olmasına rağmen ya
pılan iş bir evvelki seneye nazaran azalmakta
dır. 

Paradaki artışla işteki azalış, 1951 yılı ile 
1958 yılı arasında mukayese edersek görülür ki 
para miktarı 1951 yılma nazaran 4.8 misli art
mış olmasına rağmen 1958 de," 1951 deki iş ka
dar dahi yol yapılamayıp ancak 873 kilometre 
yol yapılmıştır. 

Şimdi Karayolları Umum Müdürlüğünün 
beher kilometre yolu kaça mal ettiğini ve her 
sene bu miktarın nasıl arttığını görelim. He
men işaret edelim ki 1950 den evvel yolların 
standartları düşüktü, şimdi ise yüksektir gibi 
bahanelerin önünü almak için mukayesemizi yi
ne 1951 yılı ile 1958 yılı arasında yapacağız. 
1951 de beher kim. yol 59 000 liraya mal olurken 
1952 » » 59 000 » » 
1953 » » 213 000 » » 
1954 » » 345 000 » » 
1955 » » 315 000 » » 
1956 . » » 235 000 » » 
1957 » » 552 000 » » 
1958 » » 493 000 liraya mal olmuş
tur. 

Görülüyor ki, 1951 yılma nazaran 1958 de 
bir kilometre yolu 8 misline maletmektedir. Hal
buki bu iki yıl arasında resmî istatistik bülteni
ne göre pahalılık nespeti iki mislini geçmemekte 
altın fiyatlarına göre 3 mislini geçmemektedir. 
Hal böyle olunca Karayolları Umum Müdür
lüğü yol inşaatını hakiki mahiyetinden 25-3 misli 
pahalıya malettiği anlaşılmış olur. 

Bir noktayı dikkat nazarlarına arz edeceğim. 
Burada, yollara sarf edilen diye okuduğum pa
ralar yalnız yolların inşası için harcananlardır. 
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Halbuki hakikatte bu paralardan çok fazla olan 
Karayolları Umum Müdürlüğünün bütçelerini 
zikretmek hattâ bunlara Amerikan makina yar
dımını da ilâve etmek lâzımdır. O zaman beher 
kilometre yolun maliyetinin okuduğumuz rakam
lardan da çok daha kabarık olduğu anlaşılmış 
olur. 

Bu da gösteriyor ki, Karayolları Umum Mü
dürlüğünün 1951 den 1958 yılma kadarki çalış
ması rasyonel bir çalışma değildir. 

Nafıa Vekâletinin işleri ilk keşif bedellerinin 
birkaç misline maledilişleri yalnız karayolların
da vâki olmamakta, ayni zamanda su işlerinde, 
yapı işlerinde, demiryol ve liman inşaatlarında 
bu netice görülmektedir. 

Müsaade ederseniz Nafıa Vekâletinin işleri
nin iktisadi neticeleri hakkında da kısaca fikir
lerimizi arz edelim. 

Biz o kanaatteyiz ki, Nafıa Vekâleti, yapı, 
demiryol, liman, su işleri, kara ve havaryolları 
gibi bir memleketin imar ve kalkınmasında 
büyük rol oynıyan tesis ve müesseseleri, zaman 
zaman ve yer yer partizan zihniyete uyarak yap
maktan kaçınıp memleketşümûl bir organizas
yonla yerinde ve zamanında yapmış olsa idi daha 
verimli ve daha iktisadi neticeler elde edilmiş 
olurdu. 

Karayolları yanında, demiryol inşaatına hız 
verillmesi, başlanılan demiryollarının bir an ev
vel ikmal edilerek işletmeye açılması, nehir ve 
kanal nakliyatlarına el atılması, karayolları şe
bekesinin günün ihtiyaçlarına göre yeniden taÎL-
zim edilmesi muhakkak ki çok iktisadi neticeler 
doğurabilirdi. Meselâ benzin, mazot gibi akar
yakıtın büyük bir kısmı ve otomobil, kamyon 
gibi taşıt vasıtalarının hemen hepsinin dışardan 
temini zaruri olan karayol trafiği ile, kömür 
gibi tahrik kuvveti, vagonlarının ve raylarının 
bir kısmı memleket dâhilinde temin edilen de
miryol trafiği arasında tercih, daha doğrusu 
yekdiğerini takviye münakaşası daima yapıla
bilir. Hele askerî bakımdan bu kanunun, liman, 
iskele, hava meydanları gibi meselelerde daha da 
ciddî ele alınması icabederdi. 

özet olarak kanaatimiz şudur ki, Nafıa Ve
kâleti, bütün vekâletler; bu arada bilhassa Millî 
Müdafaa, Ziraat, Sanayi, Ticaret, Koordinas
yon, İmar ve İskân vekâletleri mütehassısların
dan müteşekkil bir heyet eliyle; her ziyaret edi
len şehre atiye dağıtılır kabilinden serpiştirme 
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birtakım işler yapmak zihninden uzak, Türkiye-
şümûl yapılmış bir iş pragramı üzerinde rasyonel 
bir çalışma yapmış olsa idi, her sene artan vekâ
letin bütçe paralarını daha verimli işlere sarf 
eder. Bugünkü gibi mühim bir kısmını heder 
etmiş olmazdı. 

Grup adına görüşlerimizi kısaca arz eder
ken, Nafıa Vekâleti teşkilâtının amelesinden 
mühendisine kadar ve idari kısımlarda çalışan 
bütün fedakâr elemanlarının, siyasi baskılar ya
pılmasa daha iyi çalışacaklarına ve daha çok ve
rim sağlıyacaklanna emin olarak, bu fedakâr 
personele teşekkürümüzü sunmak en büyük zev
kimiz olduğunu belirtmek isteriz. (Sağdan, alkış
lar.) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Himmet 
ölçmen. 

DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU 
ADINA HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çok 
muhterem ve sevgili arkadaşlarını, vatanımı
zın yıllar boyu hasretini, milletimizin yıllar
dan beri İstırabını çektiği büyük inşa ve te
sislerden mühim bir kısmını Karayolları, Su İş
leri, yapı işleri, limanlar, demiryolları ve hava 
meydanları gibi çeşitli faaliyet bölümleri halinde 
vatan sathına yaymaya muvaffak olan Nafıa Ve
kâletinin icraatı on dakikalık kısa bir zaman
da hulâsa etmenin müşkülâtını sizler de takdir 
buyurursunuz. 

Nafıa Vekâleti bütçeleri 1950 den itibaren 
birbiriyle yarış yapan rakamlar halinde te-
zâyüdederken, diğer taraftan bu rakamlarla 
mütenasibolarak teknik, mimari ve iktisadi kıy
met halinde eserlerde Türk milletinin emrine 
ve hizmetine arz edilmektedir. Bu sene iki mil
yar 77 milyon lirayı bulan ve yeni bir hız ve 
hamlenin müjdelerini getiren 1960 bütçesinden 
dolayı Hükümeti Grupumuz adına tebrik ve 
takdir etmeyi bir vazife sayarız. (Soldan alkış
lar.) 

İktisadi istiklâl savaşımızın bir cephesini 
teşkil eden büyük nafıa faaliyetini, teknik 
bilgi ve tecrübeleriyle ve vatanseverlikleriyle 
realize etmiye muvaffak olan Nafıa Vekâleti 
camiasmdaki mühendis, mimar ve teknik per
sonelle idarecilere ve eli nasırlı, alnı terli Türk 
işçisine huzurunuzda keza teşekkür etmeyi bir 
vazife sayarım. (-Soldan bravo sesleri.) 

Bu seneki bütçede Yüksek Meclisçe geçen 
sene temenni edilen bâzı hususatın nazarı iti-
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bara alınmış olduğunu memnuniyetle müşalıe* 
de etmekteyiz. Bunlardan bir kısmı : 

1. İl yolları bakımının imkân nispetinde 
karayollarına devri , 

2. Köy içme suları mevzuunun daha rasyo
nel bir şekilde halli, 

3. Vilâyet nafıalarının daha geniş teknik 
imkân ve cihazlarla cihazlanması. 

4. Teşkilât Kanununun hazırlanması; 
5. Teknik personel yetiştirilmesi; 
6. Teknik barem konularıdır. 
1960 bütçesinin en mühim karakteri il ve 

köy yollariyle köy içme suları mevzuuna son 
derece önem verilmiş olmasıdır. Bu iki mevzu 
refah ve saadeti köye kadar ulaştırmanın yegâ
ne yolu ve vasıtası olacaktır. 

1950 den bugüne kadar 10 senede köy iç
me sularına ceman 196 milyon lira sarf edil
miş ve geçen sene 29 milyon lira olmasına 
mukabil yalnız bu sene için 129 milyon lira 
konmuş olması, işin ehemmiyetini tebarüz et
tirmeye kâfidir. Keza köy yollarına geçen se
ne 70 milyon konduğu halde bu sene 300 mil
yon fazlasiyle 370 milyon oluşu, Devlet yolla
rında olduğu gibi yeni bir köy yolu ve köy 
kalkınması, seferberliğinin ilânı mânasına gel
mektedir. 

Bu vesileyle Demokrat Parti iktidarının 
memleketin iktisaden gelişmesinde, sosyal ha
yatın ileri bir seviyede inkişaf ve idamesinde, 
iç ve dış emniyetin muhafazasında çok büyük 
rolü olan ve memleketin kan damarı, can da
marları mesabesinde olan karayollarından da 
biî nebze bahsedeyim. ı 

Karayolları memleket şümul iktisadi etüdlcr, 
trafik sayım ve tahminleri, malzeme araştır
maları gibi teknik çalışmaların yardimiyle vo 
rantabiletisi en yüksek olan işler öncelikle ele 
almak suretiyle programı yürütmektedir. 

Karayolları 900 milyon liraya yaklaşan aza
metli bir makina parkiyle 971m.ilyon 185 bin 
liralık bu seneki bütçesiyle bugüne kadar 27 
bin kilometrelik Devlet yollarından, memleketin 
belkemiği mahiyetinde olmak üzere 16 120 ki
lometrelik yolu standart bir hale getirmiş, ge
ri kalan kısmını da kademeli bir programa 
tâbi tutmuştur. 

1950 de yaz kış geçit veren yolların uzunlu
ğu 17 bin kilometre iken şimdi 40 bin kilomet
reye yükselmiştir. Asfalt yollar ise 1 624 Km. 
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1. D. S. İşlerinin 1970 senesine kadar prog

ram gayesi. 
— 15 milyon dönüm arazinin sulanması, 
—• 5 milyon 890 bin dönüm arazi ile, 
Bin aded şehir ve kasabanın ve köyün taşkın

dan korunması, 3 770 dönüm bataklığın kuru
tulmuş bulunması. 

2 250 kilovat takat ile senede 7 milyar kilo
vat saat elektrik enerjisinin üretilmesi. 

Susuz köy bırakılmaması.. Şeklinde hulâsa 
edilebilir. 

Bunun için 17 milyar liraya ihtiyaç vardır. 
Millî gelirdeki artışla bunun karşılanacağı 

düşünülmektedir. Bugüne kadar 3 517 183 lira
lık su işlerine girişilmiştir. 

- Yeraltı suları -
1962 senesine kadar ilmî esaslara dayanarak 

hidrolojik ve jeofizik usullerle bütün ovalarımı
zın yeraltı suları tesbit edilmiş olacaktır. Ceman 
(16 790 800) hektar arazide (658 500 000) met
re mikâp su rezervi temin edilmiş bulunmakta
dır. 

Bugüne kadar 700 aded kuyu açılmıştır. 78 i 
artezyendir. 168 i kuru. 

Bu sene 150 aded işletme kuyusu açılması 
plânlanmıştır. Köylerde 242 derin kuyu açıl
mıştır. 

Programdaki yeni barajlar : 
Almus, Kesikköprü, Siteler, Selevir, Çar-

mıklı, İbrala, Ereğli, (Elveriz) barajları. 
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den 6 200 Km. ye yükselmiştir. Daimî bakım 
altındaki yollar 19 166 Km. den 47 790 Km. ye 
çıkmıştır. Köprüler 289 adedden 1 317 ye yük
selmiştir. Nakil vasıtaları adedi 29 binden 99 
bine çıkmıştır. Trafik hacmi 557 milyon taşıt 
Km. muhassalasmdan 1 milyar 192 milyona yük
selmiştir. 

Devlet serbest yolları 165 120 
Devlet geçit yolları • 26 820 
İl yollan 33 700 
Köy yolları ilk hedef 150 000 halen 

50 bin inşa halinde. 
Eğitim sahasında 3 184 teknik personel ye

tiştirilmiştir. 

Devlet Su İşleri : 
1. Yağmur, terimi. 
2. Devlet Su İşleri su yokluğu ve su çok

luğu gibi birbirine zıt iki problemi çözmeye uğ
raşmaktadır. 

Su işinin ciddiyetle takibettiği iki yol vardır. 
„ 1. Memleketi muhtelif coğrafi havzalara 

ayırarak bu coğrafi hudutlar dahilindeki imkân
ları etüd ederek, bunları yalnız günün ihtiyaç
larına göre sarf etmek yerine kabili istifade âzami 
potansiyelini tesbit etmek suretiyle iktisadiyatı
mızın enfranstrüktürünü teşkil eden memleket 
kaynaklarının tam istismarını temin etmek ve 
yanlış kullanılmasına meydan vermemek. 

2. Memleketi fiilen mevcut insan topluluk
ları zaviyesinden mütalâa ederek muayyen be
şerî hudutlar dâhilinde ihtiyaçları tesbit etmek 
ve bunları icabında bu beşerî hudutlarla mu-
kayyedolmaksızın mevcut imkânlarla karşılamak 
veya bu ihtiyaçları karşılıyacak imkânlar yarat
mak. 

Bugüne kadar yapılan tetkikler göstermiştir 
ki, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü suyu potan
siyeli hale ve istikbale kifayet edecek bir kıy
mettedir. En kurak bölgelerde dahi susuzluk ıstı
rabının halinin mümkün kılınacağı günler gele
cektir. 

Ancak, suyun bulunduğu yerele kullanılması 
yerine nerede ihtiyaç varsa oraya götürülmesi 
mümkün olacaktır. 

Suyun gitmiyeceği yer oİmıyacağı gibi to-
pografik imkânsızlıklara rağmen sulanmıyan 
arazi de olamıyacaktır. 

Memleketimiz dünyada nüfusu on çok artan 
bir memlekettir. 

Erozyon programı : 
Tabiatı insan ve hayvan müdahalesinden ko

ruyarak kendi haline bırakmak suretiyle nebati 
ürünlerinin teşekkülüne imkân vermek, saniyen 
dejenerasyonun şiddetli olduğu yerlerde suni 
ağaçlama ve otlandırma suretiyle tabiata yardım 
etmekten ibarettir. ^ ^.^ 

1950 den beri Nafıa bütçeleri için mütezayit 
bütçe dedik. Bu ımütezayiit bütçe sözümüz hiçbir 
esasa istinadettıirilmeden istihza ile karşılandı. 
Şimdi istihza sırası bize geldi. 

Şu vakıalara toplu bir göz atalım. 1945 ten 
1960 yılına kadar Nafıa Vekâleti, Karayolları, Su 
İşleri için Nafıa bütçelerine konan tahsisat ra
kamlarını ve bunların umumi bütçeye nazaran 
yüzde nispetlerini huzurunuzda arz edeceğim. 
Sene 194Ş Karayollarına 4 milyon 900 bin lira 

» 1950 » 53 » 
» 1960 » 971 » lira 
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Nihat Bey dikkat buyuruyor musunuz? Su İş

lerine gelince : 
Sene 1945 Devlet Su işlerine 800 bin lira 

» 1950 » » » 21 milyon lira 
» 1960 » > » 059 » » 

Bunların umumi bütçeye nazaran % nispet
leri ise : 
Sene 1945 Umumi bütçenin % 6,24 ü 

» 1950 » » % 9,85 i 
» 1960 » » % 28,59 udur. 

ıBu yıl umumi bütçemiz 7 .milyar 266 milyon 
liranın % 28 i olmak üzere 2 milyar 277 milyon 
lira tamamen memlekettin nafıa işlerine tahsis 
edilmiş 'bulunmaktadır. Bu devri hangi tarihte 
görmüştür, Türk milleti? Bu devri hangi tarihte 
görmüştür, Türk vatanı? 

MEHMET HAZER (Kans) — Bu kadar pa
rayı hangi devinde görmüştür Türk milleti? 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Paranın 
kıymetinden dem vuruyorsunuz. Ve paranın kıy
metini 100 misli, 200 misli düşürünüz fakat bu 
100 misli, 200 misli artışı bir türlü nakzedemez-
&iniz. 

C. H. P. «sözcüsü, burada çıktı, bâzı tenkidler-
de (bulundu. Vatan sahillerini, 6 000 kilometreyi 
bulan hudutlarımızı, sahillerimiizi donatmamış ol
saydık; küçük bulduğunuz Sille Barajının ya
nında 10 misli, 20 misli ıbüyüklerini yapmamış 
olsaydık yerden göğe 'kadar haklı olabilirlerdi. 
Ama, tenkidde devam ve ısrar etti. Sille Barajm-
daki tenkidlerinde ne kadar haiksıız olduklarını 
huzurunuzda .bir kere daha (ispat edeceğim. Diğer 
tenkidlerinde olduğu gibi bunda da haksızdırlar 
ve hattâ yalan söylemektedirler. 

Evvelâ Sille Barajının hesapları rantabl de
ğildir diyor. 

Sille Barajına biz başlamadık. Meşhur Bru-
ner'in proje ve etüdleriyle kendileri bu işe başla
dılar. Ama bunlar düşünürler, plân yaparlar; fa
kat iş yapmayı bilmedikleri için 15 senede realize 
edemezler, işte onların realize edemedikleri bu işi 
sıraya 'koymamak suçu Demokrat Partiye ait de
ğildir; kendilerine aittir. Bunu da her şeyde oldu
ğu gibi geri bıraktılar. Bu işi de bizler yapmak 
suretiyle Allahın inayetiyle iıkmal ettik. 

Geçen s<ene şöyle diyordu : Bu .baraj, bu Ku-
rudere suyu nereden gelecek? Bu para boşuna 
harcanmış olur. 

Bu sene gördük, işte resmi, buyurun, bakın. 
Sille Barajının hakiki fotoğrafı. 300 - 350 metre 
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küib su, 44 metre irtifadan akıyor. Bir yağmur, 
iki karda dolmuştur. Bu suretle fiilen yalanları 
ortaya çılkmış bulunuyor. (Sağdan, «Kim yalan 
söyledi» şasileri) Dolmıyacak dediniz, doldu. 

Bu sene Bütçe Encümeni Yüksek Meclisçe ge
çen sene temenni edilen ıbâzı husuısatı nazarı iti
bara almış idi. Raportörler olarak Bütçe Encü
meni adına yaptığımız tetkikleri tesbit etmiş bu
lunmaktayız. Bu sene raportörleriniz olarak çok 
eiddî tetkikler yaptık.- Şimdiye kadar maalesef 
muhalefetin bir defa aklına getirip ziyarete te
nezzül ettiğini görmedik. Biz raportör olarak lâ-
boratuvarları, atölyeleri geamiş, tetkik etmiş ve 
neticelerini tesbit etmiş bulunmaktayız. Ve bütün 
grup arkadaş I anımıza tavsiyeye şayandır. Bu 
Akköprü civarında gerek karayollarının, gerek 
su işlerinin tesis etmekte oklukları hattâ yal
nız Türkiye çapında değil, beynelmilel Çapta 
ve ahvalde onların da üstünde olan ve onla
rın da fevkinde olan mesailerini hatırlatmak 
isterim. 

Barajlar plânsız, projesiz yapıldı diyorlar. 
Arkadaşlar, daha henüz barajlar yapılmadan 
bunların nyıketleri, minyatürleri yapılmak su
retiyle suların akımı, mihaniki, arkeolojik, je
olojik gerekli bütün etüdlerinin yapılmakta ol
duğunu, karayollarımızda toprak mihanikinin 
ve diğer tahlillerinin nasıl yapılmakta bulun
duğunu, nasıl lâboratuvarlarda' bunların ince
lendiğini arz etmek isterim. Hesapsız, kitapsız 
sarf edilen paralar, hesapsız kitapsız yapılan 
işler tamamen bir vahim eden ibarettir. Eserle
rimiz memlekette, milletin gözü önünde büyük 
çapta arzı endam etmektedir. Barajlar ayrı li
manlar ayrı, karayolları ayrı, su yolları ayrı, 
büyük Devlet yolları, köy yolları ayrı, yeraltı 
suları ayrı bir varlık olarak milletin huzurun-
dadır. Yıllardır bu milletin hasretini çektiği 
Konya ovası gibi, Muş ovası gibi, kuraklıktan 
dudakları çatlıyan insanların yıllarca bekledi
ği artezyen suları bugün fışkırmaktadır. Bu 
artezyenlerle... 

YAŞAR ALHA'S (Urfa) — Nerede artez
yen ? 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — İşte se
nin Urfa'ndaki Haran'd a. 

YAŞAR ALHAS (Urfa) — Yok öyle bir 
şey. 

REİS — Yaşar Bey, ihtar cezası veriyorum. 
HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Urfa'da, 
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Haran'da, Akçakale'de görmediniz mi"? Bire
cik köprüsünü geçebilir miydiniz? (Soldan; al
kışlar) Yıllardan beri memleketi Şarkı yok, 
Garbı yok dediniz. Daha düne kadar bu köprü
ler yapılmadan nice servetleri, gelinlik genç 
kızları bu nehirler sürükleyip götürmekte de
ğil miydi? (Soldan; alkışlar) Ve bugün Allah 
'kısmöt ederse büyük Fırat üzerindeki büyük 
Geban barajım da yapacağız. Ve Haran ova
sını sulamak şerefi de Demokrat Parti iktida
rına nasiıbolacaktır. 

Yaylak civarındaki küçük santralini kur
mak suretiyle bizzat Urfa ve Haran'nı elektrik 
enerjisini temin edeceğimiz günler yakındır. 
Urfa'yı sizlerden daha çok iyi bilir ve dertle
riyle, ihtiyaçlariyle sizlerden çok daha fazla 
meşgulüz. 

1960 bütçesinin en mühim karakteri il ve 
köy yolları ile köy içme sukr ı mevzuuna önem 
verilmiş olmasıdır. Bu iki mevzuu köye kadar 
ulaştırmak partimizin bir vazifesi olmuştur. 
1950 den bugüne kadar 10 senede 196 milyon 
lira sarf edilmiş ve geçen sene 29 milyon lira 
ayrılmış olmasına mukabil bu sene 129 milyon 
konmuş olması bu işin ehemmiyetini tebarüz et
tirmeye kâfidir. Köy yollarına geçen sene 70 
milyon lira konmuşken bu sene 300 milyon lira 
faz! asiyle 370 milyon lira konuşu Devlet yol
larında olduğu gibi yeni bir köy kalkınması ve 
seferberliğinin işaretidir. Kendi devirlerinde 
köy yollarına bir kuruş koymayı âdet etmiyen 
bir iktidar, köy sularına keza bir kuruş koyma
yı âdet etmiyen iktidar 300, 370 milyonları köy 
yollarına koyunca, bugünkü iktidara dil uzat
ması insafla, idrakle, izanla kabili telif olmaz 
arkadaşlar. 

Karayollarının faaliyet ve inkişafını biraz 
evvel arz ettim. Kendi hususi otolariyle Avru
pa'dan teşrif buyururlarken Yugoslavya yol
larından geçmişler ve görmüşlerdir. Yunanis
tan'ın yollarını görmüşlerdir. Bir Tür'k olarak 
millî şerefinize müracaat ediyorum. (Sağdan; 
şahsiyat yapma, sesleri) Türk yolları mı güzel
dir, yoksa Yunanistan yolları mı güzeldir? So
ruyorum, kendilerine. 

Daimî bakım altındaki yollar 19 166 kilo
metreden 47 790 kilometreye yükselmiştir. 

Gerek karayolları ve gerekse il yolları de
mokrat iktidarın büyük faaliyetleri neticesin
de memleketteki motorlu nakil vasıtaları 29 
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binden 99 bine yükselmiştir. Sarf ettiğimiz pa
raların yerine masraf; yerine sarf edilmez de 
bu yollar bu eserler yapılır mı? 

iktisadi kalkınma, fiilî kalkınma, fiilî terak
kiler nasıl tahassul eder? 29 bin durup durur
ken 99 bin nasıl olur. 

Memleketteki trafik kesafetinin beş, on, on 
beş misli arttığını ilmî etüdler göstermektedir. 
Nafıa Vekâletinin gerek su işleri, gerek yapı 
işleri, gerek karayolları, gerek demiryolları ve 
gerekse limanları tamamen verimli bir iktisadi 
plâna istinaden yapılmaktadır. Elimizde beş 
senelik, on senelik plânlar mevcuttur. Bu plân
ları ecnebi mütehassıslar dahi takdirle karşıla
mışlardır. Demiryolları ve limanları müessese
si sessiz fa'kat vukufla çalışmakta, memleketin 
en ücra köşelerine kadar faaliyet elini uzat
maktadır. İşte Samsun Limanı, işte Trabzon 
Limanı, İşte İskenderun Limanı, işte Haydar
paşa Limanı, işte Salıpazarı Limanı, işte Alsan-
cak Limanı, işte İskenderun Limanı ve dana 
sabaha kadar sayabileceğimiz iskeleler, barınak
lar... Parasız mı yapıldı bunlar? Bedava mı ya
pıldı bunlar? 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Hulâsa, 
memlekette muazzam bir iktisadi istiklâl sava
şı yapan ve milletçe ve Hükümetçe istikbalimi
zin temini bakımından hazırlamış olduğu büyük 
eserlerin bir cephesini teşkil eden Nafıa Vekâ
letinin çalışmaları, tarih boyunca beklenilen 
eserlerin büyük bir kısmına bizleri ulaştırmış
tır ve inşallah yakın bir zamanda hepsini ger
çekleştirecektir. Bu eserleri görerek Halk Par
tisine mensup vicdanlı arkadaşların yakın za
manda bu hakikatleri kabul edeceklerini umu
yoruz ve bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Soldan; bravo, sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Adnan Calıkoğlu. 
ADNAN CALIKOĞLU (Uşak) — Muhterem 

arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına konuşan Sayın Nihat Sargınalp Nafıa 
Vekâleti siyasetini umumi olarak tenkid ettiler. 
Ben bu umumiyet üzerinde durmıyacağım. 

Ancak, şimdi benden evvel, Demokrat Parti 
Grupu adına konuşan sayın arkadaşımızın ten-
kidlerine bir iki cümle ile cevap vermeyi sözü
mün öncüsü olarak arz edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım, sayın sözcü, sözle

rine bir kaziye ile başladılar. Biz bir iktisadi 
istiklâlin savaşçısıyız, dediler. Benim kanaati
me göre bu yeni değildir, bu savaş siyasi istik
lâlin kazanıldığı günden, 1943 ten başlamış ve 
1950 tarihine kadar devam ve tahakkuk etmiş
tir. (Soldan, maşallah sesleri, gürültüler) An
cak, Demokrat Parti iktidarı bu eserleri devam 
ettirmek vazifesini üzerine almış, ve onu devam 
ettirmekle kendisini vazifeli görmüştür. (Allah 
Allah sesleri, soldan gürültüler ) 

Muhterem arkadaşlarım; Demokrat iktidarın 
nedense, bir özentisi var; yaptığı işleri, harcadık
ları paralarla hesabetmek gayretindedir. (Sol
dan, nasıl hesabedilsin sesleri.) (Kilometre ile 
sesleri.) Yapılan işleri, elle tutulur ve istihsale 
matuf bir şekilde millete arz etmek lâzımdır. 
Bakınız bir misal arz edeyim: Yapılan plânlara 
göre; 18 barajın, Türkiye'de yapılmasına girişi
len bu 18 barajın projelerinin maliyet bedeli 
nedir biliyor musunuz, 2 milyar 100 kusur mil
yon lira, Bugün, bitirildiği iddia edilen ve gü
ya istihsale arz edildiği söylenen (Soldan, şüp
he mi ediyor sunuz sesleri.) 8 barajın maliyeti 
ise 1 miyar 900 küsur milyon liradır. Yani arada 
10 baraj açık vaziyettedir. 

Sonra, arkdaşlar, istihsale matuf kelimesini 
kullandım. İstihsale matuf şudur: Barajdan 
maksat; şeddi çekeceksin, arkasından suyu birik
tireceksin, suyu düşüreceksin, enerji istihsal 
edeceksin. Ne oldu? Yapılan brajların arkasında 
toplanan sular bugün istihsale matuf olarak top
rağı sulıyamaz durumdadır. Bu bir hakikattir. 
Sulama varsa o da çok cüzidir. 

Nafıa Vekâleti bültenlerinde vardır: Sulama 
kapasitesi şu kadardır; bugün şu kadar sulan
maktadır. Lütfen istatistiklere bir g'öz atınız. 

Suyu düşürdükten sonra istihsal edilen elek
triğin istihsale matuf olması için fabrikasyon 
lâzımdır. Şu kadar milyar kilovat istihsal ettik 
diyorsunuz; hangi fabrikaya gidiyor? Fazla ce
reyanları toprağa gömmek mecburiyetinde kalı
yorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, köy su işleri bu sene 
129 mijyoiı lira yani geçen seneye nazaran 100 
milyon lira fazlalıkla bir tahsisat ayrıldığından 
bahsettiler. Bunu memnuniyetle kargılarız, an
cak bu tahsisatın siyasi mülâhazalarla ve siyasi 
maksatlarla heder edilmemesi lâzımdır. (Sol
dan, siyasi değil sesleri.) 
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REİS — Adnan Bey, vaktiniz tamam, cüm

lenizi bağlayın. 
ADNAN ÇALIKOĞLU (Devamla) — Bakı

nız arkadaşlar, siyasi değil diyorsunuz. 1957 se
çimlerine tekaddüm eden günlerde Uşak'ta De
mokrat Parti Başkanı ve Demokrat Parti millet
vekilleri Hakkı Gedik köy köy dolaşarak sula
rınızı yaptıracağız diye boru tevzi etmiştir. Uşak 
Valisinin şu yazısı 1957 seçimlerinden evvel Ku-
reş köyüne verilen boruların keyfî olarak veril
diğinden bahsi]e iadesini emretmektedir (Sağ
dan alkışlar ) 

REİS — 4, 5, 6 ve 7 nei lâyihalarda reyle
rini kullanmıyaular lütfen 'kullansınlar. 

Buyurun Attilâ Konuk. 
ATTİLÂ KONUK (Antalya) — Çok muh

terem arkadaşlarım; ben beş dakika gibi kısa 
bir zamanda teknik bakımdan arkadaşlarıma 
cevap verecek değilim. Zaten sözcü arkadaşı-
'îıırz bu mevzuda gerekli izahları, va'k'tin müsa-
adesti nispetinde, yapmış bulunmaktadır. Ben 
Demokrat Parti hükümetlerinin nafıa politi
kasına karşı Halk Partisinin tutumunu biraz 
incelemek istiyorum. 

Sene 1950. Seçimler kazanılmış ve aradan 
ancak üç ay geçmiştir. Ulus Gazetesinde bîr ya
zı: Demokrat Partiye millet rey Verdiğinden 
dolayı pişmandır. Çün'kü bunlar değil yeni iş 
yanmak, Halik Partisinden teslim aldıklarını 
dahi muhafaza edemiyeceklerdir. 

1950 den itibaren plânlar projeler hazırlan
mış temeller a'tılımıya başlamıştır. Bu temeller 
atılırken milletin Demokrat Parti ile 'bir oldu
ğunu gören Halk Partisi hem bunları baltala
mak hem 'de milletin gözünden düşürmek iste
di. Misal mi ? işte bir nutuk: «Temel atma tö
renleriyle ölünüyorlar, insaf ediniz bir günde 
500 milyonluk taahhüde giren ihaleler yapan 
'bir iktidarın ciddiyetine mercimek kadar aklı 
olanların inanması İmkânı var mıdır? Bunlar 
seçmenleri aldatmak ıejm baş vurulan manevra
lardır. Dikkat edin, gözünüzü açın, (hepimiz ik
tidar başındakilerin manevralarına kurban ola
biliriz.» (Soldan kim söylüyor sesleri) Reisleri 
söylüyor. Eğer burada seçmenleri aldatmak is-
tiyen varsa bizler deâil sizlersiniz. Zira bugün 
ortaya çı'kmış ve sizîn sözcüleriniz tarafından 
da tasdik edilmiş olan eserlerimizi ve zamanla 
bizim haklı olduğumuzu sözcüsü gibi, millet de, 
Halk Partisi de kabul etmiş 'bulunuyorlar. Biz 
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sizden tebrik ve taltif beklemiyoruz. Beklemi
yoruz ama şunu da istemek hakkımızdır, bizim 
değil, milletin hakkıdır, hakikaten aldanmışız, 
siz çalışmayı biliyormuşsunuz, birçok şeyler 
yaptınız, eserlerini? millete «hayırlı ve oğurlu ; 
olsun deseydiniz biraz olsun gönlümüz ferah- i 
lardı. Fakat arkadaşlar bunu da yapmadınız, 
bunu da esirgediniz. (Sağdan politîka yapıyor
sun sesleri) 

Ben söyliyeyîm, bir hafta evvel Antalya'da 
(kongreniz yapıldı, hatırlarsınız^ oraya bir me
saj gönderildi, o mesajda ne diyordu Reisiniz? 
Ben Antalya'yı hazine olarak keşfetmiştim.. 
1943 de geldi. Niçin geldiğinin sebebini de biz 
'biliriz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyonkaralhisaı-) — 
Ne imiş o sebep, söyle. 

ATTÎLÂ KONUK (Devamla) — Diyor ki, 
şu efsanevi kalkınmadan Antalya'da bir eser 
görmedik. Kaş yolu da yapılmamış. Bunu bir 
gazete yazmış olsaydı, belki hata etmiş olabi
lirdi. Ama bunu kulaklar dinledi. Bakın An
talya'ya neler yapıldığını ben size söyliyeyinı. 
Karayollarına 37 milyon, 27 milyon köy ve il 
yollarına, 10 milyon su işlerine, Paşanız bir şey 
yapılmadı diyordu, 1958 - 1959 arasında taş
kından korumak için 41 milyon 307 bin, 'köy iç-
nıe sularına 879 milyon, yeraltı sularına 272 
milyon, ,1959 da taşkından korunmaya 20 mil
yon 643 bin lira, köy ve il yollarına 323 bin 
lira, bu suretle ceman su işlerin'e 65 milyon 
424 bin lira, Serik sulaması var. 160 milyon 
lirava eılkaca'k. Bunun içinden 10 milyonu İha- I 
le edilmiştir. Bunlar Antalya'da yamlmıvan de
diğiniz işlerden tekstil fabrikası 60 milyon li
ra. Kepez Bidro - Elektrik, santrali 30 milyon 
lira. Kauçuk fabrikası 4 mîlvon lira. And Bir
lik fabrikaları 3 milyon, Fümigatuar 750 bin. 
Etüdleri tamamlanmış, arsası alınmış, temeli 
Nisanda atılacak. 1961 Haziranında açılacak. I 
Kapasitesi 4 bin ton karpit, 8 000 ton ferrokronı I 
fabrikası •maliveti altmış beş milyondur. Ben 
şehiir içi asfaltlarını savmadım, köy mekteple
rini saymadım; elektrik tesislerini saymadım.-
O halde bunlar nedir1? Yalan mı1? Hayır. 

övle ise ortada bir hilafı lıakîkat vardır. I 
Burada •ımmalhM'e ettik. O da Halâ Halk; Par- I 
tililer birbîrilerini aldatarak beyanlar verdirti- . 
yorlar ve ancak kendileri inanıyorlar. Ama mil- • 
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leti kandıramıyorlar, Paşaya yalan söylüyorlar, 
Paşa da hilâli hakikat beyanda bulunuyor. 

Bir parti lideri işittiklerini, duyduklarını 
tahkik etmeden ceffel kalem beyanat verdiğini 
tahmin etmezdim. Ben bunu ciddi bir hareket 
olarak telâkki etmiyorum. 

Bakın sözcü ne diyor; evet yapılmış işler 
var, fakat partizanlık ve rantabilite düşüklüğü 
de var. Paşa yapılmış işler yok diyor. Grup 
sözcüsü var diyor, ama şu bu. Evvelâ kendi 
aralarındaki bu tezadı düzeltsinler. 

Karayollarının maliyeti yükseliyor ve yapı
lan işler azalıyor dediler. 

Siz bizim yaptığımız yollardan hiç geçmedi
niz mi?. Yol yapılıyor değil m i l Siz ona ba
kın. Sizin bâzı arkadaşlarınız geçen gün İrak'
tan İran'dan misal gösterdiler. Bizim parti olarak 
istikametimiz orası değil. Gitmek istediğimiz he
defler başkadır. Bize inanmıyorsanız, gözleri
nize inanmıyorsanız, bize sık sık misal verdiği
niz Avruya gazetelerinin bu mevzuda yazdıkla
rına bakınız. Size yabancı matbuattan alınmış 
bir metin okuyayım : 

(25 . II . 1960 tarihli Milliyet gazetesinden) 
«Güney-Avrupa'nın en iyi yolları Türkiye'de» 

Times gazetesinin dünkü nüshasında, (Deve
lerin yerinin petrol borularının aldığı yer) h&ş-
lıklı Türkiye ile ilgili bir makale çıkmıştır. 

Gazete bu makalede Anadolu'da (girişilen 
kalkınma hamlelerine temas etmekte ve Türki
ye'nin Güney Avrupa'nın en iyi yollarına sa-
hibolduğumı yazmaktadı* r. 

Times Antalya civarının Akdeniz'de ikinci 
bir Riviera olmaya namzet bulunduğunu da 
kaydetmektedir. Gazeteye göre artık Anadolu'
ya medeniyet nüfuz etmiştir. 

Bunu görmemek, şahidolmamak sizim şiarı
nız beyler. Vazgeçin bu zihniyetten. Gördük
lerinizi ifadeden ürkerseniz sonra bu millet sizi 
toptan inkâr edecektir. (Soldan alkışlar) 

REİS — Lâyihalara reylerini kullanmıyan 
arkadaşlar varsa lütfen kullansınlar. Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

Vedat Mengi. 
VEDAT MENGÎ (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım; vaktin kısalığı dolayısıyle yazdık
larımı 'özet halinde okuyacağım, özür dilerim. 

Nafıa işleri en çok tekniğe ve müspet ilme 
dayanan işlerdendir. Fakat her nedense bizde 
bu Vekâletin çalışmalarında bir gelişi güzellikj 
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hâkimdir. Meselâ : Geçen sene T. B. M. M. in
şaatının tamamen bitirilmesi için 12 milyon lira 
tahsisat istenmiş, bu para verildiği halde geçen
lerde yine Yüksek Meclisten bu inşaatın ta
mamlanabilmesi için ayrıca 7416 sayılı Kanun- | 
la 11 milyonluk yeni bir tahsisat, daha alınmış- ! 
tır- * . . .' I 

istanbul Opera binası inşaatının ikmali için 
de geçen yıl sahne ve sair işleri de dâhil bütün 
inşaatın tamamlanması, bitirilmesi için 25 mil
yon istenen tahsisat verildiği halde bu defa tek
rar bu iş için' aynı esbabı mucibe ile 50 milyon
luk yeni bir tahsisat istenmektedir. Kanun tek
lifi Nafıa, Encümenindedir. 

Bu Vekâletin bitirmiş olduğu işlere de bir göz 
atarsak çok calibi dikkat şeyler görürüz. Mese
lâ : Barajları ele alalım : 

, 1. Seyhan barajı : Keşfi 96 milyon iken 
428 184 bin liraya mal olmuştur. 

2. Sarıyer barajı : Keşfi 120 milyon, mali
yeti 272 milyondur. 

3. Hirfanlı barajı : Keşfi 100 milyon, ma
liyeti 416 milyondur. 

4. Akçay Kemer barajı : Keşfi 90 milyon, 
maliyeti 316 milyondur. 

Muhterem arkadaşlar; barajlarda inşaata 
başlandıktan sonra fennen proje değişikliği yap
mak mümkün olmadığına göre maliyet artışla
rının bu kadar farklar göstermesi bu Vekâle
tin çalışmasında başlangıçta hakiki rakamların 
ve maliyetin verilmediği kanaatine varmak 
icabeder. 

Burada şunu belirtmeyi bir vazife bilirim. 
Bu işlerde çalışan Türk mühendisinin ilmî kud
ret ve kabiliyetinden zerrece şüphem yoktur. 

Bu durumun sırf küçük politik maksatlar 
•neticesinde tahassul ettiğine kaaniim. Büyük 
işleri mümkün olduğu kadar ucuz göstermek 
ye bunda da muvaffakiyet ariyan yanlış bir gö
rüşün hâkim olduğuna kaaniim. 

Arkadaşlar; Nafıa Vekâletinin şehir içlerin
de yaptığı yollarda diğer müesseselerle koorcli-
ne bir çalışma da yoktur. Yollar yapılır, as
faltlar dökülür, iyi bir yol yapıldı diye mem
nun olursunuz. Bir de bakarsınız ki yağmur su
larının menfezleri eksiktir. Veya ihtiyacı kar
şılamaz, elektrik, havagazı, su, telefon idarele
ri bu asfaltı yer yer tahribeder, yollar yeniden 
bozulur. (Misal; Karayollarının Ankara'da yap
tığı yollar.) 
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Arkadaşlar, yapılan yolların sağlamlığı da 

dikkati çekmektedir. Meselâ yollar için ayrılan 
bakım masrafları her sene artmaktadır. Bu se
ne bütçeye beher kilometre için 2 500 lira ba
kım masrafı konmuştur. Bu da pek tabiî yolla
rın maliyetini yükseltmektedir. Bugünkü mas
rafların sabit kaldığı kabul edilirse 10 senede 
beher kilometrenin bakım masrafı 25 000 lira
yı bulacaktır ki, bu da küçümsenecek bir rakam 
değildir. Zira 10 000 kilometrelik yolun 10 se
nelik bakım masrafı 250 milyon liraya baliğ ol
maktadır. 

Arkadaşlar, il yolları gösteriş maksadını is
tihdaf etmektedir, tatmin edici değildir. Geli
şigüzel yapılmaktadır. Misal olarak karayolla
rının yaptığı Niğde - Bor arasındaki asfalt 
yolu verebilirim. Bu yol işletmeye açıldıktan 
bir ay sonra geçen vasıtaların tazyikiyle ondüleli, 
tırtırlı bir hal almıştır. Bu yüzden millet pek 
yakında eski tozlu yolu arar hale gelecektir. 

Nafıa hizmetleri Menderes'in 26 . X I I . 1947 
de söylediği gibi (Devlet elinde her işi çifte pa
haya mal eden tutum ve gelişigüzel lik âdeta 
sistemleşmiştir.) formülünde hulâsa etmek müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlar, DSİ bu sene Hükü
metin aldığı bir kararla köy içme ve İska su iş
lerini de Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
vazifeleri arasına alınması yerinde ve isabetli 
bir karar olmuştur. Hiç olmazsa bu sayede ih
tiyaçlar tesbit edilmiş olacak ve bu işler belki da
ha iyi yapılmış olacaktır. Bugün valilerin elin
de köyleri V. C. ye geçmeye zorlıyan bu baskı 
vasıtası hiç olmazsa önlenmiş olacaktır. Temen
ni ederiz ki Devlet Su İşleri mahallî partizan
ların bu baskılarına alet olmaz. Membaı belli 
olmıyan, keşfi yapılmamış işler için binlerce li
ralık künk boru satıtfalmaz. 

Arkadaşlar, bu işleri partizan baskılardan 
kurtarmak lâzımdır. Bundan kurtardığımız gün 
işlerin daha rasyonel ve daha verimli olacağın
dan hiç şüphe etmeyiniz. Memleket imkânlarını 
heba olmaktan kurtarmış olursunuz. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS —• Vekil. (Soldan, alkışlar) 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Sam

sun) — Muhterem arkadaşlar, mümkün merte
be kısa, fakat lüzumu kadar konuşmak ve temas 
edilen noktalara işaret etmek istiyorum. Bilhas
sa muhalefet mebusları arkadaşlarımızı dinledik-
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ten sonra hangisinden cevaba başlıyayım diye 
düşündüm. Fakat Grupa duyulması icabeden 
saygı neticesi Grup sözcüsünden cevap vermeye 
başlamayı muvafık buldum. 

Bence bâzı vazifeler vardır. Bunlar nankör 
hizmetler ve güç vazifelerdir. Bana öyle geli
yor ki, Muhalefet Grupu Sözcüsü Nihat Sar-
gmalp'm üzerine aldığı vazife, nankör bir va
zife ve başarılması gayet güç. Bir grup sözcüsü 
olarak buraya gelecek ve kendi söylediklerine 
kendisi de inanmıyacak. Bu, zor iş. 

Niçin yapar? Nihat Sargmalp mutlaka bu va
zifeyi almaya mecbur mudur? Değildir. Ben bu
rada Halk Partisi Grupu adına kanuşan arka
daşlarımı dinledim. Burada küçük bir hatıramı, 
tahdisi nimet kabilinden, arz edeceğim. Maarif 
Vekili olduğum sıralarda 1952 - 1953 bütçe mü
zakereleri sırasında Halk Partisi Grupu adına 
kendisini şu anda hürmetle ve rahmetle yâdetti-
ğim Reşat Şemsettin Sirer konuşmuştu. Gerek 
Bütçe Encümeninde ve gerek Umumi Heyette 
hakikaten haklı ve mutlaka yapıcı olmasına dik
kat ederek konuşmuş ve bizim arkadaşlarımız 
üzerinde de derin izler bırakmıştı. Bunu hpy-
lece arz ederek rahmetli arkadaşımızı da anmaya 
fırsat bulmuş oluyorum. 

Şimdi Nihat Sargmalp evvelâ bence samimî 
değildir. 

Avni Doğan (Ankara) — Ne hakkınız var? 
Samimî olup olmadığım nereden biliyorsunuz? 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK İLERİ (Sam
sun) — Efendim, siz gelirsiniz bu yapılan işler 
yanlıştır, israftır, pahalıdır, dersiniz. Biz de bu 
sözleriniz için samimî değildir, dediğimiz zaman 
ne hakkınız var, dersiniz. Barajlarımızın mali
yetlerinin çok üstünde olduğunu söylersiniz. İş
te ben bunların samimî olmadığını ispat edece
ğim. 

Sözcü arkadaşımız diyor ki, bu teşkilâtta bu
lunan arkadaşlar fedakârdır, çalışkandır ve sai
redir. Kendilerine muhabbet ve şükranlarımı 
arz ederim. Fedakârlıktan, ve saireden bahseder, 
kendilerine muhabbet, hürmet ve şükranlarınızı 
ifade edersiniz. Bunu aynen Vedat Mengi de 
söylüyor, bunu aynen Adnan Çalıkoğlu da söy
lüyor. Bu çalışan arkadaşlar ilimlidir, feragat
lidir, fatanetlidir.. Bütün bunları söylüyorlar. 
Ondan sonra diyorlar ki, başlanan işler tetkik-
sizdir, keşifleri düzgün değildir, sondajları ya
pılmamıştır.. Yani, bütün bu işleri, tetkikleri, 
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sondajları, keşifleri yapan şu fukara Tevfik 
ileri midir? (Soldan, alkışlar, bravo, sesleri) 
Yani siz burada bizzat mühendis, fen, ilim adam
larının yaptıkları ve Türk milletinin muhabbetle 
karşıladığı işleri iki paralık edeceksiniz; ondan 
sonra döneceksiniz, politik düşünce ile, bu işleri 
yapanlara, büyük kütleye; amelesinden umum 
müdürlere kadar hürmet ve teşekkürler suna
caksınız. Aynı şekilde talebeyi iyi yetiştiremi-
yorsunuz, talebe şöyle oluyor, böyle geri vaziyet
tedir, diyeceksiniz, sonra da fedakâr Türk öğret
menini politik endişelerle öveceksiniz. Çocukla
rımızı yetiştirenler, terbiye edenler, muhterem 
öğretmenlerimiz değil midir? 

Nafıa işlerini kimler yapıyor? Amelesi, mü
hendisi, umum müdürü, bütün nafıa personeli. 
Biz ne yaptık, biz arkadaşlara, sadece bunlara 
imkân verdik. Yani sizlerin iktidarda iken ya
pamadığınızı yaptık. 

AVNİ DOĞAN (Ankara) — Bir sual sora
cağım. 

NAFIA VEKlLÎ TEVFlK ÎLERÎ (Devam
la) — Sözlerimden sonra suallerinize cevap ve
receğim. Aynı arkadaşlar, aynı mühendisler, ay
nı kadro. Kabul etmek lâzımdır ki, bugünkü 
kadromuzun içinde yarısından çoğu dünkü kad
rodur. Dünle bugünkü iş farkı. Asıl fark bura
da. işte burada iktidarlar kendini gösteriyorlar. 
imkân... Mühendise imkân verdik, Türk mühen
disine imkân verirsen harika yaratır. Bugün bu 
harikaları yaratmanın saadetini hisseden ve 
milletin duasını alan Türk mühendisi, iktidarı
nız zamanında mükellef amele çalıştırmaya mec
bur tutulan ve milletin bedduasına hedef olan 
aynı Türk mühendisidir. O halde tenkid, müs
pet menfi, ne olursa olsun geliyor buraya, söy
lüyor. Hepsine cevap vereceğim. Ama niçin bu 
kadar tenkitten sonra merdane inip gitmiyor
sun, jurnal ediyorsun, asfalt bozuk diyorsun. 
Ben mi yaptım? (Sağdan, mesul sensin sesleri) 
Evet mesul benim. Niğde - Bor yolundaki as
faltın bozukluğundan mesul benim. Ama jurnal 
ediyorsun, mühendis asfaltı iyi yapmadı, diyor
sun. Dönüyorsun, diyorsun ki, tebrik ederim. 
Kötü yaptığı için mi tebrik ediyorsun? (Soldan, 
bravo sesleri alkışlar) Kötülüğe ben mi teşvik 
ettim? (Soldan, bravo sesleri) Bu samimiyet de
ğil. Hakikaten Niğde - Bor yolunda bir kötülük 
varsa Vedat Mengi'den rica ederim, benimle 
teşriki mesai etsin, bu kötülüğü yapan teknisi-^ 
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yen mi, fen memuru mu, asfaltçı mı, yakasından 
tutalım. Kötülüğü yapanı bulalım ve muktaza-
sım yapalım. 

Samimî değiller, rica ederim samimî olsun
lar, samimiyetten memlekete hayır gelir, yal
nız hayır gelir. Ama bunu yapmazlar. 

Vedat Mengi arkadaşımız, köy içme suları
nı Devlet Su İşlerinin yapmasından memnuni
yet duyar, tebrik eder. Teşekkür ederim. Biz de 
bunun iyi olacağına inandığımız için yaptık. 
Bu meselede de bizim anlayışımızla sizin anla
yışınız arasında fark var. Biz geriye kalan on 
bin köyün içme suyuna kavuşması meselesinin 
teknik bakımdan güç olduğuna kaaniiz. Vilâyet 
teşkilâtiyle bunları yapamayacağımıza kaaniiz. 
Suyun uzaktan gelmesi, suyun yeraltından çık
ması, bunu bugüne kadar getirdiğimiz 24 bin 
köy suyu gibi mahallî teşkilât ve valilerle halle-
demiyeceğimize kaaniiz. Onun için bunu elimi
zin altındaki çok sağlam bir teşkilâtla yapalım 
dedik ve kanun getirdik. Ama siz diyorsunuz 
ki; böylece vatan cephesi, partizan tesirlerden 
köy suları kurtulur. Bunu diyorsunuz. Demek 
ki, valiler eliyle yapıldığı zaman partizan tesir
ler var. Ama Devlet Su işleri Umum Müdür
lüğü eliyle yapılırsa olmıyaeak. 

Ama demin konuşan Nihat Sargmalp, Sille 
Barajının, Seyhan Barajının bütün barajların 
hepsinin partizan bir zihniyetle yapıldığını ifa
de etti. Evvelâ siz aranızda anlaşın. Sözleriniz
de tezadolmasın. Arkadaşlar, sizin kafanızda 
bir partizan zihniyet var. Onun için tezada dü
şüyorsunuz. Bizim işlerimizde partizan hiçbir 
zihniyet yoktur. Partizan zihniyet bizzat sizde 
vardır; her sözünüz partizan bir zihniyetin ifa
desidir. (Soldan, alkışlar) 

Nihat Sargmalp temas etti, «Sözde kaba
rık olan bütçeler» dedi. Bütçemiz kabarıktır, 
bunun sözdesi yok. Yani kabarık olmasını be-
ğenmiyebilirsiniz ama, neden sözde kabarık di
yorsunuz? Evvelâ kabarık olduğunu kabul edin, 
ondan sonra kabarık olmasını beğenmiyorsanız 
bunu tenkidedin. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Nafıa Vekâle
ti bir yandan Millî Müdafaa ile, bir yandan ge
niş mikyasta ziraatle ve zirai sanayi ile ve top-
yekûn millet ve memleketin iktisadi kalkınma
sına birinci derecede müessir olan hizmetlerin 
vekâletidir. Binaenaleyh bu memlekette hakika
ten bir iktisadi hareket, iktisadi kalkınma var 
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mı, yok mu? diye düşündüğümüz . zaman bu 
memleketin Nafıa Vekâletinin bütçesi nedir di
ye bakmak icabeder. 

Adnan Çalıkoğlu arkadaşımız, Himmet ölç-
men'e, «İktisadi istiklâl mücadelesi yeni değil
dir» dedi. Elbette... Bütün bu mücadeleler İs
tiklâl Mücadelemizi kazandığımız anda başlar. 
Ama bilhassa iktisadi mücadelemiz bitmedi. Ve 
hattâ daha çok devam edecektr. İstiklâl Müca
delemiz bitti, istiklâlimizi v kazandık ama kazan
dığımız istiklâli muhafaza edebilmek için iktisa
di mücadelemizi de kazanmak iktiza eder. Bu
nun için de çok iş yapmak lâzımdır. Bugün yap
tıklarımızdan daha çoğunu yapmak lâzımdır. 
(Soldan, bravo sseleri) 

Arkadaşımız derler ki, «Bunlara biz başla
dık, siz ancak bıraktığımız yerden devam etti
riyorsunuz.» Hakikat öyle değil. 

Mademki iktisadi kalkınmada Nafıa Vekâle
tinin büyük rolü var, müsaadenizle birkaç nok
taya alâkanızı çekmek isterim. 

Umumi bütçelerimizin 1950 ye kadar takib-
ettiği seyir malûm; 1945 de 603 milyon, 1950 de 
1 milyar 480 milyon. Görülüyor ki, bu iki ta
rih arasında bir artış var, iki misline yakın bir 
artış. Nafıa Vekâleti bütçelerinin bu bütçe için
deki artışlarını arz edeyim : 1945 de % 6,24, 
1946 da % 8,15, 1947 de % 7,53 e düşmüş, 1948 
de % 7,86, 1949 da % 8,95, 1950 de ise % 9;85 
tir. Yani, % 6,24 ten % 9,85 e çıkmıştır. 

1950 de bütçe 1 milyar 400 milyon. Bu yıl ise 
7 milyar 600 milyon. 

Bir de bizim iktidarımız zamanında, Nafıa 
Vekâleti bütçelerinin bu umumi yekûn yanın
daki artışlarına bakalım : 

1951 de 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 12,65 
% 17,34 
% 19,49 
% 19,70 
% 23,45 
% 24,15 
% 26,11 
% 27,10 
% 26,08 

Nihayet bu sene yüzde 29 a varıyor. Bir yan
dan bütçe dev gibi artıyor, bir yandan da bu 
bütçe içinde Nafıaya ayrılan para, âdeta umum 
bütçenin üçte biri nispetinde artıyor. İşte bugün
kü iktisadi mücadelemizin dün bırakılan yerden 
devam etmediğini, hele o hızla hiç devam etme-
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diğini âdeta yeniden başlarcasma çok büyük bir 
hızla devam ettiğini bu rakamlar çok tipik bir 
şekilde ispat etmektedir. Rakamlar veriyorum 
arkadaşlar. «Bir özenti var» diyorlar, «iğleri pa
ra ile ölçmek istiyorlar» diyorlar. Bırakalım 
bunları, para bir tarafa, işleri iş ile ölçelim. Son
ra arkadaşlar, bir huyları var. Geçenlerde Asım 
Eren İstanbul'da ve bütün Türkiye'de yapılan 
istimlâk muameleleri bakımından Namık Gedik 
arkadaşımızın verdiği rakamları küçümsemek 
için dedi ki, «Bugün paranın değeri zamanımıza 
göre 15 misli düşüktür. Bizim yaptıklarımızla 
kıyaslarsanız, sizin yaptıklarınızı 15 misli aşağı 
olarak hesaplamanız lâzım.» Fakat Nihat Sar-
gmalp burada bir hesap yaptı. 1951 ile 1958 
arasındaki maliyetleri tesbit etti. 1951 e nazaran 
1958 de maliyetin 4 misli olduğunu ifade etti. 
Madem ki, fiyatlar 10 - 15 misli artıyor, 1951 
41e 1958 arasında maliyetlerin de 4 misli artabi
leceğini niçin kabul etmiyorlar? 

Bakın 1951 ile 1958 arasından bahsedildi. 
Senelerden beri bahsettiğiniz dayanılmaz fiyat 
artışının, pahalılığın bu yolların maliyetinde 
hiç tesiri yok mu? Yollarımızı pahalıya malet-
tik; yani parayı israf ettik, suistimal ettik. Bun
da fiyat artışlarının, amele yevmiyesinin, kulla
nılan malzemenin falan tesirleri yok. Böyle bir 
fiske ile, toz duman olacak bir tenkidi ben, dü
nün iktidarı ve bugünün muhalefetine yakıştıra
madım. Artış nedir? Bunu devamlı olarak söy-
liyeeeksiniz. İşinize gelince 15 misli, gelmezse 2 
misli, olmaz böyle şey. 

Efendim; Nihat Sargmalp güzel bir şey vaz'-
ediyor. Yapılan işler lüzumlu mu lüzumsuz mu, 
ucuz mu pahalı mı, yerinde mi değil mi? Bun
ları tetkik etmek Meclisin asli vazifesidir, diyor. 
Burada kendisiyle beraberim. Her mebusun va
zifesi bu olmak icabeder. 

Bunları söyledikten sonra insan bekliyor, bir 
şeyler getirecek, falan ucuz, falan pahalı, diye
cek diye bekliyor. Arkadaşımız hemen bu bekle
diğimiz şeyden bizi mahrum etmenin esbabı mu-
eibesi olarak diyor ki, «Bunları on dakikalık za
man içine 'nasıl sığdırayım.» Beyefendiler, bura
daki samimiyetsizliğe de işaret etmek isterim : 
Nafıa bütçesi Bütçe Encümeninde 3 gün konu
şuldu. 30 arkadaşımızın lâaikal 10 tanesil muhale
fet partisi mebusu olarak konuştu. Bizi dinliyen 
samiin ve yarın gazetelerden okuyacak vatandaş
lar da muhalefeti burada sık ıboğaz ettiğimizi zan-
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nedecelkler. 2 milyarlık Nafıa Vekâleti bütçesinde 
muhalefet sözcüsüne 10 dakikalık söz veriliyor di
yecekler. Nafıa Vekâletinin iki milyarlık bütçe
sinin müzakeresinde Grup Sözcüsüne 10 dakika
lık zaman veriliyor, ne insafsızlık. Hakikat bu 
mudur .arkadaşlar? Meseleleri biz yalnız burada 
mı didik didik tetkika başladık? Üç gün, gece ya
rılarına kadar, Bütçe Encümeninde konuştuk, 30 -
40 arkadaş heyeti umumiyesi üzerinde ve sonra da 
maddeler üzerinde saatlerce, hem onlar ve hem 
de biz konuştuk. Söyliyecekleri bir şey kalmadı. 
Yalnız söyledikleri şu : 10 dakika müddet var, 
sık boğaz ediyorsunuz, diyor. Söyliyecek bir şey
leri yok, fakat zaman darlığını istismar ©diyor. 
Zaman bıraksanız da bir konuşsak diyor.. Ben 
razıyım beş saat konuşunuz, Nihat Sargmalp, Mç-
Ibir şey getiremezsiniz. Arkadaşımızın bir belledi
ği var, körün değneğini bellediği gibi, 2490 sayılı 
Kanun değişmemiştir. O değişse her şey düzele
cek. 2490 sayılı Kanun değişmemişse Nafıa Vekâ
letinin ne kabahati var? 

Hükümet Meclise sevk etmiş ve Meclis encü
menlerinden birisinde konuşuluyor. Nafıa Vekâ
letinin bu kanunu değiştirmek için bir imtiyazı 
mı var? 2490 sayılı Kanun değişirse, belki bize 
birtakım kolaylıkları olur. Ama 2490 sayılı Ka
nun değişmezse yandım Allah diye bağıracak mı
yız? 2490 sayılı Kanunla bugünkü işleriımizi, pek
âlâ ve râna yapmaktayız. Bu kanundan en ufaik 
bir şikâyetimiz olmadığını ifade ederim! Fakat 
yeni kanun bize bâzı imkânlar verirse, bunun tat
bikine de hazırız. Bu işlerin kötü gittiğine bir 
delil olmaz. 

Mütaahhitlerle ihtilâfımız mevzuufcahis değil
dir. Bizim mütaahhitlerle ihtilâfımız yoktur. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — İnsaf.. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam

la) — Mütaahhitlerle ihtilâfımız yoktur. Diyor
lar ki, mahkemeye veriyorsunuz, mütaahhitleri 
mağdur ediyorsunuz. Yani biz mütaahhitle mah
kemeye düştük mü bir mütalâa serd etmiyor, 
hangisi haklı demiyor, mademki daire mütaahhit
le mahkemeye girmiştir, suç Nafıa Vekâletinin-
dir deyip çıkıyor. 

Beyefendiler, bütün mütaahhitlerin melâikei 
kiram olduğunu iddia edecek kimse yoktur. Ba-
zan öyle bir mütaahhit çıkıyor (ki, ondan yakamızı 
kurtarmak için güçlük çekiyoruz. Mütaahhit ah
lâksız olabilir. Bundan büyük bir ekseriyetini ten
zih ederim. Nasıl ibüyük kütlenin içinde memur ola-
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rak tektük böylesi çıkalbilirse, mütaahhitlerin için
den de çıkabilir. Verdiğimiz parayı iyi kullanmaz, 
işçiyi kötü kullanır, suiistimal yapar, beceriksiz 
çıikar da biz (mahkemeye verirsek Nafıa Vekâleti 
mütaahhidi mağdur eliyor diyorlar? Olur mu 
ıböyle şey? Farzımuhal bir ahlâksız mütaahhide 
bir iş versek, hırsızlık yapmış veya yapmaya cü
ret etmiş oba, mahkemeye versek, hırsızlık yap
maya cüret edeni mahkemeye verdiğimizden do
layı burada bizi tebrik etmeleri icabeder. 

Namuslu, şerefli olarak vazifesini yapan tek 
mütaahhidi mağdur ettiğimizi söyliyebilirler ani? 

Muhterem arkadaşlar, dört Ağustos kararı 
çıktı, mütaahhitleri hakikaten mağdur etti. 

Dört Ağustos kararından sonra, derhal Hü
kümet olarak meseleyi tetkik ettik, düşündük. Bu 
karardan evvel taahhüde bağlanmış işlerin müta-
ahhitlerini, mağdur etmemek için, ve işleri yürü
tebilmek için Heyeti Vekileden karar aldık 
vo bu mütaahlıitlere işlerini yürütebilmek ve 
onları zarardan kurtarmak için tazminat ver
dik. Ve bu arada bir madde koyduk. Dedik 
ki; bu tazminat kararnamesine rağmen işle
rini yürütemiyeceklerini beyan edenler tasfiye 
istemek hakkını haizdirler. Yüzlerce değil 
arkadaşlar. 350 işi olan yapı işlerinde 20 - 25 
tasfiye, bütün su işlerinde 1 - 2 bütün karayol
larında 1 tane tasfiye. Hani ya biz, bütün 
mütaahhitlerle ihtilâf Tıalinde bulunuyorduk. 
Kanun söylüyoı*. 

(Agâh Erozan Riyaset mevkiine geçti.) 
Feshedeceksin, teminatını irat kaydedeceksin, 

muvakkat teminat, kati teminat alacaksın. Bütün 
bunlar kanunda mevcudolan hükümler. Biz ka
nunları hakkiylo tatbik ediyoruz. 

Sizin zamanınızda yapılan Porsuk barajı
nın mahkemesi halâ devam ediyor. İktidardan 
ayrılalı on sene oldu, bu iş halâ tasfiye edi
lemedi. Ben, niçin mahkemeye düştünüz demi
yorum. 

Mütaahhitlerlo mahkemelik oluşlar neden-
miş? Neden olmuş? Demin arz ettiğim gibi 
etüdler vaktinde iyi yapılmıyormuş. Ocaklarda 
malzeme tâyini iyi yapılmıyormuş, varyantlar 
oluyormuş, yani güzergâh iyi çizilmiyormuş, 
değiştiriliyormuş ve bütün bunlarlan dolayı 
mütaahhitler zarar ediyormuş. Ocak malzeme
sini tâyinde yapılan muamele muayyendir. 
Sonra mevzuat, idare kadar, mütaahhide de 
vazifo vermiştir. Mütaahhit, anafordan para 
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kazanacak adam değildir. Mütaahhidin de bir 
teşkilâtı olacaktır, ocağa gidecek, malzemeyi 
tâyin edecektir. Oturduğu yerde % 20 - 30 di
yen kaptıkaçtı mütaahhit olmıyacaktır. Mühen
disi, sondörü olacak, ocağı değerlendirecek, 
ocak kifayetsiz çıkarsa mütaahhide ilâve tedi
ye yapılırda, yapılmazda, şartnamesine göre. 
Bütün bunların maddesi var. Bunlardan do
layı mütaahhidi mağdur ediyormuşuz, güzer
gâhları iyi çizmiyormuşuz. Bu sözleri güzer
gâhları çizen arkadaşlarıma ithaf edeyim de 
bundan sonra iyi çizsinler. 

Yeni Teşkilât Kanunu yok? buyurdular. 
Hazırladık, yanında geliyor. Ama tekrar ede
yim, bu teşkilât kanunu ile de feragat ve feda
karlıkla çalışarak biz işlerimizi başarmaktayız. 
Yeni bir teşkilât kanunu, yeni birtakım imkân
lar daha kazandırmak için hazırlanmıştır ve 
huzurunuza gelmektedir. 

Geçen sene aynı sözcünün bir iddiası ol
du, dediler ki, «Yevmiyeleri inşaat tahsisatın
dan ödüyorsunuz, teşkilât kanunu gelirse bu
nu yapamıyacaksınız ve o zaman idari masraf
ların yüksek nispeti meydana çıkacak, saklı-
yamıyacaksınız. Çünkü idari masrafların nis
peti % 25 dir.» 

Bu sözleri geçen sene burada söylediler. Ce
vabını da verdik. Bizim idare masraflarımız 
% 25 değil % 7 - 8 arasındadır. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ne 
ilo ispat edeceksiniz. . 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Siz nereden ispat edeceksiniz? Hesabı
mız kitabımız ortada. Şimdi bize isbat et di
yorsun. öyle bir söz ki, Hocaya sormuşlar 
«Dünyanın ortası neresi?» o da «İşte burası» de
miş. Sen diyorsun ki, % 25 tir. Neye istina-
dediyorsun. Nereden buldun bunu? 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ge
çen seneden. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — İşbaşında bulunan biz. Hesapları yapan 
biz, teftişi yapan biz. Divanı Muhasebata hesap 
veren biz. Şimdi nereden buldunuz bu % 25 şi? 
Buradan teşekkürlerinizi yolladığınız vekâlet 
mensubu eski meslektaşlarınıza gidiniz, izin ve
riyorum, kendilerine vazife veriyorum. Sizlere 
bütün hesapları göstersinler. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Razı 
I mısınız ? 
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NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam-

la) — Evet. 
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Peki. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam

la) — Ama, daıha evvel de diğer Ferid Melen 
arkadaşımız da böyle demişti de, kendisini da
vet ettik. Fakat, aradan iki sene geçti, (hasret
le bekledik, gözlerimiz yolda kaldı, bir türlü 
gelemedi. (Soldan, gülüşmeler) Gelin, hesapla
rı hakikaten bir muhalefet mebusu olarak de
ğil; bir eski meslekdaş olarak size göstersinler. 
Yüzde 7 -8 rakamını bana verjn onlar. Bu ar
kadaşlar eğer bunu ispat etmezlerse o zaman 
dönün bana gelin. Ben teşekkür edeyim size 
ve hep beraber yakalarına yapışalım. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Ama kabahat 
onların değil. 

TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Kabahat be
nim. (Soldan alkışlar) Çünkü benim bir 
reyim var, onların çok reyi var. Onlara selâm. 
(Soldan alkışlar) 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Para ile hizmeti 
mukayese edecektiniz. O mühim. 

TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Yani bu Ni
hat Beyin söyledikleri mühim değil mi? (Sol
dan şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, demin de temas et
tiğim gibi partizan tesirlerin örneği diye, Sille 
Barajını veriyor, Nihat Sargınalp. Himmet 
ölçmen bu mevzuda hassas. Bu Sille Barajı 
Himmet ölçmen için yapılmış. Nitekim, Mersin 
Limanı da Koraltan için yapılmış. îsmet Paşa 
1954 seçimlerinde diyor ki, «Bu atılan temele 
inanıyor musunuz? Bu Koraltan lehine İçel'den 
rey toplamak içindir.» 

SOLDAN BİR MEBUS — (Sağdan, 
gürültüler) 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Bu sözü sahibine 
iade ederim. 

REÎS — Lisan nezaketine aykırı olarak kar
şılıklı konuşmıyalım. 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Niçin ceza ver
miyorsunuz? 

REÎS — Beyan eden meçhul efendim. Tesbit 
edi'femedi. Karşılıklı teati edildi. Avni Doğan Bey, 
sizde bunu duydunuz. Oradan da geldi ses, bu
radan da. Beyefendi söyliyeyim, hangi arkada
şımızın söylediğini tesbit etmek mümkün olma
dı. Bunun tetkiki ,anoak zabıtla olur. Zapta geç
mişse tetkik ederiz. 
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NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam

la) — Muttıterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş; 
beyan öyle değildir, dedi. Şimdi ben beyanı 
aynen okuyacağım. Ve onu okumadan evvel, bir 
silsile halinde, îsmet inönü'nün 1954 seçim 
propagandasından birkaç cümle okuyacağım, 
îsmet înönü istanbul 'da diyor ki; «Şimdi kesif 
bir temel atma, fabrika ihale etme şenlikleri 
içindeyiz.» dikkat buyurunuz, îsmet inönü için 

I bu iktisadi kalkınma dediğimiz şeyler bir şen-
likdir. 

İkincisi; Mersin için okuyorum «Mersin li
manının törenini yaptılar. (Yani temel atma 
töreni) Vatandaş anlıyor diyor. Nitekim dün 
de, geçen gün de vatandaş kararını vermiştir» 
diyor. Yani vatandaşın anlaması, kararı, îsmet 
İnönü'nün elinde. îsmet înönü devam ediyor: 
«Vatandaş anlıyor. Bunda bir tek maksat var
dır. Bu maksat nedir? öyle liman yapmak, ik
tisadi savaş, iktisadi kalkmda falan değil. Ha
yır, hayır. Bir t'ek maksat vardı. Birincilerden 
Refik Koraltan için Mersinlilerden oy avla
mak. (Sağdan, evet sesleri) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Kaç sene
de biter? 

REÎS — Vekil Beyin konuşmalarına müda
hale etmeyiniz efendim. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam
la) — îsmet înönü Mersin Limanının temel at
ma merasimini bir seçim propagandası addede
rek konuştuğunu söyledim. Fethi Çelikbaş 
«Beyan öyle değildir» dedi. Beyanı aynen oku
dum. Şimdi de kaç senede biter diye soruyor. 
Beyanın aynen böyle olduğu sabit olduktan 
sonra bu suale cevap vereyim. Mersin Limanı
nın temeli 1954 de atıldı. 1960 - 1961 de tama-

I men bitmiş olacaktır. Yeni iltihak ettiğimiz 
Halk Partisinin iktidarı zamanında yaptırdığı 
şu küçük Porsuk barajı kaç senede bitti? Bun-

I lan bir tarafa bırakalım da Sille Barajına ge
lelim. Himmet ölçmen'i hassasiyete sevk eden 
hangisi? Nihat Sargınalp geçen sene dedi ki, 
«Bu bir kuru deredir, boşuna yapıyorsunuz, su 
nerede? Nereden su gelecek?» Muhterem arka
daşlar, bizim nasibimiz, kaderimiz bu. Temel 
atarken derhal sesler yükselir, seçim temeli. -
Temel atılır, bina kurulur, milletin gözüne bü
tün haşmetiyle girdi mi, bu sefer de ama bu-

I nun suyu nerede? denür. Ayrancı Barajı da böy-
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le. Ayrancı Barajının kapağını kapamak üz'ere 
gitmişdim. Ayrancı'da hakikaten 'bu sefer te
mel atma şenliği değil, bir barajın ikmali dola-
yısiyle yapılan törenin şenliğini yaptık. Birisi 
geldi ve dedi ki, evet ama bu barajın suyu ne
reden gelecek? Aynen söylüyorum. Bunlar ha-
Ikikaten âdeta merkezden sevk ve idare edildiği 
hissini veren bir taktik. Her yerde ve Ihep aynı 
söz aynı ses. 

Bütçe Encümeninde , bu ımevzu görüşülür
ken, ben dedim ki, Sille Barajında su toplanıma-
ya 'başladı. Nihat Sargmalp arkadaşımız bura
da gayriihtiyarı olarak dedi ki, yağmur yağ
madı ki su toplansın. O kadar inanmamak ki, 
biz sanki arazözlerle gidip oraya su boşaltmı
şız. 

Bugün 'barajda 325 bin ton su var. Allah bi
zi ne kadar seviyor biliyor musunuz? Barajı bi
tirdik Allah bir sel verdi ki, bu sel 200 'bin met
re küb su getirdi. Bu Nisan ayında 3 milyon 
metre küb su ile ağzına kadar İnşallah dolacak
tır. Bu beyan sizi memnu ediyor mu etmiyor mu? 
Allah rızası için söyleyin. (Soldan; alkışlar) Çün
kü grup sözcüsüdür, grupun kararını almadan 
memnuniyetini de söyliyemez.,. (Soldan, gülüş
meler) 

Arkadaşımız istanbul köprüsüne döndü. Bu 
köprünün söylendiği gibi 400 milyona' çıkamıya-
cağını, diğer işlere kıyas edilirse bunun da 1 mil
yar 200 milyondan aşağı mal olamıyacağmı söy
ledi... 

Evvelâ Halk Partisinden öğrenmek isteriz. 
Çünkü, bir soruları var. Şu kadar köyün mekte
bi yok iken istanbul köprüsünü yapacak mısınız 
diye. O halde biz soralım. Halk Partisi istanbul 
köprüsünün yapılmasını istiyor mu! istemiyor 
mu? 

ESAT MAHMUT KAEAKURT (Urfa) — 
istiyoruz. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK iLERl (Devam
la) — Sizin arzu ettiğiniz meydanda, arzu etti
ğinizi biliyoruz Bakın günü şimdi değil diyen
ler var. Arkadaşlar: istanbul köprüsünü yapa
cağız. istanbul köprüsünün detaylarına kadar 
bütün projeleri hazırdır. Projeleri yanlış güzer
gâh çizen arkadaşlar yapmadı. Projeler Ameri
ka'nın asma köprü mevzuunda bir otoritesi olan 
yetmiş, seksen yaşındaki ve büyük bir büro sahi-
'bi olan Mister Stayman tarafından yapıldı. Mu-
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| halef et sözcüsünün 400 milyona çıkmaz dediği 

keşfi de yine bu zat yaptı. Siz diyorsunuz ki; bu 
400 milyon liraya değil 1 milyar 200 milyona 
çıkar. Bu bir kanaat. Bütçede de bir tarihte 90Ö 
milyon açık olacak demiştinizdi de kapalı çıkmış
tı. İstanbul köprüsü inşallah yakında temeli 
atılarak iktidarımız eliyle açılıp hakikaten büyük 
şenliklerle İstanbul'a hediye edilecektir. Ve böy
lece vatanımızın Şarkını Garbına bağlamanın şe
refi gibi Avrupa'yı Asya'ya bağlamanın şerefi 
de Türk milletine ve iktidarımıza İnşallah na-
sibolacaktır. Ve 36 saat Sirkeci'de kamyonla
rın beklemesi tarihe karışacaktır. İstanbul köp
rüsünü t>ir süs telâkki etmeyin. İstanbul köprü
sü sadece istanbul'un değil, bütün Türkiye'ye 
şâmil bir iktisadi düğüm noktasıdır. 

Karşıya geçmek için Sirkeci'de bir kamyon 
36 saat bekliyor. Hangi kamyon bekliyor? Urfa'-
ya, Siird'e gidecek kamyonlar bekliyor. O kam
yonun bekleyişinin maliyet üzerindeki tesirlerini 

I düşünecek olursanız bu köprünün ehemmiyetini 
daha iyi takdir edersiniz. O köprünün üzerinden 
geçecek vasıtalardan, bugün arabalı vapurda alı
nan ücret kadar bir para alacağız. Bu şekilde, 
fbu paralarla, köprüyü 15 - 20 sene içinde amor
ti etmiş olacağız. 

Arkadaşlar, Nihat Sargmalp arkadaşımız ma
liyet artışmdaa bahsetti. 1951 de km. si 50 bin 
liraya yol yapılırken şimdi 400 bin liraya mal 
oluyor, dedi. Ben kendisini hem teyit, hem de 
tekzibeden rakamı vereyim. Şimdi km. si 1 mil
yon liraya mal olan yollar yapıyoruz, sade 400 
bine değil... 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Va
satisi 400 bin lira... 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK iLERl (Devam
la) — Vasatisi 400 bin lira... Konya - Aksaray 
arasında km. si 50 bin liraya mal ediyoruz. Bir 
mühendis arkadaş yol maliyetini konuşurken na
sıl bu şekilde düşünür? 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Sizin 
resmî rakamlarınızdan aldım. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Devam
la) — Ben de söylüyorum, gizli, saklı değildir. 

I Realite budur ve bundan sonra da böyle devam 
I edeceğiz, israfla, pahalılıkla bunun bir alâkası 
I yoktur. Artvin - Sirya arasında km. si 1 milyon 

liraya yol yapıyoruz. Gidin, görün. 1950 den son-
1 ra bizim yaptığımız yoldan ben salâvatla geçtim. 
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Ya 1950 den evvelki halini siz tasavvur edin. Ri
ze - Pazar arasında bir kilometre yol bir milyona 
mal olmaktadır. Fakat Konya - Aksaray mıııta-
kalarında bir kilometre yolun maliyeti 50 - 80 
bin ile 100 bin lira arasında değişmektedir. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Yapılan işlerden 
bahsettik. 

Para ile iş mukayesesi... 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam

la) — Parayı da veriyorum. 
RIZA TEKELİ (Adana) — 1956 - 1958 i 

söyleyin. Paranın kıymetinin düştüğünü en iyi 
o gösterir. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (De
vamla) — Beyefendi, 1950 ile 1960 ı alayım. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Hayır, 1956 ile 
1958 i. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (De
vamla) — Neden? 

RIZA TEKELİ (Adana) — Para bakımın
dan. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (De
vamla) — Paramızın ne kadar düştüğünü bili
yorsunuz, (Soldan, gülüşmeler) 

RIZA TEKELİ (Adana) — Yapılan işlerin 
ne kadar azaldığını görürüz. 

REİS — -Vekil Beyejendi, lütfen karşılıklı 
konuşma olmasın. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK iLERl (De
vamla) — Beyefendiler, bir köprü ihale edersi
niz; 3 - 4 senede biter. 

Şu anda 10 bin metre köprü, yani on senede 
yapmış olduğumuz 40 000 metre uzunluğundaki 
köprüye ilâve edilmek üzere on bin metre köprü 
hali inşadadır. Bunlar, henüz bitmiş değildir. 
Bitmiş olarak listeye girmez. Bunlar, ancak 
1960 - 1961 de listeye girecektir. Ama bunların 
parasını inşaatın devamı boyunca 1957 de, 1958 
de ödedik. Bütçede senesi içinde sarf edilen para 
görülür. Fakat bu paraya tekabül eden köprü 
ikmal edilmediği için cetvelde görülmez. 

Onu 1960 - 1961 cetvellerinde göreceksiniz. 
Onlar diyorlar ki, mademki, bu cetvelde bu 

köprü yoktur, bitmiş olarak gözükmüyor; o hal
de bu paralar ziyan olmuştur. Hayır; bilâkis, 
1961 de gayet cüzi bir para sarf ettiğimizi göre
cekler, fakat köprüyü de görecekler. 

Yol da böyledir. Bunlar da bitmiş olarak lis
teye geçmez. Haliinşada kilometrelerce yolları-
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mız vardır. Bunlar gelecek yıllara sâri taahhüt
lerdir. Şu, bir iki sene içinde bütçeye konulan 
paralarla yapılmaktadır. Bunlar yapılmış, bit
miş olarak gözükmez. Ama bunların her birine 
cari bütçelerden dünyanın parası sarf edilir. 
İşte bunları bilmedikleri için, mademki şu kadar 
kilometre var, mademki bu iş için sarf edilen 
miktar şudur, o halde 2 milyona çıkmıştır, hük
müne varıyorlar. Şimdi size umumi olarak yol 
faaliyetimiz hakkında bâzı malûmat arz edeyim. 

1939 yılına kadar - hakikaten o devirleri müm
kün mertebe bölmekte fayda vardır - Türkiye'
mizde her mevsim geçit veren yol uzunluğu 
10 318 Km. dir. Her mevsim geçit veren yol. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara)" — Demiryolları 
ne kadar? 

REİS — Sükûneti bozmayın, efendim, birin
ci ihtarı veriyorum. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (De
vamla) — Hiç merak etmeyin, bu merakınızı da 
tatmin edeceğim. 1939 da 10 bin, 1950 de 15 bine 
çıkmış. 1939 dan 1949 a kadar 10 senede, yolun 
standardı, kalitesi, üzerinde durmuyorum. Geçit 
veren yolu alıyorum. 1949 a kadar 10 senede 5 
bin kilometre geçit veren yol ilâve edilmiş. Bu
günkü Halk Partisi iktidarının 10 senede yap
tığı geçit veren yolun tulü 5 bin Km. dir. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Harb senelerini alıyorsunuz. 

REİS — Beyefendiler, müzakerenin seyrini 
bozmaya hakkınız yok. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFİK İLERİ (De
vamla) — Ankara - Konya yolu, Ankara - Ada
na yolu, hulâsa bizim zamanımızda yeniden ya
pılan yollar da bu 15 bin kilometrenin içindedir. 
Ankara - İstanbul yolu da sizin zamanınızda 
mevcut. Ama Ankara'dan İstanbul'a giderken 
sizinkini Kargasekmez'de görürsünüz. Hattâ An
kara'dan Adana'ya giderseniz o yol da sizin 15 
bin kilometreye dâhil. Ama şunu da göreceksi
niz : Biz, onun da büyük bir kısmını bir tarafa 
bırakmak mecburiyetinde kalarak yeniden yap
tık. Çünkü, Esat Mahmut Karakurt arkadaşı
mızın dediği gibi şartlar tamamen değişti. 20 bin 
olan vasıta sayısı 90 -100 bine çıkmış ve hiçbir 
suretle, teslim aldığımız yollar, bugünün ihti
yaçlarını karşılıyacak durumda değildir. Biz 
bunları süs olsun, diye yapmıyoruz. İsmet İnönü 
geçenlerde Antalyalılara şikâyet ediyor ve eski 
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dar yolları genişleterek milyonları israf ediyor
lar, diyor. Bunlar bugünkü Türkiye'nin zarure
tidir ve bunları yaptığımız içindir ki, Times ga
zetesi; «Türkiye yolları bakımından en ileri mem
leketler seviyesine gelmiştir.» diyor. (Sağdan : 
Gürültüler) 

RElS — Müzakerenin selâmetini ihlâl etme
ye hakkınız yoktur. Mütaaddit defalar ihtar 
ettim. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK iLERt (Devam
la) — 1959 yılında ise her mevsimde geçit veren 
yol 40 800 kilometre. 30 bin kilometre artmış. 
Bu, sade kilometreyi ifade eder. 1950 de teslim 
aldığımız 15 bin kilometre yolu çıkarınız. Mese
lâ Konya - Ankara yolu. Bugünkü geniş, düz 
ve asfalt Ankara - Konya yolunu çıkarınız. (Sağ
dan, o yolu kim yaptı sesleri) Sizin Ankara -
Konya yolunu, bugün Konya'ya giderken kena
rında, köşesinde göreceksiniz. 

Şimdi buraya gelince; Fethi Çelikbaş'm Ma
liye Bütçesi konuşulurken yapmış olduğu bir 
konuşmaya kısaca temas edeyim: Fethi Çelik-
baş diyor ki, «Hakikatleri tesbit edelim.» Yani 
hakikatlerin zerre kadar zıyaına razı değil. Tes
bit edelim. Nedir bu hakikatler! Karayolları 
Umum Müdürlüğü 1950 nin ilk aylarında kurul
muştur. inkâr eden var mı?. Bu bir. 

İkincisi, 1949 diyor ki, bu yanlıştır, 1948 yı
lının Ağustos ayında Heyeti Vekile kararına ik
tiran eden 22 00O küsur kilometrelik yol prog
ramı yapılmıştır. Bu da hakikatin ikincisi. Ve 
Amerika'dan buraya askerî yardım heyetleri 
gelmiş ve bu program onlarla beraber yapılmış. 
Bu tarihî bir hakikat, buna bir diyeceğimiz yok. 
Bu hakikati tesbit ederken aynı hakikat üzerinde 
devam etmek lâzımdır. Ne oldu beyler? Bu prog
ramla tesbit edilen işin portesi, o zamanki para 
ile 1,5 milyar lira. 9 senede bitecek. 10 senede 
bitse senede en aşağı 150 milyon lira bu program
da söylenen yollar için koymak lâzımdır. Bu bü
yük bir para. 1948, 1949, 1950 de ne koymuşlar? 
Bunları Himmet ölçmen arkadaşımız söyledi. 
O halde evvelâ bu programı yapanlar bu prog
ramın icabettirdiği parayı koymamışlar, progra
mın tatbikine kendileri inanmamışlar, teşebbüse 
geçmemişler. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Gelir Ver
gisi reformu yaptılar. Onun sayesinde varidat 
arttı. 
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NAFIA VEKİLİ TEVFlK ÎLERÎ (Devam

la) — Arkadaşımız Gelir Vergisi reformu ya
pıldı diyor. Bakınız 1950 yılında bu programın 
tatbik edilip edilmiyeceği hususunda o zamanki 
Nafıa Vekili Mecliste ne söylüyor. Gelir Vergi
sinden paralar gelecek. O halde 1950 nin Nafıa 
Vekilinden bu programı tatbiki hakında ümit 
verici sözler beklemek hakkımızdır. Bakınız 
Şevket Adalan ne diyor 1950 de... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — ihtiyatlı 
gayet tabiî. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK iLERl (Devam
la) — «Yurdumuzun bayındırlık işlerini 20 ncî 
yüz yılında sağladığı teknik imkânlarından fay
dalanarak bir an evvel başarmak başlıca gayemiz 
olmakla beraber, takdir buyurursunuz ki, bu ko
lay elde edilecek bir netice değildir. Yol, de
miryolu, liman ve su işleri malî külfet bakımın
dan milyarlara ihtiyaç gösteren büyük dâvalar
dır.» Koyun bunu bir tarafa. O zam anın Nafıa 
Vekilinin bir başka beyanı da var. 

«Köy yollarını köylüye bıraktık diyor. 
Köy sularını köylüye bıraktık, şunu köylüye bı
raktık.» diyor. Bunlar zaten büyük dâvalardır... 
Bunu da koyun bir tarafa. 

9 senelik yol programını yapmışlar. Fakat ta
hakkuku için hattâ işaret kabilinden bir tedbir 
almamışlardır. 

Biz on senede bu programın (tahakkuku için 
o milyona yakın para sarf ettik ve siz iktidarda 
kalsa idiniz, 30 - 40 senede tahakkuk ettiremiyece-
ğiniz bu programa dâhil yolları ilaveleriyle bir
likte yaptık ve her mevsimde 'geçit verir yol uzun
luğunu 15 bin kilometreden 41 bin kilometreye 
çıkardık. 

işte paramızla işimiz. Yani, sizin, vaktiyle 1,5 
milyara çıkacağını tahmin ettiğiniz işleri yapa
bilmek için üç milyara yakın parayı koyduk ve 
yaptık Fethi Çelikbaş. Hakikati ftesbite devam 
edelim. Karayolları teşkilâtı 1950 nin ilk ayların
da kuruldu, 9 senelik program 1948 senesinde ya
pıldı. Ve program dokuz sene zarfında iktidarı
mız zamanında tahakkuk ettirildi. Hakikat bura
da biter. Bunları da ifade etmiş olsaydınız, ha-
kilkatşinaslığınıza bizde kaani olurduk. 

Muhterem arkadaşlar; yol mevzuunda dokuz 
senelik bir programları varmış. Kabul ediyorum. 

Yolları bir programa bağladınız. Ya barajlar, 
ya limanlar, ya iskeleler? 
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Arkadaşlar; demin de ara etim; bizim garip 

Ibir talihimiz var; bir işe başladık .mı, evvelâ in
kâr ederler. O iş tahakkuk öder, onu zedelemek 
için akla gelmedik propagandalar yaparlar. Bun
lardan da bir fayda hâsıl olmayınca söylenecek 
söz şudur; «Vaktiyle bunları biz düşünmüştük, ele 
almıştık, biz bilmem nesini yapmıştık.» Yok böyle 
şey. 

Bakın muhterem arkadaşlarımı, onların başla
dığı ve ıbizim devam edip tamamladığımız eser
lerden bir misal vereyim : Trabzon limanı, inkâr 
mı var, iktidarları zamanında düşünülmüş, mü-
taahıhide verilmiş ve iktidarımız zamanında biti
rilmiş. Bunun pazarlığı olur onu? Fakat Hirfanlı 
Barajını yaparsınız, biz ele aldık, derler, Seyhanı 
yaparsınız, biz yapmıştıik derler... 

FETHt ÇELlKBAŞ (Burdur) — Seyhan ka-
rarlaşmıştı o zaman.. 

NAFIA VEKlLl TEVFlK ÎLERÎ (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlar, ben size biraz 
da riyazi bir ifade ile bu işleri hiç düşünmedik
lerini ispat sadedinde bir iki mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Hirfanlı Barajını veya şu barajı, bu limanı 
düşünmüş olan iktidar birtakım tesisleri düşünür 
ve tedbirlerini alır. Para olarak, malzeme olarak 
vs. Yine 1950 den bahsedeceğim. 1950 de bütçe 
konuşulurken (komisyonda zamanın iktisat Vekili 
şöyle diyor. 400 bin ton çimento istihsalimiz var
dır. Ama memleketin ihtiyacı 600 bin tondur. 
Yani Seyhanda baraj yapacaksınız, limanlar fi
lân... Bütün iktisadi istiklâl mücadelesi ve bun
ların icaibettirdiği çimento ihtiyacı o devrin Hü
kümeti tarafından, hepsi hepsi 600 bin ton ola
rak hesabedilmektedir. O zamanın iktisat Vekili 
diyor ki, encümende, memleketin bu 600 bin ton
luk çimento ihtiyacını karşılamak üzere Karade
niz Ereğli'sinde veya Ege bölgesinde bir beşinci 
çimento fabrikasının kurulmasını 6 milyon lira 
sermayeli bir şirkete telkin etmiş bulunuyoruz, 
diyor. 

Yani bu telkiniyle çiimento istihsali ancak 600 
bin tona çıkabilecek. Ve bugün o zaman tasarla
dıklarını söyledikleri işleri bununla yapacaklar. 
Bizim bu ıseneki istihsalimiz 1 milyon 750 bin 
tondur. Ve tamamen istihlâk edilmiştir. 1950 yı
lında 600 bin ton çimentoyu memleketin ihtiyacı 
olarak tesbit eden bir iktidarın, bu 1 milyon 750 ' 
bin ton çimento sarfiyle yapılan, yapılabilen li
manlan, barajları, yollan, köprüleri, fabrikaları 
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yapmayı düşünmüş olacağına inanmak mümkün 
müdür? (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi, en çok üzerinde durdukları Seyhan 
Barajı mevzuunda;. 1948 yılında devrin Nafıa Ve
kilinin ajans vasıtasiyle yayılan beyanından bah
sedeceğim. 1948 yılı Şubat ayında, (Sağdan, gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlar; bütün bunları sizlerin 
yüreklerinize ferahlık versin diye söylüyorum. 

AVNl DOĞAN (Ankara) — Belli. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK iLERl (Devam

la) — Ya hakikaten, onlara inanıyorsunuz. Bu 
limanların, bu barajların yapılışından memnun 
oluyorsunuz. Ama bir gün memnun olduğunu
zu söylemiyorsunuz. Meselâ, inönü dün gelmiş, 
haricî siyasetinizi benimsiyorum, demiş. Siz de 
bir gün bu sahalardaki verimli mesaimizden 
memnun olduğunuzu söyleyin. Bunlardan millet 
ve memleket memnundur. 

Seyhan Barajı hakkında bir şey arz edece
ğim. 1948 yılında; Demokrat Partinin mevcut 
ve muhalefette bulunduğu yıllar... iktidarı tah
rik ettiği, daha düzgün ve daha çok iş yapma
ya mecbur ettiği bir devir; o zamanın Nafıa 
Vekilinin ajans vasıtasiyle yayınlanan beyanı
nı okuyacağım. Bu beyanda siz Seyhan Nehri 
ve Barajı mevzuunda Halk Partisinin o zaman
ki düşüncesini sezebilirsiniz. 

«Seyhan bölgesinin uğradığı sel felâketi üze
rine Cumhur Başkanımızın buralara gelerek 
bizzat incelemelerde bulunması bir taraftan hal
kımızın maneviyatının yükselmesinde, diğer ta
raftan da işin hem âcil, hem de uzun görüşlü 
tedbirlerin bir an evvel alınmasında birinci de
recede âmil olmuştur.» Bu ziyaret neticesinde 
derhal anlıyor ki, evvelâ âcil işlerin tedbirleri 
alınacak,' sonra uzun vadeli tedbirler alınacak. 

Şimdi, uzun vadeli ve âcil tedbirlerin, hiz
metlerin ne olduğunu göreceğiz. Okumaya devam 
ediyorum : 

«Cumhur Başkaniyle dün yaptığımız uçuşta 
Seyhan,' Ceyhan ve Berdan'm yaptıkları büyük 
tahribatı yakından gördük. Bu taşkın Çukur
ova'nın şimdiye kadar gördüğü en büyük sel
lerden birisidir. Hamdolsun insan kaybı olma
mış fakat hayvan kaybolduğu 'gibi Mersin'den 
Ceyhan'a kadar 700 000 dönüm arazi üzerinde 
ekili bulunan mahsulün yarısından fazlası za
rara uğramıştır. Bu zarar on milyon liradan 
fazla tahmin edilmektedir.» 
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Muhterem arkadaşlar; barajlar iktisadi de

ğildir, diyorlar. Onun burada cevabı var. Bir 
Seyhan taştı mı 700 bin dönüm arazi sular al
tında kalır, bütün mahsulât ve hayvanat mah
volur. Bugün de dedikleri feyezandan, çok daha 
fazlası olmaktadır. Ama bir buğday tanesi za
rara uğramamaktadır. Tek bir vatandaşın bur
nu kanamıyor. Çünkü baraj yapılmıştır. 

Devrin Bakanı beyanatına devam ediyor : 
«Buradaki incelemeler göstermiştir ki, su bas
kınlarından sel altında kalmış olanlara yiye
cek ve yemlik yardımı ve köylerle muvasalanın 
temini ve böylece köylünün maneviyatının tak
viyesi, yapılması gereken ilk iştir.» 

îlk âcil iş bu. Ekmeklik, yemlik götürecek
sin ve köylerle münakaleyi temin edeceksin. Âcil 
iş bu ve doğrusu da budur. 

Beyanat devam ediyor : «Bundan sonra Hı-
dırlı yarığının kapatılması en âcil mesele olarak 
önümüzdedir. Bu yarığı kapatmak için bir yan
dan çok miktarda kamyonla taş nakledilmesi 
icabettiği gibi diğer taraftan Cumhur Başkanı
mızın emirleriyle ve ordunun kıymetli yardımı 
ile istihkâm kıtaları da tombozlarla taş taşımak 
suretiyle bu işte çalışacaklardır ve böylece Hı-
dırlı yarığının en kısa bir zamanda kapatılması 
ile ovanın büyük bir kısmı kurtarılmış olacak 
ve bu gibi felâket anlarında ordu birliklerimi
zin halka yakından yardımı sağlanacaktır.» 

işte 1948 yılı Nafıa Vekilinin Seyhan taş
kınları için ileriye ait tedbiri bu. Böyle bir şey 
oldu mu? Ordu yardımını sağlıyacak. Niçin? 
1948 in Nafıa Vekili, ileri tedbir olarak, bu nevi 
facialara bir nihayet vermek için Seyhan'da bir 
baraj yapacağız, artık Seyhan'a kilit vuraca
ğız, ona dur diyeceğiz diye müjdelemiyor Çün
kü 1948 Nafıa Vekilinin ve Hükümetinin aklın
dan böyle bir barajı yapmak geçmiyordu. 

Şimdi beyler, Seyhan barajının Halk 
Partisi devrinde yapılmış olan işleri hakkında 
kısaca maruzatta bulunayım, hakikat biraz da
ha zabıtlara geçsin. 

1948 senesinde Enternasyonal Engineering 
Co. isminde bir mühendislik firmasiyle Aşağı 
Seyhan vadisinin etüdü hususunda bir anlaşma 
yapılmış ve firma hazırlamış olduğu etüdü 1948 
senesinde Türkiye Hükümetine takdim etmiş
tir. Bu etüd bir avan rapor olmaktan ileri git
mez. İkinci bir kademe olarak yine aynı firma
dan bir proje ve şartname hazırlanması talebe-
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dilmişti, firma yeni avan mahiyetinde bir şart
name hazırlamıştır. Bu etüdler için bu firmaya 
1950 senesinden evvel 210 bin dolar ödenmiş
tir. Elimizdeki bütün çalışma bu, avan etüd ve 
avan proje. 1952 de Seyhan Barajının inşası 
mevzuubahsolunca yeniden müşavir mühendis 
talebedilmiş, inşaat için lüzumlu projeler ihzar 
ettirilmiştir. Esasen 1950 den evvel hazırlanmış 
bulunan etüd veya avan projelerle inşaat yapıl
masına imkân yoktur. Bunlar her işde olduğu 
gibi istikşafi ve avan mahiyetindedir, inşaat 
yapılacak projeler 1952 senesinde hazırlanmış
tır. Seyhan Barajının 1952 senesinde girişilen 
projesinin hazırlanması, inşaat kontrolünün ida
reye yardım hizmetleri için müşavir mühendise 
1,5 milyon dolar ödenmiştir. Yani kendilerinin 
210 bin dolarla hazırladıkları şeyleri bir tarafa 
bırakıp yeniden 1,5 milyon dolar ödemek sure
tiyle bir inşaat azmi katîsiyle yeniden proje ha
zırlanmıştır. O zamanın Nafıa Vekilinin Sey
han'da bir baraj yapmayı düşünmediği anlaşı
lıyor; Seyhan üzerinde baraj değil o saha için 
sadece etüd kendileri zamanında ele alınmış, 
210 bin dolar bu maksat içn sarf edilmiştir. 
Bu meseleyi de böylece tesbit etmiş bulunuyo
ruz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Dünya îk-
tsadi Kalkınma Bankasından kredi ne zaman 
alındı ? 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar... 

KASIM GÜLEK (Adana) — Bunlar benim 
zamanımda yapıldı, müsaade buyurun da, on 
beş dakikalık bir zaman verin de izah edeyim. 
(Soldan, gülüşmeler) 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, Kasım Gül ek 
Beyin bahsetmek istediği, benim zamanıma aitti 
dediği beyanat hakikaten Kasım Gülek Beyin
dir. Evet zatıâliniz zamanındadır. 

1950 den evvel Nafıa Vekili Şevket Adalan, 
ondan evvel bilmiyorum hangisidir, Nihat Erim 
zannediyorum. Kasım Beyin zannediyorum do
kuz ay mı, bir sene mi hizmeti var. Hepsi be
nim zamanımdadır demiş olması, kendi arala
rında halletmeleri lâzımgelen bir iştir. Ona ka
rışmayız. Ama Anadolu Ajansı vasıtasiyle yap
tıkları beyanat kendilerinin. 

Arkadaşlar, biz bir barajı ikmal edince, he
sabını Türk milletine veriyor ve diyoruz ki; bu 
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baraj 400 milyona çıktı. Fakat biraz evvel bir 
hatip burada işe başlarken meseleyi küçük gös
termek amaciyle 80 milyon, 70 milyon diye ra
kam veriyarsunuz, diyor. Bu nasıl olacak?.. Biz, 
işleri küçültmek istiyen bir zihniyete mi sahibiz 
yoksa işleri büyütmek istiyen bir zihniyete mi 
malikiz 1.. 

Çünkü, şu liman 200 milyona, bu baraj 400 
milyona mal oldu dediğimiz zaman bizi büyük 
çapta işler yapma heveskârlığiyle, gösterişçilik
le itham ediyorlar. Hayır. Ne o, ne de o. O zaman 
ne demişsek şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Her 
zaman olduğu gibi, bugün de bütün işlerimizde 
samimîyiz. Ve ihtiyaç bizden ne cesamette iş is
tiyorsa o cesamette yapmaktayız. 

Senelerden beri söyledikleri bir husus var; 
ilk keşif şu kadar olur, sonra miktar artar, he
sap yok, kitap yok. 

Muhterem arkadaşlar; 1958 senesi başların
da bütün teferruatına kadar Seyhan Barajının 
gerek mukavele, gerekse maliyet hesapları üze
rinde ariz ve amik malûmat verdik. Bu malûmat 
daha mufassal olarak Devlet Su İşleri Umum 
Müdürünün kalemiyle 10 gün süren bir seri yazı 
ile Zafer gazetesinde neşredildi. Hattâ meydan 
okurcasına bunun aksini düşünen olursa, buyur
sun, yazsın dedik. Ses yok, şada yok... Her sene 
burada ve ondan sonra da bütün vatan sathında 
«Yapılan işler pahalıdır, israflıdır, suiistimal 
vardır.*..» teraneleri bitip tükenmiyor. 

Şimdi ben burada bâzı büyük barajlarımız 
hakkında muhalifleri tatmin için değil, ama siz
lerin vicdanınızda ve efkârı umumiyede beliren 
bir tereddüt varsa onu izale için bir iki rakam 
vereyim. Meselâ Seyhan Barajı. Bizim ilk tah
minimizle son maliyet arasında farklar neden 
neşet eder? Seyhan Barajı üzerinde bir kere 4 
Ağustos kararlarından sonra kur farkı olarak, 
mühendislik, mütaahhitlikle hiçbir alâkası ol-
mıyan, inşaatın yeraltı etüdleriyle, mühendislik 
meseleleriyle ve şu bu hiçbir hata mevzuubahsol-
madan, sadece kur farkı olarak ve vâdesi gel
dikçe ödenecek taksitlerden neşet edecek kur 
farkı 216 milyon liradır. Binaenaleyh bu kur 
farkı olmadığı zaman bugünkü maliyet elbette 
ki, ilk tahmin ve keşfe bu nispette yaklaşır. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Hüküme
tin hatası. 
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NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam

la) — Onu Maliye bütçesinde konuşursunuz. Ve 
Hükümetin bütün mesuliyetine şerefle ortağız. 

İkincisi: Müteahhide ihale edilirken; hiç 
ağıza alınmamış rakkam'lar var. Meselâ, istim
lâk bedeli. Müteahhitle hiç alâkası yok. 

Seyhan Barajında; istimlâk bedeli 10 mil
yon lira tahmin edildiği halde, 36 milyon lira
ya mal oldu. Bunun mütaahhitle alâkası yok. 
Mühendisle alâkası yok. Takdiri kıymetler yap
tık. Ve bu takdiri kıymetlere itiraz vâki olmuş, 
Vatandaşlar mahkemelere gitmiş, mahkeme fi
yatları artırmış. Mecburen ödemişiz. 10 milyon 
düşündük, 36 milyon lira ödedik. Bunların dı
şında irtibat yolları, makina bedelleri, keşifte 
olmıyan işler, bunlara milyonlar sarf etmişiz. 
Diğer taraftan birtakım artışlar olmuş. Vergi, 
resim, nakliye bedelleri v. s. Müteahhide öde
meye mecbur kalmışız. Böylece keşifte 13 mil
yon derpiş edilen bu masraflar 25 milyona çık
mış. Binaenaleyh bunları dikkate alırsak teme
lin etüdü yapılmadı; keşfi iyi yapmadılar; fi
yatlar arttı sözü kendiliğinden sukut eder. 

Aynı şey Demirköprü Barajında da vardır. 
Kur farkı orada 104 milyon liradır. 

İstimlâk bedeli olarak 2r» milyon lira ödemi
şiz. 7 - 8 milyon tahmin edilen nakliye bedel
leri, vergi, resim ve saireler 50 milyona çık
mış. Bunların israfla, yanlış hesapla, müteah
hitle higbir alâkası yoktur. Kemer Barajında 
kur farkı 92 milyon liradır. İstimlâk bedeli 15 
milyon lira düşünüldüğü halde 4 milyonla hal
letmişiz. 

Hirfanlı Barajında kur farkı 121 milyon
dur. Yani bir ihale yaptık; rakam beyan ettik. 
Keşif, mukavele ve saireden çok sonra alınan 
bir kararın akisleri olarak meydana çıkan ra
kam 121 milyon liradır. İstimlâk bedelini 60 
milyon tahmin etmişiz, 57 milyon ile işi hal
letmişiz. Demin bahsettiğimiz nakliye bedelle
ri, vergisi, resmi v. s. rakamlar da dâhil ola
rak 16 milyondan 54 milyona çıkmış. Bu ara
da şüphe yok ki, bu derece büyük inşaat sıra
sında temellerde şunda bunda birçok tehav-
vüller, beton, harfiyat miktarı itibariyle tehav-
vül her zaman, her memlekette mevzuubahistir. 
Bunu bilhassa mühendisler anlar ve bilirler. 
Bütçe Encümeninde de ifade ettiğim gibi Ame
rika'da yapılan ve her halde bizden çok daha 
iyi imkânlara sahip, olan Amerika'da yapılan, 
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Buldor Barajı ilk keşfine nazaran % 300 artış
la ikmal edilmiştir. Kur farkı filân bahis mev
zuu olmıyan istikrar bulmuş Amerika'da da 
bu böyledir. Doğrudan doğruya imalât artışla
rı dolayısiyle % 300 bir maliyet artışı olmuş
tur. Keza geçen sene burada söylediğim gibi, 
küçücük bir Çubuk Barajı 1,5 milyon liraya iha
le edilmiştir, 3,5 milyon liraya mal olmuştur. 
Ondan sonra; Porsuk Barajı 4,5 milyon liraya 
ihale edilmiş 15 milyon liraya mal olmuştur. 
Bugün de, yarın da bu nevi büyük inşaatın 
mebdeinde bütün bu olacakları tahmin ederek 
keşfini yapmak ne Türkiye'de ne ecnebi hiçbir 
memlekette mümkün değildir. Bunları kendile
ri de bilirler. Fakat mideleri bulandırmak için 
şöyle böyle diyecekler, israf var, suiistimal var 
diyecekler. Bu, doğru bir şey değildir ve hattâ 
günahtır. Bu milletin parasiyle, millet için ya
pılan eserleri milletin gururla seyretmesini göl
gelemeye kalkışmaya kimsenin hakkı yoktur.. 
Milletin kendi eserlerini seve seve seyretmele
rini temin etmek muvafakat içinde, muhalefet" 
dçin de kaçınılmaz bir vazifedir. Bunun ötesin-. 
de her hangi bilinen bir şey varsa bunları bu
lup getirmek her kesin Demokrat olsun, Halk 
Partili olsun her mebusun borcudur. Ama bir 
şey getirmeden bu nevi sözlerin memleket için 
ve büyük kalkınma hareketlerimiz için doğru 
olmadığım ifade etmek isterim. (Soldan; bra
vo, sesleri) (Sağdan; sizden sonra kifayeti mü
zakere takriri gelmesin de söyliyelim, sesleri) 
Şimdi, muhalif arkadaşımı dinlerken hakikaten 
hayret ettim. Bu yapılan işlerin iktisadi hiçbir 
fonksiyonu yoktur. Ne istihsale faydalıdır ne 
de sulama tesisleri vardır, dedi. Muhterem ar
kadaşlar, ne demek istediğini anlamamız lâzım
dır. Baraj yapılmış sulama tesisleri yapılma
mış. Baraj yapılmadan sulama yapmak bahis 
mevzuu değildir. Su toplanmadan sulama yap
mak düşünülemez. Ama baraj yaptıktan sonra 
sulama düşünülebilir. Bunda gecikme olmuş 
diyebilirler. Üzerinde konuşuruz. Ve meselâ de
riz ki, Seyhan Barajı için, baraj yapmadan su
lama tesisleri yapmak mümkün değildir. Eğer 
Seyhan Barajı için, baraj bitmeden sulama ya
pacağım diyen bir teknik adam varsa, gelsin 
konuşalım. Fakat diğerleri için belki. Baraj ya
pılırken-sulama tesisleri de yapılabilirdi, diye
bilmek mümkündür. O halde barajımıza yüzde 
yüz iştirak edecekler, varsa eğer, sulama işle

rinizde gecikme vardır, acele ediniz diyecekler. 
Ama sulama tesisi yapmadığınıza göre baraj
ları da yapmasaydınız şeklindeki bir tenkide 
asla iltifat etmiyeceğiz, kendileriyle bu husus
ta katiyen beraber olmıyacağız. Çünkü hiç su
lama tesisatı yapmamış olsak dahi yaptığımız 
barajın bu memleketin iktisadi hayatına, içti
mai hayatına fiilen birtakım istihsal katmış ol
duğunu görmekte ve bilmekteyiz. Demin Sey
han barajına işaret ettim, Seyhan her sene ta
şar, her sene mahsulü götürür, birçok con kay
bına sebebolur. Hamdolsun bunlar önlendi. 
Seyhan Barajı feyezan tahribatını önleme bakı
mından vazifesini yapmıştır. Bir bakıma bunun 
için yapılmıştır. Ondan sonra Seyhan Barajı 
elektrik enerjisi için yapılmıştır. Bu arkada
şımız soruyor, nerede kullanacaksınız bu ener
jiyi? Bir zaman içimizde olan, sonra Hürriyet 
Partisine geçen eski bir vekil bu elektriği ne
rede kullanacaksınız diye sormuştu. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bu nevi düşün
celerle, hele şu iki üniteyi kuralım 5 - 1 0 sene 
sonra da 3 ncü üniteyi kurarız dedik. Şimdi o 
gün, 3 ncü üniteyi kurmadığımızı hata ettiğimi
zi anlamış bulunuyoruz. Çünkü istihsal derhal 
istihlâk edildi ve yeni ihtiyaçlar karşımıza çıktı. 

RIZA TEKELÎ~(Adana) — Dördüncüsünü 
kuracak mısınız? 

NAFIA VEKlLÎ TEVFİK ÎLERÎ (Devam
la) — öylesine istihlâk ediliyor ki, şimdi biz 
3 ncü, dördüncü üniteyi 15, 20 milyon lira sarf 
etmek suretiyle eksiltmeye çıkarmak üzereyiz. 

Şimdi beyefendiler, siz elektrik istihsal edi
yorsunuz. Nerede kullanacaksınız diye soru
yor. Bunun Mânası yapmayın demektir. Bir 
yandan belki çok baraj yapın diyorlar, ondan 
sonra yaptıklarınızı nerede kullanacaksınız di-
yo soruyorlar. Yani Halk Partisi değil 1948 
de 1950 de bunları yapmayı düşünmek ve 1960 
da bu barajların yapılıp yapılmıyacağı mev
zuunda tereddüt içindedir. (Soldan bravo ses
leri alkışlar.) 

Barajlar çok fonksiyonludur. Tahribi ön
leyecek, sulayacak, enerji istihsal edecek. Sey
han barajının bu fonksiyonları maliyetini çok
tan amorti etti. Taksitleri ilerde ödeyeceğiz, 
fakat kendisini şimdiden amorti etti. Seyhan 
barajının faydalı olup olmadığını Adanalı me
buslar bilir diyor bir arkadaş. Yani faydasızlı-
ğına mı kaanidirler. Eğer öyle ise ben Adanalı 
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mebusların bu fikirlerinin Adanalı vatandaş- I 
larca bilinmesine tavassut edeceğim. I 

KAMÎL SÜRENKÖK (Malatya) — Adanalı 
mebuslar Seyhan barajının ne vazife gördüğünü I 
bili*. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; hakikaten ha- I 
zindir. .1960 yılının bütçesi görüşülürken yapı- I 
lan barajlardan ne fayda istihsal ediliyor di-
yo Nafıa Vekilinin barajların müdafaasını yap
mak mecburiyetinde kalması cidden hazindir. 
Ama biz yaptığımız barajların ve bütün işleri- I 
mizin bu memlekete neler kazandırdığını bi
liyor ve bilerek yapıyoruz, yapmakta da devam 
edeceğiz. Türk milleti de bizimle beraber bu 
yapılanların memleket» ne kazandırdığını bi
liyor, bunun için mesuduz, bahtiyarız. Bu iti
bârla biz bu sözlerimizle sadece borçlu oldu
ğumuz hesabı Türk milleti önünde vermek I 
gayretindeyiz. Sözlerimizi Türk milleti duyuyor, 
yapılanları biliyorlar. Ama 1960 bütçesinde baraj 
inşasının müdafaasını yapmak mecburiyetinde I 
kalışımız hazindir. I 

Sonra bir mebus dedi ki; Niğdeyle Bor ara» I 
smda asfalt yaptınız, 1955 te Niğde'den Bor'a I 
gittim. Beni çevirdiler. Meclis Reisvekili idim. I 
Tavassutunuzu rica ediyoruz, dediler. Ferid I 
Bey de beraberdi. Aman bu yolu asfalt I 
olarak yapın, tozdan geçilmiyor,, buraları mey- I 
va bahçeleri ile doludur. Aradan zaman geç- I 
meşine rağmen bu yol yapılamadı. O havalinin 
ıstırabım bilen ben, mesuliyet makamıma ge- I 
linco, kendilerinin bu mevzudaki arzularını hak- I 
lı görerek bu sene o yolu asfalt olarak yaptır- I 
dım. Hiçbir hatası yoktur diyemem, çünkü üze- I 
rinden geçmedim. I 

NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Kap- I 
lama yaptınız. I 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERÎ (De
vamla) — Tabiî kaplama yaptık. Altınla kap- I 
lanacak değildi ya, asfaltla, kaplandı. Tabiî I 
beyefendi; birisinin kilometresi şu kadara mal I 
oluyor, diğerinin kilometresi şu kadara mal I 
oluyor. Ama biliyoruz ki, Borlular ve Niğdeliler I 
ve bahçe sahipleri bu kaplamadan memnun- I 
dur. Ve oraya gittiğimiz vakit <bu işten dolayı I 
bize teşekkür edeceklerdir. Ama ibu arkadaşlar I 
diyorlar ki, «Vatandaşlar şimdi esiri tozlu yola I 
hasrettirler.» Niğde Mebusunun bu sözünün 1 
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Borlular, Niğdeliler tarafından duyulmasını re 
aramızda hakem olmalarını istiyorum. 

ŞEFÎK REFÎK SOYER (Niğde) — Biz bi
liyoruz hepsini beyefendi. 

REÎS — Sükûneti ihlâl ediyorsunuz. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam

la) — Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum, çok uzadığı için özür dilerim. Sözlerimin 
başında da söylediğim gibi bâzı vazifeler vardı.r 
nankördür, güçtür Muhalif mebusunun aldığı 
grup sözcülüğü de böyle bir vazifedir. B*en 
onun yerinde olsam, kBu vazifeyi fbana verme
yin» derdim. «Ben nıühendisim, Ibu teşkilâtın 
içinde çalıştım, nasılj avara kasnak çalıştığımı-, 
zı hilirim» derdim. «(Ben ne diyeceğim? Nafıa 
bütçesi tenkid edilirken ben ne diyeceğim; li
manları yapanlar buplar, 3 tarafı denizle çev
rili olan yurdumuzda dünya kadar iskele ya
panlar bunlar. Senelerce başı boş akan suları 
tutan bunlar, suların tahribatını önleyen bun
lar, sulardan enerji istihsal eden bunlar, mem
leketi bir boydan bir (boya kateden yolları ya
panlar 'bunlar. Bizim 15 bin kilometrede bırak
tığımız eğri büğrü yolları genişliği 10 ,13, 15 
metre olmak üzere 40 bin kilometreye çıkaran 
'bunlar, 24 bin köye su getiren 'bunlar, yer al
tı suyu dâvasını memlekete sokanlar bunlar. 
Ben bütün bu yapılanlar karşısında çıkıp ne 
söyliyebilirim derdim, bu vazifeyi almazdım. 

Bu arada Urfahlara harfter vereyim. Yeral
tı su çalışmalarımız müspet netice vermiştir. 
24 kuyuda iyi netice alınmıştır. Bu sene iki 
sondaj ımakinasiyle çalıştık. Bu sene iki ımaki-
ııa dafha gönderiyoruz. Yeraltında 45 - 50 mil
yon ton su tesbit ettik. Müjde olarak söylüyo
rum. 

HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — Elbistan'a ne 
yaptınız?... 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam-
la) — Görüyorsunuz arkadaşlar, îş pazarlığa 
dökülüyor. Arkadaşımız Elbistan suyundan 
bahsediyor. 

Beyefendi, yeraltı suyuna geçtiğimizi kabul 
ettiğiniz zaman. Elbistan'a da geleceğiz hiç 
merak etmeyin. 

HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — Ne zaman ge
leceksiniz? (Soldan, gürültüler gülüşmeler) 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam
la) — ömürümüze dua edin geleceğiz. (Gülüş-

- 6 9 9 — 



î : 48 26. 
meler) Evet C. H. P. Grup Sözcüsü böyle de
meli idi. Bütün bunları yapan iktidara karşı, 
vaktiyle bu teşkilât içinde çalışan, hattâ im
kânsızlık içinde çalışamamış olan, kendi kendi
ne kahretmiş bir insan olarak; ben bu icraatı 
kötüleyemem. Beni bu işten affedin, bu işleri 
anlamıyan bilmiyen birisi çıksın konuşsun de
meli idi. Fakat bunu diyemedi. Ve ağır bir yü
kün altında ezildi kaldı. Ben sözlerimi burada 
bitireceğim. Bu eserlerini Türk milletinin her 
an her yerde yakinen gördüğü ve kendilerine 
muhabbet duyduğu bütün mesai arkadaşları
ma, Türkiye'nin dağında taşında, fedâkârlık 
ve feragatle çalışan arkadaşlara, işçisinden en 
yüksek seviyedekine kadar, şükranlarımı; siz-

6 lerin de hislerinize tercüman olduğuma kaani 
olarak arz ediyorum. (Soldan bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

(Riyaset makamına Agâh Erözan geçti.) 

REİS — Ege Üniversitesi 1960 yılı 'bütçe 
kanunu lâyihasına (337) rey verilmiştir. (313) 
kabul, (24) ret. Muamele 'tamamdır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yı
lı 'bütçe kanunu lâyihasına (357) rey verilmiş
tir. (317) kabul, (40) ret. Muamele tamamdır. 
İstanbul Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişikl!ık yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
342 arkadaş rey vermiş, 315 kabul, 27 ret, mua
mele tamamdır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe-Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
lâyihasına 347 arkadaş iştirak etmiş, 316 kabul, 
30 ret, bir çekinser. Muamele tamamdır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
361 arkadaş iştirak etmiş, 316 kabul, 43 ret, iki 
çekinser, muamele tamamdır. 

Müzakereye devam ediyoruz. » 
Orhan Uygun. (.Sırasını Süleyman KuranePe 

verdi sesleri) 

REİS — Süleyman Kuranel, buyurun. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlarım; ben Halk Partisi sözcüsü 
ve konuşan arkadaşlarının burada ifade ettiği 
sözleri üzüntü ile karşılar ve bu beyhude gayret
lerinden dolayı teessürlerimi bildiririm. 
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Demokrat Parti iktidarının yapmış olduğu ic

raatın en az tenkide uğraması ve hattâ muhalefet 
tarafından takdir edilmesi icabeden işlerinin ba
şında Nafıa işleri gelmektedir. 

Arkadaşlarımız her işlerinin başında, her ko
nuşmalarının mesnedinde ileri memleketlerde ya
pılan birçok hususları bize misal olarak göster
mektedirler. Bugün Nafıa Vekâletinin yapmış ol
duğu yollar, barajlar, limanlar, yeraltı suları en 
ileri memleketlerin tekniği, en ileri miletlerin yap
mış olduğu işler seviyesindedir. Binaenaleyh bu 
kadar güzel ve vatan sathında bütün Türk mil
leti tarafından benimsenen işleri bu arkadaşları
mızın da beğenmesi takdir etmesi ve hattâ bu kür
süye çıkıp teşekkür etmeleri lâzımdır. Ama her 
igte olduğu gibi Nafıa işlerinde de mutlaka yapı
lanları kötülemek veyahut şurasından burasından 
tutarak belki bir gölge kondururum kabilinden 
bir şeyler söylemek istemektedirler. 

Arkadaşlar, muhalefetin tutumu bugün böyle 
değildir. Ta iktidardan düştükleri günden beri 
aynı yolda devam etmektedirler. Misal olmak üze
re müsade ederseniz size bir noktayı belirtmek is
tiyorum : 14 . IV . 1956 senesinde Yerköy'de bir 
açıkhava toplantısı yapılıyor. Bu toplantıda Ka
sım Gülek Bey diyor ki; «Demokrat Parti bir ka
rakuş olarak başımızdadır. Bu karakuşlar başımız
dan gitmedikçe millet iktisadi buhrandan kurtu
lamaz. İktidar partisi Seyhan Barajı için 2 000 
kuızu, Meclisi on gün tatil, hususi trenler, rakı
lar, şampanyalar bu açılış için sarf edilmiş olan 
tutarı bir milyon liradan fazladır. Bu gibi mas
rafları yapacağına bir hastane, bir dul kadına 
çarşaf, bir yetime yardım etselerdi daha doğru ol-
ımaz mıydı.» 

Aynı toplantıda Kırşehir Mebusu Osman Ali-
şiroğlu da şöyle diyor; «Bütün vaitlerinize|rağ-
onen memleketi bir cennet haline getireceğinizi 
söylediğiniz halde bir barajın açılışında vatandaş
lar 2Ö0 kuzu bir milyon lira sizin kesenizden 
sarf edilmiştir.» 

Şimdi bakınız arkadaşlar, ifadeleri o kadar 
birebirini tutmamaktadır ki, o kadar mübalâğalı 
dır ki, hayret etmemek elden gelmiyor. Bir. top
lantıda birisi iSeyhan Barajı için 2 000 kuzu ke
sildiğini, diğeri ise biraz insaflı olacak galiba 200 
kuzunun kesildiğini söylüyor. Hani bir darbıme
sel var, ya sen sayı saymasını bilmiyorsun, yahut 
da dayak yememişsin. İki bin kuzu, her biri 20 
kilo etse, şu kadar eder ki, 160 bin kişilik yemek 
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olur. Bu kadar mübalâğa yapan bir muhalefete 
ne söylense, ne dense, ne beklenir. 

Bu bakımdan aziz arkadaşlarım, demin bura
da uzunuzadıya münhasıran, muhalefete değil, 
Türk milletine hitabeden Velkil arkadaşımız saat
lerce devam eden konuşmalarına bu kadar fazla 
enerji sarf etmelerinden dolayı biraz da üzüldüm. 
O kadar yoruldu ki, bu kadar yorulmasına rağ
men de muhalif mebusları tatmin edemedi. 

EIZA TEKELİ (Adana) — Tatmin edemez. 
1956 ile 1958 i mukayese etsin. 

REİS — Rıza Bey, mütemadiyen müdahale 
ediyorsunuz. İkinci ihtarı veriyorum. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Çün
kü muhalefetin zihniyeti, tutumu daima inkâr 
etmek, daima görmemek, daima kötülemektir. Bir 
darbımesel vradır. Bir taşı taş üstüne koyanı mil
let başının üstünde taşıyacaktır. Allah bizimle .be
raberdir. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri var, oku
yoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

teklif ederim. 
Aydın 

Necati Celim 

REİS — Kifayet aleyhinde Rıza Tekeli. 
Kasım Gülek Bey, size her hangi bir sataşma 

oldu diye konuşacak değilsiniz değil mi? 
KASIM GÜLEK (Adana) — Hayır, müza

kere kâfi değildir konusunda konuşacağım. 
Arkadaşlarım, müzakere kâfi değildir. Çün

kü burada sayın Bakan benim Bakanlığım zama
nında geçmiş birtakım hâdiselerden bahsetti. 
İzin verilmişiniz ben de bizim zamanımızda ce
reyan etmiş bu hâdiseler hakkında görüşümü 
açıklıyayım. (Soldan malûm sesleri) (Maddele
re geçilsin sesleri) Müsaade buyurun, millet 
tenevvür etsin, millet huzurunda konuşuyoruz. 
Burada bulunan Çavuşoğlu benim müsteşar mu-
avinimdi, Vekil Bey bölge müdürümdü, Fevzi 
Bey bölge müdürümdü. Nasıl çalıştık, ne yap
tık izah edeyim. 

REİS — İzahınıza imkân yoktur. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Ben Umumi 

Heyete teklif yapayım. 15 dakika müsaade bu
yurun, burada görüşümüzü söyliyelim, millet 
tenevvür etsin. Hepimiz beraber çalıştık. Remzi 
Birand burada. Su işlerinde çalıştı, beraber bu-
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lunduk. Arkadaşlar burada teklif ediyorum. On 
beş dakikalık bir zaman verin bana, işlerin na
sıl cereyan ettiği hakkında görüşlerimizi arz ede
yim. Millet huzurunda. 

Vekil Bey güzel söyledi, benim de söyliyecek-
lerim var, dinlerseniz siz de faydalanırsınız, 
millet için de faydalı olur. İnkâr mevzuu yok
tur, kim inkâr ederse hata eder, hiçbir zaman 
inkâr etmedik, yapılan yolların kötüsü olmaz, 
bunlar yapılmasın denemez. Huzurunuzda ifade 
edeyim, bunlar; memleket hizmetleridir, millet 
hizmetleridir. Elbette iyi olmuştur, siz de in
kâr kabul etmezsiniz. Siz de şimdiye kadar ne 
yapıldı ise, biz yaptık iddiasında değilsiniz, mü
saade buyurun da bizim zamanımızda neler ya1-
pıldı, sizin zamanınızda neler yapıldı, sizin za
manınızda nasıl devam olundu, bunları on beş 
dakika içinde ifade edeyim. Çoğunluk sizdedir, 
karar sizdedir. Emin olun konuşmada fayda 
vardır. Millet huzurunda burada ifade edilmiş 
bâzı meseleleri açıkça duymasını arzu edersiniz, 
Vekil Bey de arzu eder, arkadaşlar da. Rica ede
rim, müsaade edin on beş dakika da ben konuşa
yım. 

REİS — Kifayet aleyhinde ancak bir kişi 
görüşebilir. Bu itibarla kifayeti reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiy enler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kifayet kabul edildiğine göre konuşmak 
mümkün değildir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
101 Vekil tahsisatı 12 000 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

REİS — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Vekil Beyin beyanındaki bir hususu. 
RE IS — Fethi Bey, müsaade buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Tenkid 

değil arkadaşlar. 
RE IS — Vekil tahsisatı bunda, ne konuşa

caksınız? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Söyle-

yim, göreceksiniz. 
Vekillerin konuşmaları, mekteplerde, fakülte

lerde, mütehassıs muhitlerde, yabancı muhitler
de tetkik edilir. Vekil Bey.. 
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REÎS — Daima Nizamnameye ademiriayet 

iddialarınız karşısında Vekil tahsisatı üzerinde 
bu konuşma mümkün mü? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bir da
kika müsaade edin. 

RE IS — Edemeyiz, nasıl olur? 
FETHÎ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Arkadaş

lar; mukayese, Hesabı Kati kanunlarına göre.. 
(Gürültüler) Vekil Bey hatasını kendisi görsün 
diye söylüyorum. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

P. 
201 Maaşlar 

Lira 
6 305 407 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Ben, Ve
kil Bey için iyilik yaptığımı zannediyorum. 

Muhterem' arkadaşlar; Nafıa Vekâleti cami
asında çalışan memurları 1950 seçimlerinden son
ra yakından tanımak imkânını elde ettim. îtiraf 
edeyim ki, yalnız memleketimizde değil, içlerin
de öyle vazitesine âşinâ kıymetli arkadaşlar var 
ki, Garp memleketlerinde de mükemmelen hiz
met görebilirler. Fakat demin Vekil Bey bir 
noktaya temas ederken dediler ki; bizim parti
zan hareketimizden şikâyet ediyorlar, memurla
rımızı beğeniyorlar. Memurlar idari işleri ifa 
ederler. Vekil politikayı temsil eder. Bizim id
diamız şudur; memleketin mütehassısları kendi 
ihtisasları içerisinde çalışırlar. Vekillerin işi po
litikaya aksetmek lâzım. Bunun dışında politik 
gayelere yer verilmezse yapılan hizmetler daha 
randımanlı olabilir, daha faydalı olabilir, diyo
ruz. Fakat siz o kadar sabırsızsınız ki, bir mi
sal vermeme bile tahammül edemiyorsunuz. Fran
sa'da hükümetler istikrarsızdır, fakat idarede 
istikrar vardır. Neden? Hükümeti Vekiller tem
sil eder. 

REÎS — Fethi Bey, ikinci ihtarı yapıyorum, 
maaşlar üzerinde konuşun. Riyaseti ve Umumi 
Heyeti lüzumsuz işgal ediyorsunuz. Maaşlar üze
rinde. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Maaş üze
rinde değil, hizmet üzerinde. Maaşı hizmet için 
ödüyoruz arkadaşlar. Ben hizmetin iyi ifası hu
susunda beyanda bulunuyorum, ne Tüzüğü ne 
de hukuki hiçbir şeyi bilmeden Baha: Bey müte
madiyen sataşıyor ve Reis Bey de Baha Beyin 
beyanına uyarak mâni oluyor, teşekkür ederim. 
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BAHA AKŞÎT (Denizli) — Sataşma oldu, 

«öz verin de cevabını vereyim. 
REÎS — Sataşma yok Baha Bey. 
201 nci faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. 
202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak ẑam ve 
yiardjlar 
REÎS -— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kalıt ve defterler, 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 034 200 

3 853 200 

200 000 

141 600 

573 772 

4 200 

154 740 

19 500 

10 000 

702 



F. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etıhi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

194 000 

10 200 

27 000 

27 000 

Lira 
63 000 

125 000 

26 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taçıt masrafları 9 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma umumi masrafları 50 000 

REÎS — Fasıl 422 hakkında buyurun Nihat 
Sargmalp. 

NÎHAT SARGIN ALP (Gümüşane) — Efen
dim, burada geçen sene de elli bin lira konmuş
tu, bu sene de 50 bin lira var. Yapı İşleri Riya
setine bağh ve onun emrinde çalışacak bir lâbo-
ratuvar yapılması arzu ediliyordu. Sayın Ba
kana Bütçe Encümeninde sordum. Bu 50 bin 
lira sarf edilmiştir, dedi. Bu 50 bin lira sarf 
edildiğine göre bir senede bu iş için 50 bin lira 
kâfi midir? Şimdiye kadar yapılan işlerin temel
lerinin sağlamlığından şikâyetler duyduk-, tec
rübeler için lâboratuvarlarımız var dendi. Lüt
fen bu hususu biraz izah etsinler. 
•'*"•' REÎS — Başka söz istiyen yok. Faslı reyleri
nize-arz-ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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cek buralar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
r •„ « S ' 

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

kadaşlar; 451 nci fasılda bir tanıtma masraf lan 
diye 100 bin liralık bir ödenek var. Bu açık mâ-
nasiyle bir propaganda masrafıdır. 

Arkadaşlar; bir eser, bir hizmet sadece pro
paganda ile tanıtılmaz. Bir eseri, bir hizmeti en 
iyi tanıtma vasıtası bizzat o eserin, o hizmetin 
kendisidir. (Soldan, tamam sesleri.) Fâtih'in, 
Sinan'ın, Sultan Süleyman'ın; ne radyosu vardı, 
ne de broşürleri vardı. Ve ne de para ile tutul
muş meddahları vardı. Fakat, birkaç asırdan 
beri, devam edegelen eserleri vardır. Binaenaleyh 
bu gibi propaganda masrafı beyhudedir. Bun
dan kaçınmak lâzımdır arkadaşlar.. Nafıa Ve-

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere yerile-

Lira 

kâleti gibi, teknik, ciddî ve rakamlara, riyazi 
esaslara göre işlerini ayarlaması lâzımgelen bir 
Vekâlet için böyle propaganda masrafına ne lü
zum ve ne de yer vardır. 

Arkadaşlar, bu propaganda bilâkis eserleri 
yanlış tarafından tahrif ederek memlekete, ak
settirmektedir. 

Bakın size bir misal vereyim: 
Son çıkan Yeni Türkiye Takvimi vardır. 

Sanki bu Türkiye'nin bir eskisi varmış gibi. Tür
kiye, devam edegelen, mazisi olan, hâli olan ve 
istikbali olan bir bütündür. Bir memlekette hiz
metler ve zamanla inkişaf eder. Yeniden gelişir. 
Bu, gayet tabiîdir. Türkiye gibi organik, tekâ
müle müsait bir memlekette teslim aldığınız hiz
metleri elbette teslim aldığınız vaziyette bıraka
mazsınız. Siz kendinizden evvelki tarihî hizmet
leri inkâr etmeyin. Siz, sizden evvelkilerin hiz
metlerini az bulabilirsiniz. Fakat sizden sonra 
gelecekler de sizin hizmetinizi az bulabilirler. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir. 
MEHMET MAZER (Devamla) — Bu tanıt

ma .masrafları fazladır. 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Sam

sun) — Muhterem arkadaşlar, ileride karayol
ları ve su işlerinde de aynı şekilde bu tahsisatı 
göreceksiniz. Tahmin ederim ki, ayın konuşma-
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lan yapacaklar. Bir defaya mahsus olmak üzere I 
bu mevzudaki kanaatimizi arz edeyim: I 

Evvelâ bu tahsisat raportörlerin teklifiyle 
Bütçe Encümeninde ilâve edilmiş bir tahsisattır. I 
Biz Hükümet olarak bunu fevkalâde isabetli ve 
yerinde bulduk. Buna bir propaganda tahsisatı I 
deniyor, propagandanın iki cinsi olabilir. Birisi 
yok olanı varmış gibi göstermek, diğeri de ki, - en 
masum ve meşru, olanı budur. - var olan eserleri 
göstermek. Bunu ancak cesur ve kendisinden 
emin hükümetler yapabilir. «Gelin görün» der. 
Şimdi arkadaşlar, yaptığımız işlerin bir kısmı 
göz önünde, bir kısmı değil. Ve malesef muha
lefet senelerden beri, bilhassa göz önünde olmı-
yanları «yok» demek suretiyle milletin malû
matı dışında tutmak istemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım*; realiteyi arz 
edeyim: îki seneden beri bilfarz üniversitelerimi
zin muhtelif fakültelerinden talebe grupları ve
kâletimize-gelmekte ve «duyuyoruz, işitiyoruz 
bir şeyler yapılıyor. Bunları görmek istiyoruz, 
bize imkân verin» demektedirler. O zaman biz 
bu uğurda milyonları harcıyan bir Vekâlet ola
rak 40 - 50 genci bir baraja, bir limana götüre-
miyoruz ve onların karşısında mahcuboluyo-
ruz. Meselâ, Kemer barajını Mehmet Hazer ar
kadaşımız gördü mü acaba? I 

MEHMET HAZER (Kars) — Evet, gördüm. 
NAFIA VEKİLt TEVFİK ÎLERÎ (Devam- i 

la) — Tebrik ederim. Fakat Kemer barajı için I 
mutlaka hususi olarak gideceksiniz. Çünkü yol j 
üstünde değildir. Oraya Türk öğretmenlerini, 
Türk çocuklarını yetiştirecek olan öğretmen
lerimizi, münevverlerimizi, yarın bu memleketin 
mesuliyetini üzerine alacak Türk gençlerini iyi 
yetiştirmek ve hazırlamak bakımından, göster
mekte milli menfaatimiz vardır. Biz baraj yap
mışız. Yaptığımız işi göstereceğiz. Bundan ne çe
kmiyorsunuz. Yapmadığımız işleri gösterecek de
ğiliz. 

• Orduların iki kuvveti vardır : Maddi kuvveti, 
mânevi kuvveti. Milletler de böyledir. Maddi ve 
injfcn̂ vi ktttRtetler. Seneler senesi bu memleketin 
ruhunda birtakım işleri yapamayız, baraj liman, 
fabrika yapamayız diye bir hüküm hâkim olmuş
tur. Türk milletinin mânevi gücünü artırmak 
bakımından millet olarak yaptığımız eserleri bil
hassa yeni yetişen nesillere göstermek ve tanıt
mak bu işleri yapmak kadar boynumuzun borcu- I 
dur. Arkadaşlarımız bundan korkmasınlar. Yüz | 
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bin liralık bir para ile ne propagandası yapaca
ğız. 7 milyarlık bütçemiz bu propaganda için kâ
fidir. 

Sorarım Mehmet Hazer Beye Kars'taki bir va
tandaş Süleymaniye Camiini bilir mi? Duymuş 
bile olsa görmeden bunun ihtişamını takdir ede
bilir mi? Radyoda duyduğumuz Kemer barajının 
ne olduğunu, Kemer'i görmeden takdir etmeye 
imkân var mı? Bırak lâalettâyin bir vatandaşı, 
münevver bir vatandaş, hattâ sizler, hepimiz 
görmediğimiz şeyleri nasıl takdir ederiz, nasıl 
değerlendirebiliriz? Limana götürüyoruz, yaptı
ğımız liman; baraja götürüyoruz, yaptığımız ba
raj. Bununla yaptığımız şey Türk milletine, Türk 
gencine kuvvet kazandırıyoruz, yapabiliriz, yapı
yoruz, daha iyisini yapacağız, ileri milletlerin 
soviyesine çıkacağız. İleri milletlerin seviyesine 
çıkmak için mânevi kuvvete sahibolmak Lâzım. 
Rahmetli Atatürk ne diyor; «öğün, çalış, 
güven!» diyor, öğünmek için bu nevi eser
lere sahip bir millet olmak lâzım. Süley-
maniyeleri, Fâtihleri, Selimiyeleri olmayan bir 
milletin çocuğu, şerefli bir tarihi, mede
niyeti olmıyaıı Türk çocukları ne ile öğüııe-
cek? Bugünün gençleri de yaptığımız barajlar, 
limanlar, fabrikalarla öğünecekler, bu hızla da
ha çoklarını yapmak için çalışacaklar ve böylece 
hep beraber millet olarak istikbale güvenle ba
kabileceğiz. Korkmayımz bu eserleri gençlerimi
ze göstermek için konan yüz bin liralardan. (Sol
dan, alkışlar) 

REİS — Sefer Eronat. 
, SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlarım, dâvanın merkezi sıkletini... (Gü
rültüler) 

REÎS — Enver Bey, müdahale etmeyin. 
MEHMET GEÇİOÖLU (Adana) — Reis 

Bey, konuşmaya hakkınız yok diyor. 
RElS — Siz müdahale etmeyin. Onu da ikaz 

ettim. 
SEFER ERONAT (Devamla) — Mecliste 

bütçenin müzakeresi sırasında her dâvanın mer
kezini bir demokrasi teşkil ettiğine göre, demok
raside icbar var mı? Demokraside icbar yoktur, 
ikna vardır. Vatandaşa bu memlekette, toplu 
halde yapılan işlere ikna edebilmek için bu mem
lekette yapılan barajları, yapılan eserleri ve ya
pılacak işleri anlatmak zorundayız. Binaenaleyh, 
vatandaşın iştirak etmemiş olduğu âmme hizmet
lerinde Hükümetlerin muvaffak olabilmesi için 
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büyük zorluklar vardır. Binaenaleyh memleketin 
dört köşesinin yurdun toplum halinde kalkınma 
dâvasını bilmesi, vatandaşın ikna edilmesi lâzım
dır. îcbar demokraside olmadığına göre tamamen 
muhalefetin öteden beri üzerinde durduğu bir 
mevzuu gelip tenkid etmeye çalışmasını nâbeea 
buldum. Arz ederim. 

REİS —Sedat Çetintaş. 
SEDAT ÇETİNTAŞ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bir muhalif arkadaşın acaip 
sözleri üzerine vekilimizin konuşması bana şu
nu hatırlattı : 

1920 senesindeyiz. Birinci Cihan Harbinin 
sıkıntısı altında ezilerek kurtulmuşuz ama va
ziyetimiz çok kötüdür, istanbul işgal altındadır. 
Bir ihtiyar Amerikalıyı rahmetli ihtifalcı Zi
ya Bey Süleymaniyeye getirip gezdirdi. Bu 
adam hayran hayran gezdi, hattâ kubbenin al
tında sırtüstü yatıp seyretti kemerleri, kubbeleri. 
Çıktık dışarıya, sarhoş gibi, bu ziyaret dedi, bir 
büyük günahtan kurtardı beni, dedi. Bu kadar 
medeniyete sahip bir millet hürmete lâyıktır, 
dedi. Bu kadar büyük medeniyet yaratan büyük 
milletin çocukları önünde eğilirim dedi, elini 
sıktı, ben de mektepten yeni çıkmış, henüz çö
mezdim, benim de elimi sıktı. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Bu kadar Türk-
çeyi Amerikalı biliyor mu idi? 

EElS — Rıza Bey iki İhtan almıştınız, daha 
ağır cezaya mâruz kalacağınızı ifade ederim. 

SEDAT ÇETİNTAŞ (Devamla) — Ziyaret 
etmemiş olmakla yalnız ben günahkâr değil, 
siz de günahkâr olacaktınız, ben Şikago'dan gel
mese idim, kesemde bu masrafı bulmasa idim 
bu âbideleri göremiyeeektim. Bu günahtan kur-
tulamıyacaktım. 

Acaba var mı bana öğretecek kitabınız? Ri
ca edeyim, alıp memleketime götüreyim. Benim 
gibi günahkâr çoktur, onları da günahlardan 
kurtarayım, dedi. Fakat yoktu, cevap vereme
dim. işte beni bu mesleke sevk eden bu Ame
rikalının sözü olmuştur. Binaenaleyh bu propa
ganda yerindedir, lâzımdır, vicdan borcudur. 

RElS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. 
452 Staj masrafları 

RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
31 000 
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F. Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 25 001 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 20 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 142 034 416 

REİS — Buyurun. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Bu 
fasılda sağlık tesisleri için 29 milyon lira var. 
Kanun lâyihasında, okuduğuma göre bunun 25 
milyonu geçmiş senelerde girişilen taahhütlerin 
itfasına ve ödenmesine aittir. 1960 semesi sağlık 
tesisleri için konulan para dört milyon liradır. 
Yine aynı fasılda maarif tesisleri için 21 milyon 
liralık bir tahsisat vardır. Bunda Atatürk Üni
versitesinin kimya lâboratuvarı tesisi ve saire 
gibi masraflar vardır. Bu dört milyon lira ne
relerde ve kaç sağlık merkezi için sarf edile
cektir? 

ikincisi; Maarif Vekâletine tahsis edilen bu 
para ile liseler yapılacak mı? Bu şekilde bir 
tahsis var mı, yok mu? 

öte yandan istanbul Opera binası için 1959 
da 5 milyon, bu sene 25 milyonluk bir tahsis 
vardır. Daha da 50 milyon liralık bir tahsisat 
istenmektedir. Şu hale göre sağlık mevzuunda 
1960 senesinde 4 milyon, maarif mevzuunda 20 
milyon, istanbul Operası binası için de 80 mil
yon lira tahsis edilmiş oluyor. Evkaf bütçesinde 
geçen hayrat, binlerce cami, tarihî eserler için 
29 milyon lira vardır. Buna karşı bir opera bi
nasına 80 milyon. Bu ne biçim yatırım ve mu
vazene sistemidir, ben bir türlü anlamıyorum. 

RElS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
742 5011, 5855, 7074 ve 7416 sayılı 

kanundar gereğince Büyük 
Millet Meclisi binası ve eklen
tileri yapımı 6 462 000 
RElS —T Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
743 Memur lojmanları yapımı mas

rafları 150 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

745 6373, 6594 ve 6595 sayılı ka
nunlar gereğince kurulacak 
üniversitelerin bilûmum inşaat 
ve tesisat masrafları 17 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

746 Türkiye Büyük Millet Meclsi 
yeni binasiyle müştemilâtının 
tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması masrafları 10 350 000 

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

kadaşlarım, yazılış tarzına göre bu fasılda bir
birine zıt ki hizmet birleştirilmiş, Bu bütçe ba
kımından hatalıdır, işin mahiyeti bakımından 
hatalıdır. Bakın fasıl aynen şöyle diyor : «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle müşte
milâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapılması 
masrafları» Binanın inşaatının tamamlanması 
mahiyet itibariyle ayrı bir yatırımdır, tefriş ve 
tezyinat ayrı bir hizmettir. Bugüne kadar olan 
tatbikatta mefruşat ayrı bir muameleye tâbi tu
tulmuştur. Bu iki hizmeti bir fasılda toplamak 
bir defa teknik bakımdan hatalıdır. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Modern anla
yış böyledir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Modern 
zihniyet değil, sizin zihniyetiniz 8yledir. 

REÎS — Mehmet Hazer Bey, fasıl Meclis bi
nası ve müştemilâtı içindir. 
> MEHMET HAZER (Devamla) — Eğer ta
mamı mefruşat için ise işin fecaati bir kat daha 
artar. Bu bina için tefriş ve tezyin masrafların
da kullanılmak üzere ayrı bir kanunla 5,5 mil
yon lira verdik. Şimdi de 10 milyon küsur bin 
lira veriyoruz. Oldu 16 milyon küsur. İnsaf edin. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Böyle 
bina yapmasa idiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Biz böyle 
bina yaptık ise, sizin de böyle döşemeniz mi 
icabediyor? (Soldan, gülüşmeler) 

Bu binanın kristal avizelerinden şikâyet et
tiğim zaman Sayın Bakan kandil nıi asacağız 
dedi, Biz kandil asm demiyoruz ama, eni boyu 

1960 C : 2 
8 metre bilmem hangi memleektten ithal edilen 
lüks avize getirin demedik ya. Vekil Bey ken
disi çok propaganda yaptı ama, beni de propa
ganda yapıyor zannetmesinler. Ben bunu pro
paganda için söylemiyorum. Benim samimî ka
naatim şu k i ; bugün bin bir ihtiyaç içinde, ağır 
borç altında olan bu memlekette 15-17 milyon 
lira mefruşat parası olarak bir binaya veremez. 
Buna hakkımız da yoktur. Vicdanım buna razı 
değil. Rica ediyorum; şu işi, bu binayı bitirelim 
artık. Zaman uzadıkça idare masrafları da o nis
pette artıyor. Ya bu bina bitsin veya Vekil git
sin. 

Onun için arkadaşlar, böyle 17 milyon lirayı 
mefruşat olarak Türkiye'de bir binaya vermek; 
iktisadi olmadığı gibi ilmî de değildir; tasarruf 
yapmaya mecbur bir Hükümet bu kadar büyük 
ve lüzumsuz israf yapamaz. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
747 Londra'da açılacak Türk Mi

mari Sergisi her türlü masraf
ları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

748 Sığmaklar inşaatı, tesisi, tami
ri, her türlü masrafları 500 000 
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

760 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesine bağlı Cebeci Hasta
nesine Doğum, Çocuk, Akıl ve 
Göğüs klinikleri inşası, kat ilâ
veleri ve ikmalleri masrafları 2 500 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin ilâve in
şaatı masrafları 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

762 7007 sayılı Kanun gereğince 
T. B. M. Meclisi yeni binasiyle 
müştemilâtının tefriş ve tezyin 
işlerinin yapılması masrafları 1 111 163 
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REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Beyler özür 

dilerim. Bu da ayrı bir şey. Yine bu Büyük 
Millet Meclisi binasına ait mefruşat. Deminki 
hesap da doğru değilmiş demek. Ona ilâve et
mek lâzım. Bari hiç olmazsa bunları kâğıttan 
tasarruf ederek birleştirseydiniz, bir kalemde 
toplasaydmız. Yetki ve sarfiyat değil hesapça 
kolaylık olurdu. 

16 milyon, zait, 17 milyon küsur, müsavi 19 
milyon küsur. 19 milyonu Bütçe Encümeni na
sıl veriyorsun bu binanın mefruşatına. 

ÖMER CEBECİ (Kocaeli) — Siyasi mabet. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Burası da 

siyasi mabet. 
REİS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben 776 

da söz istedim. 
REİS — Vekil B,ey, buyurun. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Sam

sun) — Efendim, bu şimdiki madde 1 111 163 
lira demin bahsettikleri, 5 milyon lira sarfına 
yetki veren kanunun yetki bakıyesidir. Madde
deki 10 milyon ise kanun dışında doğrudan 
doğruya bütçeyle verilen paradır. Yani bah
settiğim 5 milyon kanunen kullanılmasına yetki 
verilen paradır. Bu suretle kanunen verilen mik
tarla bütçeyle verilen miktar 15 milyon tefriş 
vo tezyin işleri için kullanılacak. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarrufu isteyen 
bir arkadaşın bu hassasiyetini tebcil ederim. 
Lûtfensinler kendileri de kabul etsinler ki, 
biz de bu mevzuda hiçbir zaman israfı düşün
meyiz. Asırlarda bir defa, ve bizzat Halk Par
tisi iktidarı zamanında ele alınmış bir muaz
zam Meclis binası yapıyoruz. O bina için, baş
tan aşağı, halısiyle, iskemlesiyle, perdesiyle, 
mebusların oturackları sıralariyle, her şeyiyle 
hepsi dâhil bir mefruşat düşünüyoruz. Lütfen 
bunu bir israf telâkki etmesinler. 

Ve diyor ki, bir türlü bitmiyor. Hakikaten 
bu bina 1938 de başlanmış. Ne olurdu siz bu
nu 1950 ye kadar bitirseydiniz, biz de rahatça 
otursaydık. 

MEHMET HAZER (Kars) — Siz de 10 
senedir ikmâl etmediniz. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Tamam. Ben de onu demek istiyorum, 
Bu bir tuhaf başlamış, no yapalım. Biz inşallah 

I bu sene bitireceğiz. Bu parayı da israf telâkki 
etmeyin. Binaya lâyık bir mefruşat düşünmek
teyiz. 

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

F . Lira 
763 5367, 5843, 6213 ve 7415 sayılı 

j kanunlar gereğince hava mey-
j danlan yapımı için girişilecek 

yüklenmeler 25 400 000 

REİS — Fasıl hakkında söz istiyeıı?.. Yok. 
Faslı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. Lira 
776 Demiryolları yapım masraf

ları 90 865 000 

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

la L% bu demiryolu tahsisatının Erzurum tem-
rit hattı için konulan ödenek üzerinde konu
şacağım. Bu kadar övündünüz^ bu kadar iş 
yaptık dediniz ama 10 senede 80 kilometrelik 
demiryolu yapamadınız. (Sağdan yapamazlar 
sesleri) (Soldan, münakale politikası değişti 
sesleri) (İktisadi değildir, sesleri) Bu iktisadi 
değildir sözüne zannederim Vekil Bey iştirak 
tmezler. Memnuniyetle tesbit ve müşahede edi-

ı yorum ki, Vekil Bey bu fikirde değil. 

Arkadaşlar, demiryolu bugün Avrupa'nın en 
ileri memleketlerinde hâlâ itibarda olan bir 
nakil sistemi olarak nazara alnımaktadır. Yal-
ni/î onların ki, elektriklidir. 

On seneden beri, 80 kilometre yolun yapıl
ması kabili izah değil, eğer şimdiden üst mal-

I zeme siparişleri verilmez, hazırlıkları yapılmaz 
i ise şimdiye kadar yapılan toprak işleri ve 
i diğer hizmetler maalesef harici tesirlerle, yağ-
I muv ve sellerle harabolacaktır. Kaç yıldan 
j beri sorarız, Vekil Beyle münakaşasını yaparız, 
1 arkadaşlar on seneden beri yapılmıyan demir-
I yolunun seçime yetişip do Demokrat Partinin 
i faydalanacağını zannediyorduk. Bu da olmadı 
1 1962 ye kadar bu iş bitecek mi, bitmiyecek mi? 

Şimdi Vekil propaganda için yapmıyoruz diye-
I çekler ama her yapılan işin sonunda -biz 
j yaptık diye öğütlüyorlar. Yapsınlar da öğünsün-
: 1er, biz de memnun oluruz. 
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REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

.arkadaşlarım, bu fasıl demiryolları inşası masra
fına aittir. Ben bu yaz Bursa'da gezerken iş adom-
lariyle konuştum. Bana söyledikleri gibi, ki, Bur
sa ziraat sanatları üzerinde inkişaf etmeye mü
sait bir yerimizdir, turizm dışında. İstanbul'a 
sevk ettikleri malların evvelâ İstanbul'a gittiğini 
ve İstanbul töan da Anadolu'ya sevk edildiğini 
söylediler. Neden dedim? Münakale imkânlarına 
en müsait bir şekildir dediler. Bu durum karşısın
da Nafıa Vekâletinin değişen şartlara göre ikti
sadi etüdler yaptıracak servisleri olmalıdır. Baş-
ljyanlarm süratle ikmali, fakat bunun yanında 
değişmekte olan şartlara göre yeni yeni bilhassa 
küçük hatlar hinterlandı teşkil etmesi bakımın
dan limanların ve sairenin etüdünü yapmasında 
büyük fayda görürüm. 

Bursanm dışında, vaktiyle 1936 da Burdur'a 
demiryolu inşa edildiği tarihte etüdler yapılıyor
du. O tarihten bu yana iktisadi şartların ekono
mik verimi bakımından demiryolunun inşası için 
yeni birtakım imkânlar zuhur etti. Meselâ, Bur
dur'dan Antalya'ya kamyonlarla krom cevheri 
nakledildi. Fevkalâde masraflı idi. Bilmukabele 
aksi istikamete meselâ, Antalya'ya Elmalımdan 
pancar gelir. Şimdi demiryolu inşası - nazari ola
rak arz ediyorum -

Yükte ağır, pahada hafif olan eşyanın nakli 
demiryolu ile deniz yolu ile nakledildiği zaman 
daha iktisadi olur, kamyon ile nakline müsait de
ğildir. 

Bu .vaziyet karşısında bir tetlkik yaptırmak 
imkânı yok mudur? 

Ben iki madde verdim, daha çeşitli maddeler 
vardır. 

Antalya'da liman bulunduğuna göre, hinter
lant teşkil etmesi bakımından Antalya'nın Şima
line demiryolu inşası bölgeye büyük faydası ola
caktır. 

İktisadi imkânlara, göre tetkik ettirilmesini te
menni ediyorum. 

BEİS — Rıza Tekeli, buyurun. F 
RIZA TEKELt (Adana) — Muhterem arka

daşlar; Nafıa işleri arasında demiryolları inşaa
tına bir nebze temas etmek istiyorum. 

Karkamış - Gaziantob arası 90 kilometre oldu
ğu /halde on senedir bitirilememiştir. 1958 de Büt
çe Encümeninde ıbu mevzu konuşulduğu zaman o 
zaman .elimize 4,5 milyon dolar geçerse inşaat der

hal bitirilecektir dendi, Ama aradan M. yıl geç
tiği halde yine bu hat hâlâ bitirilememiştir. De
mokrat Parti hükümetleri demiryolunun iktisadi 
hayattaki rolünü idrak etmişe benzemiyor. Niçin 
benzemiyor?.. Çünkü on senedir eskiye ilâve etti
ğiniz demiryolu 300 kilometreyi geçmez. Halbuki 
bizim devrimizde her yıl 200 - 300 kilometre de
miryolu yapılıyordu. Sizde bu ımiktar otuz kilo
metreyi geçmiyor. Uzun mesafeler için ıkütle nak
liyatında en emin, en ucuz sistem demiryolu nak
liyatıdır. Enver Kaya arkadaşımız demiryolu 
nakliyatının iktisadi olmadığı şeklinde bir fikir 
beyan ettiler. İktisadi merkezlerden uzak olan 
nakliyatta, demin de arz ettiğim gibi, en emin en 
ucuz nakliyat demiryolu ile yapılan nakliyattır. 
Bunu da bilhassa bilgilerinize arz ederim. 

Karkamış tren hattının şimdiye kadar ikmal 
edilmemiş olması bizim için büyük zararları mu-
cibolmuştur. Eğer bu hat kimal edilmiş olsaydı, 
trenlerimizin Suriye'ye girmeleri daha kolaylaş
mış olurdu. 

REİS — Nafıa Vekili, 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Samsun) 

— Efendim, bir kere şu ciheti ifade edeyim. Ha
kikaten demiryolu mevzuunda eski iktidar mem
lekete Cumhuriyetten bizim iktidara geçtiğimiz 
tarihe kadar 3 bin küsur km. yol katmak suretiyle 
büyük bir hizmet yapmıştır. Diyebilirim ki, ikti
darımızın icraatı karşısında bize nazaran ilerde 
olduklarını ifade edebilecekleri tek hizmet şubesi 
bu demiryoludur. Bundan başka hiçbir mevzuda 
mukayese yapmak imkânı meveut değildir. Bunu 
böylece şükranla kaydettikten ve yapanlarına Al
lah razı olsun dedikten sonra, ikinci bir noktaya 
geleceğim. 

Biz demiryolunun iktisadi faydasını anlama
mışız. Niçin? O nispette yapmamışız... Muhterem 
arkadaşlar, bir demiryolunun yapılabilmesi için 
- Fethi Çelikbaş'm da dediği gibi - iktisadi etüd-
lerinin yapılması iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, biz, bu mevzuu bir ke
nara atmış, unutmuş değiliz. Şu elimdeki harita 
teknik ve iktisadi etüdleri yapılmış 2 543 kilomet
re demiryolunu göstermektedir. Bunların her bir 
parçası ayrı ayrı etüd .edilmiştir. Ve ehemmiyet
lerine göre sıraya da konmuştur. Eğer bugüne ka
dar yapılmamış veya başlanmamışsa bunlar unu
tulduğundan veya bir kenara atıldığından değil, 
hakikaten bugün karayolunun bunun önünde gel -
diğini tesbit etmiş olmamızdandır. 
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â.1960 Ö : S 
i ri; Bursa'yı İzmir - Balıkesir demiryoluna bağ

lıyacaktır. Bunlardan birincisi iktisadi plânımız 
bakımından ikinci ve ikincisi ise 4 neü gelmek
tedir. Birisi 87, diğeri 41 km. dir. 

Bu arada Ankara - Samsun, Divriği - Zon
guldak hatlarını kısaltacak hatlarla şimal hattı 
ve saire vardır ki, bütün bunların etüdleri ve 
maliyet hesapları yapılmıştır. Meclisten alacağı
mız yetkilerle bütün bunları ceste ceste yapaca
ğa. 

Demek isterim ki, bizim Halk Partisi kadar 
demiryolu yapmayışımızm sebebi açıktır, bariz
dir. Eğer biz sizin süratinizde bunu yapmaya 
devam etseydik suçlu olurduk. 

Sizin yaptıklarınızı kıymetlendirmek için li
mana, yola hız verdik. Ve hakikaten o zaman 
siz Samsun'a inip orada limanı bulunca Allah 
razı olsun diyeceksiniz. Mersin de böyledir. Onun 
için meseleyi bu şekilde mütalâa etmenizi rica 
ederim, iktisadi şartlar da bu şekilde yerine ge
tirilecektir, Fethi Çelikbaş. (Soldan, alkışlar) 

İ : 48 26. 
Bt»güın Amerika ve Avrupa'da da deaııiryollar 

vardır ama, bunların içinde sökülenleri de vardır. 
Ama Amerika ve Avrupa'da her demiryolu kilo
metresine mukabil, 11 kilometre kara yolu var
dır. Binaenaleyh, 7 000 küsur kilometre demir
yolu devraldık, 1950 de. Bu ölçüde alırsak; de
miryollarının ekonomik olmasını düşünürsek, ve 
bu kadar demiryolunu yaptığını şükranla kay
dettiğim eski iktidar da böyle olmasını düşünür
se, bu takdirde 70 000 küsur kilometre karayo
lu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz, demir
yolu yapmaya ayni süratle devam etseydik; sizin 
bu yaptıklarınıza paralel olarak ve şükranla ya
pıldığını kaydettiğim demiryollarına mukabil ka
rayolu yapmasaydık sizin bu yaptığınız demir
yolları sıntırdı. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Allah 
Allah. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Devam
la) — Allah Allah deme Nihat Bey. Demiryolu 
Samsun'a iner. Fakat indiği zaman, orada bir li
man bulunmazsa malzeme 15 - 20 gün dalgaların 
karşısında kalırsa iktisadi olmaz. O halde sizin 
demiryolunuz tekrar söylüyorum, bu memlekete 
kazandırılmış bir envestismandır. Yapanları 
Şükranla anarım. Fakat sizin demiryolunuzu kıy
metlendirmek için liman yapmak lâzımdı. Ve o 
limana müntehi olan karayollarını daha düzgün 
hale getirmek lâzımdır. 

Mersin, keza öyledir. Liman yoktu. İkinci Ci
han Harbinde müttefiklerimizden buğdaylar gel
di. Fakat liman ve bir silomuz olmadığı için de
nize döküldü. 

Bir kilometre demiryoluna 1 0 - 1 1 kilometre 
karayolu hesabedilir. Evvelâ bu muvazeneyi te
sis için karayolu inşasına hız verdik ve verece
ğiz. Ve böylece mevcut demiryollarını kıymetlen
dirmiş olacağız. Gazianteb - Karkamış'ı ikmal 
ediyoruz. Ray ferşi Nizip'e geldi. Bu sene orta
sında Karkamış'a da gireceğiz. Sarıkamış'tan hu
duda kadar olan kısmın malzeme siparişi yapıl
mıştır. Horasan'dan Yeniköy'e kadar olan kısmın 
ferşiyatına da inşallah bu sene başlanacaktır. 

Burdur - Antalya demiryolunun her türlü 
iktisadi etüdleri hazırdır. 185 km. dir. 400 mil
yon liraya mal olacaktır. Bizim iktisadi plânı
mıza göre birinci değil, ancak ikinci plânda dü
şünülecek bir hattır. 

Bahsettiğiniz Bursa hattı, iki kısımdır. Biri
si Bursa'yı İstanbul - Ankara demiryoluna diğe-

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
783 Limanlar yapım masrafları 161 200 000 

RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

790 İkizdere Hidro - Elektrik San
trali inşaatı için (Sarf şekli 
icra VekiUeri Heyetince ka
rarlaştırılır) 2 000 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

791 Yatırım hizmetleri muvakkat 
vazife harcırahı 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

RElS — Nafıa Vekâleti bütçesi bitmiş bulu
nuyor. 

Efendim Avni Doğan Beyefendinin vâki iti
razı üzerine zaptı getirttim okuyorum. 

«Soldan bir mebus — » (Sağdan gürül
tüler) 

RIZA TEKELİ (Adana) — Bu sözü sahibine 
iade ederim. 

RE IS — Lisan nezahetine aykırı olarak kar-
ş lıklı konuşmayalım. 
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1 : 48 26.2.1960 
- Niçin ecza ver- ' P AVNÎ DOĞAN (Ankara) 

iniyorsunuz ? 
REÎS — Beyan eden meçhul efendim, tesbit 

edilemedi.) 
Buna rağmen lisan nezahetine aykırıdır. Za

bıttan çıkarılmasını reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Sağdan: Sahibine iade sesleri) 

REİS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı büçesinin müzakeresine başlıyoruz. Bu 
hususta Recep D engin arkadaşımız: n bir takriri 
vardır. Takririnde, Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Kumandanlığı bütçeleri üze
rinde konuşulduğu gibi heyeti umumiyesi üze
rinde de konuşmak talebetmektedir. Takrirle
rini reye koymak mümkün değildir. Jandarma 
Genel Kumandanlığı ile Emniyet Umum Müdür
lüğü müstâkil bütçedir, Devlet Su İşleri mülhak 
bütçedir. Nafıa Vekâleti bütçesi ile bu Umum 
Müdürlüğün de heyeti umumiyesi üzerinde gö
rüşülmüştür. 

Bu itibarla birinci maddeyi okuyoruz, 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1960 yıü 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı yatırımlar dış:nda ka
lan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (21 480 170) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (637 4.73 070) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

REİS — Maddeye bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvelleri okuyoruz. 

A / l - CETVELİ 

P. 
201 

202 

203 

204 

Lira 
3 879 002 Maaşlar 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 11 864 400 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul- edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 744 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 

O : 2 

ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

218 Kasa tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler daireleri büro mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler.., Kabul edilmiştir. 

305 Merkez kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etnıi-

- - yenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 

Lira 
788 000 

05 100 

1 500 

1 277 518 

4 200 

36 000 

96 000 

88 000 

15 000 

247 500 

40 000 

116 000 

153 750 
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p . 

403 

407 

419 

425 

450 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

1 : 48 

harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrecnilerin her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşhir masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenier... Kabul edilmiştir. 

26.2 
Lira 
6 500 

12 000 

30 000 

750 000 

150 000 

63 000 

112 000 

340 000 

(7 500 

20 000 

350 000 

10 000 

1960 G : 2 
F. 
502 Eski yıllar borçları 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 200 

140 000 505 Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 DSÎ Memur ve Müstahdemleri 
Biriktirme ve Yardımlaşma 
Sandığına yapılacak yardım 
(Memur ve mütahdemleriıı 
öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 200 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

786 6200 sayılı Kanunun şümulü
ne giren işler 485 860 000 

REÎS — Buyurun. 

HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlarım; bendeniz bir sene evvel Elbistan'
da takriben 6 milyon dönüm araziyi ihtiva 
eden, Afşin, Göksün ovalarının muhtelif cihet
lerinde nebean eden Ceyhan, Soğuksu, Göksün 
nehirlerinin bu ova üzerinde ne zaman sulama
ya başlanıp ne zaman biteceği hakkında Sayın 
Tevfik İleriden soru sormuştum. Aldığım ceva
bi yazıda; «Anıanejman plânının ikmalinden 
ve neticeten sondaj muamelesi yapılarak kıy
met takdirinden sonra bütçe imkânlarına göre 
sıra geldiğinde barajın yapılması işine tevessül 
edeceğiz.», denmektedir. Bendeniz arz ediyo
rum. Nafıa Vekâletince yapılan bütün işlerin 
tetkik ve tedvininde plân ve proje bahsedildiği 
halde bu kadar muazzam ovalan sulıyacak ba
raj için proje yapılmaması sebebi bence calibi 
dikkat görülmektedir. Konya'daki barajın pro
jesi yapıldığı halde burada bütçe imkânından 
bahsedilmekken arz ettiğim ova üzerinde yapı
lacak baraj için bütçe imkânından bahsedilme
sini şahsan, milletvekili olarak hayreti mucip 
görmekteyim. îşte bu şekil partizan zihniyetin 
tam kendisidir. 
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NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) 

— Söz istiyorum. 

EElS — Buyurun. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) 

— Ceyhan havzasının istikşaf raporu, gördü
ğünüz muazzam kitaptır. Ve 2 - 3 senelik de
vamlı bir çalışmanın mahsulüdür. Ve bu yeni 
basılmıştır. Bütçe Komisyonunda bu raporu 
Maraş Mebusu Emin Soysal'a elimle verdim, 
teşekkür etti. Bir yandan dersiniz ki; yerli yer
siz, projesiz, hesapsız iş yapıyorsunuz. Ceyhan'a 
sellemehüsselâm girilmez. Ceyhan'a girmek 
için 4 milyar lira sarf etmek icabetmektedir. 
Onun için evvelâ bu hizmeti yapmak icabedi-
yordu. Yaptık. Yeni bitirdik. Icabettiği anda 
oraya da gireceğiz. Bunu partizanlıkla izah 
edemezisiniz. 

HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — Ne zaman 
Beyefendi?... 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam
la) — Benim sizo söyliyeceğim bu. Konya'da 
yapacağımız işlerle Ceyhan'da yapacağımız iş
ler arasında büyük farklar vardır. Ceyhan'a 
milyarlar dökeceğiz. Binaenaleyh; şöyle dedi, 
böyle dedi, demek yanlıştır, arkadaşlar. Bakın 
biz sözümüzde nasıl duruyoruz? Biz, memleke
te hizmetten başka bir şey düşünmüyoruz ar
kadaşlar, 

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

P. Lira 
787 Ankara lâğımlarının yapım 

ve onarım masrafları 60 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

789 6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı 2 371 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

790 5977 sayılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma 'gereğince te
min olunan 25 200 000 dolâr-

1960 Ö : 2 
F. Lira 

lık kredi 17 481 570 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

791 Köy su işlerine yardım 129 000 000 

REÎS — Abdullah Köksel. 
ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhte

rem arkadaşlar, 'bu fasıla 129 milyon lira tah
sisat konulmuştur. Lütfen vekil bey bunun su
reti tevzii ve tahsisi hakkında izahat verirler
se memnun olurum. Zira arkadaşlarım, bu pa
raları sarf ederken bâzı faktörleri de nazarı 
dikkate almak lâzımdır. Arz edeyim efendim, 
bir köye yakın bulunan suyun daha iyi bir ni
zam altına alınarak daha sıhhi bir tesisle köye 
getirilmesi veya akar suyu bulunmıyan köyün 
kuyusunun ağzını yapmak gibi fennî tesisle
rin ikmali iyi bir şeydir, lüzumludur. Fakat 
maalesef birçok köylerimizin ne yeraltı suyu, 
ne de akar su mevcut değildir. Bir misal vere
yim. Urfa'nm Halfeti kazasına bağlı birçok 
köyler vardır ki, bunların yazın sarnıç suları 
bittikten sonra buralarda oturan vatandaşlar 
bilhassa Haziran ve Temmuz aylarında kurtla
nan suları içmek mecburiyetindedir. Fakat bu 
sular da biter. Hele yağmur az olduğu yıllar bu 
da kifayet etmez. Bunun için vatandaş hayvan 
sırtında ve günde 3 - 5 saatini ayırarak Fırat 
nehrinden su getirmek zorunda kalır. 

Bu gibi yerler için vekâlet ne düşünüyor. 
O civarda petrol ariyan bâzı ecnebi şirketlerle 
ahbaplık kuran bâzı köyler bu şirketlerin yar-
dımiyle bâzı kuyular açtırmış ve su bulmuşlar
dır. Bunlar oraya motor koymayı düşünmekte
dirler. Bugün o mıntıkaya sondaj makînalan 
tatbik etmek suretiyle artezyen açarak su te
mini mümkündür. Bu hususta bilgi rica edece
ğim. 

REÎS — îmirzalıoğlu 
ÎBRAHÎM ÎMÎRZALÎOĞLU (Ankara) — 

Efendim; bendeniz seçim münasebetiyle gezme
lerimde, bana bir köyün su derdini şu şekilde 
anlattılar: Aynen naklediyorum. (Soldan; han
gi sene, nerede sesleri) Sene 1957; diyor ki 
adamlar; biz içme suyunu üç saat mesafeden 
ve yayıklarla, hayvan sırtında getirmekteyiz. 
(Soldan, hangi köy sesleri) 

Biz dediler, akşamları yemek yiyemeyiz. 
Çünkü yediğimiz zaman su içmek iktiza eder. 
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kinamız tar. Bunlardan ikisi Urfa'dadır. 
Urfa'ya îki tane daha göndereceğiz. Farzı mu
hal Halk Partime rey vermiş Urfa'ya dört tane 
sondaj makinası göndermek bir partizanlığın 
ifadesi olabilir mi? Biz memleketin bir parçası 
olan Urfa'nm su derdini halletmek için elimiz
den geleni yapacağız. Petrol sondajcıları ile teş
kilâtımız yakından teşriki mesai yapmaktadır. On
ların her hangi bir buluşlarını derhal haber al
mak suretiyle kıymetlendirmekteyiz. Yeraltında 
yoktun', yerüstünde yoktur. Ne yapacağız? Belki 
de o zaman bu köyü alıp su olan bir yere nakle
deceğiz. Devletin vazifesi bu. Yine bulabildiği
miz kadar arıyacağız. Olmazsa bir Fırat mese
lemiz var. Ama her hal ve kârda 10 000 köy me-
yamnda Urfa köylerini ve Ankara Mebusu ar
kadaşlarımızın üç sene rötarla bize intikal ettir
dikleri köylerin su işlerini mutlaka halledeceğiz. 

1 : 48 26. 
Suyu içersek gece karnımızı tırmalar. Su bu 
kadar berbattır. 

Bunu bir vebal olarak üzerime aldım ve sa
yın bakana bu kürsüden naklediyorum. (Sol
dan geç kaldın sesleri) 

Biz gazetelerde yazdık. Şahsınızı ilgilendi
ren mevzu olduğu zaman derüıal cevap veri
yorsunuz. Bunlar Balâ'nın Aşağı ve Yukarı 
Hacıbekir köyleridir. 

İkincisi de Balâ'nın Akfcoşan köyü. Bu köy 
motorlu 'bir tulumba ister. Dertleri, şikâyetleri 
budur, öbürlerinin de su ihtiyaçları vardır ama 
'bunlar kadar âcil değil. Bu kürsüden bunla
rın yapılmasını Sayın Bakandan istirham edi
yorum. 

REİS — Vekil. 
NAFIA VEKlLl TEVFİK ÎLERl (Samsun) 

— Efendim samimî olarak söylüyorum, arka
daşımız vebali üç senedir yani 1957 den 1960 
kadar 'boyunlarında taşımışlar, gelip 'bize söyle
memişler, şimdi söylüyorlar. Hoş diyeceksiniz 
ki, onlar söylemiyorlarsa siz bilmiyor musunuz 
Biz biliyoruz, memleketimizin 10 bin köyünde 
su derdi çekiliyor, işte bunu bildiğimiz içindir 
ki, geçen sene 29 milyon olan köy suları tahsi
satını 129 milyon liraya çıkardık ve bunu 2 - 3 
sene içinde halletmek arzusundayız. Bu işin, 
daha iyi bir şekilde halledilmesi için Devlet Su 
îşleri Umum Müdürlüğü eliyle yapmak için 
kanun sevk ettik. Geriye hakikaten güç işler 
kaldı 'bunları biliyoruz. Fakat arkdaşım sami
mî söyl'iyeyim; şu anda, görüyorum. Bâzı Halk 
Partili mebus arkadaşlarım geliyorlar, söylü
yorlar... Ellerini vicdanlarına koyarlarsa, mem
leket hizmeti bakımından, bizden kendilerine 
lâyık oldukları alâkayı görüyorlar. 

Gazetede yazmış, falan. Şimdi nasıl yapıla
cak Urfa'nm su işi? Urfa'nm su işi hakikaten 
güç işlerimizin başında gelir ve bizim böylesi
ne havati bir meselede ve vatandaşın su gibi 
aziz bir meselesinde partizanca hareket etmiye-
ceğimizi de kabul buyurun. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) —- Ben par
tizan demedim. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Siz demediniz. Fakat arkadaşlarınız ta
rafından o kadar söylendi ki, partizan partizan 
dendi ki bu da vicdanlarınızda akisler uyan
dırıyor. Arkadaşlar, elimizde 30 sondaj ma-

Beyefendiler, bu kurtlu su 1950 den bu yana 
kurtlu su değildir. Bu kurtlu su memleketimi
zin kaderi imiş gibi, vatanı kurduğumuz günden 
beri mevcuttur. Onun içindir ki, 1950 senesinde 
iş başına geldiğimiz günden itbaren köy içme 
suyunu ele aldık. Alah'a şükür, ufak tefek arıza
larla beraber 24 000 köy kurtlu sudan kurtuldu. 
Geri kalanını da Allah'ın inayetiyle kurtara
cağız. 

Şunu ifade edeyim ki, Ankara mevzuunu da
ha geniş bir surette ele aldık. Köy suları artık 
bir içme suyu dâvası değildir. Bu su meselesini 
içme ve sulama suyu olarak enine boyuna ele 
almak kararındayız. Projelerimizi buna göre 
hazırlıyoruz. Benim bu mevzuda maruzatım 
budur. Yeraltı ve yerüstünde, nerede su bulur
sak bu aziz milletin kursağına mutlaka akıtaca
ğız. 

RE IS — İbrahim İmirzalıoğlu. 
İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Bakandan burada samimî bir dilekte 
bulundum. Kendileri beni teşhir ve ihbar etme
leri için 3 sene vebal taşıdı şeklinde beyanda bu-
bulunmaya haklan yoktur. Bu düpedüz politi
kadır. (Soldan, gürültüler.) Çünkü plânlı ve 
programlı çalışmaları lâzımdır. Yapacağı işleri 
ilân etsin, şu köylerin, şu şu kazaların, şu şu köy
lerinin sulama işleri, yollan, şu tarihte yapıla
cak diye ilân etsin. O zaman mebuslann takip 
ve ricalanna lüzum kalmaz. Seçim sıralannda 
köylere su bonılan getirilip seçimden sonra, kal-
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dırıldığmı biliyoruz. Her beyanınızda parti
cilik ariyan Vekil Beyin yaptığı p-trticilik değil 
denedir? 

REİS — Buyurun Ömer Bey. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Muhterem arka

daşlar, bâzı mevzular varki, bunlar üzerinde 
muhterem muhalefet arkadaşlarımın bir tek ke
lime söylemelerine, konuşmalarına hakları 
yoktur. 

Bendeniz samimane görüşümü arz ediyo
rum. Su mevzuunda yol mevzuunda bir tek ke
lime söylemelerine imkân yok; Allah Lillâh aş
kına bu mevzularda bir tek şey konuşmaya val
lahi hakkınız yoktur. (Sağdan, gürültüler.) Arz 
edeyim: 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz samîmane 
arz ediyorum: Ankara Mebusu çok sevdiğimiz 

arkadaşımız konuşurken, Ankara'nın beş kilo
metre yakîninde Susuz köyünün adı değişti mo-
topomlarla iki kilometreden köye su verilmiş, üç 
çeşme yapılmış, hamam ve havuz yapılmış. Onun 
iki kilometresinde bir köy daha var, ona da su 
getirildi. Bunları görün ve sizin söyledi ki erini
nizin de yapılacağını Allah Lillâh aşkına hatır
layın, insafı elden bırakmayın. 

REÎS — Etem Karakapıcı. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 

Muhterem arkadaşlar; Nafıa Vekâleti bütçesi 
başladığı andan beri yapılan konuşmaları dik
katle dinledim. Biraz evvel konuşan arkadaşım 
diyor ki; su mevzuu üzerinde muhalifler konuş
masınlar. 

Arkadaşlar; Vekil Bey buyurdular ki; Ur-
fa'yı gezdim, gördüm. Urfa'nm su ihtiyacının 
ne olduğunu yakinen biliyorum. Peki arkadaş
lar; Vekil Bey gelsinler bir daha görsünler, yaz 
aylarında ora halkı çamurlu suyu nasıl içiyor
lar. (Soldan, şiddetli gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim. Her yerde böyle olmıyabilir. 
Fakat bunu söylemek bir ayıp mı? (Soldan, gü
rültüler) Bunları istemek bir haksızlık mı? 
Hangi arkadaşın diğer bir milletvekiline bu sö
zü konuşamazsınız, demeye hakkı vardır? Biz 
meselelerin ıstırabını çekiyoruz ve bu yolda ya
pılan çalışmaları takdir de ediyoruz. .Soidan, 
«Ooo» sesleri, gürültüler) Elbette, yalan değil. 
Bakınız ne güzel söylediler, iki sondaj makina-
smın gönderildiğini ve iki tane daha gönderi
leceğini beyan ettiler. Vekil Bey Urfa'ya gel
dikleri zaman oturduk, beraber konuştuk, rica-
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I larımızı söyledik. Ama aradan zaman geçti. 

1958, 1959 ve 1960. (Soldan, gürültüler, 1960 a 
yeni girdik sesleri) Evet, 1960 a yeni girdik, 
ama hiç olmazsa aradan bir sene geçti. (Soldan, 
gürültüler ve «sıra ile yapılacak» sesleri) Biz 
ıstıraplarımızı burada söylemeyip de nerede 
söyliyeceğiz? Rica ederim arkadaşlar geçen se-
neki... (Soldan, «size bir şey söylediğimiz yok» 
sesleri) 

REİS — Beyefendiler, gürültü fazladır, mü
zakere imkânı kalmıyor. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Devam
la) — Beyefendi, yanlış bir şey söylediğimi 
zannetmiyorum, neden bu gürültüler ben de 
anlamıyorum. Kimseye tarizde bulunmuyorum. 
Neden bu gürültüler yapılıyor? 

Geçen seneki kuraklığı acaba görenleriniz 
var mı? Harran ovasında bütün köyler susuz
luktan göç etti. Mahsulü gitti. Hadi bir şey 
değil, gelecek sene olur. Hattâ ekmeği de kal
masa bir övün yer. Fakat susuzluğa hiçbir şey 

I benzemez. Susuz yaşanamaz ki. Medeniyet di
yoruz, sağlık diyoruz, eğitim diyoruz ama su 
bulamazsak ne yapabiliriz? Bırakalım haklı, 
haksız dâvalarını, lütuf buyursunlar, buna bir 

I çare bulsunlar. Belki sizi sıktım, Vekil Beyi 
i yordum ama ne yapalım bu ancak birlikte halle

deceğimiz bir meseledir. 
REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka-

I bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Birinci maddeyi tekrar okuyarak reylerinize 

arz edeceğim. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi reylerinize erz, ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 658 953 240 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B — CETVELÎ 
F. Lira 

1 İşletme müeesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 400 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Tesis ve ortaklık gelirleri 7 250 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

I yenler... Kabul edilmiştir. 
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^ Mükelleflerden 
3 Işletmel<^ a c a k a m o r t i s m a n v e 

Jfietme ücretleri 4 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul satış, gayrimenkul sa
tış ve kira bedelleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir. 

150 000 

5 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezası ve sair tazminat 
ve mütaahhitlerin irat kaydo
lunan teminat paraları 100 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek maki-
na, alât ve edavat, depo ve ara- * 
zi kira bedelleri 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 Teberrular, lâboratuvar tahlil 
ücretleri, çeşitli vaidat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

750 000 

8 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 645 403 240 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde : 2 tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeye bağlı cetvellerle beraber 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünce 1960 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hüfcüm-
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 
bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 nen maddesine giren hizmetlilerine 
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ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göster il-
•ipıştir. - a |g 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihasiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beralber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18.XII. 
1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1960 Mitçe yılında kulla
nılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları . f aslındaki 
tahsisat üstünde çıkan <ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup. da Mu
hasebe! Umumiye Kanunumun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü kısım fasılları fte yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler...- Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. - • 

MADDE 8. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağîi (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri-
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nize ara ediyorum. Kalbul edenler... Etın%enın.,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1960 tarihin
den itibaren mer'idir. 

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

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

BEİS — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kaıbui-
odilmişıtir. 

Kanunun heyeti umumiyesri açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

REÎS — Karayolları ünıunı Müdürlüğü büt
çesinin Nafıa Vekâleti bütçesiyle beraber heyeti 
umumiyeleri müzakere edilmişti. Lâyihasının bi
rinci maddesini okuyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
raf lan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 28 386 251 lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 942 799 006 lira tahsisat verilmiştir. 

B E Î S — Birinci maddeye bağlı (A/l) ve 
(A/2) cetvellerini okutarak fasılları reye arz ede
ceğim. 

F. 
201 

203 

203 

306 

207 

A/l - OETVBLÎ 

Maaşlar 
BEÎS — Kabul edenler:.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BŞ|S -*- ŞUbul edenler... Etmi
yenler... Itabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BEjS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince papılacak zam ve 
yardımlar 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 

Lira 
5 259 602 

16 413 600 

1 606 200 

950 000 
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Kanunun 5 ııei maddem 
ğince ödenecek para nıükâiâc. 
BEİS •— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

20â 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
ni3îs — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

21.0 Temsil tahsisatı t 
REİS — Kabul edenler....Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

218 7399 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kalıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BEÎS —- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gerelinee 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

310 6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

i 500 

886 190 

4 200 

36 000 

V&\ 750 

129 00ü 

19 500 

323 300 

275 684 

5 000 

368 500 

30 000 
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403 

Lira 

12 000 Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nei maddesini ilgilen
diren .masraflar 30 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Maihkeme masrafları 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 241 000 

REİS — Takrir var, okuyoruz. 

54 İmzalı 
T. Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 
425 nei faslına ecnebi memleketlere gönderilecek 
öğrenciler için 241 000 lira kabul edilmiştir. Bu 
miktar halen Almanya'da bir ve Amerikada ki 
8 talebenin tahsil masrafı karşılığıdır. 

Bu idarece yeniden gönderilecek 10 talebe 
için de teklif edilen 179 000 lira tahsisat Mali
ye Vekâletine yeni öğrenci gönderilmemesi mü-
lâhazasiyle kabul edilmiştir. Yeni öğrenci gön
derilmemesi teknik eleman yetiştirilmesi için 
başlanılan faaliyeti inkitaa uğratması gibi bir 
netice meydana getirecektir. Benzeri teşkilât o-
lan Devlet Su işleri bütçesinde bu maksat için 
tahsisat kabul edilmiştir. 

Bu ihtibarla yeniden gönderilecek 10 öğren
cinin gidiş masraflariyle üniversitenin Şubat 
sömestrine katılacakların iki aylık masrafları 
için karayolları 425 nei faslın Hükümet tekli
finde olduğu gibi iki madde olarak kabuliyle 10. 
maddeye 159 000 ve 20. maddeye 20 000 lira ilâ
vesini ve karşılığı 179 000 liranın" 781 nei fas
lın 50. maddesinin tefsirini arz ve teklif ederiz. 
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Antalya 

Yaşar Yazıcı 
Samsun 

Hamdi Tekay 
Çorum 

Kemal Erdem 
Konya 

Himmet ölçmen 

Çanakkale 
Setvet Sezgin 

Çanakkale 
A. Hamdi Sezen 

Sinob 
. Hamdi Özkan 

Çanakkale 
Nahit Ural 

Sinob 
Mahmut Pınar 

Antalya 
Burhanettin Onat 

İstanbul 
İbrahim Sevel 

Kastamonu 
Muzaffer Akdoğanlı 

Nevşehir 
Münib Hayri Ürgüblü 

Kütahya 
Emin Topaler 

Bilecik 
Ertuğrul Çolak 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

Giresun 
Doğan Köymen 

Kayseri, 
Ali Rıza Kılıçkale 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

Muğla 
Sadi Pekin 
Çanakkale 

Halim Alyot 
İstanbul 

Mıgırdıç Şellefyan 

Tekirdağ 
Hasan Gürkan 

Samsun 
Salim Çonoğlu 

Yozgad 
Sefer Eronat 

Bursa 
Recep Kırım 

İstanbul 
Nazmi Ataç 

Bursa 
Hilâl Ulman 
Kastamonu 

Nazım Batur 

Samsun 
Nüzhet Ulusoy 

Samsun 
Asaf Saraçoğlu 

Siird 
Fikri Şendur 

Erzurum 
Fetlıullah Taşkesenîioğlu 

Ağrı 
Şeref Saraçoğlu 

İstanbul 
A. Hacopulos 

Konya 
Ömer Şener 

Kütahya 
Mehmet Diler 

Burdur 
Behçet Kayaalp 

İsparta 
Ali Lâtifaoğlu 

Çorum 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

İstanbul ' 
Mahmut Yüksel 

Afyon 
Mustafa öztüı'k 

Kastamonu 
Süleyman Çağlar 

İzmir 
Ahmet Ünal 

Tekirdağ 
Ahmet Paker 

Samsun 
Ferid Tüz«l 

Samsun 
Fikri Şen 

Okunamadı 
İstanbul 

Mehmet Gürpınar 
İstanbul 

Ay%ö Güûel 
Mu§ 

Giyasettin Emre 
Antalya 

Mehmet Ak 
Kütahya 

İbrahim Germeyanoğlu 
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REİS — Takrir nizamidir. 54 imzayı muhte

vidir. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu! 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-

GlN (İzmir) — Encümene istiyoruz. 
REİS — Encümene verilmiştir. 

p \ Lira 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 25 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 105 000 
R E İ S — K a b u l edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 161 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 42 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları ' ' 50 001 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masraf lan 30 000 
REİS — Kabıü edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 25 000 
REİS —. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 27 723 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 500 000 
R E İ S — Kabul edenler..; E tini
ydiler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim 781 nci fasıldan kabul 
buyurduğunuz;1 takrirle tenkis talebedilnıekte* 
dir, faslı encümene iade ediyoruz. Bu sebeple 
bu fasıl hakkında söz alanların söz hakları man
to:' ' 
F . Lira 

782 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 2 000 000 
R E İ S — Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

1960 0 : 2 
Maddeyi encümene vermiş olmamız hasebiyle 

ikinci reye arz etmek mümkün değil, bu madde
yi okumuyor, geçiyoruz. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdür
lüğünce 1960 bütçe yılında elde edilecek vari
dat çeşitlerinden herbirinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh, ve tahsiline 
1960 bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Kabul 
bul edilmiştir. 

edenler.: Etmiyenler.. Ka-

MADDE 4. ~~ Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, ' bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS —Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdür
lüğü kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli 
vo 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel-
da yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1960 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

REİS —• Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç-

oldukları hizmet fasıllarından- bu 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat

tan ödenir. ' 
1928 - 1958 yıllarına aidolup da Muhasebei 

Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 

lar ilgili 
fasla 

— 718 — 



İ : 48 26.2 
neü kısım fasılları ile yatırım fasılları baki
yelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet-
veldo gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Karayolları Umum Müdür
lüğünce» gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga 
edilen 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Kara
yolları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
fasla varidat, diğer taraftan (A/2) işaretli cet
velde mevcut tertiplere tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 10. — Devlet daire ve müessese
leri tarafından yolı köprü ve benzeri işler yap
tırılması maksadiyle Karayolları Umum Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işa
retli. cetvelde açılacak hususi bir fasla vari
dat, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde açı
lacak özel bölümlere Maliye Vekâletince tah
sisat kaydolunur. 

B,u tahsisattan yılı içinde sarf edilmiyen 
kısım, ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları 
dairesinde varidat ve tahsisat kaydolunur. 

RE ÎR — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Gerive iki neşir maddesi kalmıştır. Encüme
ne verdiğimiz fasıllarla ilgili birinci ve ikin
ci maddeler geldikten sonra tümünü reylerinize 
ar:; edeceğiz. 

Nafıa Vekili, buyurunuz. 
. NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlar; umumi bütçenin üçte 
birine yakın bir tahsisatı lütfetmiş bulunduğu- | 
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nuz Nafıa Vekâleti teşkilâtımız, bu bütçe ile 
ne derece ağır bir mesuliyet taşıdığını müdrik 
bulunmaktadır. Bu mesuliyetin altından alın 
akı ile çıkması için elden gelen bütün gayreti 
sarf edecektir. İtimatlarınız bizim için, teşkilâ
tımız için bir teşvik unsurudur. Bütün arka
daşlar adına göstermiş olduğunuz itimattan do
layı sizlere teşekkür ederken bütçemizin milleti
mize hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ede
rek hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

P — Ticaret Vekâleti : 

REİS — Ticaret Vekâleti bütçesi üzerinde 
müzakereye devam ediyoruz. 

Söz alanları sıra ile okuyorum : 
C. II. P. Meclis Grupu adına Hıfzı Oğuz 

Bekata, Ahmet üstün, Muhlis Erdener, Hasan 
Tez, Hüseyin Ortakçıoğlu, Sırrı Atalay, Mığır-
dıç Selef yan, Nafiz Tahralı, Süleyman Nezih 
Tütüncü, Şahap Kitapçı, Rıza Tekeli, Ferid Me
len, Asım Eren. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
bütçesine oylarını kullanmıyan arkadaşlar lüt
fen kullansınlar. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Hifzı Oğuz Bekata, buyurun. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım; C. H. P. Meclis Grupu adına Ticaret 
Vekâleti bütçesi üzerindeki on dakikalık tenkid-
lerimi arz ediyorum. 

Politika : 
Bugünkü iktisadi ve ticari hayatımıza karak

terini, hükümetin istikrar politikası vermektedir. 
Bu politika, 1950 den bu yana güdülen yan

lış tutum sonunda, hükümetin almaya mecbur 
kaldığı sert tedbirleri ifade eder. 

Zihniyet : 
Hatalı bir zihniyetin ve programsrzlığm 

memleketi sürüklediği çıkmazdan, zamanında 
alınmış isabetli tedbirler manzumesiyle kurtul
mak, her şeyden Önce, hatalarını kabul edenle
rin elinde mümkün olabilir. Fakat hataları sa-
vap göstermekte direnenlerin idaresinde aynı 
tedbirler, samimî bir rahatlık içinde tatbik olu
namaz. îşte hükümetin ruh haleti budur. 

Durum : 
Bu anlayış ve tutumun hâdiselere ve hayatı-
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miza ne suretle tesir icra ettiğini - zamanımızın 
kısalığına rağmen - anahtarlariyle göreceğiz. 

Hükümet, istikrar politikasiyle memlekete 
getirmek istediği malî ve iktisadi huzur ve emni
yeti sağlıyamamıştır, 

Filhakika arz ve talep muvazenesi kurulama
mış,. iktisadi hayatımız ahenkli bir gelişme yolu
na girememiş, ekonomimizin bugünü ve yarını 
istikrarlı bir teminata kavuşturulamamıştır. 

Ağır yük : 
Enflâsyoncu siyasetin sürüklediği ağır deva

lüasyon, vatandaşı taşınması güç yüklerin altına 
sokmuştur. Birçok vergi ve resimler kendiliğin
den yükselmiştir. 

Borçlar üç misli : 
Diğer taraftan, Türkiye'de mukim şahısların 

ticari borçlarına mütaallik Anlaşmalarla Hükü» 
met, bu borçların fiilî kur üzerinden ödenmesi
ni kabul ve 14 yabancı Devlete taahhüt etmiştir. 
Bu ticari borçların aslı 448 milyon dolar yani 
1 263 360 000 liradan ibaretti. Halbuki deva
lüasyon ve tedbirsizlik yüzünden şimdi bu borç
lar yabancı alacaklılara 3 589 400 000 lira faz-
lasiyle 4 825 760 000 lira olarak, üç misli faz
la ödenecektir. Bunun 1 6.12 000 000 lirasını 
kur farkı ve 811 800 000 lirasını da gecikme 
faizi olarak ceman 2 423 800 000 lirasını Hü
kümet, Hazineye, yâni halkımıza tazmin ettir
mektedir. 1 165 600 000 lirasını ise Hüküme
tin yanlış politikasının ceremesi diye, alâkalı 
şahıslar ödiyece klerdir. 

Malî muvazene : 
Diğer taraftan, âmme müesseselerinin ve İk

tisadi Devlet Teşekküllerinin malî muvazenele
ri de temin edilememiştir. Bütçeler bunun mi
salidir. 

Dış ticaret : 
İstikrar tedbirleri sayesinde hayatiyet ka

zanacağı ve inkişaf edeceği umulan dış ticare
timizde de normal gelişme görülmemiştir. Ni
tekim Hükümet 1959 da 625 milyon dolarlık 
bir ithalât yapılacağını ummuş ve bunu ilân 
etmişti. Halbuki 1959 da gerçekleşebilen itha
lâtımız, ilân edilenin yarısından az fazladır. 
İşte rakamlar: 1958 - 1959 ortalamasına göre 
334 veya 1959 takvim yılı olarak 438 milyon 
dolarlık ithalât yapılabilmiştir. Bu da ancak 
çeşitli dış yardımlarla elde edilmiştir. Şu hal-
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de ithal kotalarının da iyi ve zamanında işliye-
nıediği aşikârdır. 

İhracat : ^ 
1959 da 440 milyon dolarlık ihracat yapa

cağımız hesap ve ilân olunmuştu. Halbuki ay
nı yıl içindeki ihracatımız 1958 - 1959 ortala
masına göre 302 veya 1959 taicvim yılı olarak 
355 milyon dolarlıktır. 

Prim yükselecektir, diye 1958 de bekletile
rek 1959 da yapılan bir kısmı ihracatın suni 
payı çıkarılırsa, hakikî ihracatımızın ilân olu
nan miktardan 100 milyon noksan ve son 9 
yıllık ihracatımızın ortalamasından da aşağı 
bir netice verdiği anlaşılır. Buna rağmen elde 
satılacak istok kalmadığı da tesbit edilmiş
tir. 

Manzara : ^ 
Demek oluyor ki, bütün bir kalkınma ve-ya

tırım gayretleri, ihraç mallarımızın istihsalini 
artıramamış, yeni ihraç menbaları yaratamamış 
ve tabiî kaynaklarımızı harekete geçirememiş-
tir. 1959 da ihraç mallarımız arasında yer alan 
ve yarı yarıya zararla neticelenen şeker ve çi
mento ise ciddî bir değer ifade etmemektedir. 
Halbuki hakikî bir kalkınma, kendisini bilhas
sa dış ticaretin inkişafında gösterir. 

İstihsalimizin duranın Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtının raporunda şöyle hulâsa 
edilmektedir: «Bundan böyle istihsalin inkişafı 
büyük ölçüde modern tekniğin yayılmasına bağ
lı olacaktır. Bu bakımdan çok yakın bir gele
cekte istihsalde büyük gelişmeler beklenilme-
melidir.» 

İhracatın, gelişmesi, istihsale bağlı bulundu
ğuna göre, demekki ihracatımız yakın bir gele
cekte ümitli bir inkişaf va'dedecek halde de
ğildir. 

Mühim mesele : 
Burada son derecede mühim bir mesele ile 

karşı karşıya bulunuyoruz: Bugün dış borçla
rın yıllık taksitleriyle birlikte, her seneki, za
ruri ithalât için ortalama 600 milyon dolara 
ihtiyacımız vardır. Buna mukabil ihracatımız
dan ortalama 300 milyon dolar elde edebiliyo
ruz. Şu halde her yıl 300 milyon dolar açığı
mız olduğu meydandadır. 

İhracatımız süratle artamıyacağına göre, 
bunu normal yoldan karşılamak imkânı da yok 
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demektir. Yeni borç ve hibe ümitleri ise artık 
kapalı görünüyor. 

Şu halde ne olacaktır? 
Nitekim, bu Şubat içinde 250 milyon dolar

lık dördüncü kota iylân edilmiş bulunmasına 
rağmen, karşılığının henüz tamamen sağlana
madığı söylenmektedir. 

Böyle gittiği takdirde, yeni ve ciddî bir 
buhranın maalesef yakın olduğu bir vakıadır. 

Bunun yegâne ve tabiî kurtuluş yolu istih
sali ve ihracatı artırmaktan ibarettir. 

Böyle hayatî bir mevzuda ise Sayın Ticaret 
Vekili, Bütçe Encümeninde, Hükümetin aldığı 
esaslı tedbiri şöyle ifade buyurdular: «1959 da 
bir milyon dolarlık balık ve 4 milyon dolarlık 
canlı hayvan ihracettik. Et ve balığın kısa bir 
gelecekte memleketimize 150 milyon dolarlık 
bir ihraç imkânı kazandıracağını hesaplamış 
bulunuyoruz.» 

Memleket realitelerine ve Baade raporuna 
da aykırı olan bu sözü, bir çaresizliğin ifadesi 
olarak alıyoruz. 

Umumi belirtiler : 
İstikrar tedbirlerinin henüz musibet netice 

vermediğini görmek için umumi hayatımıza mü
essir diğer tezahürlere de bir göz atalım : 

4 Ağustos .1958 den bu yana tedavüldeki kâ
ğıt para miktarı; altın ve döviz fiyatları düş
memiş, artmıştır. 

Ticari kredinin âni olarak kısılması ve dur
durulması memlekete sarsıntı yapmıştır. Bu kre
dinin istikameti âmme sektörüne çevvrilmiş, 
hususi sektörden kesilmiştir. Bu sebeple mura
baha faizi % 50 den fazla artmış ve 1959 un 
Aralık ayında yalnız İstanbul'da 5 125 firma 
banka borçlarını veremedikleri için protesto 
edilmiştir. 

Bununla beraber, istihsali teşvik ve tahrik 
edici bir zirai kredi politikası da güdülmemiş-
tir. Nitekim zirai istihsalimiz, nüfusumuzun ar
tışı ile mütenasip bir tempodan dahi; yarınları
mızı teminata bağlamış değildir. 

Fiyatlar 
Hükümetin «Biz yüksek fiyat politikası ta-

kibediyoruz» tezine karşı aynı Hükümet müca
deleye kalkmış ve fakat ekonomimizin idaresi 
elinden çıktığı için, Hükümet fiyatlara kuman
da etmek şartlarını kaybetmiştir. 
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Bu yüzden, istikrar tedbirlerine rağmen, fi

yatlar inmemiş, durmamış ve fakat yükselmek
te hızla devam etmiştir. İşte ispatı : 

(Toptan eşya fiyatları umumi endeksi, 
1948 = 100 itibariyle) 

Fiyatlar 1958 Temmuzunda 223 iken, 1959 
da 257 yi geçmiştir. 

İthal malları fiyatları ise 1958 Temmuzunda 
266 iken 1959 da 322 yi aşmıştır. 

Hayat pahalılığı 
Hayat pahalılığını ifade eden asgari geçin

me umumi endekslerine gelince : 
(1958 = 100 alınarak, Ankara umumi geçin

me endeksine göre) 

Fyatlar, 1958 Temmuzunda 216,7 iken istik
rar tedbirlerinin tatbikinden sonra 1959 da 
273 e fırlamıştır. 

Görülüyor ki; istikrar tedbirleriyle fiyat mu
vazenesi ve istikrarı sağlanmak bir yana, fiyat
ların artırılmasını, bizzat kendi elindeki ve in-
hisarmdaki hizmetlere ve maddelere zam yapmak 
suretiyle Hükümet tahrik etmiştir. Paramızın 
değerinin düşürülmesi de ithal mallan fiyatla
rını üç misli artırmıştır. Her iki âmil ve tutum, 
diğer mal ve hizmetlere de inikas edince, fiyat
lar o hale gelmiştir ki, bugün dünya milletleri 
arasında, hayat pahalılığında ikinciliği almış 
bulunuyoruz. 

Delil 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Tür

kiye'ye ait etüdünde bu husus şöyle tesbit edil
mektedir : 

«Stabilizasyon programının tatbikinden son
ra hayat pahalılığının yeniden artmasının sebe
bi olarak Devlet İktisadi Teşekküllerinin açık
larını kapatmak için, vaz'edilen fiyat yükselişleri 
olduğuna ve yeni kambiyo rejimi ile meriyete gi
ren hükümlere tevfikan, ithalâttaki fiyat kon
trollerinin ilgasından münbais bulunduğuna işa
ret etmek lâzımdır.» 

Vatandaşın hali 
Hayat pahalılığının bu hızda artması karşı

sında gelirler ve ücretler, yerinde saymıştır. Bu 
suretle başta memur, dar ve sabit gelirli ve köy
lü olmak üzere halkımızın hayat seviyesi, git
tikçe daha çok huzur kaçırıcı ve ıstırap verici 
bir hale düşmüş ve düşmektedir. 
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Bugün vatandaş ithal mallarını alamaz, na- I 

fakasmı emniyetle sağlıyamaz haldedir. Memle- I 
ketimizde, insanın değerinden başka her şeyin I 
fiyatı artmıştır. I 

tş sahibi parasının; teşebbüsünün, geleceği- I 
nin emniyeti ve gönül rahatı içinde değildir. 

, Netice 
Görülüyor k i ; Hükümet; zihniyetinde ciddî 

bir değişiklik olmadığından, sert ve âni tedbir-
re rağmen, iktisadi gidişimizi tabiî bir canlılığa, 
milletimizi huzurlu bir hayata ve geleceğimizi 
teminata kavuşturamamıştır. 

İstikrar politikası bugünkü haliyle, maalesef 
itimat ve ümit verici yolda değildir. 

Hükümet ise, bütün bu meselelere baş eğe
rek, ciddî çareler arıyacağı; bulacağı yerde, 
hürriyetleri, tenkid ve murakabeyi kısmaktan 
medet umuyor. 

Büyük Meclisi hürmetle selâmlarım. (Sağ
dan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasına (331) arka
daş rey vermiştir. (293) kabul, (38) ret. Mua
mele tamamdır. Lâyiha kanunlaşmıştır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendini; 
salonda 289 kişi yoktur. Sayınız. Bu miktarı na
sıl tesbit ettiniz? 

REİS — Efendim; mebus arkadaşlarımız sa
londa reylerini kullanmışlardır. Reylerini kul
landıktan sonra da dışarıya çıkmışlardır. Açık 
rey kullanmak için muhakkak salonda bulun
mak da şart değildir. İşari rey olursa sayardık. 
Onun için muamele tamamdır. J 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim; 
sonra da, biz geliyoruz, siz gelmiyorsunuz diye 
propaganda yapıyorsunuz. 

REİS — Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Ticaret Vekâ

letimize mevdu vazifelerin nezaket ve ehemmi
yetini takdir edenlerdenim. 

Bilhassa harb, buhran ve 1953 yılından son
ra olduğu gibi enflâsyonist ve basiretsiz bir ik
tisadi politika yüzünden husule gelen darlık ve 
yokluk devirlerinde bu vekâlete çok önemli va
zifeler terettübetmiştir. 

Ticaret Vekâletinin bilhassa bu son yıllarda 
vazifesini vatandaşı memnun edecek surette I 
yapmış olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Bu vekâletin sarf ettiği bâzı gayretlere rağ- | 
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men darlık ve yokluk memleketi bir baştan öte 
başa kasmış, kavurmuş ve halkımızı uzun yıllar 
mahrumiyelere ve fedakârlıklara mecbur b rak,-
mıştır. Fiyat artışlarını ve karaborsayı önlemek 
maksadı ile kabul edilen ağır müeyyidelerine 
rağmen Millî Korunma Kanunu da bildiğiniz gibi 
başarısızlıkla neticelenmiştir. 

4 Ağustos istikrar programından beklenilen 
fiyatlarda istikrar temini aradan 20 ay geçmiş 
olmasına rağmen maalesef müspet bir netice 
vermemiştir. Bilhassa sınai mamuller ve ithalât 
eşyasının fiyatları yükselmiş buna karşılık zirai 
mahsullerimizin fiyatlarında mühim bir deği
şiklik olmamıştır. Bu sebeple köylü ve çiftçi
lerimizin sıkıntı ve ıstıraplarının bir kat daha 
arttığı kabili inkâr değildir. 

İş hayatının durgunlaşması sebebiyle ücret
lerini yeni fiyatlara intibak ettirmek imkânını 
bulamıyan işçilerle dar ve sabit gelirli vatan
daşların geçim güçlükleri aynı sebeple artmış
tır,. İstikrar programı ile ileri sürülen taah
hütlerden birisi de Millî Korunma Kanununun 
kaldırılması idi Hükümet bu kanunu kaldıraca-

! ğını Devlet radyosu vasıtasiyle millete ilân et
miş olmasına rağmen bu taahhüt halen yerine 
getirilmemiştir. 

I Para hacminin murakabesi maksadı ile kre
dilerin sert bir şekilde dondurulmuş olması tüc
car, esnaf ve çiftçiyi çok müşkül duruma sok
muştur. 

Bugün köylüye verilen kredi yeni bir kredi 
değil bir nevi tehir muamelesidir. 

İstikrar programımızın ve kalkınmam1 zın 
başlıca mesnedini istihsalin artması teşkil etti
ğine ve bunda da kredinin oynadığı rol ehem
miyetli olduğuna göre istihsalde kullanılacak 
kredilerde tahdit yapılması kanaatimce zararlı 
olmuştur. Bütçe Encümeninde vekil beyden sor
muştum. Orada cevap vermedikleri için tekrar 
ediyorum. Bedelsiz ithalâtı gerektiren sebep ve 
âmiller nelerdir. Bu yoldan milyonlar karşılı
ğında mal ve hattâ gemi getirenlerin olduğu 
doğru mudur? Bu suretle evvelce kanunsuz ola
rak dışarı kaçırılan paralara bir nevi prim ve
rilmiş olmuyor mu? 

Kanuna aykırı olan bu muameleleri meşru 
gösteren bu kararın derhal kaldırılmasını temen
ni ediyorum. Zaruri ihtiyaçlarla alâkası olnryan 
ve memleket bünyesine uymıyan ithalât kapıları 
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kapatılmalı, viski ve ipekli oyun kâğıdına ayrı
lan döviz ile diğer hayati ihtiyaçları karşılan
malıdır. 

Hükümet dnş ticarete dair olan kararlarını 
Gümrük Kanununun 12, 13, 14 ve 15 nci mad
delerine istinaden almaktadır. Gümrük Kanu
nunun işaret ettiğim bu hükümlerine göre alı
nan kararların üç ay içinde tasdiki için B. M. M. 
ne arz olunması icabetmektedir. Hal böyle iken 
4 Ağustostan bu yana Hükümetçe dış ticarete 
dair mezkûr hükümlere istinaden alınan karar
ların hiçbirisi Büyük Millet Meclisine arz olun
mamıştır. Bunu da kanuna ve Meclise saygısız
lıkların bir örneği olarak arz ediyorum. (Sağ
dan alkışlar) 

REİS — Hüseyin Ortakçıoğlu. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım, Hıfzı Oğuz Bekata ge
çen sene de bu saatlerde Ticaret Vekâleti bütçe
si üzerinde konuşmuştu. Bugün kendisinin ko
nuşma tarzından ve burada kullandıkları keli
melerden çok memnunuz. Bu türlü konuşmanın 
da bütçe başlıyalı beri, şu ana kadar hasretini 
çeker hale geldik. Bu kürsüde kendi partileri
nin noktai nazarını ifade ettiler. 

Şurasını arz edeyim ki, geçen sene ne söyle-
mişlerse kelime kelime, cümle cümle, fıkra fık
ra, rakam rakam hemen hemen aynıdır. İlâve 
ettikleri şey ziraatte istihsal bu kadar iken bu 
kadar olmuştur; ihracatımız bu kadar iken bu 
kadar olmuştur; ithalâtımız bu kadar iken bu 
kadar olmuştur. Sadece rakamlar değişmiş. 

Geçen sene sözlerini bitirirken dedi ki; «İkti
sadi muvaffakiyetlerle beraber hürriyetlerin 
musluğu da kısılmıştır. Yani Demokrat Parti 
1950 den 1954, 1955 e kadar iktisadi sahada bü
yük bir muvaffakiyetle çalışmış, fakat 1954 te. 
1955 te işler kötü gidince hürriyetlerin muslu
ğunu kısmıştır.» dedi. Bugün de sözlerini aynı 
şekilde bitirdi. Şimdi eğer bu fikir doğru ol
saydı iktisadi sahada kendilerinin yokluk diye, 
hele Kasım Gülek'in bütün yurdu dolaşarak 
kuyruk kuyruk, diye propaganda yaptığı za
manlar hürriyetlerin musluğunun kısılması lâ-
zımgelir. Şimdi yine, hürriyetleri kıstınız, di
yor. Bütçe müzakerelerinden evvel tahkikat 
önergeleri görüşülürken devamlı surette hürri
yetsizliklerden bahsettiler. Şimdi arkadaşlar, 
iktisadi meselelerin hürriyetle bir alâkası olsa 

1960 0 : 2 
idi bugün her halde şikâyetçi olmıyacaklardı. 
Bu memlekette bugün hangi vatandaş bir tica
rethaneye gidiyor da aradığını bulamıyor? Söy
ler misiniz, ithal malları gelmiş de bulamamış 
veya pahalılıktan alamamış vatandaş var mıdır? 
Arkadaşlar, bize vatandaşlar müracaat ediyor
lar, traktör sağlıyabilir misiniz, bize bir kam
yon alabilir misiniz, bize bir kaptıkaçtı alabi
lir misiniz diye kapılarımızı aşındırıyorlar. 

Şurasını da ifade edeyim ki, hürriyet hürri
yet diye bağırıyorlar. Sormak lâzım, bu Meclis 
kurulduğu günden beri bu kürsüde, alçak, diye 
hitabeden, burada hazır bulunmıyan bir vatan
daşın haysiyetine, şerefine tecavüz eden bir* 
mebus bugüne kadar gelmiş midir? Bunlar mı 
memlekette hürriyet istiyor, siz mi hürriyete 
lâyıksınız? (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Hasan Tez... (Gülmeler, alkışlar) 

HASAN TEZ (Ankara) — Ne yapsanız ce
vap vermiyeeeğim, buraya vazife yapmaya gel
dim. Siz seçime gidiyorsunuz, kaybetmenin en
dişesi içindesiniz, ne yapsanız hoş göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 'Ticaret Vekâleti büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle Sayın Ticaret Ve
kilinden yüksek huzurunuzda bâzı sualler sora
cağım. 

Et - Balık Kurumunun 1959 senesinden bu 
tarafa et satışında 5 527 000 kilo azalma var
dır. Bu, büyük şehirlerdeki hayat pahalılığın
dan dolayı, işçi, memur, dar gelirli ve emekli
lerin fit yiyemez hale geldiğinin ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım bir taraftan 70 mil
yon lira kredi verip arkası takibedilmezken, öte
ki taraftan zavallı esnafın 500 liralık 1 000 lira
lık kredisi dolayısiyle protestolar çekilmekte ve 
bu suretle zavallı memleket esnafı inkişafına 
imkân bulamıyarak mağdur edilmektedir. Hü
kümetçe buna çare bulunması lâzımdır. (Soldan, 
gürültüler.) (Sağdan, alkışlar.) Siz gürültü edi
niz seçimlerde ağlıyaeaksmız millet Demokrat 
Partiye rey vermiyecek şimdiden size müjde 
ederim. 

REİS — Hasan Tez siz cevap vermeyin de
vam buyurun. 

HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakınız ne söyliyeceğim 569 milyon do
larlık ithal tahsisi yapıldığı halde 1959 senesi 
içinde ancak 400 milyon dolarlık ithalât yapı
labilmiştir. Bunun sebebi birinci ve ikinci ve 
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üçüncü kotaların geç ve tertipsiz olarak ilân edil
mesi ve Demokrat Parti Hükümetinin tedbirleri 
vaktinde almamasıdır. Henüz memlekete gelme
miş bulunan 169 milyon dolarlık ithal malı han
gi tarihe kadar memlekete girecektir. 

Şimdi Vekil Beyden şu hususları öğrenmek 
isterim. 

Ticaret Vekâletine bağlı iktisadi Devlet Te
şekküllerinde 1950 senesinden bu yana idare 
meclisi reis ve âzalıklarma miletvekillerinden 
kimler getirilmiş ve halen kaç milletvekili var
dır ve hangi partiye mensupturlar ve adları ne
dir, ve aldıkları hakkı huzur ve ücretlerin yekûn 
para tutarı ne kadardır! 

Kararlardan gerekçede hiç bahsedilmemiştir. 
Kira Kanununu Hükümet ne zaman getirecektir 
ve ne düşünmektedir?. 

5373 sayılı Esnaf Birliği Kanunu tadil tasa-
nsiyle Küçük Sanat Kanununun Hâlâ Yüksek 
Meclise getirilmeyişinin sebebi nedir bu kanun
lar mütaaddit defalar Türkiye Esnaf teşkilâtına 
gönderilmiş mütalâaları alınmış Vekâlete iade 
edilmiş olduğu halde Kızılaydaki on santim 30 
santim kaldırdığınız indirdiğiniz asfaltlarınız
dan bir türlü geçirip Meclise getiremediniz bir 
an evvel bu kanunların çıkarılmasını rica ede
rim. 

Et ve Balık Kurumunun kurulduğu günden 
bugüne kadarki kararlarının yekûnu nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, size partizanlıktan 
bir misal vereyim bakınız Et ve Balık Kurumun
da vatan cephesi ocağı açılıyor bir memur mesai 
saatinde milletin işini bırakıyor milletin para-
siyle alınmış mürekkep ve kâğıtlarla vatan cep
hesine kayıt muamelesi yapıyor bu memurun soy
adı Benderlioğlu'dur işçi vatandaş vatan cep
hesine girmediği takdirde işinden çıkarılacağı 
tehditleri savruluyor. Et ve Balık Kurumu De
mokrat Partinin adam kayırma deposu mudur, 
bumu hukuk nizamı, buna partizan idare derler. 

REİS — Hasan Bey mevzu dışına çıkıyor
sunuz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey vazi
femi yapıyorum. Bütçenin heyeti umumiyesi üze
rinde konuşuyorum. (Soldan, gürültüler.) arka
daşlar, müsaade buyurun devam edeyim/ 

1959 un ithalâtı içinde hariçten memlekete 
kaç liralık oyun kâğıdı ve viski girmiştir. Yani 
ziyafetlerde içtiğiniz içkiler ve kaç liralık va
tandaşın sıhhatini koruyan ilâç gelmiştir? 
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1957 de seçimleri kazanamayan Demokrat 

Parti milletvekillerinden kimler ve kaç kişi dış 
memleketlere ticaret ataşeliklerine tâyin edil
mişlerdir, adları nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Korunma Ka
nunu maliyet üzerine kâr haddini tâyin eden 
tahdit ve nizamlayıcı bir sistem getirmiştir. Hal
buki şimdi başta ithal malları fiyatarı olmak 
üzere Hükümet yeni ticaret rejimiyle fiyat kon
trolünü kaldırmıştır. Millî Korunma Kanunu
nun da derhal kaldırılması iktiza etmektedir. 
Bu hususta Vekil Beyin görüşü nedir? Hapsa-
nelerde yatan esnaf ve tüccarı hürriyetlerine ka
vuşturunuz. 

Halk Bankasının sermayesinin yükselmesi
ne Yüksek Meclis karar verdiği halde 100 mil
yonunu kanuna rağmen defaten vermeyip her 
sene bütçeden on milyon verilmesi tesıbıt edil
miş, bulunmakta ve fakat bu sefer de Hükümet 
bir Zatî Sungur oyunu ile bunu da altı yedi 
bin liraya indirmiştir. Bu yüzden esnaf inim 
inim inlemektedir. 

Esnafı finanse eden Halk Bankasının bu pa
rasının defaten verilmesi iktiza etmektedir. 
Memlekette 50 - 60 bin esnaf ve sanatkâr 80 
milyon kredi almaktadır. Bunun da altmış mil
yonu esnaf kendi parasından 'kendi alın teriyle 
kazandığı emeğinden ayırdığr ve esnaf kefa
let kooperatiflerine verdiği kendi sermayesidir. 
Hükümetin bununla övünmeye hakkı yoktur. 
Hükümet esnafa ancak 20 milyon lira vermiş
tir. Daha yedi yüz bin esnaf kredi beklemekte
dir. Esasen esnaf kredileri çok kifayetsizdir. 

REİS — Hasan Bey vaktiniz tamamdır. 

HAS4N TEZ (Devamla) — Cümlemi ta
mamlıyorum Reis Bey. 

Jeep arabası dâhilde imal ve monte edildi
ği halde sanki hariçten gelir gibi üç misli pa
halıya satılmaktadır* 

Nitelim on beş bin lira civarında iken şim
di 36 biri liradır. Bakınız arkadaşlarım, bu da 
seçimlerde on bin liradan 150 aded jeepi De
mokrat Partiye vermişk olmasının mı mükâfa
tıdır. 

REİS — Hasan Bey tamamı, buyurun. 
HASA[N TEZ (Devamla) — Arkadaşlar bi

zi burada siz konuşturmayın sizi de millet se
çimlerde konuşturmıyacaktır. 

- 7 2 * -



t : 48 26.2 
REÎS — Buyurunu/,. I 
HBÎSTAKÎ YOANNÎDÎS (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar. 
Ticari politika millî ve iktisadi bünyemizde 

en müessir faktörlerden birini hattâ en mühi
minin teşkil etmektedir. 

Bir milletin gelir kaynaklarını teşkil eden 
topra'k üstü ve toprak altı kaynakları ne ka
dar bol olursa olsun onları iç ve dış piyasala
ra arz edebilecek tüccar yok ise, bu hazineler 
ölü bir sermaye olarak kalmaya mahkûmdurlar. 
D. P. Hükümeti her sahada olduğu gibi bu sa
hanın da ehemmiyetini idrak ederek yapmış ol
duğu muhtelif siyasi anlaşmalara muvazi ola
rak ticari ve kredi anlaşmaları da bütün mo
dem dünya ile akdetmiş bulunmaktadır.' 

Ticaret Vekâletinin bütçesi görüşüldüğü şu 
anda bu camiada çalışan bilûmum arkadaşları 
başta Sayın Vekil olmak üzere tebrik etmekle 
sözlerime devam etmek istiyorum. I 

Bu tebriklerimin elbette bir sebebi olsa ge
rek. Bu son ilân edilen 4 ncü kotaya bir göz 
atmış olanlar Ticaretle iştigal etmeseler dahi 
bu güzel eseri memnuniyetle karşılamamalarına 
imkân yoktur. 

Bu sistem memlekette büyük faydalar temin 
etmekle beraber piyasada zorlukla temin edi
len mallar bu rejmin sayesinde met)zulen vitrin 
ve ticarethanelerde bulunmaktadır. Kısa dene
cek bir zamanda % 54 nispetinde bir liberasyona 
tevessül edilmesi, hakikaten bu mekanizmanın 
ne 'kadar dakik çalıştığının bariz bir misalidir. 

Emin olun arkadaşlar ancak bu şekildedir 
ki, hakiki ticaret erbabı sırf kendi öz branşı ile J 
meşgul olmaya başlamış birtakım türemeler bu 
normal şartlar altında çalışamaz hale gelmiştir. 
Evvelce bankalardan, ticaret yapacağız diye, I 
büyük istikrazlarda bulunup arsa ve altın spe- I 
külâsyonu yapanlar, bu rejim sayesindedir ki, 
spekülâsyonlarını paraya tahvil etmek zorunda I 
kalmışlardır. Hakikaten bu banka kredilerinin I 
dondurulması memlekete büyük faydalar temin I 
etmiş bulunmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde 
bu gibi büyük ticari krediler verilmemektedir. 
Ancak burada bir noktaya temas etmeden ge- I 
çemiyeceğim, o da ihracat ile iştigal edenlerin I 
bu konulardan biraz sıkıntıya düşmüş olmalıdır. 

Temenni ederim ki, Hükümetimiz bu noktayı 
da nazarı itibara alacaktır, meselâ ihraç malları- j 
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mızdan en büyük dövizi temin eden tütün ihra-
catiyle iştigal edenler, bu döviz kaynağını piya
saya *rz edebilmeleri için, bunu mubayaadan 
sonra ikmal etmeleri gerekmektedir. Bu sebeple
dir ki, bu gibi malların ihracatını yapanlara 
Merkez Bankasının reeskont kredilerini münasip 
bir şekilde artması şayanı temennidir. 

Piyasamız normal seyrine girerken, ticari 
emtiada az da olsa bir indirme ve istikrar göze 
çarpmaktadır. Bu da Hükümetimizin bu yönde 
almış olduğu kararların ne kadar yerinde oldu
ğunu bariz bir şekilde göstermektedir. Pijjpa 
kendi düsturu olan arz ve talep kaidesine rücu 
etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Hükümetimizin bu samimî sây ve gay
retine kafşı muhterem tüccarlarımızın yardım 
ellerini -Hükümetimize uzatmaları kadar tabiî bir 
şey olamaz. Ancak, bu şekilde samimî bir şekil
de çalışıldığı zaman bu aziz vatanımız refaha 
kavuşmuş olacaktır. Bu alandaki inkişafı görme
mek asla kabil değildir, on seneden beri her yıl 
artan Gelir Vergisi tahsilatı bunun en büyük 
bir delilidir. 

Bugünkü müspet durum muvacehesinde fev
kalâde ahvaller için mevkii meriyete konan Millî 
Korunma Kanununun hiçbir faydası bulunma
dığı aşikârdır. Sayın Ticaret Vekilinden piya
sayı ve esnafı sıkan bu kanunun bir an evvel 
meriyet mevkiinden kaldırılması konusunu rica 
etmekteyim. 

Her sahada olduğu gibi bu sahada da Hükü
metimizin muvaffakiyetini candan tebrik eder, 
Ticaret bütçesinin memleketimiz için hayırlı ve 
verimli olmasını temenni ederim. (Soldan, alkış
lar) 

REÎS — Sırrı Atalay (Yok, sesleri) Reşit 
önder. 

REŞİT ÖNDER (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz Ticaret Vekâleti bütçesi dola-
yısiyle bu vekâlete bağlı olan Ziraat Bankası 
hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankası taşıdı
ğı hüviyet dolayısiyle ziraatçilerin, çiftçilerin 
bankasıdır. Maalesef bu banka bugün hakiki hü
viyetinden ayrılarak bir politikacılar bankası 

, olmuştur. Bundan iki sene evvel Haziran 1958 
tarihinde Bafra'da bir tek tütün tüccarına bu 
banka 17 milyon lira kredi vermiştir. Bunun 
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neye istinaden verildiğini Sayın Başbakandan 
bir önerge ile sormuştum. Fakat bu takririm 
hâlâ gündeme alınmamıştır. Son tahkikatta bâzı 
konular ileri sürülmüş, nihayet bir tahkikat en
cümeni ayrılmış olması dolayısiyle şimdi
lik daha fazla bir şey söylemek doğru 
olmaz. Bu banka çiftçilerin parası ile ku
rulmuştur. Üzerinde damgası var ziraatçi-
nin. Nüfuzlu, politik hüviyeti haiz kim
selere bir kalemde 40 milyon lira gibi paralar 
veren hâlâ bu umum müdür, hâlâ bu umum mü
dür. Tahkikat soruları Meclise gelip, görüşülüp, 
kaflfe* verilinceye kadar bu vazife başında kalı
yor. Bu ne biçim zihniyettir. Vaktiyle, bir kişi
ye 17 milyon lira verildiği tarihte; hemen hemen 
Bafra kadar, ve onun kadar ticari, iktisadi ehem
miyet arz eden, benim bölgem Erbaa kazasına 
60 bin lirayı çok gören yine bu aynı Mithat Dül-
ge. Diyor ki, bu 60 000 lira bu kazaya çoktur. 
Bunu kesin. Bir taraftan bir şahsa nasıl olur da 
17 milyon lira para verir? Halen bu sorum gün
deme alınmadı ve müzakeresine girilmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de vakaa her ne 
kadar Gümrük ve İnhisarlar Vekâletini ilgilen
direcek bir konu ise de alâkası dolayısiyle Tica
ret Vekâletinden öğrenmek isterim. 

Bundan bir hafta evvel Gümrük ve İnhisar
lar Vekili Sayın Hadi Hüsman, tütünün dolar 
karşılığına 620 kuruş prim tanındığım radyo
lardan ve gazetelerle âdeta müstahsıla müjdeler 
şekilde beyanda bulundu. Bundan tam üç daki
ka evvel İzmir'den geliyorum. İzmir'de maalesef 
Sayın Vekilin beyan ettiği şekilde vatandaşlara, 
tüccara tanınmış olan bu ihracatçı priminin ken
dilerine intikal etmediğini açıkça görmüş bulu
nuyoruz. 

HRİSTAKİ YOANNİDİS (İstanbul) — Beş 
buçuk lira kiloda. 

REŞİT ÖNDER (Devamla) — Sen de bilir
sin ama işine gelmez. Aynı partinin adamısın. 

HRİSTAKİ YOANNİDİS (İstanbul) — İn
saf yahu, insaf. 

REİS —• Ticaret Vekili, buyurunuz. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Cirosun) —• Muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına 
konuşan Muhterem Bekata arkadaşımızı 3 ncü 
defa, hattâ 4 ncü defa dinledim. Çünkü aynı 
konuşmayı geçen sene Bütçe Encümeninde ve 
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sonra Heyeti Umumiyede, yine bu konuşmayı 
bu sen o Bütçe Encümeninde ve şimdi de Yük
sek huzurunuzda dinledik. Bu. tekrarlarda te
zatlar bulunmasa, ve öğrenilmesinde fayda 
umulan noktalar tesbit edilip çıkarılabilse ce
vabımı mukabil mütalâamıza inhisar ettirip me
selemizi halletmeye çalışırdım. Buna imkân 
olmadığı artık anlaşıldığına göre, bizim ra
kamlara ve vesikalara dayanarak verdiğimiz ce
vapları bir tarafa itip, iddialarını tekrar et
mekte bulunan Muhterem Bekata'nm bu defaki 
beyanlarına cevamlarım uzun olmıyacaktır. Yal
nız düştükleri tezatlara işaret etmeden geçe
meyeceğim. Bekata, Grupu adına bir taraftan 
der ki, Hükümet yıllardır takibettiği isabet
sin politikadan, bizim vaktiyle alınmasını lü
zumlu gördüğümüz ve gösterdiğimiz tedbirleri 
benimseyerek istikrar programı adiyle bir tat
bikata girişti. Bir taraftan bunu söyler, diğer 
taraftan da Hükümetin istikrar programı na
mı altında aldığı tedbirler sert ve zararlıdır, 
der. Eğer ittihazında fayda mülâhaza ettik
leri için vaktiyle ileri sürdükleri fikirlerden bu 
programda bâzı parçalar varsa o halde prog
ramı sert ve zararlı diye vasıflandırmaları ken
di iddialarını kendilerinin cerh etmesinden baş
ka türlü tefsir edilemez. Kaldı ki, bizim is
tikrar programımız bir bütündür ve cidden 
örnek bir muvaffakiyetle yürümektedir. Bu 
sözleri Bekata ve Grupunu ikna etmek için söy
lemiyorum. Onları bu mevzuda ve diğer ihti
laflı olduğumuz mevzularda ikna etmeye im
kân olmadığına artık kanaat getirmiş bulunu
yoruz. Fakat efkârı umumiye huzurunda ve 
zabıtlara intikal eden bu beyanları karşısında, 
şüphesiz ki, biz de mukabil görüşlerimizi arz 
etmekle vazifeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar, istikrar programımız 
1958 Ağustosunda tatbik mevkiine konulmuş, bir 
bütün olarak prensipleri tam sadakatle bugüne 
kadar yürütülmüş ve bundan sonra da yürütül
mesinde kararlı olduğumuz bir tedbirler manzu
mesidir. İstikrar programımız, iddia ettikleri gibi 
bir programsız gidişin bizi medbur ettiği karar
ları toplıyan bir tedbirler manzumesi değildir. 
Bizim iktisadi politikamız, jktisaden geri kalmış 
memleketlerin takibetmekle (mükellef bulunduk
ları ve beynelmilel teşekküllerin ilmî otoritelerin 
kabul etmiş oldukları mutalara uygun bir politi
kadır. (Soldan, bravo sesleri) 
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Muhterem arkadaşlarım, Bekata ve arkadaş- | 

lan bilmelidirler ki, iktisat ilmi artık 19 ncu as
rın iktisat ilmi değildir, hattâ 20 nci asrın ilk 
çeyreğinin iktisat ilmi dahi değildir. Bugün ikti
sat ilmi, iktisaden geri kalmış memleketlerin kal
kınma yolları üzerinde, ilmî araştırmalar sonun
da varılmış prensip ve anlayışlarla genişlemiş, 
hattâ denilebilir ki, yeni bir branş, yeni bir saha 
kazanmıştır. Geri kalmış memleketlerin takibet-
im eleri lâzımgelen yollar, harekete geçilmesi lâzım-
gelen metotlar vardır. Bizim politikamıza, hâkim 
olan, bu ilmî görüştür. İktisaden geri kalmış bir 
memleket evvelâ bu âtıl durumdan çıkmak için 
bir fiyat politikası ile harekete geçer ve geçmeli
dir. İştira gücünün piyasaya vereceği hareketi 
enflâsyon telâkki edip telaşlanmaya mahal yok
tur. Yani yüksek fiyat politikası ile piyasaya iş
tira gücü zerk edilirken enflâsyonist temayüllerin 
doğacağını bidayette bu tedbirleri alırken bekle
mek lâzımdır. Diğer taraftan, iktisaden geri kal
mış bir memleketin kalkınabilmesi için yatırım
lara teveccüh etmesi lâzımdır. Yatırımlara tevec
cüh eden bir memleketin bu yatırımların yapıl
dığı andan itibaren hemen meyvalarının alınma
mış olması bu sahaya akıtılmış olan iştira gücü 
dolayısiyle enflâsyonist bâzı tesirlere mâruz kal
ması da mukadderdir. Bu tesirlerin altmda ikti
sadi vasati harekete gelen bir memleket muayyen 
bir merhaleye vardıktan sonra bu merhalenin te
minat altına alınması tahkim edilmesi icabeder. 
Bu sebepledir ki, 7 - 8 seneden beri tatbik ettiği
miz iktisadi politikamızın memlekete temin ettiği 
imkânları tesbit ve tarsin edip yeni hamleye yö
nelme karariyle 1958 Ağustosunda istikrar pro
gramı namı altında ilân ettiğimiz tedbirlerimizi 
tatbik mevkiine koymuştuk. Bu istikrar progra
mımızın bütün, prensiplerine tatbikatta tama-
ımiyle sadık kalmış bir Hükümetiz. İstikrar pro
gramımız, ihracatımız genişletilmesini, ithalâtı
mızın ihtiyaçlara uygun nispette intizam içinde 
cereyan etmesini, kredilerin zaptırapt altına alın
masını derpiş eden ve para kıymetini bulunduğu 
mevkide tutup oradan daha ileri daha yüksek I 
mevkilere çıkarmayı hedef tutan bir programdır. 
Kredi hususundaki takyidata tamamiyle riayet 
etmekteyiz. İhracatımız iddialarına rağmen, değil 
4 defa, 400 defa söyleseler inandıramıyacakları 
iddialarına rağmen, muntazam bir seyirle artmış 
ve .artmaktadır. Şimdi bunun delillerini arz ede
ceğim. I 
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İthalâtımıza gelince, ithalâtımız yine progrâ-

mımızıda derpiş ettiğimiz şekilde muntazam bir 
seyir içinde cereyan etmektedir. Programımızı 
muvaffakiyetsizliğe uğratmak için; siyasi sebep
lerle olsun, spekülatif maksatlarla olsun, speküla
törlerden gelsin veya siyasi mehafilden gelsin bir 
tek iddia daima memleketimiz âf âkını çini atmış
tır. O da, kotalar sistemi yürümiyeeektir, çünkü 
karşılıkları mahduttur, devamı mümkün ve muh
temel değildir; binaenaleyh kota sisteminin yürü
mesi, memlekette mal bolluğu ve devamlılığı, fi
yat istikrarı kabil değildir iddiasıdır. Bu iddia
ları programın ilânı gününden beri duymaktayız. 
Bugün de kürsüden C. H. P. adına konuşan muh
terem Bekata arkadaşımızın ağzından yeniden 
duymuş bulunuyoruz. Bir kere daha ve katiyetle 
ifade edeyim ki, bu iddia yanlıştır ve maksatlıdır. 
Karşılıklarımız hiçbir endişeye mahal bırakmıya-
cak miktar ve mahiyettedir. Arkadaşlarım, bu 
mevzulara bâzı rakamlar arz ederek temas ede
ceğim. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, söy
lene söylene artık eskimiş artık tesir icra etmez 
hale gelmiş olan bu iddiaların tekrarında hiçbir 
fayda yoktur. Hattâ bu iddiaları artık spekülatör
ler bile yapmıyorlar. Yalnız siyasi spekülâsyon 
mevzuu olarak nedense devam ediyor bu iddia. 
(Saldan, alkışlar) Spekülatörler bile yapmıyor
lar, çünkü kotaların devam etmiyeceği iddiasın
dan bekliyecekleri hiçbir faydanın olmıyacağı-
nı, bilâkis zarar göreceklerini anlamış bulunu
yorlar. Deniliyor ki, ithalât beklenen şekilde ta
hakkuk etmemiştir. Çünkü 1959 senesi ithalâtı 
438, 440, 442 milyon dolar olarak kalmıştır, 
Halbuki, ithalât programı daha büyük rakam
ları derpiş ediyordu. . 

Aziz arkadaşlarım; bizim ithalât programı
mızın bir tek rakamla ifadesini aramak müm
kün ve doğru değildir. Jthalât programımız 
memleketin hem cari ihtiyaçlarını, hem yatırım 
ihtiyaçlarını muntazam surette karşılamaktadır. 
Programımızın mânası, hedefi budur. Yoksa 
500 - 600 milyon rakamları, nihayet devreler 
itibariyle tahmin olarak ileri sürülen rakamlar 
olmaktan başka bir değer ifade etmez. Mesele, 
memlekete, iç piyasada, vatandaşın cari istihlâ
kinde muhtaç bulunduğu ithal mallarını, vatan
daşın veya İktisadi Devlet Teşekküllerinin muh
taç bulunduğu yatırım maddelerini zamanında 
bulmaktır. Filhal bu maddelerin bulunmasmclaıl 
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artık hiç kimsenin şüphe ve şikâyeti yoktur. 
Hattâ muhalefet bile bir madde zikrederek şu 
maddenin veya bu maddenin bulunmadığını 
bahsedemez hale gelmiştir. İthalâtımızın, kota
ların karşılıklarının zamanında temin edileme
diği ve tekevvün edemediği için geciktiği iddia
ları da bir bühtandan ibarettir. Böyle bir id
diayı ancak her hangi bir ithal talebi transferi
nin karşılanamaması ile ispat etmek mümkün
dür, bugüne kadar ve bugünden sonra böyle bir 
durum memleketimizde olmamıştır, olmıyacak-
tır. İthal talebinde bulunan alâkalı vatandaşlar, 
Merkez Bankasına müracaat edip Türk parala
rını yatırdıkları takdirde transferleri zamanın
da yapılmıştır, yapılmaktadır ve yapılmaya de
vam edilecektir. Binaenaleyh kotaların karşılık
larının zamanında tekevvün etmediği iddiasını 
ciddiye almaya imkân yoktur. Şu noktayı da 
gözden uzak tutmamak lâzımgelir ki, muhterem 
arkadaşlarım, kota sistemi denilince memlekete 
girmesi miktariyle ııev'iyle tâyin edilmiş 
malları tesbit etmek ve bunların , memlekete 
giriş müddeti ve mal hareketi bakımından bir 
zamana ve nizama bağlamak akla gelir. Biz bi
linci kotayı Eylül 1958 de ilân ettik. Kotalarda 
daima bir müracaat müddeti ve tasnif müddeti, 
bir bildiri mektuplarım gönderme müddeti, bir 
para yatırma müddeti kabul ettik. Bu suretle 
her kotanın işleyişinde muayyen bir zamana ih-
tiyacolduğunu arz etmiş bulunuyorum. Bu se
bepledir k i ; birinci kotadan itibaren 4 ncü ko
taya kadar 580 milyon dolarlık bir ithal imkâ
nını memleketimiz piyasasına arz etmiş olmamı
za rağmen, bugüne kadar fiilen transfer edilen 
470 milyon dolar olmuştur. Transferler devam 
etmektedir. Bir taraftan transferler devam eder
ken, 4 ncü kota ile oldukça geniş bir liberas
yon yoluna girmiş bulunuyoruz. Oldukça geniş 
diyorum, çünkü, bu kotada nispet % 54 tür. Bu 
nispeti süratle genişletmek kararındayız. Bünye
sinde % 54 liberasyon ihtiva eden bu 4 ncü 
kotanın henüz transfere intikal eden ve sipa
rişe bağlanan muamelelere, mevzulara aidolma-
dığı malûmdur. Libere mallara ait talepler 1 
Marttan itibaren derhal ve muntazaman trans
fer edilecektir. Kota listesi ise, ilân edilen müd
detler içinde yine muntazaman işliyecektir. 

Kota sistemi maksadının hem mal bulundur
mak ve hem de memleketin devamlı surette mal 
ihtiyacını sağlamak olduğunu ifade etmiştim. 
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Devamlı ve muntazam olarak ithalâtın, liberas
yon nispetini artırmakla mümkün olacağına 
inanan Hükümetiniz her kotada liberasyon nis
petini artırma younu ihtiyar etmiştir ve 4 ucü 
kotada, bu şekilde liberasyon nispeti % 54 e 
çıkarılmıştır. Kota sistemi, 'bizatihi bir zama
nın geçmesini şart koştuğu halde liberasyon bu 
zamanın daha süratle aşılmasını ve ithalâtın 
daha muntazam yapılmasını sağlıyacak bir 
usuldür. Bu itibarla gayemiz muntazam, emin 
ve devamlı bir ithalâttır. Memleketimizin it
ina! at ihtiyacı asıl bu 'muntazam, serbest nizam 
içinde ve muntazam işliyen ithalât programı
mızın tekevvünü ile meydana çıkacaktır. 

İhracata gelince muhterem arkadaşlar; tek
rar tekrar aynı rakamları söylemek mecburiye
tinde kaldığım için özür dilerim. Bunda bir ku
sur ve bir kabahat varsa bunun Hıfzı Oğuz 
Bekata arkadaşıma aidolduğunu ifade etmeme 
müsaadenizi rica, ederim. Bilhassa 355 ve 302 
milyon rakamlarını tekrar etmemiş 'oldaydı, ben 
de hakiki rakamları tekrarlamakla muhterem 
Heyetinizi böyle bir külfete katlandırmaya-
caktım. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) 
ortalaması. 

Sene 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
ithalâtın ve ihracatın muayyen Devreler itiba
riyle ra.kamlandinlm.asi bir âdettir. Evvelâ 
devreler üzerinde mutabık olmak lâzımdır ki, 
rakamları birbirleriyle karşılaştırmak imkânını 
bulalım. Siz 12 ayın her hangi bir yerinde, bir 
noktasında ihracatı durdurur, istediğiniz diğer 
bir noktasında başlatırsanız maksadınıza göre 
bulacağınız rakam size doğru gelebilir. Biz yı
lın başlangıcını iki şekilde kabul ediyoruz. Bi
risi takvim yılı, diğeri de malî yıl, ikisi üzerin
de konuşalım. Rakamlarımızı karşılaştıralım 
mutabık isek, ki mutabık olmamamıza sebep 
yok, mutabakatımızı gösterelim. Siz Mayıstan 
Nisana kadar alırsınız, bir başka arkadaş da 
Temmuzdan Hazirana kadar olan devreyi alır 
ve bu devreleri değiştirirse münakaşa bisût ha
le gelir ve abesle iştigal ederiz. Takvim yılı 
itibariyle bizim istikrar politikamızın esası 
olan talhmin 330 milyon dolarlık ihracattır. 
1959 takvim yılı içinde tahakkuk eden miktar 
ise 355 milyon dolardır. Binaenaleyh program-
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da derpiş edilen 330 milyon dolara mukalbil 
% 10 fazla-siyle 355 milyon dolar olarak ta
hakkuk etmiş bir ihracat programı ile karşı 
karşıyayız. 440 milyon demişiz. Evet, ben söy
ledim ve bir tahmin olarak ifade ettim. O za
mana kadar cereyan etmiş muamelelere daya
nıp yılın yarısında bir tahmin yaptım, 440 mil
yona 'baliğ olabilir dedim. 

Arkadaşlarım, <şunu hemen ifade edeyim ki, 
kısaca arz edeceğim hâdiseler nazarı itibara 
alınırsa tahminlerimizin doğru ve hattâ az ol
duğu neticesine varılacaktır. Neden? Bir ihra
cat, sadece istatistik rakamlarına bakılarak 
kıymeftlendirilemez. İhracatın 'bir yıllık inal 
hareketi olarak konjonktür içinde mütalâa 
edilmesi, ticaret hadleriyle değerlendirilmedi 
iea'beder. 1959 yılı zarfında fiilen vâki ihraca
tımız eğer 1953 yılı şartlarına göre yapılmış 
olsaydı, tam 57 milyon dolar daha fazla b.ir 
rantre temin etmiş olacaktık. 1959 ylı ticaret 
hadleri (Terms of trade) dedikleri ticaret had
leri, 'birkaç seneden beri cereyan eden dünya 
konjonktürü dolayısiyle, zirai hammadde i'h-
raceden memleketlerin aleyhine dönmüştür'. 
1959 yılının bizim için ticaret haddi rakamları 
1953 yılı 100 itibariyle, 84 dür. Şu hale nazaran 
1953 şartları içinde yani o senenin zirai ham
madde dış fiyatları ile ihracat yapabilseydi'k 
1959 da 355 değil tam 412 milyon dolar rantre 
temin etmiş olacaktık. 

Bir hususu d a h a ^ ö z önünde 'bulundurmak 
lâzımdır. 1959 yılı içinde konjoktüre mütaallik 
sefoepler ve ekonomi dışı bâzı sebepler dolayı
siyle ihracatımızda bâzı duraklama ve gerile
meler olmuştur. Bu ekstra ekonomik sebeple
rin başında Amerikan çelik işçileri grevi gel
mektedir, Amerika grevinin ekonomik konjonk
türde bilhassa krom ve diğer madenler ihraca
tımız üzerinde menfi tesir yaptığı, hattâ tütün 
ihracatımızın da bundan (müteessir olduğu bir 
hakikattir. Binaenaleyh, 1959 yılının ihracat 
rakamları bugün temin ettiğimiz ve vaktiyle 
tahmin ettiğimiz rakamların çok üstünde olabi
lirdi. îşte bu sebeplere dayanarak ifade ediyo
rum ki, içinde bulunduğumuz yıl beklenmedik 
hâdiseler zuhur etmezse konjonktürel veya 
ekstra ekonomik hâdiseler olmazsa, ihracatı
mız 400 milyon doların fevkinde olacaktır. Şim-

,di takvim yılı itibariyle bu miktarın 355 mil
yon dolar olduğunu, Devletin resmî istatistik 
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rakamlarına dayanarak arz ediyorum. Malî yıl 

I itibariyle ki, bütçe yılı olması hasebiyle bu öl-
| çüyü göz önünde bulundurmak lâzımdır ve fay-
j dalıdır, malî yıl itibariyle elde ettiğimiz rakam

lar daha da memnuniyet vericidir. Malî yılın 
1.1 ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 344 
milyon dolardır. İçinde bulunduğumuz Şubat 
ayının ihracat hareketlerini nazarı itibara, ala
cak olursak 40 milyon dolarlık bir ihracat değe
ri tahmin etmek ve bunun gerçekleşmesini bek
lemek mümkündür. Bu 40 milyonu da ilâve 
edersek 384 - 385 milyon dolarlık ihracatımı
zın tahakkuk etmekte olduğu artık muhakkak 
gibi görülmektedir. Bu suretle tahmin ettiği
miz 400 milyon, dolarlık ihracatımıza çok yak
laşıldığı görülmektedir. Tahminde bir isabet
sizlik varsa ancak % 2,5 - 3 nispetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer hatipler ve 
• Bekata arkadaşımızın temas ettikleri noktalar 

bütçenin heyeti umumiyesinde gözden geçiril
miş, defaatle cevaplandırılmış, fakat bir türlü 
anlatılmak imkânı bulunamamış hususat ve* ha
kikatler olduğu için, onlara dönmiyeceğim. 
Tekrarında fayda olmadığına kanaat getirdik. 
Bunca yıl tekrar ettik. En.basit bir hakikati, 
memleketin bünyesine göre bir iktisadi politi
kanın tatbiki lâzımgeldiği hakikatini kabul et
tirmek için mebdeinde mutabık kalmadık ki, 
devamında mutabık olalım. Hareket noktalan
ınız ayrı. C. H. P. si klâsik ekonominin sınır
ları dışına çıkmamakta inadediyor. Biz de diyo
ruz ki, klâsik ekonomi artık tarihin malı ol
muştur, yeni bir ekonomi ilmi doğmuştur ve 
onun icapları vardır. Tahsisen geri kalmış 
memleketlerin, iktisadiyatının icabettdrdiği eko
nomik kaideler ve ekonomik politikalar vardır. 
Onlar anlamak istemedikçe politikanın tatbi
kinde kendilerini ikna etmeye imkân yoktur. 
Bu itibarla ben daha fazla vaktinizi almaktan 
kaçınarak iki müteferrik suale cevaplarımı arz 

I edip huzurunuzdan ayrılacağım. 

FERÎD MELEN (Yan) — Hangi ilme göre? 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Her halde senin zamanının 
ilmine göre değil. Bu meseleler CÖLSON ikti
sadi bilgisi ile halledilemez Ferid Bey. 

Muhterem arkadaşlar; Hasan Tez nemleri
min heyecanlı hitabelerinden tutabildiklerimi. 

j (Soldan, söyledikleri anlaşılmadı, sesleri) 
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tlemşerim olmasına rağmen tamamını ben 

de anlıyamadım. 
Mebusluktan ayrılıp da ticari ataşeliğe tâ

yin edilenler var mı, kimlerdir ve hangi parti
dendir, diyor. 

Böyle bir şey yoktur. 
Ticaret ataşeliğine tâyin edilebilmek için 

asgari bir müddet Ticaret Vekâletinde çalışmak 
lâzımdır. Binaenaleyh böyle bir şey yoktur. 

Bir de Reşit önder arkadaşımız tütün prim-, 
lerinin müstahsıla intikal etmediğinden bahset-
ler. Hem de Ege'den yeni geldiğini söyledi, söz
lerini hayretle karşıladığımı ifade etmek iste
rim. Çünkü Ege'de 3 gün içinde 52 bin ton tü
tün satılmıştır. Bu satışlara göre ortalama fi
yatlar İnhisarlarda 530, tüccarda 591, bâzı Ame
rikan firmalarında 596 kuruştur. Geçen sene 
fiyatlarının 420 - 450 kuruş arasında olduğu 
göz önüne getirilirse, müstahsilin primlerden 
istifade edip etmediği açıkça meydana çıkar. 
En azından 80 kuruş, hattâ 125 kuruşa kadar 
müstahsıla intikal eden fiyat farkı mevcuttur. 
Diğer bölgelerde de bu intikal keyfiyeti ola
caktır. Müstahsilimiz bunu görmüştür, mem
nundur, müdriktir. Kendisine hayırlı ve mü
barek olsun. (Soldan alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Necmed-
dhı önder. 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 
ADINA NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — 
Muhterem arkadaşlar, muhalefet arasında, gö
rüş ayrılığının en keskin şekilde kendini his
settirdiği hususların başında hiç şüphesiz her 
iki partinin iktisadi politika anlayışı gelmek
tedir. 

Muhalefet yıllardan beri kendi iktisadi gö
rüşünün daha isabetli olduğu iddiasını savun
maktadır. Bu itibarla C. H. Partisinin ısrarla 
iddia edilen iktisadi politikalarına kısaca bir 
göz atmak yerinde ve faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugünkü muhalefet iktidarı devresinde ikti

sadi politikasına mesnedolarak kanaati ve tevek
külü esas almıştır. Yani istihsal edebileceği
niz kadar istihlâk edecek, yatırımlar istihlâk
ten artan imkânlarla tahakkuk ettirilecektir. 
Kendi tabirleriyle iktisadi kalkınma, kaynak
ları zorlamadan, imkânlardan faydalanmak su
retiyle yapılmalıdır. B.unun içindir ki, uzun 
yıllar iktisadi gidişin karakteri durgun, hare-
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ketsiz bir politika vasfını taşımakta devam ey
ledi. Zira. uzun yıllar âtıl bırakılmış, yoksul 
ve mahrum bir memlekette istihlâkten ne arta
caktı ki, onunla kalkınma yapılabilsin. Ne
tice iktisadi tansiyon düşüklüğüne müncer ol
du. Bu durum nüfusu hızla gelişen memleke
timiz için bir iktisadi felâket sayılmak icabedi-
yordu. 

İşte 1950 senesinde Demokrat Parti iktisadi 
vaziyeti eski iktidardan bu hal ve şartlar için
de devir aldı. Şimdi bir de Demokrat Partinin 
iktisadi politikasına bir göz atalım. 

Muhterem, arkadaşlar; 
Demokrat Parti işte bu durgun hareketsiz 

ekonomik hayata dinamik, hareketli bir isti
kamet vermeyi politikasının esası ittihaz ede
rek işe başladı. Eski devrin meskenet ifadesi 
olan uyuşuk iktisadi politikasını silkip attı. 
Kalkınmayı, envestismaııı, başta kredi olmak 
üzere iç ve dış kaynaklar, yardımlar, yoliy-
le tahakkuk ettirmeye çalıştı. Gerek zirai 
sahada, gerek sınai sahadaki, gelişmelerin im
kânlarını hazırladı.. Para ve kredi hacminin 
genişletilmesini bütün bu hareket ve faaliyet
lerin muharriki olarak kullandı. Bir taraftan 
kredi jnakanizması müspet bir yolda işletilirken 
dış yardımlardan da âzami derecede faydalan
mak suretiyle vâki inkişafların tahakkuku sağ
landı. 

Keza sermaye terakmünün tedbirleri alınır
ken bunu bilhassa istihsâl sektörlerine tevcih 
edilmesinde itina gösterildi. Emisyon mikta
rında husule gelen artış sayesinde memleketi
mizin iş ve istihsal sahasındaki, büyük gelişme
lerin yolu açıldı. 

Muhterem arkadaşlar, işte Demokrat Parti 
zamanındaki iktisadi vaziyetin seyrini gösteren 
tablo ile Halk Partisi devrinin, iktisadi duru
munu belirten tablonun ana hatları... 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Partinin bu 
dinamik iktisadi politikasının neticesi zirai, 
sınai sahada ve her nevi iş sahasında me
sut ve müspet inkişafların, meydana gelmesi 
olmuştur. Bunlar takibedilen politikanın isa
betini gösteren birer kıymetli müş'ir sayılmak 
icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün bu gelişmelerin^ istihlâkin artmasına 

sebebolacağı tabiî idi, keza hızla artan nüfus 
tezayüdünün gerektirdiği istihlâk hacmi da göz 
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önünde buludurulmak mecburi ve vakıa idi. 
Nitekim istihlâkin 1950 seviyesine nazaran her 
sahada çok artmış olması vatandaş iştira gü
cünün ve umumi kalkınmanın en bariz müş'iri 
olmuştum. 

Muhterem arkadaşlar, takibedilen politikanın 
rotası ve neticeleri ne olmuştur?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim iktisadi politikamız, bizim kalkınma 

politikamız uzun senelere ayarlanmış rolanti bir 
politika değil, fiyatla tediye muvazenesiyle, 
türlü güçlüklerle ve hattâ muhalefetin yıkıcı 
politikası ile boğuşmayı göze alan bir politika
dır. Bu anlayış ve bu davranış yeni bir zih
niyetin, Demokrat Parti iktisadi politikasının 
ifadesi ve zihniyetidir. İşte 3bu anlayış Tür-
kiyo iktisadi kalkınmasının temelini teşkil 
eder. (Soldan, alkışlar) Bergama'da ve Torba
lı'da, haber vereyim, kendileri vatandaşlar ta
rafından yuhalanmıştır. îşte onların iktisadi 
görüşleri, işte memleketin menfaatına mülâ
haza ettikleri davranışları ve en tipik misalini 
sıcağı sıcağına tesbit etmiş olmaları. (Alkışlar) 

RBÎS — Kifayeti müzakere takriri var, oku
yoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir, kifayetin reye vaz'ını rica 

ederim. 
Antalya 

Y. Yazıcı 

REÎS — Kifayet aleyhinde, Hıfzı Oğuz Be-
kata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ar
kadaşlar, gecenin bu saatinde, kifayet takriri
nin aleyhinde karar vermiyeceğinizc emin ol
makla beraber itiraz ediyorum. Yalnız, hep 
bir taraflı konuşuldu. Hiç olmazsa iki, üç daki
kalık zaman içinde Vekil Beye cevap vermek 
için tahammül gösteriniz. Rakamlar söylediler. 
Vekil Beyin tezatlarını vereceğim mukabil ra
kamlarla ispat edeceğim. 

Hakikaten Hükümetin iktisadi politikası, 
klâsik ilimle ve ilimle münasebeti olmıyan, nev'i 
şahsına münhasır bir politikadır. Rakamlar da 
öyle. Bakınız bir tanesini vereyim : Belki öte
kilere de siz imkân vereceksiniz. 

REÎS - - Esasa geçmeyiniz, kifayet üzerinde. 
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ben 

her zaman usule riayetkarım. 
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Faraza şimdi buyurdular ki; «Programda 

derpiş edilen ihracat 330 milyondu, 355 mil
yon tahakkuk etti» diye. (Soldan, esasa geç ses
leri) Geçiyorum. Yani bunları kifayetin aley
hindeki sözüme bir argüman olsun diye arz 
ediyorum. Halbuki Muhterem Vekil, program
da 330 milyon olarak derpiş edildi, dediği hal
de 20 Ağustos 1959 da İzmir Fuarını açış nut
kunda 440 milyon, dedi. İthalât 625 milyon ilân 
olundu, 438 milyon elde edildi, dedi. (Soldan, 
bunun cevabı verildi sesleri) 

Arkadaşlar, hiç olmazsa iktisadi meseleleri, 
rakamların sarahati içinde anlaşarak aramızda 
konuşabilme imkânını bulalım. Bu itibarla 
kifayetin aleyhindeyim. Meselâ, yine 300 mil
yon dolar açık var, nereden bulacaksınız? de
dim. Bu son derece mühim bir meseledir, cevap
sız kaldı. 

İkinci mesele, Şubat ayındaki 250 milyon
luk kotanın karşılığı tamam değildir, diyorlar. 
öyle ise nasıl ilân ettiniz, bunu temin edebi
lecek misiniz? diye sordum. Bunlara da kimse 
cevap vermedi. 

REİS — Hıfzı Oğuz Bey, artık söyliyecek-
lerinizi söylediniz, sözünüzü kesiyorum. 

Kifayet takririni reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kifayet takriri hakkında sözünüz kâfidir. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Mü

saade ediniz de cümlemi bitireyim. 

REİS — Kifayeti reylerinize arz edeceğim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
12 000 101 Vekil tahsisatı 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 8 801 202 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 412 300 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
grğincee yapılacak zam ve 
yardımlar 78 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

T31 
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F. 

207 
Lira 

209 

210 

301 

302 

308 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

1 500 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul, edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ticaret ataşelikleri masrafları 1 287 500 
REİS — Kabul edenler... Etmİ-
yenler... Kabul edilmiştir. 

437 400 

4 200 

70 500 

65 0O0 

30 000 

192 500 

150 000 

16 500 

624 000 

39 000 

14 000 

P. 
403 

408 

418 

421 

422 

451 

452 

453 

Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
6224 sayılı Kanunun 8 nci mad
desine göre yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Su mahsullerine ait ilmî araş
tırmalar umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları, 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

Lira 
15 000 

25 200 

20 000 

60-000 

500 000 

56 000 

10 000 

206 000 

ASİM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, bir konu var ki, zannederim en geç ola
rak konuşulması gereken an, şu andır, önümüz
deki malî yıl bütçesi içinde (Müşterek Pazara) 
girmemiz tahakkuk edecektir. Belki o zaman ka
nunu falan gelecektir ama meriyete girmiş ola
caktır. Ve Meclis olarak bu konuda geç kalınmış 
olacaktır. Müşterek pazar misillû siyasi, iktisa
di anlaşmalar sürprizi ile, Türk milleti karşıla
şırsa, mevcut malî ve iktisadi istikrar programı
nın ne hale geleceği şimdiden hayalimizde endişe 
ile tecessüm etmektedir. Sayın Vekil şu anda 
Türk milletine bilgi vermelidir: Bu yıl içinde 
Müşterek Pazara katılmamız tahakkuk edecekse 
hangi çerçeveler içinde olacak ve malî istikrar 
politikasına tesirleri ne olacaktır? 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Giresun) — Bu mevzu Bütçe Encümenin 

732 — 
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de etraflı olarak görüşülmüştür. Aynı zamanda 
bu fasıl ile alâkası yoktur. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

P. 
458 

501 

502 

711 

751 

iştirak edilecek dış sergiler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. • 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tahilil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve malzeme
nin onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için satmalmacak makina 
alet ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
760 000 

15 000 

12 001 

10 000 

95 000 

Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresi 
mistir. Sağlık Vekâletine geçiyoruz. 

bit-

R — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

15. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/461) (1) 

Sağlık Vekâleti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü bütçelerinin müzakeresine 
başlıyoruz. Söz istiyen arkadaşların isimlerini 
okuyorum». 

Ali Menteşoğlu, 
Münif îşlâmoğlu, 
Şinasi Moran, 
Perihan Arıburun, 
Vahap Dizdaroğlu, 
Şükrü Esen, 
Kâmil Kırıkoğlu, 
Ali Dedekargmoğlu, 
İbrahim Eteni Karakapıcı, 
Sıtkı Salim Burçak, 

(1)Â% S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Tevfik Ünsalan, 
Zakar Tarver, 
Sırrı Atalay, 
Hulki Âmil Keymen, 
Ahmet Yılmaz, 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 
Ahmet Kangal, 
Sami Soylu, 

- Âdil Sağıroğlu, 
Hasan Değer, 
Hasan Tez 
Suphi Baykam, 
Hasan Erdoğan, 
Yalçın Kocabay, % 

Dursun Akçaoğlu, 
Nüzhet Çubukçu, 
Mehmet Delikaya, 
Mustafa Altmdoğan, 
Sait Erdinç, 
Fethi Ülkü, 
Âlim Sipahioğlu. 

REÎS — Ali Menteşoğlu. (Yok sesleri) 

Münif îşlâmoğlu. 
MÜNÎF ÎŞLÂMOĞLU (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, son 10 sene içerisinde na
sıl memleketin veçhesi her sahada inşirah ve 
gurur verecek şekilde değişmiş ise sağlık mesele
lerimiz de o derece değişmiş ve gelişmiştir. Hat
tâ diğer sahalardaki hizmetlerimiz bir tarafa, 
memleketin her köşesinde yükselen sağlık âbide
leri D. P. İktidarının nesiller tarafından min
netle anılmasına kâfidir. 

Bâzı millî meselelerimiz vardır ki, bunlar da 
mutabakata varmaklığımız icabeder. Bunlardan 
birisi muhakkak ki, sağlık meselesidir. Sağlık 
meseleleri dünyanın her yerinde millî mesele ola
rak kabul edilmiş ve günlük politikanın tama
men dışında kalmıştır. Milletlerin menfaati de 
bundadır. 10 yıldan beri sağlık merkezleri Dev
let hastaneleri, verem hastaneleri ve yatak sayı
ları ve hizmetler havsalanın alamıyacağı nispet 
ve seviyelere ulaşmaktadır. 

Bunun dışında yol ve içme suyu dâvaları va
tandaşın hayat seviyesinin yükselmesi sağlık da
vasındaki erişilen merhalenin mesut müşirleri
dir. Bunlar, bu gibi küçük hareketler sağlık hiz
metlerine bir şey kazandırmadığı gibi, milletin 
sağlık müesseselerine olan itimadını sarsmakta 
ve dolayısiyle memleketin sağlık meselesinin eri-
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şeceği hedefe varmasını geciktirmektedir. Muha
lefet ve onu bu mevzuda temsil eden birkaç tem
silci gün geçmez ki, ilâç meselesini ele alarak po
lemiğini yâ*pmış olmasınlar. 

Arkadaşlar; dünyanın her yerinde sağlam in
san hastalığında verdiği ilâç parasını, doktor 
parasını bir yük olarak kabul etmek haleti ruhi-
yesi içindedir. Bunu nazara alan medeni millet
ler sigorta sistemine, Almanya'da olduğu gibi, 
veya millîleştirme (İngiltere'de olduğu gibi) yo
luna giderek reçete ve diğer sağlık hizmetleri 
masraflarını sigortaya veya Devlete ödetmekte
dirler. Bu paraların Devlet veya sigorta tara
fından ödenmesi ilâç fiyatlarının ne olursa ol
sun vatandaşa intikalini önlemektedir. Bütün 
dünya ilâç fiyatları Türkiye'mizden çok pahalı 
olduğu halde oralarda ilâç fiyatları diye mesele 
yoktur. Fakat oralarda millî gelirin şahsa isabet 
eden miktarının yüzde on beşi nispetinde bir sağ
lık vergisi vardır, hatırlatmak isterim. 

Şimdi bizim muhaliflerimize düşen vazife, 
her sivri taşın üzerine çıkıp uydurma reçeteleri 
ve fiyatlarını bağırmak yerine eğer samimî ise
ler böyle bir kanun teklifi ile gelmeleri icabeder. 
(Soldan : Alkışlar) 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum : 

Yüksek Eeisliğe 
Sağlık Vekâleti bütçesinin ikmaline kadar 

müzakerelerin devamını teklif ederim. 
Kastamonu Mebusu 
Muzaffer Akdoğanlı 

Yüksek Eeisliğe 
Sağlık Vekâleti bütçesi bitinceye kadar mü

zakerelerin devamını teklif ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

Murad Âli Ülgen 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

REÎS — Buyurunuz. 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; mesaimizin devamını önceden bildi-. 
ğimiz takdirde arkadaşlarımızın bu mesaiyi ta-
kibetmesi mümkün olur. Böyle değil de bir tak
rirle, evvelce alman kararı uzatalım, dersek bu 
doğru olmaz. Salonda 150 arkadaş bile mevcut 
değil. Reis Beyden rica edeceğim; ekseriyet var
sa müzakerelere devam edelim. Yoksa yarın top
lanırız. 
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REÎS — Efendim; arkadaşımız ekseriyetin 

olmadığından bahsediyor. Bu iddia înikat açıl
dığında mevzuubahsolur. Karar almak mevzuu-
bahsolursa o zaman Dahilî Nizamnamenin 144 
ncü maddesi tatbik olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesi
nin müzakeresinin nihayetine kadar müzakerele
re devam, edilmesi hususunu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Nevzat Arman. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA NEV

ZAT ARMAN (Adana) — Muhterem arkadaş
lar. 

Memleketin sağlık ve so'syal yardım mese
lelerini bütün hizmet ve mesuliyetlerini yük
lenmiş olan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti bugün hâlâ çeyrek asır evvel hazırlanıp 
meriyete konmuş olan 1936 tarihli teşkilât ve 
Memurin Kanuniyle tedvir ve idare edilmekte-1 

dii'. O zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış 
olan bu kanun bugün iki misline artmış olan 
memleket nüfusuna değişen ekonomik ve sos
yal şartlara göre kâfi değildir. Bütün müsbet 
ilimlerde olduğu gibi tababet sahasında da bü
yük inkişafların kaydedildiği, tedavi sahasın
da âmıme sağlığını ilgilendiren meselelerde de 
modern görüşlerin tatbikat sahasına konduğu 
bu devirde Sağlık Vekâletimizin kifayetsiz ha
le gelmiş olan bir kanunla işlerini görmeye ça
lışması mantık ve aklıselime uygun değildir. 
Her şeyden evvel sağlık idaresine bugünün ih
tiyacına uygun yeni bir cephe vermek teşkilât
ta bir reform yapmak zarureti vardır. Dünya Sağ
lık Teşkilâtı mütahassıslarmm tavsiye ettiği bölge 
teşkilâtına gidilerek işleri aksatan ve muame
lâtı muazzam bir bürokrasi ummanı içinde bo
ğan merkeziyetçiliği terketmek lâzımdır. Bun
dan başka merkez teşkilâtında birçok yenilik
ler ihdası zaruridir. Meselâ bu mevzulardan 
sağlık mühendisliği, akıl sağlığını koruma, ana 
ve çocuk sağlığı, jerontoloji, kanser mücadele
si, nütrisyon, idröklimatoloji, nükleer tehlike 
ve radyo aktif kalıntılar, kardiyovasküler has
talıklara karşı tedbirler gibi yepyeni ve artık 
her medeni memleket sağlık idarelerinde önem
le ele alman mevzularla ciddî surette meşgul 
olacak teşkilâtı kurmak ve çalıştırmak lâzım
dır. Bunların hepsi ile bugün vekâletin merkez 
bünyesinde mevcut sağlık işleri dairesinin bw-
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günkü haliyle meşgul olup başarılabileceğini 
iddia etmek: mümkün değildir. Dünya Sağlık 
Teşkilâtının büyük yardımlariyle çeşitli müte
hassısların 1953 yılında yıllarca çalışarak yur
dumuzun sıhhi, iktisadi, idari ve iştimai duru
mu da tetkik edilerek hazırladığı kanun tasa
rısı hâlâ Yü'kse'k Meclise getirilmemiştir. O za
mandan bu zamana kadar gelip geçen vekiller 
bu tasarı ile ilgilenmek zahmetim dahi ihtiyar 
etmemişlerdir. 

Bütçenin umumi manzarası: Bütçenin umu
mi yeldinu yine mutat veçhile 1950 yılı ile kı
yas edilerek b'ir tefahur vesilesi yapılmakta 
ise de bunun boş bir iddia olduğu basit bir he
sap ile tezahür eder. Paranın satmalına gücü
nün 1950 den buyana asgari altı misli düşmüş 
bulunması inkâr kabul etmez bir hakikat ol
duğuna göre hattâ «ilâç ve tıbbi levazım mev
zuunda bu miktar 10 misline yükselmiştir». 
Halen üzerinde görüşülmekte olan 384 milyon 
792 bin lira altı adedi ile bölündüğü takdirde 
elde edilen rakam 1950 bütçesi yekûnu olan 
60 615 520 lirayı 4 milyon kadar tecavüz etmek
tedir. Halbuki o günden bugüne nüfusun 8 mil
yon fazla artışı ihtiyaçların da o nispette geniş
lemiş bulunduğunu dikkate alınacak olursa bu 
duruma rağmen bütçedeki artış hiç mesabesinde
dir. Esasen sağlık dâvalarımızın modern anlayışa 
göre rasyonel bir şekilde yürütülebilecek bütçe
den bahsedilmek için Vekâlet bütçesinin umumi 
Devlet bütçesine nispeti asgari % 10 - 15 seviye
sine yükselmesi icabeder. 

Sıhhat Vekâletinin bugünkü duruma göre 
faaliyet sahaları: 

Koruyucu hekimlik: Vekâletin başta gelen 
mevzuu olması lâzımdır. Netekim bütün medeni 
memleketlerde sıhhat idarelerinin çalışmaları bu 
noktada temerküz eder. Tedavi mevzuunda fa
aliyetleri sadece murakabeye inhisar eder. Koru
yucu tababetin rasyonel bir şekilde tatbik edile
bilmesi için evvelemirde bu sahada, çalışacak bil
gili . personelin yetiştirilmesi lâzımdır. Fakülteyi 
yeni bitirmiş âmme sağlığı hakkında hiçbir bil-

., gisi olmıyan genç bir hekimin bu işi başaramı-

.. yacağı gayet tabiîdir. Halk sağlığını idare ede
cek hekimler bu hususta tedrisat yapıp ihtisas 
sahibi olmalıdırlar. Şükranla arz ederiz ki, Hıf-
zıssıhha Okulunda halk sağlığına ait çalışmalar 
ve mütehassıs yetiştirme faaliyeti başlamıştır. 
Maalesef bu müessesenin olgun elerde hazırla-
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nan «Halk Sağlığı Akademisi» kanun tasarısı 
Bütçe Encümeninde uyumakta bir türlü Yüksek 
Meclis Heyeti Umumiyesine gelememektedir. 
Sağlık bakımından bilhassa bu kanunun bir an 
evvel intacının takip ve teminini bekleriz. Sağ
lık Akademisi Kurumu öğretim üyeleriyle mües
sesede tahsil görecek olanlara durumlarını cazip 
kılacak şevk ve gayretlerini artıracak ve bilhassa 
halk sağlığı idaresiyle uğraşan hekimleri bu* 
mesleke bağlıyacak maddi avantajları ihtiva 
edecek bir şekilde çıkmalıdır. Koruyucu tebabeti 
yalnız bulaşıcı ve salgın,hastalıklara karşı alınan 
tedbirler ve aşı tatbikatına inhisar eder şekilde 
mütalâa etmek doğru değildir. Sosyal hastalık
lara karşı savaş sanitasyon, yani muhit ijiyeni 
gıda madeleri kontrolü başlıca faaliyet mevzu-
larıdır. 

Kolera, veba, çiçek gibi büyük salgınlar ya
pan .hastalıklar vekâletin ciddî çalışmalariyle çok 
şükür yıllardan beri görülmemektedir. Yeni haşa-
re öldüren ilâçlar sayesinde tifüs de cüzi bir hale 
indirilmiştir. Fakat tifonun sanitasyon işleri bo
zuk ve pek ipatidai olması yüzünden hâlâ büyük 
şehirlerimizde hattâ Ankara ve Istanlbultöa ande-
ımik bir şekilde devam ötmesi bir türlü önlenelme-
mektedir. Buna seıbep de en çok 'kanalizasyon tesi
satının medeniyet âlemi karşısında hacalâtaver 
denecek iptidailikte olmasıdır. 

Sıtma savaşı : Senelerden beri memleketin 
'başlıca dâvalarından biri olan sıtma 25 yıl kadar 
evvel ıbaşlıyan ve 1945 te yeni kanuni müeyyide
lerle ve teşkilâtla takviye edilen savaş sayesinde 
tehlike tamamen önlenmiştir. Yükask Meclisten 
çıkan Eredikasyon Kanuniyle tamamen ortadan 
kalkacağı kanaatindeyiz. Yalnız 1959 da 17 bin 
•köy -çalışma kadrosuna alınmışken 1960 da 30 bin 
köy çalışma kadrosuna alınmıştır. Hizmet % 80 
artmıştır. Bu fasıldaki artan tahsisat pek cüzidir 
bu para ile Ünisef'in yaptığı ilâç yardımlarını 
tatbikat sahasına koymak dahi mümkün değildir. 
Sıtma savaş mevzuunda çalışan personelin tezyidi 
ücretlerinin artırılması kısa zamanda sağlık me-
nıurlariyle beraber intibak kanununa ithal edile
rek farklarının verilmesi bu mevzuun muvaffak 
olması bakımından şarttır. 

Sosyal hastalıklar : Verem; 
En önemli problemlerden biri olan vereni mü

cadelesinde oldukça mühim adımlar atılmış olma
sına rağmen dâvanın kökünden hallinden uzakta
yız. Bu hastalığa musabolanlarm nispetlerinin 
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mücadele ve .bilhassa yeni kimya sanayiinin ve 
ant'isbiyolojik tedavisi sayesinde ıB. C. G. aşısının 
tatbiki ile her halde azalması ieabeder. Fakat bu 
hususta ciddî bir ankete 'dayanan istatistikler bu
lunmadığından hakiki durum malûm, değildir. 
Durumdaki vahamet hâlâ mevcudolmakta devam 
etmektedir. Çünkü halkm sosyal durumu verem 
tecrit yataklarının ihtiyacı karşılamaktan uzak ol
ması sirayeti kolaylaştırmaktadır. Mesken vazi
yeti köylerin ekserisinde tbütün aile halkının bir 
odada yatıp kalkmasını intaeetmekte olduğu gibi 
şehirlerde de vebilhassa son yıllardan'köylerden 
şehirlere vâki akım dolayısiyle aynı izdiham ve 
kötü hayat şartları doğmaktadır. Ve böylece aile 
efradından birinin hastalığa tutulması bütün ev 
halkını hastalığa almasına sefbebolmaktadır. Bina
enaleyh veremle mücadelede en mühim unsurlar
dan biri olan mesken meselesiyle tecrit yatakları
nın artırılması işine önem verilmesi ieabeder. 

REİS — Vaktiniz tamamlanmak üzeredir, 
NEVZAT ARMAN (Devamla) — 
Kanser : 
Sıhhat Vekâletinin faaliyeti henüz sıfır nok-

tasmm ilerisine geçmemiştir. Yıllarca evvel Ke
çiören semtlerinde bir kanser enstitüsü inşa ve te
sisi için istimlâk edilen arazi üzerine daha bir tek 
taş bile konmamıştır. Halbuki, öğrendiğimize göre 
böyle bir enstitünün kurulması için gereken pro
gramı ve plân Dünya Sağlık Teşkilâtının yardı-
miyle gönderilen büyük salâhiyet ve ihtisas sahibi 
mimar ve hekimlerden müteşekkil, bir heyet ta
rafından hazırlanmış fakat her nedense tatbiki 
hususunda vekâleten küçük bir teşebbüse dahi 
geçmemiştir. Fedakâr bir vatandaşın malî him
meti ve kanserle mücadele cemiyetinin de gay
retiyle 'kurulmuş olan küçük hastane ise memle
ketin muazzam, kanser dâvasını halledecek çap ve 
kudrette değildir. 

Trahom savaşı : Bilhassa Güney ye Doğu vi
lâyetlerimizde çok bulunan bu hastalıkla müca-
%lf y^llâr#aıı heri yapılmış ve çok iyi neticeler 
alil|mııştır. Bakanlık rasyonel bir mesai ile bu has-
talîgji köküriden temizlemelidir. Trahom antik me
deniyet ve kalkınma idlJİıasiyle kabili telif değil
dir? : 

Cüzam : Bugün artık en iptidai memleketlere 
has olan bü" hastalığın yurdumuzda halen mev-
eudolması üzücüdür. Yabancı salahiyetli mütehaşı-
sısların memleketimizde yaptıkları tetkiklere gö
re tahminen 12 hin ilâ 15 bin arasında musabın 
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bulunması bizim için yüz kızartıcıdır, öğrendiği
mize göre Dünya Sağlık Teşkilâtı bu mevzuu tet
kik edip savaş hususunda mütalâalarını bildirmek 
üzere memleketimize 4 - 5 yıl önce salâhiyet sahibi 
iki mütehassıs göndermiş ve bunlar raporlarını 
hazırlamışlardır. Bu rapora göre hastalığın Lep-
rozeri, cüzamlı kampları gibi tesislerde toplu 
olarak tecrit ve tedavileri yerine ayaktan teda
viye daha ziyade önem verilmesi tavsiye edil
mektedir. Vekâletçe 1959 da hazırlanan bir prog
ramda ise Leprozeriler tesis edileceğinden bahse
dilmektedir ki, mütehassısların mütalâasına göre 
bu düşünce hatalıdır. 

Kancalı kurt : Karadeniz sahilinin bilhassa 
Doğu bölgelerinde büyük tahribat yapan bu has
talıkla yapılan savaş ciddiyetten uzaktır. Hasta
lığın membaı kurutulmadan mevcut hazırlayıcı 
şartlar dolayısiyle musaplar tartmaktadır. Bu dâ
vada sıtma olduğu ıgibi eradikasyona gitmek za
manı çoktan gelmiş/tir. Bu bölgede Kancalı kur
dun memlbaı olan insan gübresini vatandaşa kul
landırmamak şarttır. Bugün kancalı kurt eksilmi-
yor artıyor. Kancalı kurt yetmiyormuş gibi şim
dide Antalya civarında Güney vilâyetlerimizde 
miknofiler denilen başka bir kurt âfetinin türe-
diği,. Suriye ile hem hudut bir mmtafeada da bil-
harziye adındaki parazitin musaplar verdiği gö
rülmektedir. Vekâleti ikaz ederiz. v 

İhtiyarlık hal ve hastalıkları: Medeni dünya
da bu da büyük sıhhi ve sosyal meseleler arasın
da yer almıştır. Tababetin tekâmülü sağlık şart
larının salâh yolundaki yeni değişiklikleri yeni 
tedavi vasıtaları sayesinde vasati ömrün dünya
nın her tarafında artmasiyle ihtiyarların sayısı 
da çoğalmakta bu da önemli .sosyal problemler 
ortaya çıkarmaktadır. Jerontoloji adı verilen bu 
mevzu medeni diyarlarda ciddiyetle ele alınmış
tır. 

Mütehassıs hekimlerin tâyin ve tahvillerinde 
Vekâletin daha çok ciddî ve otoriter olmasını te
menni ederken dar kadrolar içinde çırpınarak 
çalışan Sağlık Bakanlığı memurlarına, hekim, ve 
sağlık memurlarına, hemşire ve hastabakıcıları
na memleketin sağlığına hizmet eden feragatle 
çalışan bütün personele şükranlarımızı bildiririz. 
Demokrat Parti iktidarından da memleketin sağ1-
lık işleriyle daha verimli ve alâkalı çalışmalar 
beklediğimizi arz eder ve 1960 Sağlık Bakanlığı 
bütçesinin vatanımıza ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileriz. (Alkışlar) 
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REİS — Ali Menteşoğlu. 
ALI MENTEŞOĞLU (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar; 
1. Sıhhat Vekâleti, Tabipler Birliği, Tabip 

Odaları, ve dolayısiyle serbest hekimlerle iş bir
liği yaparak, memleketin bünyesine uygun, bir 
millî sağlık plânı vücuda getirmelidir. Türk Ta
bipleri Birliği Yüksek Sağlık Şûrasında temsil 
edilmelidir. 

2. Teşviki Sanayi Kanunu gibi, bir kanunla 
hususi sermayenin, sağlık sahasına yatırılması 
için bâzı muafiyetler tanımalı, dernekler ve hayır 
eemiyetleriyle iş birliği yaparak hususi hastane
leri teşvik etmelidir. Bu suretle Devlet muhtaç 
olmayan, varlıklı vatandaşların tedavi yükünden 
kurtularak, fakir ve köylüyü daha iyi tedavi et
melidir. 

3. Devlet yapamıyacağı işleri şahıslardan is-
tememelidir. ' 

4. Hastaneler lüzumsuz formalitelerden kur
tarılmalı, başhekimlik yerine, idari ve malî işle
ri de tedvir edecek hastane müdürlükleri ihdas 
olunmalıdır. Bu suretle hekim mesleki hüviyeti 
dışında işlerle uğraştırılmamalıdır. 

5. Her ihtisas şubesinin salâhiyet ve mesuli
yeti artırılmalıdır. Bir hekimin kaç hastaya baka
bileceği tesbit olunmalıdır. 

6. Yolların yapıldığı, motorlu vasıtaların art
tığı bu devirde, sağlık teşekkülü vatandaşın aya
ğına kadar götürülmelidir. Sıhhi anket, ve sos
yal hekimliğe ehemmiyet verilmelidir. 

7. "Verem, kanser gibi hastalıkların erken 
teşhisi çok önemlidir. 

8. Eski Edirnekapı, Etimesgut tipi sağlık 
merkezlerini çoğaltmak Vekâletin başlıca gayesi 
olmalıdır. 

9. Vekâlet, belediye sağlık bütçelerini tasdik 
ederken tahakkuku kabil olmıyan fasılda para 
konulmasını önlemelidir. 

10. îlga edilen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 180 nci maddesini ihya etmeli, okul, fabrika, 
iş yerlerinde taramalar yapmalıdır. Evlenme mu
ayenelerinde çok ciddî olmalıdır. 

İL Verimli şekilde çalışan Refik Saydam 
Merkez Jlıfzıssıhha müessesesinin her yerde ya
pılabilecek işlerden 'kurtarılması, Diyarbakır, 
Adana müesseselerinin bir an evvel tam kadro 
ile faaliyete geçirilmesi, bir zarurettir. Bu gibi 
müesseselerin muayyen bölgelerde açılması, Dev-
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lete ait aynı maksatla kurulmuş olan müesseseler
le birleştirilmesi çok yerinde olacaktır. 

12. Hemşire, ebe, sağlık memuru, hemşire 
yardımcısı, laborant gibi sağlık personeli yetiş
tirmek üzere memleketin muhtelif yerlerinde böi-
ge okulları açmalıdır. Bunların bâzı merkezler
de toplanmasından vazgeçilmelidir. 

13. Gelişigüzel dişçilik yapan, mesuliyetsiz 
ilâç satan, bilgisiz iğnecilik edenleri bir nizam 
altına almalıdır. Gerekirse ehliyetlilerini ayır
malı ve ruhsat vermelidir. Hekim ve hekimlik iti-
rını düşüren simsarlarla şiddetli şekilde mücade
le etmelidir. 

14. Memleketin yüzünü »kızartacak bir hal 
arz eden dilenciliğin önüne geçmelidir. Dilenen 
bu zavallı vatandaşlarımızı iş sahibi yapmak için 
rehabilitasyon merkezleri açmak lâzımdır. 

15. Standart metotlar tesbit ve kabul olun
malıdır. 

16. Kuduz tedavisini mümkün olduğu ka
dar vatandaşın ayağına götürmelidir. 

17. Cenup ve Cenubi Şarki bölgelerimizde 
Filarya ve Billarziya gibi tropikal hastalıklar 
mevcuttur. Bunlarla uğraşacak tropikal bir mü
essese kurma zamanı gelmiştir. 

18. Serbest meslek erbabının hariçle tema
sım artırmak için hiç olmazsa sporculara göste
rilen kolaylığı sağlamak lâzımdır. 

19. Encümenlerde bekliyen kanunları, tıbbi 
tjontoloji nizamnamesini, bir an «evvel çıkarma
sını Sayın Vekilden rica ediyorum. 

20. Birçok memleketlerde eşi olmıyan kap
lıca, şifalı sular ve çamurların fennî bir şekle 
ifrağı hem halk sağlığına ve hem de döviz getir
meye yardım edecektir. Bütün bu hizmetleri 
yapacak olan büyük küçük sağlık personeli mut
laka lâyık olduğu terfihi bulmalıdır. 

21. Bugüne kadar sağlık dâvasında hizmet
leri geçen halen işbaşında bulunan fedakâr 
arkadaşlarıma şükranlarımı arz eder, bütçenin 
Türk mıletine hayırlı olmasını Cenabı Haktan 
dilerim. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Şükrü Esen. * 
ŞÜKRÜ ESEN (Kastamonu) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Efelerime başlamadan evvel 
memleketin dört bucağına yayılmış ve halkın sıh-
hatiyle yakından alâkadar olan ve onun için bü
yük fedakârlıkla çalışan sıhhat müntesibini ar
kadaşlarıma şükranlarımı arz etmeyi bir vazife 
bilirim. 
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Sıhhat Vekâletinin, 1950 senesinden bu 

yana bütün bütçemizin hepsini versek dahi, 
köy yollan yapılmadan, köy ile şehir ve ka
sabalar arası irtibat temin etmeden, şehirler
deki şehircilik işlerini normal, sıhhi şekilde 
yürütmeden muhakkak ki Sıhhiye Vekâletinin 
bu işleri yapacak durumda değildir, kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefete men
sup arkadaşlarım daima tenkid ederler ama 
1950 den bu yana hiçbir şey yapılmamış gibi, 
şükran borçlarını Ödemek için teşekkürü dahi 
bir vazife bilmezler. 

Muhterem* arkadaşlarım, 1949 .senesinde 
mevcut sıhhi müesseselerimizle 1959 senesin
deki sıhhi müesseselerimizi şöyle bir göz 
önüne alacak olursak muhakkak ki, iyi düşü
nen, bu memlekete papılan işleri lâyıkiyle dü
şünen, insafla düşünen bir arkadaşımız bura
dan hiç olmazsja bir teşekkürle konuşmasını 
hakikaten can ve gönülden isterim. 1939 u ele 
alalım, 1949 u ele alalını yerinde duramazlar. 
Sanki bu memlekette bir şey yapılmıyor, san
ki bu memlekete yapılan işler millet için de
ğildir. Bu hususta Hükümeti teşvik edecek 
yerde, bilâkis tazyik altında ve bir baraj için
de bulundurmak isterler. 1949 senesinde mev
cut sıhhi müesseselerin en basiti olan hasta
neleri ele alalım. 1949 da nasıl idi. Bugün 
nasıl. Bunlar ne ile yapılıyor. Medeni mem
leketleri ele alalını. Medeni memleketlerde 
her şey halledilmiştir. Bütün vilâyetleri
nin hattâ köylerinin her şeyi, artık hemen he
men yapılması lâzımgelen meseleleri halledil
miştir. Bu husustaki Çalışmaları Sıhhat Vekâ
leti kendi bütçemizin imkânları nispetinde 
vazifesini mükemmel surette başaran muhte
rem Sağlık Vekâletinden temennilerde bulun-
mıyacağım. Bu temenniler raportörlerin ra
porunda mevcut temennilerdir. Bunların mem
leket için yapılmasını; D. P. olarak can ve gö
nülden arzu eden insanlarız olar insaflı olsun
lar. Ne yapsak beğenmezler. 

Muhterem Vekilimizden ve vekâlet men
suplarından raporörlerin raporunda bahsedi
len işlere daha çok ehemmiyet verilmesini has
saten rica ederim. Tekrar tekrar Sağlık Ve
kâletinin fedakâr ve çalışkan müntesiplerine 
şükran ve takdirlerimi arz ederim. (Soldan, 
bravo, sesleri, alkışlar) 
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\ REİS —Vehap Dizdaroğlu (Yok sesleri) 
j Kâmil Kırıkağlu (Yok sesleri.) Buyurun Şi-
I nasi Moraıı. 

! ŞÎNASt MORAN (Sivas) — Muhterem ar-
\ kadaşlarım; 1950 den bu yana iktidarın eline 
• geçen büyük imkânlara rağmen sağlık konu-
! sundaki inkişaf tatminkâr olmamıştır. Bekle-
i nen inkişaf millî bünyemize uygun reforma gi-
i dilmesi mümkündü maalesef yapılmamıştır. 
j Can ve gönülden beklemekte ve özlemekte oldu-
> ğumuz inkişaflara münhasır değildir, pek tat-
i min olmuyoruz, .daha fazla istiyoruz, bu cüm-
| lemizindir ve elbette ki, bunların yapılma-
| sında hepimizin iftihar edeceği şüphesizdir. 
I Muhterem arkadaşlar ayrıca cari hizmetle

rin ifası için mütemeddin memlefketlerde umu-
| mi bütçesinin yüzde on, on beş, Ihattâ yirmisi 

nispetinde tahsisat ayrılır ve arz ettiğim bu 
memle'ktlerde sosyal yardım masrafları idare-

I n'in üzerinde yük halinde bulunmaz bizde ise 
! sosyal yardımın da büyük tazyiki altında ma-
• lesef hizmetler kısır kalıyor. 
i Arkadaşlar; arz ettiğim ölçülerden kurtu-
J lamadıkça bu kısır inkişaflarla avunmaya zor-
J lanmaktan başk:a yapacak bir şey kalmıyor. 
j Hulâsa olarak şunu arz edeyim; bugünkü ik-

tidar devresinde sağlık sahasında 'bir hamle ya
pılmamıştır. Normal akıntı ile iktifa olunmuş
tur. Namüsait şartlara rağmen sağlık hizmetin
de çöküntü 'olmuyorsa 'bunu meslek mensupla-

I rının feragatkâr çalışmalarında bulmalıyız. 
Personel meselesine geliyorum; bunlar tat-

min olunmamâktadır. Bunu Meclis de biliyor. 
Muvafık muhalif arkadaşlarımız bunların tat-

» mini içiin kanun teklifinde , bulunmuşlardır. 
Yine Bütçe Encümeninde Sayın Vekil Beyin 
izah atından öğrenmiş bulunuyoruz 'ki, Hükü
metçe Meclise bir kanun tasarısı getirilmiş (bu
lunmaktadır. Fakat arkadaşlar emin olunuz o 
»kadar iyimser olmaya çalışmama rağmen bu ta
sarının kanunlaşması hususunda şüphe ediyo
rum. Canü gönülden de tasarının bir an evvel 
kanunlaşmasını temenni ediyorum. 

Sayın arkadaşlar; şunu arz edeyim ki, sağ
lık personeli, bu memleketin 'büyük yükünü 
kaldıran sağlık memurları ye hemşirelerinin in
tibakları ve terfihleri hakkında iktidara men-

J sup arkadaşlarımızın hazırladıkları bir kanun 
s teklifi vardır. İki seneden beri Meclis encümen-
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lerinde beklemektedir. Bu tasarının bir an ev
vel kanunlaşmasını bekler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

REÎS — Vekil Beyefendi, buyurun efendim. 
(Soldan, alkışlar) 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFÎ KIRDAR (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Vaktin gecikmesi dolayısiyle size sağlık teş
kilâtımız hakkında esaslı ve uzun tafsilât vere
miyorum. Başka bir fırsatta bu tafsilâtı verece
ğim. Şimdi kısaca bâzı mâruzâtta bulunuyo
rum. Bütçemiz : 

1960 yılında sağlık hizmelerine (Nafıa ve 
Maliye Vekâletleri bütçelerindeki tahsisat dâ
hil) 377 762 029 lira tahsis edilmiş olup bu mik
tar geçen yılın tahsisatına nazaran 103 872 344 
lira gibi bir fazlalık göstermektedir. 

Sağlık hizmetlerine tahsis edilen bu meblâğ 
umumi Devlet bütçesinin % 5,187 sini teşkil 
etmektedir. 

Böylece her yıl mevcut imkânlar nispetinde 
artırılmak suretiyle tahakkuk edem maddi şart
lardan âzami istifade sağlamak, sağlık işlerimi
zi bu mütezayit imkânlarla her yıl biraz daha te
kâmül ettirmek için büyük mesai sarf etmekte
yiz. 

Onlar Büyük Türk Milletine ve onun mümes
sillerinden mürekkebolan Büyük Meclisimize 
lâyık olmaya çalışıyorlar. 

Sağlık teşkilâtımızda vazife almış bu feda
kâr ve ilim sahibi arkadaşlarımızı huzurunuzda 
takdirle anmayı ve kendilerine teşekkür etme
yi büyük bir vicdan borcu bilirim. 

Son söz olarak bütçemizin müzakere ve ka
bulü sırasında sağlık işlerine gösterdiğiniz ya- j 
km alâka ve derin anlayıştan dolayı size, gerek 
bütün sağlık mensuplarımız adma ve gerekse î 
kendi adıma en derin şükranlarımı arz ederek , 
huzurunuzdan ayrılıyorum. (Soldan, alkışlar) j 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Servet ! 
Bilir. | 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA SERVET 
BİLİR (Bolu) — Muhterem arkadaşlar, benden 
evvel konuşan arkadaşlarımı büyük bir dikkat
le dinledim. Sağlık Vekâletinin kifayetsiz bir 
kanunla idare edildiğini ve kısır inkişaflar gös
terdiğini söyliyen arkadaşıma bu kifayetsiz ka
nunla ve kendi tabirleriyle kısır bir inkişaf gös
teren Sağlık Vekâletinin en objektif ölçüleri i 
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nazarı itibara alarak onların on yıllık devrele-
riyle bizim on yıllık devremiz arasında her saha
da, koruyucu tababet, tedavi edici tababeti ve 
sosyal sahadaki inkişafların mukayeselerini 
yüksek huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bilâhara Sağlık Vekâ
letine ayrılan paranın kifayetsiz olduğu hak
kındaki iddialara arzı cevap edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 senesinde Halk 
Partisi Hükümetinin sağlık işlerine ayırdığı pa
ra 60 milyon liradır. Bu sene için ise bu bütçe 
ile 380 küsur milyon lira ayrılmıştır. Demek ki 
yüzde 519 gibi bir fark göstermiştir. Para far
kı da nazarı itibara alınırsa yine bir buçuk mis
linden fazladır. Hizmetlerinin belkemiği olan 
sağlık merkezlerine onların ayırdığı paranın 
yekûnu bugün bizim bir sağlık derneğine ayır
dığımız paranın üzerinde bile değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık işlerini bir 
bütün olarak kabul edersek, memleketin nafıa 
hizmetleri, su işleri, enerji işleri, dolayısiyle 
sağlık hizmetlerine yardımcıdırlar. Bu suretle 
384 milyonun üstüne çıkıldığı meydandadır. 

Muhterem arkadaşar, tedavi edici hekimlik 
mevzuunda yapılan hizmetleri de kısaca arz et
mek isterim, 1939 da sağlık merkezi 1 iken, 
1949 da 16 ya çıkarmışlar, biz 256 ya çıkarmı
şız, fark 250. Sağlık merkezlerindeki yatak ade
di, 1939 da 10 iken 1949 da 160 a çıkarmışlar, 
biz 1959 da 3 590 a çıkarmışız, fark 3 430. 

Devlet ve numune hastaneleri 1939 da 14 
iken 1949 da 39 a çıkarılmış. Fark 25 tir. Aynı 
müddet zarfında bizde artış 60 tır. Yatak aded-
leri farkı 2 889, bizim devremizde ise 10 290 
dır. Doğum yataklarında 265 i 710 a çıkarmış
lardır. Bizim zamanımızda 2 950, yani 1 540 
aded fazlalık vardır. Verem hastanelerindeki 
artış ise göğsümüzü çok daha kabartıcıdır. 
1939 -1949 arasında 7 müessese yapabilmelerine 
ve yatak adedinde 447 bir fark temin edebime-
lerine mukabil zamanımızdaki fark 8 400 dür. 
10 bine düşen, yatak sayısı onların devrinde 8, 
bizim zamanımızda ise üç misli artırılmış ve 24 
olmuştur. Verem musap nispeti on sene zarfında 
on binde 157 den bizim zamanımızda on hinde. 
81 e kadar düşmüştür. Aynı nispeti trahomda da 
müşahede etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; trahomda, verem
de, frengide, sıtmada her sahada Demokrat Par
tinin hamleci ve yapıcı karakteri sağlık saha-
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Sinda da kendini göstermiştir. Böylece göğsü
müzü kabartan neticeleri elde etmek mümkün 
olmuştur. (Soldan, alkışlar) Bize bu nispetleri 
veren çalışan Demokrat Parti iktidarına ve bu
nun yardımcıları ve icracıları olan meslekdaşla-
rıma ayn ayn teşekkür eder ve bu bütçenin 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını can
dan temenni ederim. (Alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz : 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Fasıllara geçilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Aydın 

N. Celim 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Kifayet aleyhinde. 

REİS — Buyurun. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlar, gerçi vakit geçti. Fakat 
Sağlık Vekâleti bütçesini böyle kısa bir zaman
da bitirmek doğru olmaz. Burada birkaç doktor 
milletvekili arkadaşımız vardır. Dökecek ma
hallî dertleri vardır. Hiç olmazsa onlar konuş-
duktan sonra kifayet takririni reye koyunuz. 

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

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . 
101 

201 

202 

204 

206 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretlter 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam w 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmistiı. 

Lira 
12 000 

96 446 176 

50 135 900 

610 000 
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207 
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2 340 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler% Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masraflan 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
yenler... Kabul edilmiştir. 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraflan ve 
harcırahlan 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masraflan 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

9 000 

9 505 600 

4200 

629 900 

161 000 

513 500 

60 000 

537 000 

647 000 

42 500 

8 301 800 

115 000 

3 127 250 
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Lira 
25 000 

10 000 

37 750 

F. 
403 Temsil masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenier... Kabul edilmiştir. 

408 Huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

415 Sağlık müzeleri umumi mas
rafları 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar, kurumlar umumi mas
rafları 1 592 250 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, bugün Türkiye'de hakikaten bir has
tabakıcı ve hemşire meselesi vardır. Belki de 
hastalık teşhis edilebilir ama, hastabakıcı ve 
hemşire olmadığı müddetçe hastayı tedavi im
kânı olmaz. On sene evvel 89 mezun veren Has
tabakıcı Okulu on sene sonra, yani bu sene 120 
mezun vermiştir. Mezun adedi hakikaten azdır. 
Ne yapıp yapıp- hastabakıcı ve hemşire ade
dini yükseltme çaresini bulmalıdır. 

Bunun yanında Vekil Beyden bir istirham
da bulunacağım. Hakikaten bugün hastaneleri
mizde okul mezunu olmıyan hastabakıcıların du
rumu çok fecidir. Bu fedakâr ve cefakâr in
sanların terfihi mutlaka lâzımdır. Bunlar ga
yet cüzi bir maaş almaktadırlar. Bunların 
terfihlerinin sağlanmasının düşünülüp düşü
nülmediğini Vekil Beyden öğrenmek istiyorum. 
Benim maruzatım bundan ibarettir. 

REÎS — Faslı reylerinize erz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
421 Cüzzamla savaş umumi mas

rafları 470 000 
REÎS — Kabul,edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş umumi masrafları 2 500 000 

REÎS — îbrahim Etem Karakapıcı. 
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İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa.) - -

Hiç olmazsa fasıllar üzerinde birkaç kelime 
söylemek fırsatını bulalım. 

Muhterem arkadaşlarım, bulaşıcı hastalık
lar zamanla bilhassa Cenup vilâyetlerimizde 
artmış bulunmaktadır. Bunu tetkiklerimizde 
görmekteyiz. Bu arada zaman zaman epidemi 
tevlideden tifo hastalığı görülmektedir. Bunun 
sebepleri vardır. Misal olarak kendi bölgemden 
söyliyeceğim. Urfa'da su meselesi halledilme
diği için, bilhassa esnaf, arastada tifo hasta-* 
lığı devamlı olarak görülmektedir. 

Bu tifoyu tevlideden âmillerin bir an ev
vel ortadan kaldırılmasını Sağlık Vekâletin
den hassaten rica ederim. 

Sonra, zaman zaman bilhassa köylerde bağ-
maca; kızıl, kızamık; difteri gibi hastalıklar 
birçok çocukların ölümüne sebebolmaktadır. 
Çocuk felcinin zaman zaman bâzı bölgelerde 
arttığı görülmektedir. Sağlık Vekâletinin bu 
konu üzerinde dikkatle durması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu bahis açılmışken 
şunu söyliyeyim: Birçok yerlerde belediyeler 
sağlı^ hizmetlerini lâyıkiyle yapmamaktadır
lar. Bulaşıcı hastalıkların sirayetine ve art
masına âmil .olaıı vaziyetler belediyelerce kon
trol edilmemektedir. Bütçelere kâfi miktarda 
tahsisat koyup bunun temin edilmesini rica 
ederüm. 

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

F. Lira 
423 Trahomla savaş umumi mas

rafları 800 000 

REÎS — İbrahim Etem Bey. 
İBRAHÎM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 

— Trahom bölgesi içinde bulunan mmtakanı-
dan bahsetmek istiyorum. 

Eskisinden bu yana iyiliğe doğru bir alâ
met yoktur, hastalık artmaktadır. Bunu işrat 
etmek, söylemek bizim vazifemizdir. Tedbirleri
ni de alma'k Sağlık Vekâletinin işidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu bölgede müthas-
sıs hekim bulunmamaktadır. Geçen defa da arz 
etmiştim, bilhassa Birecik'te trahom mütahas-
SESI bulunmadığı için tarhomlular bakılmamak-
tadır, hastalar perişandır. 

Aftolmi mevsiminde yalnız göz ilaçlanması 
yapılır. Trahom hastanesinde iki mütahassıs 

7 4 1 -



î : 48 26.2 
vardır. Bunlar ancak ameliyat ve hastahaneye 
gelenlere bakabilirler; bu bölgede, trahom ele
manı bakımından takviye edilmelidir. 

Urla bölgesinde trahom tatbikatı faaliyeti 
ne haldedir? Vekil Beyden bu hususu rica edi
yorum. 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

P. * Lira 
424 Zührevi hastalıklarla savaş 

umumi masrafları 750 000 

REÎS —-- Buyurun. 
KÂMÎL KIRIKOÖLU (Sivas) — Arka

daşlar; kısaca konuşacağım. Bugün dünyada 
mevcut frengi tedavisi çdk kısa süreli ve mü
kemmel ilâçlar olmasına rağmen Türkiye'de 
maalesef frengili nispeti on binde 58 den 19 a 
düşmüştür. Bugün frangi dünyada geri mem
leketlerin alâmeti farikası haline gelmiştir. İle
ri memleketlerde böyle bir mevzu yoktur. Gay-
fiımedenî memleketler içinde Türkiye'de maale
sef mevcut bulunmaktadır. Bu hu'susa Saym 
Vekilin dikkatini ehemmiyetle çekerim. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
425 Sıtma ile savaş umumi mas

rafları 6 000 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... j£abul edilmiştir. 

426 Veremle savaş umumi masraf
ları 5 500 000 

REİS — Buyurun Aziz Ura's. 
AZİZ URÂS (Mardin) — Muhterem arka

daşlar; geçen seneye nazaran yarım milyon bir 
artış vardır. Bendeniz, memleketimizi tehdid-
eden üç millî âfetten bahsedeceğim. Bunlardan 
birisi' veremdir. Bütçemize koyduğumuz tah
sisat itibariyle, bütçenin karak'terstikinin bu 
sene için dahi veremle savaş hüviyetini taşıdı
ğına kaaniim. Bunun arkasından tifo ve onun 
arkasından da çocuk ishalleri gelir. Bunlar son 
derece mühim hastalıklardır. Onun için bu üç 
hastalığa millî âfet dedim. 

Arkadaşlarım; biliyorsunuz 1945 senesinde 
başlıyan sıtma, savaş neticesinde dize getiril
miş, vaziyettedir. Her ne kadar bütçemizde eri-
dikasyon dolayısiyle sıtnua mücadelesi bir ka-
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rakter taşıyorsa da bu hastalık yavaş yavaş 
münhezim olmak üzeredir. Entansif mücadele 
halinde veremle mücadelede bugün lâzımgelen 
tahsisatı katiyen esirgememek ieabeder. Temen
ni ederiz ki, bundan sonraki bütçelerde bu mas
raf göze alınarak daha fazla tahsisat konulur. 
Vekil Beyin ne düşündüğünü bilmiyorum. Ma
ruzatım bu kadardır. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
427 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet kurumları umumi 
masraflar 135 129 675 

REİS — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; bu fasılda D. P. Grupu adına konu
şan arkadaşa cevap vermek istiyorum. Her se
ne bütçede tekrar edilen bir hatayı burada bir 
defa daha işlediler. Sağlık Vekâletinin bütün 
arkadaşlara dağıtmış olduğu çalışma programı
nı okumuş olsalardı bu hatayı yapmıyaeak-
lardı. 

1953 senesinde çıkarılan bir kanunla özel 
idarelere ait hastaneler Devlet hastanesine çev
rilmiştir. Raporda vardır. Her sene radyoya 
propaganda hazırlamak için burada 50 hasta
neyi 100 e çıkardık derler. Sağlık Vekâleti ra
porunun birinci sayfasına haşiye olarak ekle
nen yazıda 46 hastanenin özel idarelerden dev
ren Devlet hastanesi haline getirildiğini neden 
görmezler. Bunlar bütün yatak adedleri ve faa
liyetiyle Devlete geçtiğinden aslında 50 aded 
hastane artırılmamış olduğu anlaşılır. Kanunla 
devredilmiştir. 

1939 da elbette bir tane sağlık m'erkezı var
dı. Çünkü bu teşkilât sonradan kurulmuştur. 
Bugün 240 sağlık merkezi vardır. Ama bunla
rın 200 ü birer bina yığınından ibarettir. İçin
de Hükümet tabibleri oturmaktadır. 

İktidar bizden muhalefet yapıcı tenkid yap
mıyor derler. Fakat yaptığımız tenkidleri açıp 
o'kusalar ne kadar yapıcı olmuştur görürler. 
Fakat eskiyi inkâr ve yapılanları sıfıra indir
mekte büyük insafsızlık ederler. Tıpkı ana ve 
babasını inkâr eden hayasız evlât gibi. 

Şu anda burada bulunan bütün, hekimlerin 
C. H. P. devrinde yetişmiş olduklarım söyler
sem, kendilerinin C. H. P. yurtlarında okumuş 
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olduklarını söylersem, C. H. P. nin hizmetini 
yine mi inkâr edecekler, mevcudiyetleri bunun 
delili değil mi? 

REÎS — Müddetiniz bitti efendim. 
SERVET BÎLÎR (Bolu) — Reis Bey, mü

saade buyurursanız cevap vereyim. 
REÎS — Beyefendi, siz ne adına konuşacak

sınız? Encümen adına mı? iki arkadaşımız da
ha var. 

Şinasi Moran. 
SİNASİ MORAN (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; geçen sene sağlık merkezi yapılmadı. 
Bu sene de yapılacağına dair kayıt yok. Sonra, 
sağlık merkezleri kuruluş maksatlarına göre ça
lıştırılmıyor. Ve sağlık merkezlerini çalıştıra
cak eleman yetiştirilmiyor. Yine bugün sağlık 
merkezlerini kuruluşlarına uygun olarak çalış
tıralım dersek, bunları çalıştıracak kudrette 
elemanları yetiştirecek olan hocaları dahi bula-
mıyacağız. Acaba, Hükümet sağlık merkezleri 
dâvasından vaz mı geçmiştir? Sonra arkadaşlar, 
sağlık merkezleri kuruluş maksatlarına göre ça
lışan mahallî birer hastane de değildir. Çünkü 
pek azında mütehassıs doktor çalışır. Böyle olun
ca bunlara hastane denemez. Gerçi bu kadar 
kimse tedavi ve muayene edilmiştir denebilir. 
Maalesef bu yatak adedlerini hasta yatak aded-
leri mey anında değil de bunları revir olarak 
mütalâa etmek mümkün olur. 

Maruzatım budur. 

REÎS — İbrahim Etem. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 

— Muhterem arkadaşlar, bu fasılda benim arz 
edeceğim iki mesele vardır. . Bu iki meseleyi de 
Vekil Beye mütaaddit defa arkadaşlarla bera
ber gittik, rica ettik. 

Ricamız şudur : Urfa'da doğum ve çocuk 
mevzuu cidden ele alınmaya değer. Buraya 
bir doğum ve çocuk bakım evinin açılması şart
tır. Kendisi vadettiler. Fakat hâlâ hiçbir te
şebbüs ve emare yoktur. Bu müessesenin olma
ması yüzünden bilhassa gebeler, cahil ve ehli
yetsiz ebeler elinde, son facia ile biten mütaad
dit vakalar görmüşüzdür. Halkın bu müessese
ye şiddetle ihtiyacı vardır. Vekil Bey vazet
mişlerdi, fakat bir netice çıkmadı, ne zaman 
yapılacak sormak isterim. Bu yüzden çok zayi
at vermekte, birçok kadınların ya hayatları kay
bolmakta, yahut da saadetleri bozulmaktadır. 

Yine arkadaşlar, 5 seneden beri Urfa Devlet 
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Hastanesinin röntgeni çalışmamaktadır. Diğer 
taraftan himmet buyurdular verem dispanseri
ne mikrofilim monte ettiler fakat henüz çalış
mamaktadır, buna da çok ihtiyaç var. Sonra, 
hastanenin hekimleri arasında önü alınmaz bir 
geçimsizlik başlamıştır, muhterem arkadaşlarım, 
üzülerek söyliyeyim, mahkeme kapılarında bir
birlerini cürmümeşhut ederek mahkûm ettir
mektedirler. Mmtakada fena tesir yaratan bu 
halin acele önlenmesi bizleri memnun edecektir. 
Zira manzara meslekimizle kabili telif değildir. 

REİS — Tevfik Ünsalan. 
TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — Sayın 

arkadaşlarım, ne söyliyeceğimizi bilmeden De
mokrat Parti Grupu sözcüsü muhalefet men
suplarına çattılar. Ben de Servet Bilir arkada
şımıza kısaca cevap vereceğim. Demokrat Parti 
zamanında yatak sayısı 3 075 tir. 12 . I I . 1958 
tarihinde Meclis ceridesinde de kayıtlı bulu
nan soruma verilen cevapta bu rakam yazılı
dır.'Söyledikleri rakamın içinde 100 yataklı 
bir hastane iki deaf gösterilmiştir. 500 yataklı 
Ankara hastanesi Halk Partisi zamanında ya
pılmıştır. Yine bunun içerisinde Edirne ve 
Sivas hastaneleri yeniden yapılmış gösterilmek
tedir. Sivas'ta evvelce bir hastane vardı. Onu 
sordum, bu nereye gitti diye. Baktım hiçbir yer
de yok. Burası verem hastanesi yapılmış. Fa
kat verem hastaneleri meyamna da alınmamış 
ve yeniden yapılmış olarak gösterilmiştir. Ar
kadaşlar böyle yanlış rakamlar vermek, ben 
Scbati Bey gibi yalan demiyeceğim, yanlış ra
kamlar vermek yazıktır ve bu memleketin hay
rına değildir. Bu yollara gitmiyelim. 

REİS — Vaktiniz tamamdır. Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SERVET 

BİLİR (Bolu) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
Hasan Erdoğan arkadaşıma arzı cevap ede
yim : Sağlık merkezleri açtığımızı faakt bi
rer taş yığını halinde olduğunu söylediler. 

(fnlarm zamanında 1949 da 16 sağlık mer
kezine 32 doktor doldurabilmişlerdir. Açtıkları 
% 32. Bizim zamanımızda 257 sağlık merkezi
nin 514 doktoruna mukabil 424 ü doldurul
muştur. Bizim açtığımız % 13 tür. Nispet yarı 
yarıyadn'. 

HASAN ERDOĞAN (Kars)— Kaç müte
hassısınım var? 
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SERVET BÎLÎR (Devamla) — Sizin 32 ni

ce karşı 21 ni doldurmuşsunuz. % 32 açık var-
4tf. 

Bizdeki yüzde 13 tür? İkincisi, 1954 yılın
da umumi muvazeneye belediyeden, özel idare
den bâzı hastaneler devralınmıştır- Bunun 
sebebi, bu hastaneler, hastane olmatkan çok 
uzak, harap aynı zamanda bakımsızdı. Her se
ne bunlara yardım yapılmakta idi. Böyle 
yardım yapmaktansa hastaneleri kendi elimiz
le idare etmek daha muvafık görüldüğü için 
bu yola gidilmiştir. Bunlardan bir kısmı ya-
niden yaplımış, bir kısmı tadil edilmiş ve yeni 
hale getirilmiştir. Ve 1 540 tane de yatak ilâ
ve edilmiştir. Demin verdiğim rakamları aynen 
okuyorum. 

Sağlık merkezleri 
Devlet hastaneleri 
Verem hastanelerine 

2 430 
10 290 
8 403 

aded bizim zamanımızda ilâve edilmiştir, iste
dikleri şekilde tahkik ederler. 

Benim yetişmem tarzına gelince; şahsi gay
retimle elde ettiğim bir şeydir. Hiçbir parti

nin hiçbir şekilde hakkı olduğunu kabul et
miyorum. (Soldan alkışlar) 

REİS — Paslı reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
428 Hıfzıssıhha müesseseleri umu

mi masrafları 3 .600 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

429 Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
Sosyal Hizmet Akademisi Oku
lu ve merkezi umumi masraf
ları 160 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
ödenecek yemeklik bedeli 20 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğreniclere verile
cek burslar 2 150 000 

' REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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451 Yayın masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
186 000 

80 000 452 Staj masrafları 

REÎS — Ali Riza Karaca. 

ALÎ RÎZA KARACA (Denizli) — Çok muh
terem arkadaşlarım, daha evvel Bütçe Encüme
ninde, Avrupa'ya kurs ve bilgisini artırmak için 
giden arkadaşlarımızın tamamiyle nizamlara ria
yet ederek bir seçim yapılmasını, Bütçe Encü
meni olarak, Hükümeti bu merkezde ikazla bun
ların imtihanla gönderilmesini işrabeder mahiyet
te konuşmuştuk. Türk tababeti eskiden beri dün
yanın tabipleri arasında sayılan tabipler yetiştir
miş ve hakikaten sayılmıştır. Bendeniz Hükümet
ten şunu rica edeceğim. Avrupa'ya veya Ameri
ka'ya, İsveç'e, Norveç'e hangi memlekete olursa 
olsun, bugün memleketimizde tedavisi kabil olmı-
yan hastalık için verilen bâzı raporlara istinaden 
yabancı memleketlere gidebilmek için vatandaş
lar Maliye Vekâletinin kapısını aşındırmaktadır. 
Türkiye'de tedavisi kabil değildir, ecnebi memle
kete gitmesi lâzımdır diye rapor almışlardır. Be
nim Sağlık Vekâletinden ricam şudur : Çok ka
biliyetli doktor arkadaşlarımız vardır. Bunların 
arasından hakiki bir seçim yapılarak imtihan edip 
beyin cerrahisi için îsveç' e mi olur, Norveç'e mi 
olur, Amerika'ya mı olur, nereye gidecekse gitsdn 
3-5 sene orada kalsın, oralarda ihtisasını artırsın, 
böylece vatandaşları, Türkiye'de tedavisi kabil de
ğildir, ecnebi memlekete gitmesi lâzımdır diye ra
porla Maliye Vekâletinin kapısını aşındırmaktan 
kurtaralım. Benim istirhamım bundan ibarettir. 
(Soldan, alkışlar) 

REÎS — Paslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. i 

P. Lira 
453 Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği masraflar 2 852 590 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

457 Kongre ve konferanslar 65 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 275 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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501 Geçen yıl borçlan 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masrafları 

26.2 
Lira 
5 500 

600 000 

REİS — Hasan Değer. 
HASAN DEĞER (Sivas) — Muhterem arka-

daşlar, bu fasıl münasebetiyle birkaç cümle ile 
rehabilitasyondan bahsetmek isterim. Yeni olma
sına rağmen süratle yapılan ve hemen her büyük 
hastanede emrine büyük servisler tahsis edilen 
l>ir tababet şubesidir. Hemiplegi, Amputasyon-
lar, trafik ve iş kazaları sonunda husule gelen iş 
görmezli^ günlük aktivitesini yapamıyan hastala
rı yeniden eskisi gibi bedenî faaliyet, hiç olmaz
sa kendi kendine yetme derecesinde aktif olma, 
hasta olmadan evvelki durumuna veya ona ya
kın bir hale getiren tedavi sonunda eriştiği be
den kabiliyetine göre hayata hazırlıyan bir şube
dir. 

Geçen seneler Bütçe Encümeninde arz ettim. 
Bu sene de bahsedeyim belki bakanlığı yeniden 
kıpırdatır, meseleyi tetkika koyulur diye. 

İlgili lüzumlu olan kanunu huzurunuza getir
sinler. (Kâfi, kâfi sesleri, vaktiniz doldu sesleri) 

Ayrıca Saym Reisten rica edeceğim, arkadaş
larımızın müdahalelerine mâni olsunlar. Aksi 
halde devam etmek imkânsızdır. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler bu merkezleri aç
mak istiyen devletlere yardım fonları ayırmakta
dır. Ancak kanun ve programla gitmek lâzımdır. 
Memleketimizde de iş sahası ve işçi sayısı arttığı
na göre iş kazalarından doğacak iş görmezlik
leri ancak bu gibi müesseseler tedavi edecektir. 
Gelecek sefer için böyle bir kanun tasarısını getir
melerini rica ederim. 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. 
603 

604 

614 

özel kurum ve derneklere 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kan Bankası mütedavil serma
yesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 

Lira 
30 000 

400 000 
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gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar 6 528 538 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 4 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
1960 senesi Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti bütçesini, tetkik ettiğimizde mucip 
sebepler arasında sağlık hizmetlerini yurdun 
en hücra köşelerinin ve 'bilhassa köylü vatan
daşlarımızın ayaklarına kadar götürebilmek ve 
koruyucu ve iyi edici hekimin hizmetlerini 'bir 
çatı altında yapa'bilmek gayesiyle her kaza 
merkezinde bir sağlık merkezi tesisi .karar al
tına alınmış olduğu beyan edildiği halde 1960 
senesi programlarına alınan 30 aded sağlric 
merkezi binaları inşaatı için tahsisatın bütçeye 
konulmadığı görülmüştür. 1960 yılı bütçesinin 
yatırımlar kısmının 743 ncü faslında pastane ve 
sağlık merkezi yaptırmak üzere teşekkül etmiş 
derneklere yardım olarak beş milyon.lira kon
muştur, ki bu miktar maksat ve gayenin tahak
kukundan uzaktır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletince programa alınan 30 sağlık merke
zinin birinci kısım inşaatını karşılamak üzere 
yatırımlar kısmında açılacak sağlık merkezi in
şaatı faslına beş milyon lira konulmasını arz 
ve teklif eyleriz. 

23 . II . 1960 
Bitlfe, Bitlis Bingöl 

R. Bingöl N. Barut S. Göker 
Bingöl Trabzon Erzurum 

E. Yıldız O. N. Lermioğlu M. Özer 
Erzurum Van 

H. Numanoğlu T. Doğuişılçer 
Erzurum Bolu îştantbul 

F. Taşjkesenlioğlu Z. Danışman F. N. Çamlı'bel 
Eruzurum Samsun ı Bilecik 
S. Kantarel Ş. Uluçay Ş. - Hasırcı 

A. Karahisar Edimle A., Karaİhisav 
O. Kökten M. Sarol M. öztürk 
Çanakkale Konya, Balıkesir 
S. Sezgin H. R. Atadem'ir A. Kalıpsızoğlu 

Konya Manisa Bursa 
H. Â. Keymeıı Â. Akın H., Bayrı 
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îzmir 
V. Tayşi 
Manisa 

N. S. Altuğ 
(Balıkesir 
V. Asena 

Manisa 
N. Körez 
Aritalya 
M. Ak 

Tekirdağ 
H. Gürkan 

Çorum 
K. Terzioğlıı 

Trabzon 
P. Sanaç 

* İsparta 
A. Lâtifaoğhı 

Is'tan'bul 
F. Ulaş 
Kütahya 
M. Diler 
Kayseri 

A. R. Kılıckale 
Kastamonu 

B. Ak'taş 

t 
Manisa 
S. Akis 
Trabzon 

S. Z. Ram-oğlu 
Tekirdağ 

İ. özdoyuran 
Kütaihya 

E. Topaler 
A. Karalhisar 

0. Uygun 
Kastamonu 

M. Akdoğanlı 
Diyarbakır 

T. C. Çubukçu 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Bursa 

H. Ülman 
Bursa 

Y. Teksel 
Sakarya 

H. 0. Erkan 
Tokad 

K. Gençler 
tcel 

M. Dölek 
Kastamonu 

Ş. Esen 

: 48 26. 
Manisa 

C. Şener 
Siird 

M. D. Süalp 
Manisa 

H. İBayur 
Çanakkale 

A. H. Sezen 
A. Karahisar 

0. Takı 
Kastamonu 
A. Gözlük 
Çanakkale 
N. Ural 

Sino'b 
H. Özkan 

Konya 
A. Koyuncu 

Çorum 
C. Köstekçi 

Niğde 
î. Güven 
Yozgad 

S. Eronat 
Adı yaımaıı 
S. Turanlı 

Yüksek Reisliğe 
Sıhhat Vekâletinin onarımlar kısmının 743 

ncü faslındaki hastane ve sağlık merkezi yaptır
ma derneklerine yardım olarak konulan 5 milyon 
lira bilâhara encümence kaldırılmıştır. 

Bu fasidin tekrar açılarak, beş milyon lira 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

Kütahya 
E. Topaler 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Giresun 

A. N. Duyduk 
Çanakkale 

H. Alyot 
Yozgad 

S. Eronat 
Bursa 

S. Karacabey 
Bilecik 

M?» Erdem 

Manisa 
S. Akdağ 

izmir 
V. Tayşi 

Sinob 
M. Pınar 
Trabzon 
H. Çulha 

Bursa 
S. Karacagil 

Sakarya 
T. Barış 

Çorum 
K. Terzioğlıı 
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Adıyaman 

A. Yaşar 
Antalya 

t. Subaşı 
Antalya 

S. Erdem 
Kayseri 

A. R. Kılıckale 
Erzurum 
M. Özer 
Samsun 

A. Saraçoğlu 
Çanakkale 

Çanakkale Afyon K. 
A. H. Sezen O. Uygun 

içel 
Y. Karabulut 

Muş 
Ş. Çağlayan 

istanbul 
A. Hacopulos 

Çorum 
K. Erdem 
Çanakkale 
S. Sezgin 
Çanakkale 

N. Ural 
Konya 

H. R. Atademir 
Çorum 

C. Köstekçi 
Aydın 

F. Batur 
Kastamonu 

Ş. Esen 

Antalya 
M. Ak 

Zonguldak 
H. Ulus 

Antalya 
Y. Yazıcı 
Erzurum 

S. Kantarel 
Bilecik 

E.-Çolak 
Samsun 

N. Ulusoy 
Afyon K. 

Afyon K. 
O. Kökten 

Kütahya 
I. Germeyanoğlu 

Kütahya 
I. Haznedar 

istanbul 
Y. Salman 

Muğla 
N. Özsan 
Muğla 

S. Pekin 
Konya 

M. Güzelkılmç 
Kocaeli 

N. Unat 
Antalya 

A. Konuk 
Erzurum 
JVİ Fırat 

REİS — Bütçe Encümeni. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEIIZAT BİL
GİN (izmir) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ 
müsaade ederseniz usul bakımından bu takririn 
geç kaldığını arz etmek isterim. (Soldan, gürül
tüler) Arz edeyim efendim, müsaade buyurur
sanız. 

Fasla ilâvesi istenen tahsisatın Nafıa Vekâ
leti bütçesinde görüşülmesi icabederdi. (Soldan, 
gürültüler) 

Müsaade edin efendim; konuşacak mıyım, 
konuşmayacak mıyım? Ben encümenin noktai na
zarını arz ediyorum. Nafıa bütçesine nakledile
cek olan bir tahsisattır. Nafıa bütçesi kabul edil-
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miş olduğu için bu tahsisatın oraya gitmesine de 
imkân yoktur. Bu bakımdan geç kalınmıştır, de
dim. 

İkinci noktadan da hata vardır. Derneklere 
verilmesi önce Bütçe Encümeninde mülâhaza 
edilmiş idi. Ondan sonra bütün bu tahsislerin 
karşılıkları alınırken derneklere verilmeyip 2 
milyon lira olarak sağlık merkezlerine tahsisi ta
karrür etti. Sağlık merkezlerine sâri taahhüt su
retiyle verilmesi gereken tahsisat 20 milyon lira 
iken, Hükümet tarafından 27 milyon lira olarak 
verilmiş ve Bütçe Encümeninde 29 milyon lira 
olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan arkadaş
larımızın arzuları da tahakkuk etmiş oluyor. 
Yani 2 milyon lira Bütçe Encümeni tarafından 
ilâve edilmiştir. Şimdi bendeniz tekrar ediyo
rum. Usul bakımından Reis Beyin bu takriri 
reye koymaması lâzımdır. Çünkü, müzakeresi 
için Nafıa bütçesi üzerinde tekriri müzakere ya
pılması icabeder. Tekriri müzakereye de imkân 
yoktur. Meclisçe Nafıa bütçesi kabul edilmiş bit
miştir. Oraya rücu imkânsızdır. Bu tahsisat bu 
şekilde kullanılamaz. 

1960 C : 2 
İkincisi de arz ettiğim gibi esasen bu iki mil

yon lira Bütçe Komisyonunda teklif edilmiş vo 
bu fasıl 27 den 29 milyona çıkarılmak suretiyle 
kabul* edilmişti. Binaenaleyh, takririn kabul edil
memesini rica ederim. 

REİS — Hakikaten birinci takrir Nafıa büt
çesi kabul edilmiş olması dolayısiyle reye kona
maz. 

Fakat ikinci takrir bir fasıl açılmasını tazam-
mun etmektedir. Bu Heyeti Umumiyenin reyine 
bağlıdır. Onun için reylerinize arz ediyorum. 
Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takriri encümene veriyoruz, efendim. 

Bu fasıl encümene gitmekle Vekâlete bağlı 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
bütçesinin müzakeresi kalmaktadır. 

Bugün saat 10 da toplanmak üzere Celseyi 
kapıyorum. 

Kapanma saati: 1,05 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — THRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas 
vilâyeti nahiyelerinden hangilerinin 1960 - 1961 
senelerinde kaza haline getireleceğine dair suali
ne Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/923) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafından 

yaızılı olarak eevaplandırıLmaısına delâletlerinizi 
•arz ve rica ederim. 
' • . - ' • ' • • Sivas Mebusu 

Halim Ateşalp 

1960. - 1961 seneleri içerisinde Sivas vilâyeti 
merkez kaza ve diğer kazalarında hangi nahiyeler 
kaza haline getirilecek ve bu kazaların hudutları 
pereler olacaktır? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. id. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı : 22102/64-3/1339 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
17 . I I . 1960 tarih ve Umuini Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7-923-4442/19038 sayılı emir
leri karşılığıdır. . :'~ 

Sivas vilâyeti, nahiyelerinden hangilerinin 
1960 - 1961 senelerinde kaza haline getirileceğine 
dair Sivas Mebusu -Halim Ateşalp. tarafından 
Yüksek Riyasetinize sunulup, vekâletimize tevdi 
buyurulan tahrirî sual takririne cevabımı arz edi
yorum. • • ; . ' - • 
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1957 yıljnda hazırlanan ve 1960 yılı Nisan 

ayında, sona erecek olan 7033 sayılı Kanunun tat
bikatından olarak kumlmakta hukman kabaların 
tenkilinden sonra; kanuni formalitesi tamamlan
mış olan Sivas vilâyetinin Belcik, Ezıbider, Ağva-
nis, Ulaş, Çetinkaya ve İpsile nahiyelerinin de di
ğer taleplerle birlikte kaza haline getirilmesi hak
kında hazırlığımız (bulunmaktadır. 

Yeniden kurulacak kazalar hakkındaki Kanu
nun şevki hıalinde bu nahiyeler de kaza haline ge
tirilecektir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederimi. 
26 . II . 1960 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

2. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, düğün
lerde Meni israf at Kanununun tatbik edilip edil
mediğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
diklin tahrirî cevabı (7/933) 

6 . II . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdia yazılı sorumun Dahiliye Vekili tara
fından yazılı olarak eevaplandırclmasmm temini
ne delâletlerinizi ara ve rica ederim. 

Sivas Meibusu 
Halim Ateşalp 

25 Teşrinievvel 1336 tarih ve 55 numaralı Ka
nun tatbik edilmekte midir? Edilmiyorsa sebep
leri nedir? Tatbiki hususunda ne düşünülmekte
dir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. td. G. M. 
2:Ş. M. 

Sayı: 22102/64-3/1341 
Büyük JVfiMet Meclisi Yüksek Reisliğine 

20 . I I . 1960 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka
nunlar Î4$dürlüğü 7-933, 4445/1ÖÖ41 sayılı emir
leri k-arşilîğrdır. 

pîlğûtojerde Meni iıstafat Kamummun tatbik 
«İİIip: «dilnıedlğm^ dair Sivas Mebusu Halim 
Ateşalp tarşfııidan Yüksek Riyasetinize sunulup, 
v^bâletimi^ tevdi buyurulan tahrirî sual takri
rine cevabımı arz ediyorum. 

25 Kasım 1336 tarihli ve 55 sayılı Düğünlerde 
Meni israf at Kanunu halen taübik olunmaktadır. 

Düğünlerde örfen cari olan masraflarda itida-

M960 C : 2 
li muhafaza etmek, bu suretle varlıkları büyük 

i masrafları iktihama müsaidolmıyan aile yuvala-
ri'iıı zaruretten kurtarmak, onların ahlâki, iktisadi 
ve ailevi selâmetlerini teminde rolü olan ve içti
mai bünyemizle yakman ilgili bulunan hu kanu
nun tatbikatına devam olunması vekâletimbee 
uygun görülmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
26 . I I . 1960 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

" 3. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, Malat
ya bölgesi pancar ekicilerinin alacaklarına dair 
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in tah
rirî cevabı (7/960) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafından 

.yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile rica ederim. 

8 . I I . 1960 
Malatya Milletvekili 

Ahmet Fırat 

Malatya bölgesi pancar ekicileri bugüne kadar 
istihsal ederek teslim ettikleri pancar bedellerini 
alamamışlardır. Yeni pancar ekimi mevsiminin 
yaklaşmakta olmasına rağmen, şeker şirketinin bu 
pancarlardan imâl ettiği şekerleri tamamen para-, 
ya tahvil etmesine rağmen, köylünün pancar pa
rasını vermemesinin selbebinin bildirilmesi: 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 25.11.1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/198 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
24 . II . 1960 tarih ve 7/960, 4458/19064 sa-

yılı yazıya cevaptır : 
Malatya bölgesi pancar ekicilerinin alacakla

rına dair Malatya Mebusu Ahmet Fırat tarafın
dan Verilen tahrirî sual takriri, Sanayi Vekâle
tini ilgilendirdiğinden, ilişik olarak iadeten tak
dim kılınmıştır. 

Saygılariyle. 
Ticaret Vekili 

H. Erkmen 

•i. — Uşak Mebusu Adnan Çalıkoğlu'nun, 
Uşak mıntakası pancar müstahsıllarının alacak-
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larma dair sualine Ticaret Veküi Hayrettin Erk-
men'in tahrirî cevabı (7/950) 

8 Şubat 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile rica ederim. 

Uşak Milletvekili 
Adnan Çalıkoğlu 

Pancar müstahsıllan mahsullerini aylarca 
evvel Şeker fabrikalarına teslim ettikleri halde 
Uşak mmtakasında henüz pancar bedelleri müs-
tahsıllarına ödenmemiştir. Yeni pancar ekim 
mevsimi yaklaştığı için müstahsilin alacağını tah
sil edememesi onları pek müşkül vasiyette bırak
mıştır. Şeker Fabrikaları A. Ş. nin pancar be
dellerini ödemesi hususunda Vekâletimize ted
bir alınmış midir? Alınmışsa pancar bedelleri 
no zaman ödenecektir? 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
• Sayı : 1/197 

25.11.1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
23 . II . 1960 tarih ve 7/950, 4461/19067 sa

yılı yazıya cevaptır : 
Uşak mıntakası pancar müstahsıllarının ala

caklarına dair Uşak Mebusu Adnan Çalıkoğlu 
tarafından verilen tahrirî sual takriri. Sanayi 
Vekâletini ilgilendirdiğinden, ilişik olarak iade-
ten takdim kılınmıştır. 

Saygıİariyle. 
Ticaret Vekili 

H. Brkmen 
5. — Zonguld-ak Mebusu Necati Diken'in, 

Zonguldak kömür iğcilerinin ücretlerinde asgari 
seviyelerin teshit edilip edihniyeceğpıe davr sua
line Çalışma Veküi Halûk Şaman'm takriri ce
vabi (7/913) 

26 . II . 1959 
Zonguldak kömür işçilerinin 
ücretlerinde, asgari seviyele-

' rin tesbit olunup olunmıyaca-
ğı hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sualimin Sayın Çalışma Bakanı ta-

1960 C : İ 
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. ' 

Zonguldak Mebusu 
Necati Diken 

1. Zonguldak maden işçileri hakkında asga
ri ücret tesbiti yapılmış mıdır, 

2. Yapılmış ise mahiyeti nedir, 
3. Zonguldak asgari ücret tesbit Komisyonu 

kararına itiraz olunmuş ise mahiyeti ve metni 
neden ibarettir, 

4. Günlük 450 kuruş ücretin kömür işçisi
ne normal yaşama imkânı sağladığına kaani bu
lunuyor musunuz, 

5. Sair ücret kademelerinde asgari tesbit 
ameliyesi yapılacak mıdır, 

6. 16 Şubat 1959 tarihli Zafer Gazetesinde 
Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm «kö
mür işçisinin 450 kuruşluk yevmiyelerini har
camak lüzumunu hissetmediklerine» dair beyan
larına iştirak eylemekte misiniz? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 15.11.1960 

Kanunlar Müdürlüğü 
ilişiği : 7/913 

Çıkan Kâğıt No. 2812 

Çalışma Vekâletine 
30. XI . 1959 tarih ve 28l£ sayılı yazımıza 

ektir : 
Zonguldak Mebusu Necati Diken'in, Zon

guldak kömür işçilerinin ücretlerinde asgari se
viyelerin tesbit edilip edilmiyeceğine dai|4 şifa
hi suali, cevap günü olan 12. I I . 1960 ftarihli 
36 ncı îr^ikatta takrir sahibi hazır bulunmadı
ğından Dahilî Nizamnamenin 155 nci madde
nin 1 nci; fıkrası gereğince, tahrirî cevâp" tale
biyle verilmiş sayılmıştır. / . 

Dahilî^Nizamnamenin 152 nci maddefinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim'. 

T. B. M. M. Reisvekili 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 

Çalışma Umum Müdürlüğü 
Sayı : 1014-3/1746 

26.ÎI.1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
15 . I I . 1960 tarih ve 2812/11538/7/913 sa

yılı yazıları cevabıdır. 
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Zonguldak kömür işçilerinin asgari ücretleri 

hakkında, Zonguldak Mebusu Necati Diken'in, 
yazılı sual takriri hakkındaki cevap ekli olarak 
takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Çalışma Vekili 

H. Şaman 

Zonguldak Mebusu Necati Diken'in, Zongul
dak maden işçilerinin asgari ücreti hakkında 
26 . X I . 1959 tarihli şifahi sual takriri hakkın
da nottur. 

1. Zonguldak maden işçilerinin asgari üc
reti tesbit olunmuştur. 

2. Tesbit olunan asgari ücretin mahiyeti, 
asgari ücret müessesesinin ilmî ve kanuni mâ
nasına uygun olarak, bu iş kolunda çalışan işçi
lere muayyen bir miktardan aşağı ücret öden
mesini önlemeye matuftur. 

3. Zonguldak mahallî komisyon kararma 
işveren tarafından itiraz olunmuştur, itirazın 
mahiyeti, mahallî komisyonca tesbit olunan üc
retin yüksekliğine işaretle bunun indirilmesini 
talepten ibarettir. 

4. İtiraz üzerine Ankara'da toplanan salâ-
niyetli komisyon tarafından tesbit olunan mik
tar, soru sahibinin işaret ettiği gibi günde 450 
kuruş değil, işçilerine yemek, çocuk zammı, 
yılda yeraltında çalışanlara üç, yerüstünde ça
lışanlara iki maaş tutarında ikramiye veren ve 
buna benzer diğer sosyal yardımlar yapan iş 
yerlerinde : 

Yeraltında günde 8 saat karşılığı olarak: 650 
, Yerüstünde günde 8 saat karşılığı olarak: 600 

kuruştur. 
Halen kömür işçilerinin iş yerinde bekâr 

veya aile lojmanlarında yatırıldığı, kendileri
nin ve aile efradının sıhhi bakım ve tedavileri
nin müessesece sağlandığı, işçilerin günlük bü
tün yemek öğünlerinin müessese tarafından te
min edildiği, ayrıca her yıl yeraltında çalışan
lara üç maaş ve yerüstünde çalışanlara iki maaş 
tutarında ikramiye verilmekte bulunduğu, hat
tâ işçilerin vücut, çamaşır ve elbise temizliği ile 
eğlence ve sinema ihtiyaçlarının dahi işyeri ta
rafından sağlandığı, işçilere elbise verildiği göz-
önünde tutulursa, işçilerin eline ayrıca brüt 
olarak ödenen bu miktar, bu ihtiyaçlar karşı
landıktan sonra kâfi ve tatminkârdır. 

5. Asgari ücretin fevkmdeki sair ücret ka-
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demeleri için de bir ücret tesbiti asgari ücret 
müessesesinin ilmî ve kanuni mânasiyle kabili 
telif değildir. Bir iş kolunda asgari ücret tesbit 
etmekten maksat o iş kolunda muayyen bir mik
tardan aşağı ücretle işçi çalıştırmayı önlemek
tir. Asgari ücretin bir cari ücret baremi veya 
ücret tarifesi olmadığı bu mevzularla alâkalı 
herkesin bildiği bir hakikattir. 

Bu itibarla sair ücret kademeleri için de 
birer asgari ücret tesbiti bahis mevzuu olamaz. 

6. Kömür havzasında asgari ücretle çalı
şan işçiler umumiyetle genç, bekâr veya çalış
mak üzere Zonguldak'a gelip ailesi efradını 
memleketinde bırakan işçilerdir. Yukarda belirt
tiğimiz gibi bu işçilerin ikametleri, vücut ve 
elbise, çamaşır temizlikleri, sıhhi tedavi ve ba
kımları ve ilâçları, yemek ve gıda ve giyim ih
tiyaçları, hattâ eğlence ihtiyaçları iş veren ta
rafından bilâbedel sağlanmaktadır. 

Gayet tabiîdir ki mezkûr zaruri ve normal 
ihtiyaçları karşılandıktan sonra başkaca şahsi 
birtakım masrafları olmıyan işçilerin bu para
dan bir miktar tasarruf edebileceği düşünüle
bilir. 

Nitekim bu mıntakaya çalışmak üzere gelen 
kömür işçilerinin memleketlerine bir miktar para 
tasarruf ederek döndükleri ve bununla mühim 
bâzı ihtiyaçlarını karşıladıkları ' ve her müna
vebe devresini mütaakıp yine aynı maksatla iş
yerine geldikleri bir vakıadır. 

Çalışma Vekili 
II. Şaman 

6. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Paris 
Kültür Ataşeliğine tâyin edilen .şahıs hakkında
ki sualine Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/798) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygılarımla rica ederim. 

4 Ocak 1960 

Ankara Mebusu 
Hasan Tez 

Soru : 
1957 seçimlerinde kazanmamış bir Demokrat 

Parti adayının, Fransızca bilmediği halde, Paris 
Kültür Ataşeliğine tâyininde, bu vazifenin ge-
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reği gibi görülmesi bakımından nasıl bir fayda 
gözetilmektedir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 25. I I . 1960 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 468 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 13 Ocak 1960 tarih ve 7/798 - 4144/18078 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

Paris Kültür Ataşeliğine tâyin edilen şahıs 
hakkında Ankara Mebusu Hasan Tez tarafından 
Vekâletimize tevcih olunan tahrirî sual takririne 
verilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 

Â. Benderlioğlu 

Fransa Bölgesi Öğrenci Müfettişi Bahaettin 
örnekol, uzun yıllar liselerimizde büyük bir vu
kufla öğretmenlik ve müdürlük vazifeleri yap
mış tecrübeli bir eğitimcidir. Kendisi, bu son 
göreve tâyininden evvel Vekâlet Başmüfettişi 
bulunuyordu. 

Terbiyevi ve malî mevzulara bihakkin vâkıf 
olan Başmüfettiş Bahaettin örnekol Fransızca 
bilmektedir ve hizmetlerinden daima istifade et
mekteyiz. 

7. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, zira
at arazisi haline getirilen tarlaların tapu senet
lerinin verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Devlet Vekili İzzet Akçal'tn tahrirî 
cevabı (7/777) 

4 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gılarımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Dr. Âlim Sipahi 

Soru : 
Yıllarca evvel fundalıkların sökülerek ziraat 

arazisi haline getirilen, zamanla tarla olarak ata
larından torunlarına intikal edip de, bilâhara 
Orman İdaresi tarafından itiraz edilmek sure
tiyle tapu muameleleri yapılamıyan işbu nevi 
.ziraat tarlalarının tapu senetlerinin sahiplerine 

verilip verilmiyeceği hususunda ne düşünülmek
tedir? 

T. C. 
Devlet Vekâleti 25 . II . 1960 
Hususi Kalem 
Müdürlüğü 
Sayf : 2225 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
4 . 1 . 1960 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/777 sayılı yazılan karşılığıdır. 
Burdur Mebusu Dr. Alim Sipahi tarafın

dan verilen ve; «Yıllarca evvel fundalıkların 
sökülerek ziraat arazisi haline getirilen, za
manla tarla olarak atalarından torunlarına 
intikal edip de, bilâhara orman idaresi tarafın
dan itiraz edilmek suretiyle tapu muamele
leri yapılamıyan işbu nevi ziraat tarlalarının 
tapu senetlerinin sahiplerine verilip verilmi
yeceği hususunda ne düşünülmektedir?» Sualini 
muhtevi bulunan ve yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenen sual takririnin cevabı aşağıdadır. 

Sual takririnin konusu ile alâkalı Ziraat 
Vekâletinden alınan bilgiye göre; 

6831 sayılı Orman Kanununun 1 nci mad
desinin (J) fıkrası gereğince, «Funda veya ma
kilerle örtülü orman ve toprak muhafazaya ka
rakteri taşımıyan yerler» orman sayılmamakta
dır 

1950 - 1958 yılları arasında 5 854 100 de
kar funda veya makiliğin, orman ve toprak 
muhafaza karakteri taşımadığı tesbit edilerek 
Devlet ormanlarından tefrik edilip topraksız 
köylüye tevzii*cihetine gidilmiştir. 

Orman ve toprak muhaafza karakteri taşı
mıyan funda veya makiliklerden açılmış sa
halara orman idaresince her hangi bir müda
halede» bulunulmamaktadır. 

Yukarda sözü geçen sual takririne ait işbu 
cevabın ilgili mebusa tebliğine müsaadelerini 
ara ederim. 

Devlet Vekili 
îzzet Akçal 

8. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, 
Burdur'un, Çavdır nahiyesindeki Sorkun çift
liğinde zirai ortakçılık {yapmakta iken çiftlik
ten uzaklaştırılanların vâki müraacatleri üzeri
ne ne muamele yapıldığına dair sualine Devlet 
Vekili îzzet Akçalhn takriri cevabı (7/737) 
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15 . XI I . 1959 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Dr. Âlim Sipahi 

Burdur vilâyetinin Çavdır nahiyesine bağlı 
Sorkun Çiftliğinde yıllardan beri, araziye sa-
hibolmadıklari için, zirai ortakçılık yapan ve 
bu sene çiftlik sahibine rey vermemek sure
tiyle muhtar yapmadıkları için çiftlikten koğu-
lan 22 aile ve ceman 112 nüfusun kendilerine 
bir yer gösterilmesi için yaptıkları müracaat-
ler nasıl bir muameleye tâbi kılınmıştır.? 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2129 

25.111960 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
21.XII.1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-757 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Burdur Mebusu Dr. Âlim Sipahi tarafından 

verilen ve; 
«Burdur vilâyetinin Çavdır nahiyesine bağ

lı Sorkun Çiftliğinde yıllardan beri, araziye sa-
hibolmadıkları için, zirai ortakçılık yapan ve 
bu sene çiftlik sahibine rey vermemek suretiyle 
muhtar yapmadıkları için çiftlikten kovulan 22 
aile ve ceman 112 nüfusun kendilerine bir yer 
gösterilmesi için yaptıkları müraeatler nasıl 
bir muameleye tâbi kılınmıştır % sualini muhtevi 
bulunan ve tahrirî olarak cevaplandırılması is
tenen sual takririnin cevabı aşağıdadır. 

imar ve îskân Vekâleti ile Burdur Valiliğin
den alman bilgiye göre; 

1955 yılı genel nüfus sayımına göre 179 nü
fuslu bir köy olan Sorkun Çiftliğinde zirai or
takçılık yapan çiftçilerin çiftlik sahipleri tara
fından kovulduklarına ve kendilerine bir yer 
gösterilmesine dair hiçbir makama şikâyet ve 
müracatte bulunmadıkları gibi şimdiye kadar 
da ortakçılarla çiftlik sahipleri arasında idari 
ve adlî mercilere intikal etmiş hiçbir hâdise vu-
kubulmayıp bilâkis çiftlik sahipleri arasında 
veraset sebebiyle ihtilâfın mevcudolduğu ve 
muhtar, seçiminin de ortakçıların durumuna mü-
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essir olmadığı gibi 25.X.1959 tarihinde yapılan 
muhtar seçiminde ortakçılardan Mustafa Sarı'-
iıirı ittifakla muhtar seçildiği ve bu ortakçı 
çiftçilerin malî ve iktisadi durumlarının diğer 
köylerdeki topraksızlara nazaran çok üstün ol
duğu ve durumdan memnun oldukları Devletçe 
kurutulmak suretiyle elde edilen ve 1960 senesi 
Toprak Komisyonunun çalışma programına alı
nan GÖlhisar gölü ile Söğüt gölü arazisinden 
topraklandırılmaları için keza civarındaki top
raksızla)' müracatte bulundukları halde, Sorkun 
köyünde oturan ortakçıların bu dağıtımdan da 
faydalanmaları için bir müracaatte bulunmadık
ları anlaşılmıştır. 

Yukarda sözü geçen sual takririne ait işbu 
cevabın ilgili mebusa tebliğine müsaadelerini 
arz ederim. 

Devlet Vekili 
t. Akçal 

.9. — Sivas Mebusu Halim Atesalp'ın, Sivas'
ın hangi kazalarının vilâyet haline getirileceği
ne veya başka vilâyete ilhak edileceğine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı (7/932) 

6.111960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi arz ve rica ederim. 

Sivas Mebusu 
Halim Ateşalp 

1960 - 1961 seneleri içerisinde Sivas'ın hangi 
kazaları vilâyet haline getirilecek veya başka 
vilâyete ilhak edilecektir? 

İhdas ve ilhak edilen vilâyetlerin hudutları 
nereleri ihtiva edecektir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. îd. G. M. 
- 2. Ş. M. 

Sayı : 22102/64-3 
1340 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
20.11.1960 tarih ve Umumi Kâtipliği Kanun

lar Müdürlüğü 4444/19040, 7/932 sayılı emir
leri karşılığıdır : 
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1960 - 1961 seneleri içerisinde Sivas'ın hangi I 

kazaları vilâyet haline getirileceği veya başka 
vilâyete ilhak edileceği, ihdas ve ilhak edilen vi
lâyetlerin hudutlarının nereleri ihtiva edeceğine 
dair Sivas Mebusu Halim Ateşalp tarafından 
Yüksek Riyasetinize sunulup, Vekâletimize tev
di buyurulan tahrirî sual takririne cevabımı 
arz ediyorum. 

1960 - 1961 senesi içinde Sivas'ın Divriği ka
zasının vilâyet haline getirilmesi hususunda ha- j 
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zırlığımız bulunmaktadır. Ancak, fek ve ilhak 
mevzuları henüz tetkik safhasında bulunan ka
zaların hudutları ile ihdası tasavvur olunan vi
lâyetler hudutlarının âtiyen belirtilmesi müm
kün olacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

• 26. I I . 1960 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

• * 

• 
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Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi . 6 1 0 

Rey verenler : 369 
Kabul edenler : 338 

Reddedenler : 31 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler 218 
Münhal mebusluklar : 23 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Übeyde Elli 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVtN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

[Kabul 
Eyüp Doğan 
Yaşa)? Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nafil Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Fuat Onat 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rüfat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDTTR 
Behçet Kayaalp 

edenler] 
BURSA 

vNecdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müffiıt Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
JNureddin Fuacl Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ham di Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğhı 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzüjoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlıı 

Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoçlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü ^ 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rüknedd n Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocag 1 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkö, Erker 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
FethuUah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
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GAZÎANTEB 
Ekrem Ceaani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yekup Karabulut 

İSPARTA 
Ali Lât.faoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebcsoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erenğil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet^ Gürpınar 
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M. Faruk Gürtunea 

Aleksandros Haeopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara * 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş. 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
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Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkıhnç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MARAŞ 
Halil Gürün 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
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Tevfik tleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 
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SÎVAS 

Halim Ateşalp 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
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Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

UBFA 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 

Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlıı 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 

Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
ibrahim Imirzalıoğlu 

ADANA 
Suphi Baykam 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (I.) 

Mustafa Yeşil 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Nihat Sargınalp 

KARS 
Kemal Güven 
ibrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman AMşiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bakata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 

Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

MUŞ 
Zeki Dede 

ORDU 
Ferda Güley 

SİVAS 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

URFA 
M. Yaşar Alhas 

UŞAK 
Rıza Salıcı 

Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BtTLİS 
Nusrettin Barut 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
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Âlim Sipahi 
BURSA 

Agâh Erozan (Rs. V.) 
(D 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Ahmet Ham di Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu1 

Naşit Fırat 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Ali Dedekargmoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 

ELÂZIĞ. 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 

GAZÎANTEB 
Ali Şahin 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HATAY 
îhsan Ada 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

î : 48 26,2 
Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Perihan Arıburun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Vamık Tayşi (1.) 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın-

Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

1960 O : 2 
KÜTAHYA 

Emin Topaler 
MALATYA 

Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
jVIehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
İsmail Güven 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 

SAKARYA 
Nüzhet Akm ( t A.) 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

• SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SİÎRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever (1.) 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (1.) 
Ali Çakır 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu • 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Hasan Polat 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
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t : 48 26.2.1960 O : 2 
Fethi Ülkü . 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 

Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

[Münhal mebusluMar] 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 



ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KABAHtSAB 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa örtürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Übeyde £111 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yayar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 

1:48 26.2.1960 0 : 2 
İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 610 

Rey verenler : 319 
Kabul edenler : 298 

Reddedenler : 21 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler 268 
Münhal mebusluklar : 23 

{Kabul edenler] 
Namık Gedik Halûk Şaman 
Nail Geveci Nurullah ihsan Tolon 
Nihat lyriboa Hilâl Ülman 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Fuat Onat 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS • 
Rifat Bingöl 
Selâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Haindi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğhı 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzfoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadım] 10ğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 

ERZURUM 
Osman Alihocag'l 
Rıf ki Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkû Erker 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

1 ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökınen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan KÖymen 
Mazhar Şener 
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GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Hamdı Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

ÎZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 

1 : 4 8 26. 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçan er 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh* 
Süleyman. Çağlar 
Hilmi Dura 
Ali Gözlük 
Münif İsİâmoğlu 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu. 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet! Ali Ceylân 
Avni S akmam 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim. Burçak 
Reyhanı. Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun -
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İrfan Haznedar 

MANİSA 
Atıf Akm 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 

2,1960 C : 2 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğiıı 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Halil Gürün 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz TJras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münih Hayri ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rüat Gürsoy 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket; Koksal 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Melun et Fahri Mete 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Tacettih Barış 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıfr 
Naci Berkman 

Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulıısoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOR 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Yalçın Kocabay 
Şinasi. Moran 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakir 
Zeki Eraıtaman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD v 

Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
İbrahim7 E tem Karaka-
pıcı 
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UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 

t : 48 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

26.2.1960 C : 2 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebatı Ataman 

[Reddedenler] 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Ethem Yalçmalp 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Hamdı Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Allişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 

Recep Dengiıı 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 

11 İbrahim Imirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selfijm Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Halil İm re 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu' 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 

Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
.Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
(t) 
Sadettin Karacabey 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

Cemal Zühtü Aysan 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

Osman Canatan 
MARAŞ 

Kemal Aksüyek 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Ferda Güley 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nazmi Yaraş 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettün Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
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î : 48 20.2.1960 O : 2 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Ali Şahin 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HATAY 
îhsan Ada 
izzettin Cillâ 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan îkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgtfç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Selim Erengil 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Perihan Arıburun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Şükrü Esen 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Hayıi Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
İsmail Güven 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaîoğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (1. Â.) 

Hamdi Başak 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SİİRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati İlter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
m Nurettin Aknoz (1.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Hasan Polat 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydm 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
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Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Ankara. 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 

Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Suat Başol 

[Münhal mebusluklar] 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
VanÖ 
Yozgad 



î : 48 26.2.1960 O : 2 
1960 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âzaı adedi 610 

Rey verenler 320 
Kabul edenler : 301 

Reddedenler : 1Q 
Müstenkifler 0 

• Reye iştirak etmiyenler : 267 
Münhal mebusluklar 23 

[Kabul 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 

AFYON KARAMSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçobaıı 
Mustafa Öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selini Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Übeyde Elli 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhançttin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
NaU Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
ıMekki Said Esen 
Ali îleri 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rlifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLÜ 
Zuhuri. Danışman 
Mithat Dayıoğlıı 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

edenler] 
BURSA 

Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhattin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Toloıı 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bibeı-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 
Kemâl Terz^oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 

I Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfki Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkli Erker 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
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Bahadır Dülger 
Süleyman Küraııei 
Ali Ocak 
NedÜ,m ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
TaKsin İnanç. 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Yakup Karabulut 
Refik Koralton 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Büstü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
İbrahim Sevel 

î : 48 26. 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavu§oğlu 
Sadık Giz 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar • 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurınel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni S akman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 

2.1960 C : 2 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen * 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan G-ürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Halil Gülün 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğru. 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özâan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 

j Ali Gürün 

Vedat Mengi . 
ORDU 

Şevket Koksal 
RİZE 

İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SÎNOB 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Turhan Feyzioğlu 
Şinasi Moran 
Cemil Özcan 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğltı 
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Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

URFA 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanü 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Ferhan Arkan 
Ethem Yalçmalp 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 

Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 

SİVAS 
Nazmi Yaraş 

ADANA 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmaı 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHISAR 
Orhan Kökten 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 

[Beye iştirak 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
ısuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
tsmail İnan 
tbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Adnan Selekler 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Ekrem Torunla 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

etmiyenlerj 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 

Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Dedekargmoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztüçk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğ.% 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fıra t 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih înal 
Ali Şahin 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Hüsrev Polat 

HATAY 
İhsan Ada 
İzzettin Cillfi 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mıirsaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Selim Erengil 
M. Faruk Gü utunca 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Neemi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Necdet Davran 

t : 48 26.2 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Vamık Tayşi (1) 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim İlker 
Behram öcai 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
^hmt t Koyuncu 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğln. 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

. 1960 O : 2 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Nebil Sadi Altuğ 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankııt 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUjSLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
İsmail Güven 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun . 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 

«Nusret Kirişcioğlu 
SİİRD 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (1.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Polat 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
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Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı ^ 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

[Münhal mehusluhlar] 
Ankara 6 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysaı 
Suat Başol 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

1 
1 
1 
1 

" 1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

mmm 

% 



I : 48 26.2.1960 C : 2 
Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Übeyde Elli 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
337 
313 

24 
0 

250 
23 

[Kabul edenler] 
ARTVÎN 

Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nalil Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocah^yıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

• BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rüjfat Bingöl 

Selâhattin inan 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zı\huri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüneüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 

Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
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Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbrğ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çe in 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazfhi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

î : 48 26.2 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 

Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perühan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan Sipah'oğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 

1960 O : 2 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymeıı 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Eısgin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Halil Gürün 

MARDİN-
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyycrt Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

Turgut Topaloğlu 
MUŞ 

Şefik Çağlayan 
NEVŞEHİR 

Necmeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

^ SİVAS 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 
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TOKAD 
Sıtkı Eken 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 

1 : 4 8 26.2 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

UEFA 
İbrahim Etem Karaka 
pıcı 

. 196Û Ö : â 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 

Fuat Nizamoğru 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
ismail inan 
Ilyas Seçkin 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Ethem Yalçınalp 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 

Nihat Sargmalp 
HATAY 

Rifat Bahadır 
Ömer Fevzi Reşa 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 

NtĞDE 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 

SİVAS 
Nazmi Yaraş 

VAN 
Sait Erdinç 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHISAR 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Al'işiroğlu 
Hüseyin Balık 

[Reye iştirak 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Cirit oğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Fethi Batur 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mücteba Iştın 

etmiyenler] 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (I.) 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikfcaş 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâm.l Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Dedekargmoğlu 

Cevat Köstekçı 
DİYARBAKIR 

Tahsin Cahit ÇuLukçu 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
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GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 

HATAY 
ihsan Ada 
izzettin Cillfi 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Hasan tkiz 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğhı 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Selim Erengil 
M. Faruk Gürtunca 
Hadi Hüsman (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Neemi Nuri Yücel 

IZMlR 
Sebatı Acun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Vamık Tayşi (I.) 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 

t : 48 26.2 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaıas 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Haeıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Avni Sakmaın 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tuhınay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 

1960 C : 2 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
ismail. Güven 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt (I. Â.) 
Şükrü Uluçay 

SÎİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer Özen 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever (I.) 
Ahmet Yılmaz! 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (I.) 
Ali Çakır 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan (t.) 

TUNCELİ 
Anslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
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t : 48 26.2.1960 C : 2 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 

Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

YOZGAD 
I Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

[Münhal mebusluklar] 
6 
1 
1 
1 

Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

ZONGHJLDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyola'Ç 
Avni Yurdabayrak 

1 
1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

mmm 



t : 48 26.2.1960 C : 2 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerine neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ahmet Knramüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Denıirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
357 
317 

40 
0 

230 
23 

[Kabul edenler] 
Namık Gedik 
Nalil Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rtiiat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 

Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdı Sezen 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Blber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkti Erker 
Melik Fırat 
Sait Kaııtarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenanı 
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İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedüm ökmen 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 

I : 48 26. 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Peı'İhan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğan!» 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 

2.1Ö60 C : â 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalını 

KONYA 
îshak%Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademiı* 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gimsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyaıt Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Bekir Şeyhoğlu 
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TRABZON 

Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Übeyde Elli 
İsmail İnan 
llyas Seçkin 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmai' 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Haîis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 

İsmail Şener 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 

Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanil 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barla s 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
l lürrem Müftügil 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Kemal Güven 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 

[Beye iştirak 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alfişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

etmiyenler] 
ANTALYA 

Mehmet Ak 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Yiinınü Üresin (1.) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 

SİVAS 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

URFA 
İbrahim E tem Karaka-
pıeı 

VAN 
Sait Erdinç 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (1.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
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ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
tsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Bauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 

HATAY 
İhsan Ada 
İzzettin Cillİ 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Hasan İkiz 

ÎÇEL 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Necdet Davran 

t : 48 26.2 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet Incekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi (1.) 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan ^grdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu. 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 

. 1960 C : 2 
İsmet İnönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 

SIİRD 
Suat Bedük 

Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendnr 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Koeabay 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (1.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 
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UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlıı 
Rıza Salıcı 

Avni Ural 
VAN 

Abdülvahap Altmkay 
nak 

Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 

Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 
Denizli 

6 
1 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 
Kırklareli 

1 
1 
2 
1 
1 

[Münhal mebusluklar] 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 
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İstanbul Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

** 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

Aza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
342 
315 

27 
0 

245 
23 

[Kabul edenler] 
Namık Gedik 
Nalü Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlıı 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rfifat Bingöl 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

— Ti 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

!9 — 

Turan Bahadır 
AJi Çobarıoğlu 
IsmaTjl Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkâ Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
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Abidin Pottıoğlu 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim Ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ" 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Talisin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah S^ven 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Yakup Karabulut 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Alt ab ev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 

Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 

Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Bchzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 

Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökınenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Gerıneyanoğlu 
Ahmet İhsanı Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğln 
Cevdet özgirghı 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

Turgut Topaloğlu 
MUŞ 

Şefik Çağlayan 
NEVŞEHİR 

Necmeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Vedat Mengi 

ORDU 
Münir Ekşi 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SIIRD 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SINOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan, 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
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Zeki Erartaman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Fikri Karanis 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Rıza Tekeli . 

ANKARA 
ismail İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 

t : 48 26.2 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

[Rede 
ÇANKIRI 

Ferhan Arkan 
Ethem Yalçmalp 

GÜMUŞANE 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Kemal Güven 

[Reye iştin 
ANKARA 

Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlıı 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim Imirzalıoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Seltinı Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 

. 1960 C : 2 
YOZGAD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğiu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal. 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 
Abdullah Yaycıoğlu 

AYDIN 
Fethi Batur 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BtLECÎK 
Yümnü Üresin (I.) 

BÎTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

\ Nazmı Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 

NİĞDE 
Asım Eren 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

SİVAS 
Nazmi Yaraş 

URPA 
M. Yaşar Alhas 

VAN 
Sait Erdinç 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
(t) 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat * 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 

denler] 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 

etmiyenler] 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 
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ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHÎR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih. inal 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 

HATAY 
Ahsen Aral 
ihsan Ada 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Hasan ikiz 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

I : 48 26.2 
İSTANBUL 

Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Perihan Arıburun 
Vamık Tayşi (t.) 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram Öca! 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil. Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELt 
Ömer Cebeci 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Kâmil Sürenkök 

. 1960 O : 2 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sanıet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Nebil Sadi Altuğ 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bay azıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün . 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyaıt Mandalinci 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasarı Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Rii'at Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Baha Hım 

Ritat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt (I. Â.) 
Naci Berkman 
Asaf Saraçoğlu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip tmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever (t.) 
Ahmet Yılmaa 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (I.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Ahmet tspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğhı 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan (I.) 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 
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I : 48 26.2.1960 C : 2 
UEFA 

Osmau Ağan 

Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
tbrahim Etem Karaka-
pıcı 

Ankara 6 
Artvin 1 

Aydın 1 
Bursa 1 

Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 

Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nafc 
Tevfik Doğuışıker 
Perid Melen 

[MünJıal mebusluklar] 
Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Kütahya 1 
Muğla 1 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 



î : 48 26.2.1960 0 : 2 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 610 
Rey verenler : 347 

Kabul edenler : 316 
Reddedenler 30 
Müstenkifler : \ 

Reye iştirak etmiyenler 240 
Münhal mebusluklar 23 

/Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Hamdi öner 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal Özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşei 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asana. 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali îleri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

- * 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rlifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

İhsan Gülez 
Nezih Tütüneüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Mürit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Kpracagil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köyrnen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzi,oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahldır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevkli Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren, 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
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t : 48 26.2.1960 C : Ö 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtif a oğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

IlTANBUL 
Isak Altabev 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 

Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Zakâr Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
HTimi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğîu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELÎ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topal er 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akm 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Halil Gürün 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

Turgut Topaloğlu 
MUŞ 

Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 
Vedat Mengi 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tabettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

StlRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
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Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
İbrahim îmirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

î : 48 26.2 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev S anaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

1960 O : 2 
TUNCELİ 

Hızır Aydın 
URFA 

M. Yaşar Alhas 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Ferhan Arkan 
Ethem Yalçınalp 

GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Kemal Güven 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt, 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Abdullah Yaycıoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 

Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 

SİVAS 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Sait Erdinç 

[Müstenkifler] 
HATAY 

Ahsen Aral 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmaı 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHISAR 
Orhan Kökten 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 

Reye iştirak 
AMASYA 

Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İsmail İnan 

etmiyenler 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 

AYDIN 
Fethi Batur 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğrul ÇoLk 
Yümnü Üresin (1.) 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Recep Kırım 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Dursun Akcaoğlu 
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Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (t.) 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin N ısuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Hasan İkiz 

İÇEL 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 

î : 48 56. 
İSPARTA 

Said Bilgiç 
İSTANBUL 

Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
M. Faruk Gürtunea 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebatı Acun 
Perihan Arıburun 
Necdet Davran ' 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet Incekara 
Ekmel Kavur 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi (I.) 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı At alay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

2.m0 C : 2 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Kâmil Sürenkök" 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Vebil Sadi Altuğ 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyaıt Mandalinci 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Giyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Gürün 

- İsmail Güven 
ORDU 

Münir Ekşi 

Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğhı 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Irher 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever (I.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (I.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
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Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Osman Turan (î.) 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

Ankara 6 
Artvin 1 
AJU. V V U 4 JL 

Aydın 1 
Bursa 1 

t :48 26.2 
URFA 

Osman Ağan 

Atalay Akan 
Aziz G okkan 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

. 1960 0 : 2 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 

[Münhal mebusluklar] 
Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli İ 
Konya 1 
Kütahya 1 
Muğla 1 

Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolatç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 1 
Van 1 
Yozgad 1 

— 
23 



t : 48 26.2.1960 0 : 2 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

Âza adedi 610 
Rey verenler 361 

Kabul edenler : 316 
Reddedenler 43 
Müstenkifler : 2 

Reye iştirak etmiyenler : 226 
Münhal mebusluklar 23 

[Kabul edenler] 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nadl Geveci 
Nihat? îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
~™BALIKESİİT"™~. 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
R&fat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terz&oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettiin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabrı Erduman 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 
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ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Sadık Altından 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahmet Sırn Hocaoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamjıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 

î : 48 26,2 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
AJeksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Rnver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburan 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
Ömer Başegmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

1960 C : 2 
İbrahim Kirazoğlu 
Fahri Köşkeroğlıı 
Hakkı Kumıel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Amil Keyrnen 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet, İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğhı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişeioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tefeay 
Ferid Tüzel 
^ükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruöğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 
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SİVAS 

Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Eretfaman 
Hasan Gurka» 
ismail özdöyuran 
Ahmet Paker 

ADANA 
Hamza Eroğlu 
Kasım Giüek 
Saim Karaömerüoğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Übeyde Elli 
İbrahim İmİPjalıoğlu 
İsmail İnan 
îlyas Seçkin 

BURDUR 
Fethi Çeiikbaş 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arişan 
A. Kemal Barlas 

ADANA 
Nevzat Arman , 
Suphi Baykam K 

Kâzım Bozdoğan 
Melih Kemal Küçûkte-
pepmaı 
Ali Menteşpğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 

y 

Hamdi öner 
Kemal San&rahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 

î : 48 26.2 
TOKAD 

Bekir Şeyhoğlu 
TRABZON 

Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
OiBnan Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramöğlu 
Pertev Sanaç 

1960 O : 2 
İsmail Şener 

TUNOELÎ 
Hızır Aydın 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderljöğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 

[Reddedenler] 
Ethem Yalçınalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Nâzım öztürk 

GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
tnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Kemal Güven 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MATiAEYA 
Nurettin Akgfurt 
Mehmet DeMkaya 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Abdullah Yayoıoğlu 

NİĞDE 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Müstenkifler] 
HATAY I 

Ahsen Aral j 

[Beye iştirak 
AFYON KARAHISAR 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman AHşiroglu 

VAN 
Sait Erdinç 

etmiyenler] 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Geritöğlu 
Nuri Ciriîoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Mi Kaya 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 

Münir Bkşi 
Ferda Güiey 

SİVAS 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

URFA 
M. Yaşar Alhas 
İbrahim Etem Karaka-
pıcı 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDİN 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asfina 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 
Sırra Yıroalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (1.) 

- 7 9 1 



1:48 26.2 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
BİTLİS 

Selâhattin înan 
BOLU 

Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut GüçbJmez 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak-
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Dedekargmoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (1.) 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 

Muhtar Başkurt 
GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜ^ANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
İzzettin Cillü 
Ali Şelhum Devrim (I.) 
Hasan İkiz 

İÇEL 
Sami Göknar 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapara 
Ekmel Kavur 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 

' Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 

. 1960 C : 2 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

1 KIRŞEHİR , 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Mustafa Bünyan 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 

| KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkarı 
Vahap Dizdaıroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

I Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 

ORDU 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şen dur 

SİNOB 
Ömer özen 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi. Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özsever (1.) 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (t.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
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Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

Ankara 6 
Artvin 1 

Aydın 1 
Bursa 1 

1 : 4 8 26.2 
Osman Turan (î.) 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 

.1960 C : 2 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıeı 
Avni Ural 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

[Münhal mebuskıklar] 
Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Kütahya 1 
Muğla 1 

YOZGÂÖ 

Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 

Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 1 
Van ^ 1 
Yozgad 1 
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Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yıl: Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir. 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 331 
Kabul edenler : 293 

Reddedenler : 38 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 256 fe 
Münhal mebusluklar : 23 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Hüseyin Balık 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

[Kabul 
AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nafil Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali îleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

B.TLÎS 
Rİfat Bingöl 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gül ez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

edenler] 
I BURDUR 

Behçet Kayaalp 
BURSA 

Necdet Azak 
düşeyin Bayrı 
Ag;âh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep • Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl t l m a n 

I Ç A N A K K A J - E 
I Nureddin Fuad Alp 

kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

I Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem % 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 

Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halü Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasulüoğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagll 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuraııel 
Ali Ocak 
Neddm ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altıncın 
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t : 48 26.2.1960 C : 2 
Hanıdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nihat Halûk Pepeyi 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 

IZMlR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 

Perihan Arıburtm 
Behzat Bilgin 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Oursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nuzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Atıf Akın 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nuzhet Akın 
Tabettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nuzhet Ulusoy 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Era*taman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akm 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
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ADANA 
Nevzat Arman 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Osman Al&şiroğlu 
Übeyde Elli 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Hasan Tez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

t : 48 26.2 . 1960 0 : 2 
[Reddedenler] 

1 Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirhey-
oğlu 
Hüsrev Polat 

| Nihat Sargmalp 

KARS 
Kemal Güven 
İbrahim Us 

MALATYA 
I Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hilmi Soydan 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

NİĞDE 
Asım Eren 

| Rifat Gürsoy 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Nuri Ciritoğln 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Burha nettin Onat 

BALIKESİR 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (1.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 

Kenan Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (t.) 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas | 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya I 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk | 

Şefik Refik Soyer 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 

URFA 
M. Yaşar Alhas 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Abdurrahman Odabaşı 

VAN 
Ferid Melen 

İsmail Hakkı Talay 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taskesenlioğlıl 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZIANTEB 
İhsan Daî 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
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fîasan tkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Mehmet Dölek 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

ÎSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎB 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (î.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim îlker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 

î : 48 26.2 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
îshak Avni Akdağ 
Ahmet Koyuncu 
Halil, özyörük 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay • 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Cevdet özgirgin. 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

.1960 C : İ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topal oğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Abdullah Eker 
Şükrü Uluçay 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip tmer 
Ahmet Kangal 
Kâmjl Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
^inasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever (I.) 
Nazmı Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (I.) 
Ali Çakır 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğln 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan (I.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıeı 

• Avni Ural 
VAN 

Abdülvahap Altmkay-
ııak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

797 
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[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 

Aydın 
Bursa 

6 
1 

1 
1 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/416) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1017/2932 _ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikle-
riyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1960 malî yılı bütçesi (A/l) yatırımlar dışında kalan masraf
lar için 28 246 251 lira ve (A/2) yatırım masrafları için de 942 939 006 lira olmak üzere 
971 185 25>7 lira olarak hazırlanmıştır. 

Bütçeye konan tahsisatın mucip sebepleri fasıl ve madde itibariyle hizalarında arz edilmiştir. 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
5539, 6387 sayılı kanunların 7244 sayılı Kanunla aldığı şekle gö
re kanuni kadro tutarı . 2 772 000 
1959 yılı (L) cetveli 1 000 200 

1 771 800 
1960 yılında (L) cetvelinden serbest bırakılanlar + 259 800 

2 031 600 

1959 yılı (L) cetvelinden 5 aded 1 100, 5 aded 950, 7 aded 800, 8 aded 700, 3 aded 600 
2 aded 500, 2 aded 450 liralık kadro serbest bırakılmıştır. 
4598 sayılı Kanuna göre, 1 ve 2 üst doreceden aylık alanların farkları ek görev vo ve
kâlet ücreti ile idare edilecek kadrolardan sağlanacaktır. 776 575 lira fazlalık serbest 
bırakılan kadrolardan ve 7244 sayılı Kanunla yapılan yükselmelerden hâsıl olmuştur. 

(S. Sayısı: 50) 



12 Vilâyetler memurları maaşı : 
5539, 6387 sayılı kanunların 7244 sayılı Kanunla aldığı şekle göre 
kanuni kadro tutarı 5 919 600 
1959 yılı (L) cetveli 2 720 400 

3 199 200 
+ 120 000 

3 319 200 
55 200 

^ 
3 264 000 

1960 yılında (L) cetvelinden serbest bırakılanlar 

1960 yılında (L) cetveline almanlar 

1959 yılı (L) cetvelinden 4 aded 1 100, 4 aded 950, 4 aded 450 liralık kadro serbest bı
rakılmış, 2 aded 800, 5 aded 600 liralık kadro yeniden (L) cetveline alınmıştır. 
4598 sayılı Kanuna göre 1 ve 2 üst dereceden aylık alanların farkları ek görev ve vekâ
let sureti ile idare edilecek kadrolardın sağlanacaktır. Geçen yıl tahsisatından fazla gö
rülen 997 900 lira serbest bırakılan kadrolardan ve 7244 sayılı Kanunla yapılan yük
selmelerden hâsıl olmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1959 yılı «D» cetveli aded 249 1 889 125 
1959 yılı «D» cetveline 7244 sayılı Kanunla yapılması icabecen 
zam 777 875 
1960 yılında «E» cetvelinden «D» cetveline aktarılanlar aded 
264 1 810 800 

1960 yılı «D» cetveli kadro tutarı aded 513 4 477 800 

Madde tahsisatı, 1959 yılında 1 333 500 lira ücret, 555 625 lira tahsisat olmak üzere, 
1 889 125 lira olarak hesa'bedilmişti. 7244 sayılı Kanunla yapılan (Ve 5 aylık tahsisatı 
% 100 e iblâğından 7 aylık tutarı) 777 875 lira zamla birlikte 2 667 000 liraya baliğ 
olması kaybetmektedir. 
1959 yılında «E» cetveli kadrolanrda iken, Divanı Muhasebat Umumi Heyetinin 
23 . VII . 1958 tarih ve 417945/437 sayılı Kararı gereğince hizmetlerin daimî mahi
yet arz etmesi sebebiyle 203 ncü faslın 11 nci maddesinden bu maddeye nakledilen 264 
aded kadro karşılığı 1 810 800 liranın da ilâvesi ile madde tahsisatı 4 477 800 liraya 
baliğ olmuştur. 

(S. Sayısı: 50) 



12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1959 yılı «D» cetveli aded 423 3 225 325 
1959 yılı «D» cetveline 7244 sayılı Kanunla yapılması icaheden 
zam 1 328 075 
1960 yılında «E» cetvelinden «D> cetveline aktarılanlar aded 
1207 7 382 400 

1960 yılı «D» cetveli kadro tutarı aded 1 630 11 935 800 

Madde tahsisatı 1959 yılında 2 276 700 lira ücret, 948 625 lira tahsisat olmak üzere 
3 225 325 lira olarak hesabedilmişti. 7244 sayılı Kanunla yapılan (Ve 5 aylık tahsi
satı % 100 e iblâğ eden 7 aylık tatarı 1 328 075 lira zamla birlikte 4 553 400 lira 
olması icabeder. 
1959 yılında «E» cetveli kadrolarında iken, Divanı Muhasebat Umumi Heyetinin 
23 . VII . 1958 tarih ve 417945/417 sayılı Kararı gereğince hizmetlerin daimî mahi
yet arz etmesi sebebiyle 203 ncü faslın 12 nci maddesinden bu maddeye nakledilen 
1 207 aded kadro karşılığı 7 382 400 liranın da ilâvesi ile madde tahsisatı 11 935 800 lira
ya baliğ olmuştur. 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
1959 yılı «E» cetveli tahsisatı 
1960 yılında «D» cetveline geçirilen 

1959 kadrosuna nazaran noksan olan tahsisat 

1959 yılında alman ek kadrolar karşılığı 

1960 yılı 34 aded kadro karşılığı 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
1959 yılı «E» cetveli tahsisatı 
1960 yılında «D» cetveline geçirilen 

1959 yılı kadrosuna nazaran noksan olan tahsisat 
1959 yılında ek kadro ile 1 250 liradan 1 750 liraya yükseltilen 
3 teknisiyenin tahsisat farkı 

-1960 yılı «E» cetveli tahsisatı 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı: 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı: 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

2 000 000 
1 810 000 

190 000 
185 800 

+ 89 800 

465 600 

8-400 038 
7 382 400 

1 017 638 
104 962 

+ 18 000 

1 140 600 

(S. Sayısı: 50). 



31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
Ecnebi dil imtihanı kazananlara verilecek ikramiyeleri karşılamak üzere teklif olun
muştur. 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı: 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olanlardan bu kanunun 14 ncü mad
desinin (A) ve (B) fıkralarına göre ödenmesi icabeden emekli ve giriş kesenekleri, 
emekliliğe tâbi kadrolar tahsisatına göre bilhesap teklif edilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıkları : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasına göre 
ödenmesi icabeden % 1 leri karşılamak üzere emekliliğe tâbi kadrolar tahsisatına göre 
bilhesap teklif edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : 
1960 yılında 30 yıl ve daha fazla hizmet sürelerini doldurmuş bulunan memurların 
emeklilik isteklerinin yerine getirilmesini temin maksadiyle teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesini tadil eden 6511 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne göre verilecek sandık yönetim masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

15 Dîğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini tadil eden 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (C) fıkrasına göre kurumlarınca emekliye ayrılanların 55 ten eksik olan her yaş 
yılı için ödenecek % 10 lan karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı: 
Umum Müdürlük makamının temsil tahsisatı olup 7244 sayılı Kanunla yapılan zam da 
nazarı dikkate alınarak bir senelik tahsisatı karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye (Merkez) : 
Geçen seneler sarfiyatı ve senedeki ihtiyaç nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edil
miştir. 

20 Döşeme (Merkez) : 
Kullanma süresini doldurmuş ve kullanılamaz hale gelmiş olan bir kısım döşeme ihtiya
cının temini maksadiyle geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutularak tesbit edilmiştir. 

30 Demirbaş (Merkez) : 
Mevcut demirbaş eşyanın tamiri maksadiyle geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç 
nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

40 öteberi masrafları: 
Geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edil
miştir. 

50 Aydınlatma : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının çalıştığı binaların aydınlatılması maksadiyle ihti
yaca ve yeni tutulan binalar da göz önünde tutularak hesaplanmıştır. 

(S.-Sayısı: 50) 
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60 Isıtma: 
Senelik ihtiyaç ve geçen seneler sarfiyatı nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

302 10 Kırtasiye (Vilâyetler) : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

40 Öteberi masrafları: 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geçen seneler sarfiyatı ve 1960 yılı ihtiyacı nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Geçen seneler sarfiyatı ve 1960 yılı ihtiyacı nazarı dikkate 'alınarak tesbit edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç nazarı dikkate alınmak suretiyle tahsisatı 
hesaplanmıştır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtlan posta ve telgraf masraflarını karşılamak mak
sadiyle ve 1960 yılı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak tahsisatı hesabedilmi§-
tir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretlcvi : 
Bölgelerin posta ve telgraf muhaberatını temin maksadiyle 1960 yılı ihtiyacı da göz 
önünde bulundurularak tahsisatı teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masraflan : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtının iş hacminin artması dolayısiyle artan telefon 
muhaberatı masrafının temini maksadiyle hesaplanmıştır. 

22 Vilâyetler telefon masraflan : 
Bölgelerin telefon muhaberelerini temin maksadiyle artan iş hacmi ve ihtiyaç da göz 
önünde tutularak hesaplanmıştır. 

305 11 Kira bedeli (Merkez) : 
Umum müdürlüğün halen işgal etmekte olduğu binaların kira mukavelelerinin toplamı 
tesbit edilmek suretiyle kira tahsisatı teklif edilmiştir. 

12 Kira bedeli (Vilâyetler) : 
Bölgelerde kira ile tutulan şube binaları kira bedellerini karşılamak maksadiyle tek
lif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Giyim eşyası verilmesi icabedenlere verilecek ihtiyaç maddelerini temin etmek mak
sadiyle teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Senelik fiilî ödemeler ve harcırahlara yapılan % 25 zamlar nazarı dikkate alınmak su
retiyle hesabedilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Harcırahlara yapılan % 25 zamlar ve geçen yılların ödemeleri nazarı dikkate alına
rak hesaplanmıştır. 

(S. Sayısı: 50) 
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40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Fiilî ödemeler ve Türk parasının kıymetinin korunması hakkında alman karar ve yapı
lan tebliğler nazarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Mevcut 4 Amerikalı mütehassıs ile bunlara yardımcı personelin harcırah ve diğer 
masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

308 11 4598 sayılı Kanun gereğince ödene3ek tedavi masrafları ve harcırahları (Merkez) : 
Umum müdürlük merkez teşkilâtı memurlarından 4598 sayılı Kanuna tâbi olanlarm 
lüzumunda tedavilerini sağlamak maksadiyle senelik ihtiyaç da nazarı dikkate alına
rak hesaplanmıştır. 

12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahlan (Vilâyetler) : 
Bölgeler teşkilâtı memurlarından 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların lüzumunda teda
vilerini sağlamak maksadiyle ve senelik ihtiyaç da nazarı dikkate alınarak hesaplan
mıştır. 

310 6085 sayılı Trafik Kanununun 56 mc maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu : 
Faslı muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Tahsisat, umum müdürlüğün ağırlama masrafları ile 'kurum ve derneklere yapılacak 
yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

407 30 Geriverilecek paralar : 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü maddelerine göre gerİ7e-
riknesi icabeden paraları sağlamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

40 Mahkeme harçları : 
Mahkemelerde tahakkuk edip 1050 sayılı Kanunun 48 ve 74 ncü maddelerine göre 
ödenmesi icabeden masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları : 
Hakem, ilâm ücretleri, delil tesbiti, bilirkişi ücretleri, nihayetlenen dâvaların diğ^r 
tarafa ödenmek zaruretinde bıraktığı mahkeme masrafları ile mukaveleli avukat üc
retleri ve seyahat yollukları adedi artan dâva masraflarını karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 

425 10 öğrencilerin her çeşit masrafları : 
1958 yılında Amerika'ya gönderilen 5, Almanya'ya gönderilen 1 öğrenci ile 1959 yılında 
Amerika'ya gönderilen 3 öğrencinin masrafı: Amerika'da 1 öğrencinin masrafı 27 500 
liradır. 
Amerika 8 X 27 500 = 220 000 
Almanya 1 X 21 000= 21 C00 £ 

241 000 

425 20 öğrencilerin seçimi için. yapılan masraflar : 
Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin seçimi için yapılan ilân, imtihan komis
yonu üyelerine verilecek ücret ve diğer zaruri masraflar için de yeniden 20 nci 
madde açılarak 10 000 lira konulmuştur." 

(S. Sayısı: 50) 



450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Teknik Üniversite İnşaat Fakültesinde tahsilde bulunan talebelerin burs ve diğer mas
raflarını karşılamak maksadiyle Maarif Vekâletinden alman rakamlara göre bilhesap tesbit 
edilmiştir. 

451 10 Satmalına ve abone : 
İdari ve teknik servisler için alınacak yerli ve yabancı gazete ve kitap bedellerinin öden
mesini temin maksadiyle teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masrafları : 
Basın ve yayın mevzuunda ödenmesi gereken çeşitli masrafları karşılamak maksadiyle 
teklif edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere .gönderileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları : 
4489 sayılı Kanuna göre biri Amerika'da ikisi Almanya'da stajda bulunan 3 perso
nelin masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderüeceklerin harcırah 
ve masrafları : 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle gönderileceklerin yolluklariyle nakil vasıta
ları masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Umum Müdürlük, Fransa'da Milletlerarası daimî yol kongreleri, Paris'de Kilem Araş
tırma Enstitüsü Milletlerarası Köprü ve İnşaat Cemiyetinin İngiltere Kraliyet Teknik 
Araştırma Enstitüsünün, Büyük Britanya Yol İhtiyaçları ve Türkiye Köprü İnşaat 
Cemiyetinin tabiî üyesidir. Madde tahsisatı bunların katılma paylan toplamı olarak 
teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Karayolları Umum Müdürlüğü mevcut anlaşmalara göre CENTO Anlaşması, Avrupa Mü
nakalât Vekilleri, Cenevre ve Avrupa Ekonomi Konseyi Orta - Şark Yol Birliği Kongre 
ve konferanslarına iştirak etmek zaruretindedir. Madde tahsisatı bu maksatla teklif 
edilmiştir. 

10 Fuar umumi masrafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Sergi ve meşher umumi masrafları : 
1960 yılında açılacak Sanayi Sergisine iştirak zarureti dolayısiyle teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 
Alanya ve Polatlı projelerinde kurs göreceklerle, umumi hükümler dışında lisan kurs
larında öğreticilere verilecek ücretleri karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
1959 yılında tahakkuk edip senesi içinde ödenemiyen borçları karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. "* 

502 10 1955 - 1958 yılları borçları : 
""•' Sehestlçinde tahakkuk edip de ödenememiş olan borçları karşılamak maksadiyle teklif 

edilmiştir. 
20 1928 - 1954 yılları borçları : 

Seneleri içinde tahakkuk edip ödenemiyen borçların ödenebilmesi için teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı: 50) 
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Hükme bağlı borçlar : 
Yevmiye ile çalıştırılan bir kıs,m işçi erin Hafta Tatili Kanunundan istifade ettirilme
meleri sebebiyle, idare aleyhine açtıkları dâvaların işçiler lehine neticelenmesi borçların. 
icraya intikal etmiş olması sebebiyle 1956 ve 1957 yıllarında 1 000 000 liraya yakın 
bir miktar, 1958 bütçesinde de aynı maksatla 750 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Senesi içinde ödenen bu miktar ile mevzu halledilememiş, 1959 yılında 1 500 OCO lira 
ödenmiş ise de, yapılan incelemelere göre 1960 yılı içinde tahsisat teklifine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

YATIRIMLAR 

II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 

Yapım : 
Bu maddeye 1959 yılma nazaran 62 000 000 lira 
edilmiştir. 
Tahsisatın sureti hesabı aşağıda açıklanmıştır. 
1. Devam eden ihaleli yol yapımı 
2. Emanet yol yapımı 
3. Standart yollardaki noksanların ikmali 
4. Bitümlü kaplama 
5. Yol boyu inkişafı ve ağaçlandırma 
6. Devam eden şehir ve kasaba içi geçişleri-
7. istimlâk 
8. Devam eden köprü yapımı 
9. Emanet köprü yapımı 

10. Devam eden tesis yapımı 
11. Geçen yıllardan sâri malzeme 
12. Vâdesi gelen bonolar 

366 209 705 

Geçit yolları yapımı: 
Geçit yollarının arz ettiği önem doloyısiyle madde tahsisatı 4 500 000 lira artırıl
mak suretiyle 10 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
1. Devam eden geçit yolları 10 000 000 

Makina ve vasıtalar onarımı : 
Madde tahsisatı 5 099 072 li:*a noksanı ile 93 900 928 lira olarak teklif edilmiştir. 
Tahsisat aşağıda açıklanan kısımlara ayrılmıştır. 
1. Makina onarımı 49 000 000 
2. İkmal işleri 40 000 000 
3. Sâri malzeme taahhütleri 4 900 928 

93 900 928 

fazlası ile 366 209 705 lira teklif 

77 939 006 
47 000 000 
9 000 000 
34 000 000 
2. 000 000 
4 500 000 
30 000 000 
19 000 000 
C 000 000 
11 000 000 
15 770 699 
110 000 000 

(S. Sayısı: 50) 
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Satınalmacak makina ve vasıtalar: 
Satınalmacak makina ve vasıtalar için 30 171 627 lira noksanı ile 38 328 373 lira 
teklif edilmiştir. 
1. Satınalmacak makina 9 000 000 
2. Sâri mukaveleler için . 29 328 373 

38 328 373 

İstikşaf, etüd, aplikasyon : 
Madde tahsisatı olan 14 000 000 lira aşağıda yazılı hizmetlere tahsis edilecektir. 

1. Yol etüd, proje 2 907 000 
2. Araştırma 3 800 000 
3. Trafik 5 383 000 
4. Plânlama 1 160 000 
5. Köprü etüd proje 750 000 

14 000 000 

Sürekli onarmalar : 
Madde tahsisatı olan 46 000 000 lira aşağıda yazılı hizmetlere tahsis edilecektir. 

1. Yol onarımı 4 350 000 
2. Yol bakımı 41 650 000 

46 000 000 

Vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım. (Dağıtım ve harcama şekli Heyeti 
VeMlece belirtilir) : 
1959 yılında bu maddeye konulan 70 000 000 liralık tahsisat ihtiyacı karşılamadığından 
7371 sayılı Kanunla 30 000 000 liralık munzam tahsisat verilmişti. Sarf şekli tcra Ve
killeri Heyeti kararı ile belirtilecek olan tahsisatın vilâyet ve köy yolları ihtiyacının 
sağlanmasını teminen 370 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Umum. Müdürlük binası ve merkez lâboratuvar tesisleri : 

İhaleye çıkarılması mukarrer Umum Müdürlük lâboratuvarı ve merkez binası için 1960 
da sarfı mukarrer milktar tahminen 2 500 000 lira olacağı düşünülerek bu miktar teklif 
edilmiştir. 

Teknik hizmetliler muvakkat vazdi'e harcırahı : 
Senelik fiilî ödemeler ve nakil vasıtalarında yapılan ayarlamalar nazan dikkate alınmak 
suretiyle hesabedilmiştir. 

(S. Sayııı: 50) 
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f" ' " " GELİR GEREKÇESİ 

1. 5539 sayılı Kanunun 20 nei maddesine göre Hazineden alınacak para tutarı 110 000 000 lira 
olarak hesabedilmiş olmasından 1 nei «5539 sayılı Kanunun 20 nei maddesi gereğince Hazineden alı
nacak paralar» faslı 110 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

2. Karayolları Umum Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edebileceği gelir miktarı 2 150 001 
lira olarak tahmin edilmiş buna göre 3 neü «Teberru ve çeşitli varidat» faslı 1 lira, 4 neü «Menkul ve 
gayrimenkul mallar satış bedelleri» faslı 2 000 000 lira, 5 nei «Mütaahhitlere verilecek malzeme, alât, 
edevat, depo, arazi vesairenin kira bedelleri» faslı 50 000 lira, 6 ncı «Müteahhitlerden alınacak gecik
me ve sair tazminat ve müteahhitlerin irad kaydolunacak teminat akçeleri» faslı da 100 000 lira gelir 
teklif 'edilmiştir. 

3. Bu duruma göre gelir bütçesinin 2 nei faslını teşkil eden Hazineden yapılacak yardımı miktarı 
859 035 256 lira olacaktır. 

(S. Sayısı : 50) 
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Rapor 

U . 1 . 1960 

Bütçe Encümeni Reisliğine 
Karayolları Umum Müdürlüğünün faaliyetlerini ve bütçe rakamlarının tahlilini ilişikte sunmak

tayız. Bu hususta bâzı mütalâa, teklif ve temennilerimiz aşağıda arz olunmuştur. 

TEKLİF VE TEMENNİLER 

1. Karayollarının 1960 bütçesinde il ve köy yollan için kifayetli miktarda tahsisat konduğunu 
memnuniyetlle kaydetmek isleriz. 

2. il yolları inşaatının daha süratli bir tempo ile Karayollarına intikal etmesi millî servetin he
der olmaması bakımından çok lüzumludur. Aynı surette vilâyetlerce yapılmış olan yolların bakımı 
da geniş çapta Karayolları tarafından teruhde edilmelidir. 

3. Karayollarının tamir atelyeleri ile teknik yetiştirme kursları memnuniyet verici bir surette 
semereli neticeler vermektedirler. İllerin de bu faaliyetlerden istifade etmeleri cihetine gidilmelidir. 

4. Karayollarının, bâzı şehir ve kasabalarda yol güzrgâhları dolayısiyle imar işlerine yardımcı 
olduğunu zevkle müşahade etmekteyiz. 

5. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün ihtiyaçları için dış memleketlerden ithal edilen bilû
mum malzeme gümrükten muaf tutulduğu halde aynı vekâletin kardeş bir müessesesi olan Karayol
ları Umum Müdürlüğüne bu muafiyet tanınmamış bulunmaktadır. Gümrük masraf lan Umum Mü
dürlüğün bütçesini fuzuli yere yükseltmekle kalmayıp işlerin de çabuk intacına mâni olmaktadır. 
İdare bu durumu tashih etmek üzere 5539 sayılı Kuruluş Kanununa, gümrük ve sair vergi ve hisse
lerden muafiyeti temin edecek ek mevzuat vaz'ı için bir kanun tasansı sevk' etmiş olup bu tasarı
nın bir an evvel kanuniyet kesbetmesi çok şayanı arzudur. 

6. Halen vekâlet binasının bodrum katında gayrimüsait şartlar altında çalışan araştırma lâbo-
ratuvarmm müsait bir binaya taşınmasını faydalı ve hattâ zaruri görmekteyiz. 

7. Yapılan mühim ve sayısı kabank eserleri tanıtmak ve vatandaşlann yanna itimatlannı sağ
lamak için Karayollarının faaliyet göstermesi lâzımdır. Müesseseye bu imkânı temin etmek için 
451 nci Yayın masrafları faslında açılacak bir tanıtma maddesine 100 000 liralık Ödenek konmasını 
ve bu ödeneğin 781/50 tertibinden tenkisini arz ve teklif ederiz. 

8. 7399 sayılı Kanun gereğince veznedar ve kıymet muhafızlânna verilecek kasa tazminatına 
karşılık olarak, hesap neticesi bulunmuş olan 60 000 liranın yeniden açılacak 218 nci fasla konma
sını ve bu meblâğın 201 ne faslın 12 nci maddesinden tenkisini arz ve teklif ederiz. 

9. Ecnebi memleketlere yeniden 10 öğrenci gönderilebilmesi için 425 nci faslın 10 ncu madde
sine 179 000 lira ilâve edilerek bu meblâğ 781 nci faslın 50 nci maddesinden tenzil olunmalıdır. 

10. Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere Karayollan Kredi 
ve İstihlâk Kooperatifine 50 000 liralık bir tahsisat kabulünü ve 653 ncü fasla konacak bu meblâ
ğın da 781 nci faslın 50 nci maddesinden tenkisini arz ve teklif ederiz. 

Raportörler 

Çorum Mebusu Çorum Mebusu Konya Mebusu Siird Mebusu 
Hamdı Bulgurlu Yakup Gürsel Himmet ölçmen Baki Erden 

Sinob Mebusu Yozgad Mebusu 
Ömer özden Talât Alpay 

(S. Sayısı: 50 ) 
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A) UMUMÎ ÎZAHAT 

I • Çalışma esasları : 
Karayolları Umum Müdürlüğü, memleketin yol işlerini, muayyen prensip ve hedefler çerçevesi 

içinde ayrı ayrı bölümlerde mütalâa etmekte ve her iş bölümü için ana istikametlerini tâyin ede
rek mesaisini programlamaktır. Bu mesainin, başlıca 4 mevzu olarak hulâsa edilmesi mümkündür. 

1. Devlet sürat yolları : Bütün vilâyet merkezlerini birleştirecek şekilde ve memleketin böl-
gelerarası karayolu nakliyatının bel kemiğini teşkil eden 16 120 kilometrelik bir şebeke, Devlet 
yolları ağı arasından seçilerek yüksek proje standartlarına göre ve süratli ve emniyetli nakliyata 
imkân verecek tarzda inşa edilmektedir. 

2. Deflet geçit yolları : Halen takriben 26 810 kilometre tutan Devlet yolları ağından, yukarda 
bahsolunan 16 120 kilometrelik kısım çıktıktan sonra kalan 10 700 Mlometrelik, az trafikli yolların 
tamamında, her mevsimde geçit sağlanması için, fazla masrafa gidilmeksizin inşa ve ıslah işleri ta
mamlanarak bu yollarda normal bakım işlerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

3. îl yolları : Halen esas itibariyle vilâyetlerin inşa edip bakımını yapmakla mükellef olduğu, 
takriben 33 700 kilometre tutan il yolları ağlarından, mühim olan ve vilâyetlerce ele alınması şim
diye kadar mümkün olamamış bulunan yollar Umum Müdürlükçe inşa edilmekte ve bu yollar her 
yıl artan miktarda Umum Müdürlükçe bakım programına alınmaktadır. 

4. Köy yolları : îlk hedef olarak 150 bin kilometresinin tamamlanması icabeden ve halen tak
riben 50 bin kilometresi inşa edilmiş bulunan köy yolları ağnm kısa zamanda tekemmülü için köy 
yolları inşa programlarının hazırlanmasında vilâyetlerle sıkı bir iş birliği yapılmakta, gayenin ta
hakkuku için vilâyetlerin ihtiyaçlarına ,göre yol makinaleri tedarik ve tevzi edilmekte ve işleri ba
şarabilecek vasıfta teknik eleman yetiştirilmesi için vilâyetlere yardım edilmektedir. 

II - 1959 yılı çalışmalarının özeti : 
1. Devlet yollarında : 
1959 yılı içinde, şimdiye kadar derlenen bilgilere göre, 791 kilometresi ihale ve 325 kilometresi 

emanet olmak üzere 1 116 kilometre yeni yolun tesviyesi tamalannrştır. Gene 165 kilometresi ihale ve 
985 kilometresi emanet suretiyle 1 150 kilometre yolun temel tabakası ikmal edilmiştir. Tamamt 
emanet suretiyle yapılmakta olan asfaltlama işlerinde 1 276 kilometre sathî kaplama ve 132 kilo
metre rodmiks ve beton asfalt olmak üzere ceman 1 408 kilometre yol asfaltlanmıştr. Uzunlukları
nın yekûnu 1 184 metre tutan 38 aded büyük köprünün inşaatı tamamlanmıştır. 23 710 kilometre 
yolun normal bakımı ve 18 500 kilometre yolda kar mücadelesi yapılmıştır. 

2. îl yollarında : 
Gene şimdiye kadar gelen bilgilere göre, il yollan ağı üzerinde 1 742 kilometre tesviye, 1 478 

kilometre temel ve kaplama yapılmıştır. Köy yollarmdakiler de dâhil olmak üzere Umum Müdür
lükçe 29 aded 1 061 metre büyük köprünün yap:mı tamamlanmıştır. Vilâyet nafıa teşkilâtı tara
fından bakımı yapılan 16 422 kilometre yola ilâveten 7 658 kilometre yolun bakımı da Umum 
Müdürlük bakım teşkilâtı tarafından yapularak balkım altındaki mecmu il yollan uzunluğu 24 080 
kilometreye çııkanlmıştır. 2 000 kilometre kadar il yolunda da Umum Müdürlükçe ıkar temizli
ği yapılmıştır. 

3. Köy yollarında : 
Köy yollarında da 5 425 kilometre tesviye ve 1 091 kilometre temel ve kaplama işi SSfemıal edil

miştir. 1950 yılından beri yapılmakta olan çalşmalarla yollarımızda meydana gelen gelişmeyi 
tablo 1 de görmek kabildir. 

4. Şehir ve kasaba işleri : 
1959 yılında 82 şehir ve kasabanın içine rasrtlıyan yollar üzerinde çalışılmış ve bunlardan 44 

adedi tamamlanmıştır. Geri kalan 38 'adedinûn de 1960 da ikmaline çalışılacaktır. 

(S. Sayısı: 50) 
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,5. Eğitim işleri : 
Karayollarında teknik eleman yetiş$rilmıesi ve mevcut elemanların yeni usullerle ve yeni ma-

Mnalarm ioabettirdiği özel bilgilerle teçhizi için öteden beri devam etmekte olan eğitim program
lan cümlesinden olarak bu yıl da 3 184 kişi muhtelif süreli kurslara devam etmişlerdir. Bu kurs
ların, başladığı tarihkrden beri, devam 'eden personel adedıleri ile birlikte bir özeti tablo 2 de 
arz olunmuştur. 

IH - 1960 yılı program tasarısı : 
1. Devlet yolları : 
1960 bütçesi ile Devlet > ollarına ayrılan ödeneklerle, mevcut ihaleli işlerin devamına vo 

Umum Müdürlüğüm elinde mevcut rnıakima ve personelden faydalanılarak emanet suretiyle yapıl
makta olan standart yapım, geçit yolları yapımı, asfalt ve köprü işlerinin yürütülmesinle hi2İa 
devam olumacaktır. 

Bu yollara yapılaeaık masraflar, üzerindeki ağ"* trafiğin sağlıyacağı işletme tasarrufları 
sayesinde, kat kat faalasîyie memleket ekonomisine intikal edecektir. 

Sürat volları yadımı için evvelce hazırlanan 3 yıllık programa göre 1959 yılında 385 'kilomet
re ve 1960 yrhnda 289 kilometre yolun inşaatı ihaleye çıkarılacak şekilde projeleri ile bu pro
gramın dışında da ayrıoa 613 IMlom>etre yolun nrojeleri tamamlanmıştır, önümüzdeki yıllarda 
bu projelerin tahakkukuna çalışılacaktır. 

Verilen bütçenin imkânları dâhilinde tasarlanan programa göre önümüzdeki yılda Devlet 
yollarında yapi'lacak işlerin nevileri, proje adedleri. ve miktarları ile, tahsis olunacak paralar 
tablo 3 te sunulmuştur. 

2. ti ve köy volları : 
îl ve köv vollrirmın daha süratli olarak geliştirilmesi ve bunun tahaJkkukunda Karayolları 

Umum Müdürlüğünün daha faal rol alması hususundaki umumi arzuya uyıılarak geçen yıllara 
nazaran mühim bir ödenek ayrılan il ve köy yolları için Umum Müdürlükçe 1960 yılma aıit çak 
şümullü bir çalışıma programı derpiş olunm'akt.,idır. 

Umum Müdürlükçe bakım ve yapımı ele alınan il yollarının seçiminde, Devlet yoluna veya 
vilâvet merkezine bağlantısı olmıyan kaza ve nahiye yolları tercih edildiği gibi iktisadi ehemmi
yeti haiz yollara da programda yer verilmektedir. îl yolları ağlarımdan, halen Devlet bakımı-
na alınmamış olanların umumî bir envanteri yapılmış ve önem derecelerine ve yapıım imkânları
na pröre 5 yıllık bir program tasarısı 'hazırlanmıştır. Buma göre 5 sene sonunda bütün kaza ve 
nahiyelerin her mevsim geçit veren yollarla bağlanmasına ve bu ı olların tamamının bakımının 
Karavolları Umum Müdürlüğüne intikaline ç-ıhşilacaktır. 

1959 yılı başında yol bağlantısı olmıvan 51 kazanın 12 adedi bu yıl içinde ana yollara ve dolayı-
s'yle vilâvetlerine bağlanmıştır. Geri kalan 39 karamn ise 20 adedinin 1960 yılında yola kavuşması 
programlanmıştır. Bütçe durumu müsait olduğu takdirde 1962 yılı sonunda bütün kazalar yolla 
ballanmış olacaktır. Bütün nahiye merkezlerinin de 1964 sonuna kadar yola kavuşması hedef tu
tulmuştur. 

B) BÜTÇENİN TETKİKİ 

1. — (A/l) Cetveli (Cari masraflar) : 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1960 yılı cari masraflar bütçesi, geçen yıla nazaran mühteli? 

bölümlerde 14 986 217 lira fazlalık ve 10 064 367 lira noksanlık olmak üzere, netice itibariyle 
4 921 850 liralık artışla 28 246 251 lira olarak sunulmuştur. Başlıca noksan ve fazlalıklar ve bunla
rın sebepleri aşağıda izah olunmuştur. 

201/11, 201/12. Merkez ve vilâyetler memurları maaşlarında 1 774 475 lira fazlalık vardır. Bu 
artış 7244 sayılı Kanuna göre memur maaşlarındaki zamdan neş'et etmektedir. 

(S. Sayısı; 50) 
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202/11, 202/12. Merkez ve vilâyetler hizmetliler ücretlerinde 11 299 150 lira artma vardır.. Bu 

artma da aynı kanun sebebiyle meydana gelmektedir. 
203/11, 203/12. Merkez ve vilâyetler geçici hizmetliler ücretlerinde 8 793 838 lira azalma var

dır. Bu azalma, evvelce muvakkat kadroda çalıştırılan bâzı personelin daimî kadroya geçirilmesinden 
doğmaktadır. 

209/11, 209/12, 209/13. Emekli Sandığı ile ilgili ödemelerde 1 409 970 liralık artışın sebebi do 
maaş ve ücretlerdeki artışın bu fasla tesirinden ibarettir. 

304/11, 304/12, 304/21, 304/22. Posta, telgraf, telefon ücret ve masraflarındaki 117 300,liralık 
artış kısmen posta ücretlerindeki artıştan ve kısmen de iş hacminin çoğalmasından ileri gelmekte
dir. 

305/11. Merkez kira bedelinde 105 529 lira azalma görülmektedir. îl ve köy yollan teşkilâtı 
için tutulan dairelerin kira bedeli, mukavelesine göre 1959 da 2 yıllık olarak ödenmiş bulunması se
bebiyle 1960 tahsisatı 1959 a nazaran noksanlık arz etmiştir. 

307/10, 307/20. Daimî ve muvakkat vazife harcırahlarında 38 500 liralık artış harcırahlara ya
pılan % 25 zamdan doğmaktadır. 

307/40. Ecnebi memleketler harcırahı 60 000 lira fazlalıkla teklif edilmiştir. Dış seyahat yev
miyeleri hakkındaki en son karar ve emirler nazar: itibare alındığından geçen yıla nazaran tahsisatın 
artması icabetmiştir. 

307/50. Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları 
geçen yıla nazaran ,50 000 lira noksan olarak teklif edilmiştir. Bu azalma Umum Müdürlükte vazi
fe alan uzmanların sayısının 4 e inmiş olmasındandır. 

419. Mahkeme masraflarında 80 000 lira fazlalık vardır. Artan iş hacmi muvacehesinde bu 
Ödeneğin de artmlmaeı zaruri görülmüştür. 

425/10, 425/20. Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin masrafları için bütçeye, geçen yı
la nazaran 51 000 lira fazla ödenek konmuştur, ödeneğin hesabında Amerika'da bulunan 8 ve Al
il anya'da bulunan 1 öğrenci nazarı itibara alınmıştır. 

Diğer birkaç bölümde görülen ve 50 000 liranın dununda kalan artma ve eksilmeler burada zik
redilmemiş olup bütçe gerekçesinde izahı verildiğ' üzere ve âzami tasarrufa riayet edilerek, mevcut 
hizmetlerin karşılanması için lüzumlu asgari masraflar teklif edilmiş bulunmaktadır. 

H - A/2 Cetveli (Yatırımlar): 
781/10 — Yapım : Bu tertipten, Tablo 3 te gösterilen programın 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14 ve 21 nci sıra numaralarında gösterilen hizmetlerin tamamı ile 15 ve 20 nci sıra numaralarında 
gösterilen hizmetlerin bir kısmı ifa edilecektir. 

781/20 — Geçit yolları yapımı : Yukarda zikredilen programın 3 ve 4 ncü sıra numaralarında 
gösterilen yeni ve devam eden geçit yolları yapımının masrafları bu bölümden karşılanacaktır. 

781/30 — Makina ve vasıtalar onarımı : Umum Müdürlük makina parkının bakım ve onarımı ve 
yedek parça ve lâstik masrafları bu bölümden karşılanacaktır. 

781/40 — Satınalınacak makina ve vasıtalar : Geçen yıllarda sipariş edilen makinalar için 1960 
yılmdaı tediyesi gereken 29 328 373 liraya ilâveten yıl içinde yapılması zaruri bâzı yerli mubaya
alar için de 9 000 000 lira harcanacaktır. 

781/50 — İstikşaf, etüd, aplikasyon : Devlet yollarının her türlü etüd, istikşaf, proje, aplikas
yon ve istimlâkle ilgili fennî hizmetleriyle Karayolları haritalarının gerektirdiği masraflar bu mad
deden karşılanacaktır. 

781/60 — Sürekli onarmalar : Devlet yollarının her türlü bakım ve onarım masrafları (Tablo 
3 sıra numarası 6 ve 10) bu maddedeki ödenekle karşılanacaktır. 

781/70 — Vilâyet ve köy yollan yapımı ve yapımına yardım : Vekiller Heyetince ittihaz oluna
cak karar esaslarına göre sarf edilecektir. 

781/80 — Umum Müdürlük binası ve merkez lâboratuvar tesisleri : Tablo 3 teki 15 nci madde
de zikredilen tesisler meyanında bu bina ve lâboratuvar için 2 500 000 lira harcanacaktır. 

(S. Sayısı: 50 ) 
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782 — Teknik hizmetliler muvakkat vazife harcırahı : Geçen yıl olduğu gibi 1960 yılı için de 

2 500 000 lira ödenek teklif edilmektedir. 
III - Bütçenin tanziminden sonra tahaddüs eden masraflar : 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı bütçesinin tanziminden sonra tahaddüs eden ve 

bir kısmı kanun icabı olan aşağıdaki masrafların bütçeye ilâvesi zaruri bulunmaktadır. Tutarı 
389 000 lira olan bu masrafların bütçeye eklenmesi veya bu mümkün bulunmadığı takdirde diğer 
tertiplerden tenzil suretiyle karşılanması icabeder. 

1. Fasıl 218 - 7399 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 7399 sa
yılı Kanunla, 5539 sayılı. Karayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bir madde ilâvesi su
retiyle veznedar ve kıymet muhafızlarına kasa tazminatı verilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun, bütçenin tanziminden sonra ka,bul edilmiş bulunduğu için bütçe*teklifinde bu maksat.için 
tahsisat konulmamıştır. Veznedar ve kıymet muhafızlarına kasa tazminatı verilmesi kanunlaşmış 
olduğuna göre, kanuni olan tediyeyi karşılamak üzere (7399 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince ödenecek kasa tazminatı namı ile yeniden açılacak 218 nci fasla) 60 000 liralık bir tahsisat 
ilâvesi icabetmektedir. Buraya yapılan ilâvenin, 201/12 Vilâyetler maaşı maddesinden tenzil edil
mek suretiyle karşılanması mümkündür. 

2. Fasıl 425/10 - Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları : Tahsilde, 
Almanya'da 1 ve Amerika'da 8 olmak üzere 9 öğrenci vardır. 1960 yılında yeniden gönderilecek 
10 öğrenci için 179 000 lira tahsisat istenmişti. Bu tahsisat Maliye Vekâletince, yeni öğrenci gönde
rilmemesi mülâhazası ile kabul edilmemiştir. 

. Yeni öğrenci gönderilmemesi teknik eleman yetiştirilmesi için başlanılan faaliyetin inkıtaa uğ
raması gibi bir netice meydana getirecektir. 1960 malî yılında Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğünce de yeniden 15 öğrenci gönderilmesi derpiş edilmiş ve Maliye Vekâletince de bu maksat için 
tahsisat verilmiştir. Bu itibarla yeniden gönderilecek 10 öğrencinin gidiş masrafları ile, üniversi
tenin Şubat sömestrine katılacakların iki aylık masraflarını karşılamak üzere 425 nci faslın 10 
ncu maddesine 179 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. îlâve edilen 179 000 lira tahsisatın, 
781 nci faslın 50 nci maddesindeki etüd ödeneğinden tenzil edilerek karşılanması mümkündür. 

3. Fasıl 451/30 - Tanıtma masrafları : Memleketin her tarafında Umum Müdürlükçe meyda
na getirilen eserlerin halka yakından tanıtılması çok şayanı arzudur. Şimdiye kadar bütçeye böyle 
bir masraf için karşılık konmamakta olduğundan bu hizmet ifa edilememekte idi. Nafıa Vekâleti
nin diğer daireleri için de derpiş edilen bu nevi tanıtma hizmetlerine karşılık, 451 nci yayın mas
rafları faslında Tanıtma Masrafları adı ile yeniden açılacak maddeye 100 000 lira ödenek konul
ması teklif olunmaktadır. Bunun da 781/50 tertibinden karşılanması kabildir. 

4. Fasıl 653 - Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifine (Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine yardımda kullanılmak üzere): Maliye Vekâletinde olduğu gibi Nafıa Vekâleti, Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğü ve Karayolları Umum Müdürlüğünün mevcut İstihlâk kooperatifleri de 
memurlarına yemek verme işini faaliyetleri arasına almıştır. Bu itibarla Karayolları Umum Müdür
lüğü bütçesinde yeniden açılacak 653 ncü fasla bu maksat için 50 000 liralık bir tahsisat kabulü ye
rinde olacaktır. Bu miktarın, gene bütçenin 781 nci faslının 50 nci maddesinden tenzil edilmek su
retiyle karşılanması mümkündür. 

(S. Sapsf : 90) 



TABLO 1. — YILLAR İTİBARÎYLE YOL VE KÖPRÜ MEVCUDU VE HAR 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Devlet ve vilâyet yolları (Km.) 
1. Sert satıhlı yollar (As

falt ve emsali) 
2. Stabilize ve iyi maka

dam 
3. Her mevsim geçit ve

ren yollar (1+2) 
4. Bozuk -makadam 
5. Tesviye 
6. Ham yol 
7. Bakım altmdalri yol

lar 
8. Yüksek standartlı Dev

let yolu 
Köy yolları (Km.) : 
9. Tesviyesi yapılmış köy 

yolu 
10. Kaplaması yapılmış 

köy yolu 
11. Yapılmış mecmu köy 

yolu (9 + 10) 
Köprüler : 
12. 6 m. den "büyük köp

rü adedi 
13. 6 m. den ibüyük köp

rü uzunluğu (M.) 
Harcamalar (1 000 TL.) : 
14. Devlet yollarına 
15. Vilâyet- ve köy yol

larına 
16. Devlet (bütçesinden 

mecmu harcama (14+15) 

1.582 

13.522 

15.104 
7.275 

10.598 
11.926 

19.166 

814 

— 

— 

• — 

289 

13.617 

63.169 

— 

«3.169 

1.624 

15.841 

17.465 
6.449 

10.311 
12.555 

28.001 

1.280 

— 

— 

— 

312 

15.286 

61.928 

7.000 

68.928 

1.764 

17.984 

19.748 
5.389 

11.623 
12.488 

32.965 

1.806 

2.681 

472 

3.153 

357 

18.124 

84.113 

13.000 

97.113 

1.918 

20.656 

22.574 
3.907 

10.577 
12.743 

31.959 

2.367 

7.365 

1.614 

8.979 

471 

22.268 

133.918 

51.085 

183.003 

2.179 

22.304 

24.483 
3.353 
8.121 

14.307 

34.757 

3.299 

11.872 

3.357 

15.229 

576 
" 

25.901 

148.609 

61.031 

209.640 

2,152 

23.376 

25.528 
3.184 
8.068 

14.344 

36.968 

4.208 

16.119 

4.999 

21.118 

739 

31.115 

139.841 

51.373 

191.214 

2.904 

26.505 

29.409 
2.470 
8.956 

14.173 

39.652 

4.985 

19.307 

6.389 

25.696 

895 

37.957 

241.569 

73.620 

315.189 

3.74 

28.68 

32.42 
2,33 
8.85 

13.17 

40.49 

5.25 

25.58 

7.97 

33.56 

1.05 

43.15 

284.48 

82.37 

366.86 
17. Vilâyetler bütçesinden • 12.562 8.434 9.482 8.332 9.303 6.621 8.292 8.37 
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TABLO : 2 — KARAYOLLARI UMUM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURSLARI VE KATILAN 
PERSONEL ADEDLERİ 

Kurs mevzuu 

Amerika'da mühendislik ihtisası 
Makina işletme ve tamir kursları 
Yol yapımı ile ilgili kurslar 
Yol bakımı ile ilgili kurslar 
Asfalt kursları 
Malzeme lâboratuvarı ve araştırması 
Köy yolları teknisiyenliği 
Ambarcılık ve ikmal 
Etüd, proje ve istimlâk 
Trafik 
idari işler, muhasebe, lisan v. s. 

Toplam 

1950 

35 
566 
50 
113 
7 
17 
14 
22 
— 

87 

911 

1951 

3 
184 
— 
— 
17 
20 
40 
— 
— 

264 

1952 1953 1954 

31 — — 
228 
— 
— 
— 
— 
91 
— 
— 

350 

178 
11 
— 
. — 
83 
125 
— 
— 

31 

428 

405 
45 
38 
— 
3 

105 
— 
152 

1955 1956 

994 1404 
11 
12 
27 
4 

27 
81 
8 

175 
3 
21 
— 

51 
52 
24 

13 11 81 

761 1175 1811 

1957 

8 
538 
46 
26 
— 
60 

31 
11 
— 

720 

1958 

1 
698 
90 
320 
— 
232 

47 
24 

1959 

14 
1480 
20 
17 
31 
156 

10 
— 

6 1175 
76 281 

1494 3184 

lop
lara 

92 
6675 
448 
529 
103 
575 
375 
188 
320 
1213 
580 

11098 

(S, Sayısı: 50 ) 
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TABLO : 3 — DEVLET YOLLARI 1960 YILI PROGRAM ÖZETİ 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 
14 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Yapılacak işler 

Yollar : 
Devam eden ihaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Yeni geçit yollan 
Devam eden geçit yolları 
Standart yollardaki noksanların ik. 
Yol onarımı 
Bitümlü kaplama 
Yol boyu inkişafı ve ağaçlandırma 
Devam eden şehir ve kasaba içi geç. 
Yol bakımı 
İstimlâk 
Köprüler : 
Devam eden ihaleli köprü yapımı 
Yeni emanet köprü yapımı 
Devam eden emanet köprü yapımı 
Tesisler : 
Devam eden tesis yapımı 
Etüdler 
Makina : 
Makina onarımı 
ikmal 
Yeni makina 
Geçen yıllardan sâri malzeme ihale. 
Vâdesi gelen bonolar 
Geçici görev yolluğu 
A / l cetveli giderleri 

Üzerinde çalışılacak 
Proje 
adedi 

24 
28 
4 

19 
12 
23 

103 
28 
20 
— 
59 

142 
49 
26 

54 

— 
—. 
—. 
—. 
— 
— 

İş miktarı 

584 Km. 
1 555 

163 
1 441 

794 
— 

2 711 
— 
— 

23 782 
2 489 

6 352 
2 000 
1 457 

— 

— 
— 
—. 
—. 
— 
— 

Yekûn 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

M. 
» 
» 

Tahsisat 
(T. L.) 

77 939 006 
47 000 000 

1 665 000 
8 335 000 
9 000 000 
4 350 000 

34 000 000 
2 000 000 
4 500 000 

41 650 000 
30 000 000 

19 000 000 
3 000 000 
3 000 000 

13 500 000 
14 000 000 

49 000 000 
40 000 000 

9 000 000 
50 000 000 

110 000 000 
2 000 000 

28 246 251 

601 185 257 

(S. Sayısı : 50) 
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Bütçe Encümeni maabatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
- Esas No. 1/465 

Karar No. 26 

22 . 1 . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise ar
zı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 30 . X I . 1959 tarihli ve 71 -1017/2932 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Na
fıa Vekili, Karayolları Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1960 yılı 
bütçesini encümenimiz namına tetkik eden ra
portörlerimizin hazırlamış oldukları rapor mü
talâa edildikten ve Umum Müdürlüğün faaliyet 
sahasına, giren mevzular üzerinde sorulan sual
ler cevaplandırıldıktan ve Umum Müdürlüğün 
faaliyetine ait verilen izahat dinlendikten sonra 
bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçil
miştir. 

Umum Müdürlüğün 1960 yılı bütçesi, yatı
rım dışı masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) 
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
4 921 850 lira fazlasiyle 28 246 251 ve yatırım 
kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel ise yine 
330 229 301 lira fazlasiyle 942 939 006 lira ki ce
man 971 185 257 lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

(A / l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan inceleme sonunda 201 nci maaşlar 
faslının 11 nci merkez memurları maaşı madde
sinden 36 000 lira tenzil edilerek bütçenin tanzi
minden sonra Meclisi Âlice kabul olunan 7399 
sayılı Kanun gereğince veznedar, muhasip ve 
kıymet muhafızlarına verilecek kasa tazminatı 
karşılığı olarak yeniden açılan 218 nci fasla ay
nı miktar tahsisat vaz'edilmiş, 425 nci faslın 20 
nci öğrenci seçimi için yapılacak çeşitli masraf
lar maddesine mevzu tahsisatın sarf mahalli ol
madığı için tenzili ve memleketin her tarafında 
yapılan yol faaliyetinin halka tanıtılması mak-
sadiyle 451 nci yayın masrafları faslında açıla
cak bir maddeye 100 000 liranın ilâvesi hakkın
da raportörlerimiz tarafından vâki teklif yerin
de görülerek 451 nci fasılda açılan 30 ncu taıııt-

(S, S*yıw 

ma masrafları maddesine 100 000 lira ile memur 
ve hizmetlilere verilecek öğle yemeği için yeni
den açılan 601 nci fasla da 50 000 liranın konul
ması uygun görülmüş ve bu suretle (A/ l ) işa
retli cetvel yekûnu 28 386 251 lira olarak encü-
menimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan tet
kikler sonunda 781 nci faslın 50 nci istikşaf, etüd, 
aplikasyon maddesinden tasarrufu mümkün 
olan 140 00Ö lira tenzil edilmek suretiyle mez
kûr cetvel yekûnu da 942 799 006 lira olarak en-
cümenimizce tesbit ve kabul edlmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1960 yılı 
varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 335 151 151 lira fazlasiyle 
971 185 257 lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
teklif edilmiş olup bu varidat, 859 035 256 lirası 
Hazinece yapılacak yardımdan ve mütebakisi 
çeşitli gelir kaynaklarından terekkübetmektedir. 

(B) işaretli cetvelin fasılları üzerinde yapılan 
tetkikat sonunda mevzu tahsisatların sene için
de tahakkuk edeceği anlaşılmış olduğundan va
ridat cetveli Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi, metinde yapılan 
rakam değişikliğiyle ve müteakip maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı büt 
çe kanunu lâyihası merbultatı bulunan cetveller
le birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 

H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 
Ankara 

Reisvekili 
Muğla 

,2V. özsan 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bügin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz ' Söz hakkım mahfuz 

M. Akpınar 
50) 

O. Ali§iroğlu 
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Ankara 

Muhalifim 
/. Seçkin 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Aydın 
N. Celim 

Bolu 
S. Bilir 
Bursa 

H. Köymen 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Erzincan 

R. Bayındır 
Gazianteb 
E. Cenani 

Antalya 
K. Akmantar 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çankın 
Muhalifim 
F. Arkan 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 
H. Z. Tiğrel 

Edirne 
M. Sarol 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İstanbul 
N. Kırban 

İstanbul 
M. Şellefyan 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 

Kocaeli 
C. Tüziin 
Konya 

H. ölçmen 
Maraş 

Muhalifim 
E. Soysal 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Sinob 
ö. özen 
Yozgad 

T. Alpay 

Kastamonu 
N. Batur 
Kayseri 

Dış memleketlere gönderile
cek talebe tahsisatının kal

dırılmasına muhalifim 
0. Kavuncu 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Nevşehir 
N. önder 

Siird 
B. Erden 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Zonguldak 
T. Öktem 

(S. Sayısı: SÖ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 28 246 251 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 942 939 006 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 971 185 257 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdür
lüğünce 1960 bütçe yılında elde edilecek vari
dat çeşitlerinden herbirinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 
1960 bütçe yılında da devam olunur . 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdür
lüğü kuruluşu hakkındaki 11 . II . 1950 tarihli 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1960 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Karoylları Umum Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 28 386 251 lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 942 799 006 lira tahsisat veril
miştir. 

(S. Sayısı: 50) 
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1928 - 1958 yıllarına aidolup da Münasebet 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
/aman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü. kısım fasılları ile yatırım fasılları baki
yelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Karayolları Umum Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga 
edilen 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Kara
yolları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
fasla varidat, diğer taraftan (A/2) işaretli cet
velde mevcut tertiplere tahsisat kaydolunur. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesse
seleri tarafından yol, köprü ve benzeri işler 
yaptırılması maksadiyle Karayolları Umum 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak hususi bir fasla vari
dat, diğer taraftan (A/2) işaretli ectvelde açı
lacak özel bölümlere Maliye Vekâletince tah
sisat kaydolunur. 

Bu tahsisattan yılı içinde sarf edilmiyen 
kısım, ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları 
dairesinde varidat ve tahsisat kaydolunur. 

MADDE 11. — Bu Kanun 1 Mart 1960 ta
rihinden itibaren meridir . 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

B. E. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. 

MADDE 12. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı: 60.) 
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Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekil Vekili 
T. İleri 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
/ / . Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 
îmar ve îskân Vekili 

M. Berk 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mu. Vekili 

Dr. L. Ktrdar 
Ziraat Vekili 

N. Ükmen 
Çalışma Vekili 

H. Şaman 
Basın - Yayın ve T. V. ^ 

H. Şaman 
Koordinasyon Vekili 

8. Ataman 

(S . Şayia : 60 ) 
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Tahsisatın 

inci hısım -
masraflı 

A/ l -

nev*i 

Personel 
un 

- 2 6 -
CETVELÎ 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe " Encümence 

istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev*i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
IVTaaslar 

11 Merkez memurları maaşı 1 255 025 2 031 600 1 995 600 
12 Vilâyetler memurları mnaşı 2 266 100 3 264 000 3 264 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 3 521 127 5 295 602 5 259 602 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 889 125 4 477 800 4 477 800 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 3 225 325 11935 800 11935 800 

Fasıl yekûnu 5 114 450 16 413 600 16 413 600 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 2 000 000 465 600 465 600 
12 Vilâyetler geçici hizn-etlileri 

ücreti 8 400 038 1 140 '600 1 140 600 

Fasıl yekûnu 10 400 038 1 606 200 1 606 200 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlat 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

19 000 

50 000 

5 000 

19 000 

50 000 

5 000 

19 000 

, 50 000 

5 000 

(Ş. Sayısı: 50) 
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F. M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüro 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasü yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
3 000 

95 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
* 3 000 

( 9 5 000 
, ' , , l l ' l , . 1 • • 1 ' 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
3 000 

95 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı-

12 
13 
14 
15 

210 
218 

301 

10 
20 
30 
40 

lığı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
7399 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

335 263 
60 957 
50 000 
20 000 
10 000 

476 220 

2 100 

0 

19 610 435 

19 500 
6 000 
8 750 

19 500 

1 411 098 
217 092 
228 000 
20 000 
10 000 

1 886 190 

4 200 

0 

25 302 292 

19 500 
6 000 
8 750 

19 500 

1 411 098 
217 092 
228 000 
20 000 
10 000 

1 886 190 

4 200 

36 000 

25 302 292 

- *- ' " ; - ¥ • • • • * 

19 500 
6 000 
8 750 

19 500 
(S. Sayısı: 50) 



20 

M. 

50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

23 000 
35 000 

111 750 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

22 000 
21 000 

104 000 

1960 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 
40 000 

133 750 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

33 000 
35 000 ' 

129 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

40 000 
40 000 

133 750 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

33 000 
35 000 

129 000 

Basılı kâğıt ve defterler 19 500 19 500 19 500 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 30 000 45 000 45 000 

12 Vilâyetler posta ve telpraf üc
retleri 33 000 49 500 49 500 

21 Merkez telefon masrafları 110 000 176 000 176 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 33 000 52 800 52 800 

Fasıl yekûnu 206 000 323 300 323 300 

Kira bedeli 
11 Merkez 376 213 270 684 270 684 
12 Vilâyetler 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 381 213 275 684 275 684 

Giyecekler 5 000 5 000 5 000 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 105 000 131 000 131 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 50 000 62 500 62 500 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 40 000 100 000 100 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 125 000 75 000 75 000 

Fasıl yekûnu 320 000 368 500 368 500 

( S. Sayısı : 50 ) 



29 

F. M. 

308 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 500 
16 500 

24 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümonce 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
20 000 

30 000 

10 000 
20 000 

30 000 
3 = 5 = = = = = = 

310 6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 

Fasıl yekûnu 200 OOO 251 000 

Muhafazasına lüzum kalımyan 
evrak ve vesaikin imha edil 
mesi hakkında 6696 sayılı Ka-

Üçüncü kısım yekûnu 1 171 464 1 284 735 1 284 735 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 12 000 12 000 12 000 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 
40 

419 

425 

O 
0 

Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Pasıl yekûnu = 

Mahkeme masraflan 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 

* öğrenci masrafları 
öğrenci seçimi için yapılacak 
çeşitli masraflar 

10 000 
20 000 

30 000 

420 000 

0 
200 000 

0 

10 000 
20 000 

30 000 

500 000 

0 
241 000 

10 000 

10 000 
20 000 

30 000 

500 000 

241 000 
0 

0 

(S. Sayısı : 50) 
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M. Tahsisatın nev'i 

nun gereğince teşekkül edecek 
. komisyon azalarına verilecek 

ücretler ve bu kanun gereğin 
ce yapılacak hizmetler karşı
lığı 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
Yayın ve- tanıtma masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 
30 Tanıtma masrafları 

Fasıl yekuna 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ib 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan fa.* dalanıl-
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 

Fasıl yekûna 

Milletlerarası münasefcstlerm 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin hereırah ve 
masrafları 

0 1959 yılında Cenubi - Ameri
ka'nın Rio de Janeire şehrin
de Coplanacak milletl^rarasi 
köprü ve yol inşaatına komita 
olarak gidecek heyeHn her 
türlü. masrafları 

Faşü yekûna 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 000 0 0 

25 000 25 000 25 000 

4 000 4 000 4 000 
1 000 1 000 1 000 

0 0 100 000 

5 000 5 000 105 000 

41 000 41 000 41 000 

90 000 120 000 120 00ü 

131 0C0 161 000 161 000 

1 500 2 500 2 500 

15 000 40 000 40 000 

85 000 0 0 

101 500 42 500 42 500 

(S. Sayısı: 50) 
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F. M. 

458 

10 
20 

476 

Tahsisatın nev'i 

Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

50 000 

50 001 

20 000 

1 024 501 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 

50 000 

50 001 

30 000 

1 106 501 

1 

50 000 

50 001 

30 000 

1 196 501 

Beşinci kısım - Borçlar l L „ i - > ^ ; . ' • • „ . ; '••_ 

501 Geçen yıl borçları 15 000 25 000 25 000 
502 F"1^ yıJi°r borçlan • 

10 1955 - 1958 yılları borçları 3 000 3 000 3 000 
20 1928 - 1954 » » 1 24 723 24 723 

505 Hükme bağlı borçlar 

Fasıl yekûnu 

rçlar 

kısım yekûnu 

3 001 

1 500 000 

1 518 001 

27 723 

500 000 

552 723 

27 723 

500 000 

552 723 

Altıncı kısım - Yardımlar *. 

001 Memur ve hizmetlilere verile
cek öğle yemeği için Yardım 
Sandığına 0 0 50 000 

Altıncı kısım yekûnu 0 0 50 000 

( S. Sayısı: 50 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMİ YEKİ 

A/2 -

Yatırımlar 

" 3 > • 

&N 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

19 610 435 
1 171 464 
1 024 501 
1 518 001 

0 

23 324 401 

CETVELİ 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 302 292 
1 284 735 
1 106 501 

552 723 
0 

28 246 251 

25 302 292 
1 284 735 
1 196 501 

552 723 
50 000 

28 386 251 

*H 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yollar, köprüler ve binalar 
10 Yapım 
20 Geçit yolları yapımı 
30 Makina ve vasıtalar onarımı 
40 Satmahnacak makina ve vası

talar 
50 İstikşaf, etüd, aplikasyon 
60 Sürekli onarmalar 
70 Vilâyet ve köy yolları yapımı 

ve yapımına yardım (Dağıtım 
ve harcama şekli Heyeti Veki-
lece belirtilir) 

80 Umum Müdürlük binası ve 
merkez lâboratuvar tesisleri 

304 209 705 366 209 705 
5 500 000 10 000 000 
99 000 000 93 900 928 

68 500 000 
17 000 000 
44 000 000 

38 328 373 
14 000 000 
46 000 000 

366 209 705 
10 000 000 
93 900 928 

38 328 373 
13 860 000 
46 000 000 

70 000 000 370 000 000 370 000 000 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Fasıl yekûnu 610 709 705 940 939 006 940 799 006 

Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 2000000 2000000 2 000-000 

Yatırımlar yekûnu 612 709 705 942 939 006 942 799 006 

( S. Sayısı : 50 ) 
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B - CETVELİ 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin eddlen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 
Hazineden yardım 
Teberrular ve çeşitli varidat 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 
Mütaahhitlere verilecek mal
zeme, alât, edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 50 000 50 000 50 000 
Müteahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 100 000 100 000 100 000 

100 000 000 
533 884 105 

1 

2 000 000 

110 000 000 
859 035 256 

1 

2 000 000 

110 000 000 
859 035 256 

1 

2 000 000 

UMUM YEKÛN 636 034 106 971 185 257 971 185 257 

O - CETVELİ 

Tarihi 

11.11.1950 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu 
mad4eşj 

(S. Sayısı: 50) • 
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3-. Memuriyetin nev'i 

Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memura 
Yedek Parça Talep ve Tevzii 
Memuru 
Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 

6 Başodacı 
Odacı 

Evrak Tesellüm 

Evrak Tesellüm 

Evrak Tesellüm 

Evrak Tesellüm 

-

VİLAYETLER 

1 Baştekndsiyen 
Teknisiyen 

» 
» 

Makinist 
Malkina Enspektörü 
Makitıa Operatörü 

» 
» 

» 
» 

Fenni Tesisatçı 
Maliyet Teknisiyeni 

» 
» 
» 

Hesapçı 
» 
» 
» 
» 

- J " Deslnatör 
2 Usta "' 

» 
» 

» 
» 
» 

Makina Tamircisi 
3 Santral Memuru 

» » 

Aded 

1 

7 

5 

0 

3 

2 

3 
1 
2 

513 

25 
20 
5 
5 
6 

10 
10 
2 
4 
1 
2 
4 

16 
13 
7 
4 

14 
31 

A9 
3 
8 
4 

- 5 
4 
2 
4 

- » — . 
Ücret 

600 

500 

450 

500 

450 

400 

350 
300 
250 

1 250 • 
1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 250 
r250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 250 

950 
700 
800 
500 
450 

G. Memuriyetin nev'i 

> » 
» » 

Sağlık Memuru 
» » 
*'. » 
» » 

4 Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 

5 Atelye Şefi 
Ekip Şefi 
Memur 

» 

» 
» 
» 

Mutemet 
» 

^ 
» 
» 

Dosya Tasnif Şefi 
» » » 

Dosya ve Kayıt Memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Arşivci 
» 
» 
» 
» 

Kart Memuru 
» . .. ~~» 
» » 
» > 
» » 

Aded 

4 
3 
1 
5 

12 
10 
5 

25 
53 
10 
10 
1 

43 
10 
45 
26 
42 
40 
50 
65 
10 
10 
5 
6 
2 
6 

14 
32 U M 

5 
10 
1 
1 
3 

32 
72 
13 
17 
8 
3 
2 ; 
7 . 
2 
2 
1 

22 -
27 ., 

6 
6 

Ücret 

400 
350 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

1 250 
1 250 
1 250 
1 J00 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
950 
800 
600 
500 
450 
400 
350 

1 100 
950 
600 
500 

•450 
400 
350 
300 
600 
500 
450 
400 

^350 
600 
500 
450 
400 
350 

( S. Sayısı : 50 ) 



Memuriyetin nev'i 

Kütüphane Memuru 
» 
» 
» 
» 

ıMin 

» 
» 
» 
» 

Memuru 

Amibar Memuru 

Ambar Memuru Yardımcısı 
» » » 
» » » 

Ambar Memuru Yardımcısı 
Maikina Sicil Memuru 

•» » » 
» » » 

Maliyet Memuru 
» » 
» » 
» » 

Tapu Kavut Muhafızı 

» » » 
Daire Memuru 

Teslim Alma ve Gönderme 
Memuru 
Teslim Alma ve Gönderme 
Memuru 
Teslim Alma ve Gönderme 
Memuru 
Yedek Parça Talep ve Tevzi 

Aded 

2 
3 
4 
4 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
8 

25 
120 
10 

8 
6 
2 

11 
45 

7 
18 
3 
3 

11 

2 
3 
7 

17 
2 
2 
1 
2 
5 
6 
3 
3 
2 
8 
1 

4 

2 

1 

— 36 — 
Ücret 

700 
800 
500 
450 
400 
500 
450 
400 
850 
300 
600 

. 500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
450 
400 
350 
600 
500 
450 

700 
600 
500 
150 
400 
350 
300 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
400 

500 

450 

350 

G. Memuriyetin ı 

Memuru 
Yedek Parça Talep 
Memuru 
Yedek Parça Talep 
Memuru 
Yedek Parça Talep 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 
Takip ve 
Memuru 

Evrak 
__ 

Evrak 

Evrak 

Evrak 

Evrak 

Evrak 

İrtibat Memuru 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Muamelât Memuru 
» 
» 
» 
» 

Müvezzi 
» 
» 

6 Bekçi 
Hademe 
Başodacı 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

ıev'i 

ve Tevzi 

ve Tevzi 

ve Tevzi 

Tesellüm' 

Tesellüm 

Tesellüm 

Tesellüm 

Tesellüm 

Tesellüm 

7 Muayene ve îimitdhan Komis
yon Üyesi 
Muayene ve îmıüihan Komis
yon Üyesi 
Muayene ve îmMhan Komis
yon Üyesi 
Muayene ve İmtihan Komis
yon Üyesi 
Muayene ve îmtl ıan Komis
yon Üyesi 

Aded 

1 

.. 10 

5 

1 

1 

4 

7 

3 

2 

4 
2 
3 
4 
2 

10 
15 
20 
20 
3 
6 
3 
2 
5 
5 
2 
3 
6 
1 

1 

3 

10 

56 

11 

ücret 

600 

500 

450 

350 

700 
• 

500 

450 

400 

350 

300 
800 
•oo 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
450 
400 
350 
300 
250 
450 
400 
350 
300 

800 

700 

600 

500 

450 

(S. Sayısı ; 50) 



G. Memuriyetin nev'i 

Trafikçi 

» 
» 

£ - CETVI 
F. M. Tahsise 

Aded 

2 
4 
2 
2 

1630 

ÎLÎ 

itin nev'i 

Ücret 

500 
400 
350 
300 

203 11 Merkez geçM hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliter ücreti 

G - CETVELİ 

D. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
S 
9 

10 
12 
13 

Kanun 

Memuriyetin nev'i 

No. 

1 1 . 2 .1950 5539 Karayolları Umum Müdürlüğü Kanunu
nun gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 33 n«ü maddesi 

L - CETVELİ 
Aded Aylık \ D. 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Y. Müh., Müh. veya Fen Me. 
» » » » » 
» » » » » 
» » s> » » 
s> » » » » 
» » » » » 

Ressam (îhıt. Mev.) 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

15 
20 
14 
12 
6 
6 
2 
3 
3 
2 
3 
3 

89 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
400 
350 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

5 Y. Müh., Müh. veya Fen Me. 
(Iht. Mev.) 

6 Y. Müh. Müh. veya Fen Me. 
7 » » » » . » 
8 » » » » » 
9 » » .» » » 

10 » » » » » 
11 Mühendis veya Fen Memuru 
12 » » » » 
9 Ressam 

12 Memur 
13 » 
14 » 

5 
35 
57 
63 
71 
35 
30 
25 
7 
1 
9 
5 

343 
: 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
600 
400 
350 
300 

(8. Sayın; W): 



- â â -

R CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetveli formülü 
bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 407 - Madde 40 — Mahkeme Hardan 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek, hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri, delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri ve sonunçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
Ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 427 — Pasif korunma her türlü masrafları 
3502 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddelerinin gerekli kıldığı her türlü masraflar 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 30 — Tanıtma masrafları 

Yapılmış ve yapılmakta olan Karayolları ve köprüleri ve diğer tesisleri tanıtmak maksadiyle 
davet edileceklere yapılması icabeden her türlü masraflar : 

a) İnşaat mahallerine gitmek için lüzumlu her çeşit nakil vasıtalarının kiralanması, 
b) Kara, deniz ve hava nakil vasıtaları bilet ücretleri, 
c) Davetlilerin ibate ve iaşeleriyle izaz ve ik ramları için lüzumlu her çeşit yiyecek ve içecek 

masrafları, 
d) Davetlilere dağıtılacak broşür ve fotoğraf gibi küçük hediyelerin bastırılması ve satmalın-

ması, 
e) Cemiyet ve teşekküllerin 10 kişiden aşağı olmamak üzere toplu olarak yapacakları seya

hat masraflarına vekâletçe tesbit edilecek miktarlarda yardımda bulunmak. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Umumi hükümler dışında lisan kurslarında öğreticilere verilecek ücretler. 

Fasıl 781 — Yollar ve köprüler ve binalar 
Madde 10 — Yapım 

Madde 20 — Geçit yolları yapımı 
Ihaleten yaptırılan işlerde mütaahhitlere ödenecek istihkaklar, bu işlerin yapım, keşif, kontrol 

ve sair hizmetlerinde çalıştırılan işçi gündelikleri, emaneten yapılan yol, bitümlü kaplama, köprü 
ve tünellerle bunlara ait tesislerin yapılması onarılması ve bunlar üzerinde gerekli trafik emniyeti 
tesislerinin kurulması masrafları ile bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lan işçi gündelikleri kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle mas
raflar. 

Ihaleten ve emaneten yaptırılan yol, bitümlü kaplama, köprü, tünel ve tesis işlerinde kullanılan 
bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kulla
nılacak her nevi malzeme, alet ve vasıtalarla yapım işleriyle ilgili sair vasıta ve malzemenin, lâs
tiklerin satınalınması ve bunların gümrük masrafları, kiralanması nakil ve muhafazası ile bunların 
'kullanılması ve tamirlerine ait masraflar, akar yakıt ihtiyacı, bilûmum vergi ve resimlerle 2256 

(S. Sayısı: 60) 



sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belelediye payları karşılığı, ardiye ve sigorta ücretleri; 
Yapım işlerinde kullanılan her türlü makine ve malzemelerin taşınma, kurulma, sökülme ve ko

runmalarına ait her türlü masraflar, işçilerin giyi ıı ve bu işçilerin barındırılması için lüzumlu tesisler, 
kantinlerin demirbaş eşyası, bürolar dışında kalan binalarla iş yerlerinin kira bedelleri, bunların 
ısıtma, aydınlatma,, demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kurma ve ko
nuşma ücretleri, her türlü basın masrafları, basın ve yayın ücretleri, tören masrafları, yapım işleri 
için kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalına, kurma v # işletme masrafları, plâka ücretleri, 
istimlâk veya muvakkat işgal ve tazminat bedelleri 6830 sayılı Kanunun tatbikinin gerektirdiği bütün 
masraflar ve bu işlerde çalıştırılacak bilirkişi ücret ve masrafları, tapu hare ve masrafları, ilk sıhhi 
yardım malzemesi, anlaşmaları gereğince Amerikan Yardım İdaresince memleketimizde bulundurulan 
yol uzman hayetmin gerektirdiği her türlü masraflar.. 

203 neü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 30. — Makine ve vasıta onarımı 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin yapım, bakım ve işletme işlerine mahsus bilûmum taşıt yol makiuesi 

ve sair vasıtalarla bunların tamir edildikleri atelye lerdeki bilûmum makinelerin onarılması ve yenilen
mesi için lüzumlu yedek parça, lâstik ve her türlü malzemelerin satmalınması ve bunların muayene, .am
balaj, naikil; sigorta, Gümrük Resmi, ardiye ve muhafaza masraf lan ve sair bütün vergi, resim ve harçlar 
ile 2256 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrüklerde alınacak belediye payları karşılığı ve bu işle
rin ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barın
dırma masrafları ile kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, 
atelye ve garajların demirbaş, tenvir ve teshin masrafları, anlaşmaları gereğince Amerikan Yardım 
İdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, su, 
elektrik, akar yakıt, kırtasiye, her türlü matbaa işUvi ve saire gibi bilcümle işletme masrafları. 

203 neü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden İş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 40. — Satmalmacak makine ve vasıtalar 
Yol, köprü, tünel ve tesisleri etüd, yapım, bakım ve işletmesi için lüzumlu her türlü makina, 

vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye ve lâboratuvar, makina ve tezgâhlan alet ve avadanlıklar satm
alınması muayene, ambalaj, nakil, sigorta, Gümrük Resmi, ardiye muhafaza masrafları, 2256 sa
yılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı ve bu işlerin ifa, keşif, kabul 
ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barındırma masrafları ila 
kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masrafları. 

203 neü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden İş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 50. — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin bilûmum etüd, plânlama, trafik emniyeti, araştırma, istikşaf, 

etüd, aplikasyon ve her türlü proje ihzari işleriyle istimlâk veya muvakkat işgal işlerine ait etüd, 
istikşaf, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, ihaleten yaptırılan etüd 
işlerinde mütaahhitlere ödenecek istihkaklarla bu işleri ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde ça
lıştırılan işçi gündelikleri kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle 
masraflar, müşavir, mühendislik ve uzmanlık hizmetleriyle .Amerikan Yardım İdaresince memle
ketimizde bulunduralan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, gerek ihaleten yap
tırılan etüd işlerinin kontrolunda ve gerekse emaneten yaptırılan etüd işlerinde, lâboratuvarlarda, 
trafik emniyeti işlerinde kullanılan.bilcümle malzeme, makina ve geometri aletleri, tersim, teksir, 
tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makina ve malzeme aletleri, vasıtalarla 
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— 40 — 
etüd, tahlil. ve . trafik emniyeti işleriyle ilgili sair malzemelerin satmalmması, kiralanması, nakil 
ve muhafazası, bunların kullanılması ve tamirlerine ait bilcümle masraflar, muayene, Gümrük Res
mi, sigorta, ardiye ücret ve masrafları 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beledi-
ye payları karşılığı, etüd işlerinde kullanılan her türlü makina ve malzemelerin taşınması, kurul
ma ve sökülme ve korunmalarına ait her türlü masraflar, giyim, barındırma, tenvir ve teshin, ba
sın ve yayın masrafları, etüd işlerinde kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalmması, kurma 
ve işletme masrafları, emaneten yapılan etüd işlerinde çalışan geçici teşkilât için gerekli demirbaş, 
aydınlatma, ısıtma ve kira masrafları, havadan karadan ve sudan istikşaf işlerinde lüzumlu her 
türlü gereç ve vasıtaların satmalına bedelleri. 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden iş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 60. — Sürekli onarmalar 
Yol, köprü, tünel ve tesislerle trafik emniyeti tesislerinin bakılması, tamirleri ve yolların 

ağaçlandırılması masraflariyle bu işleri ifa, kontrol ve sair hizmetlerinde çalışan işçi gün
delikleri, kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam etliği bilûmum masraflar, ba
kım ve ağaçlandırma işlerinde kullanılacak bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, 
tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak h er nevi makina, malzeme alet ve vasıtalarla ba
kım işleriyle ilgili sair malzemelerin satmalmması, kiralanması, keşif, nakil, muayene, ambalaj ve muha
fazası ile bunların kullanılması ve tamirlerine ait masraflarla bilûmum vergi ve resimler, sigor
ta, ardiye masrafları 2256 sayılı Kanun gereğince Gümrük Resmi ve gümrüklerce alınacak be
lediye payları karşılığı bakım ve ağaçlandırma içlerinde kullanılan her türlü makina, vasıta ve 
malzemelerin taşınması, kurulma ve sökülme, Korunmalarına ait her türlü masraflar, makina, vası
ta ve malzemelerin akar yakıt ve işletme masrafları, bakım işlerinde çalışanların giyim ve barın
dırma masrafları ile basın ve yayın masrafları, bakım işleri için kullanılacak telli ve telsiz mu
habere cihazlarını satmalma, kurma ve işletme masrafları, bakım evlerinin demirbaş, aydınlatma, 
ısıtma ve kira masrafları, kar siperleri, karla savaş har türlü masrafları. 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 80 — Umum müdürlük b'nası ve merkez lâboratuvar tesisleri 
Umumi bütçedeki 741 nci yapı işleri ve esaslı onarmalar formülündeki esaslar uygulanır. 

Fasıl 782. — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 
Keşif, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahatlerindeki harcırahları bu ter

tipten verilir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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İ1. M. Tahsisatın nevi Memuriyetin nevi 

Teknik arşivci 
» » 

Arşivci 

» 
Kartçı 

» 
» 

Mutemet 

Makina sicil memuru 
» » » 

Yedek parça talep ve tevzi 
memuru 
Yedek parça talep ve tevzi 
memuru 
Yedek parça talep ve tevzi 
memuru 
Basın memuru 
Tashihçi 
Kütüphane memura 
Dosya ve kayıt memuru 

» » > 
Takip ve evrak tesellüm me
muru 
Takip ve evrak tesellüm me
muru 
Takip ve evrak tesellüm me
muru 
Takip ve evrak tesellüm me
muru 
Takip ve evrak tesellüm me
muru 
Kantin memuru 
Ambar memuru 

» » * 
Ambar memuru yardımcısı 

Aded 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Lira K. Ay Lira 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

700 
600 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
350 
500 
450 
400 
600 
500 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

8 400 
7 200 
7 200 
6 000 
10 800 
18 000 
32 400 
4 800 
12 600 
6 000 
5 400 
4 800 
7 200 
18 000 

600 

500 

12 

12 

7 200 

42 000 

5 
1 
1 
1 
5 
19 
1 
7 
2 

2 

3 

2 

3 

3 
1 
4 
3 
6 
2 

450 
450 
500 
500 
600 
450 
400 
350 
300 

500 

450 

400 

350 

* 300 
500 
500 
450 
450 
350 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

27 000 
5 400 
6 000 
6 000 
36 000 
102 600 
4 800 
29 400 
7 200 

12 000 

16 200 

9 600 

12 600 

10 800 
6 000 
24 000 
16 200 
32 400 
8 400 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

- 4 3 

Memuriyetin nev'i 

Öizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K Ay Lira K. 

Hemşire 
Telefon santral 

» » 

' 

Barem içi : 
Avukat 

» 
» 
» 

Doktor 
Mütercim 

memura 
» 

Yekûn 

(•) 
<•) 

(*) 

Yekûn 

1 
1 
2 

292 

1 
1 
1 
2 
3 
4 

12 

600 
500 
450 

1.500 
1 500 
1 750 
1 100 

600 
1 750 

12 
12 
12 

12 
7 
5 

12 
12 
5 

7 200 
6 000 

10 800 

2101 800 

18 000 
10 500 
8 750 

26 400 
21 600 
35 000 

1£0 250 

2 222 050 
2 222 050 

222 050 Senesi içindeki tasarruftan karşılanacak miktar 

2 000 000 Bütçe ile verilen tahsisat 

(*) îcra Vekilleri Heyetinin 8. X. 1959 tarih m 4/12269 sayılı karart üe kabuk edilmiştir. 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı (E) cetveli kadroları 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metliler ücreti 

» 

» 

• 

Memuriyetin nev'i 

Basteknisiyen (Mühendis) 
Basteknisiyen 
Makina enspektörü 
Makina operatörü 
Organizatör 
Dosya tasnif şefi 
Makina operatörü 

» » 
Fennî tesisatçı 
Mutemet 
Dosya tasnif şefi 
Mutemet 
Makina tamircisi 
Alet operatörü 
Mutemet 
Teslim alma ve gönderme me
muru 
Teslim alma ve gönderme me
muru 
Sürveyan ve puvantör 

Teslim alma ve gönderme me
muru 
Maliyet teknisiyeni 

» » 
» » 
» » 

Hesapçı 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 

Arşivci 
» 
y> 

Aded 

2 
36 
15 
12 
2 
1 
3 
5 
2 
8 
1 
2 
5 
1 
2 

4 

2 
1 
3 

1 
3 
5 

18 
14 
7 
5 

15 
33 
22 
5 

24 
53 
10 
10 
1 
3 
2 
7 

Beheri 
Lira K. 

1 750 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
800 
700 
600 

500 

450 
450 
400 

350 
800 
700 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
450 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K, 

42 000 
540 000 
225 000 
180 000 
30 000 
13 200 
39 600 
57 000 
22 800 
91 200 
11 400 
19 200 
48 000 

8 400 
14 400 

24 000 

10 800 
5 400 

14 400 

4 200 
28 800 
42 000 

108 000 
75 600 
67 200 
4.İ 000 

108 000 
198 000 
118 800 
36 000 

144 000 
286 200 

48 000 
42 000 

3 600 
21 600 
12 000 
37 800 
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. 
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Memuriyetin nev'i 

Ar§dvci 
» 

Mutemet 
» 
» 
» 
» 

Makina sicil memuru 
» ' » » 
» » » 

Yedek parça talep ve ' 
memuru 
Yedek parça talep ve i 
memuru 
Yedek parça talep ve 1 
memuru 
Yedek parça talep ve i 
memuru 
Kütüphane memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

Dosya kayıt memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» # » 
» » » 

Takip ve evrak tesellüm 
muru 
Takip ve evrak tesellüm 
muru 
Takip ve evrak tesellüm 
muru 
Takip ve evrak tesellüm 
muru 
Takip ve evrak tesellüm 
muru 
Takip ve evrak tesellüm 
muru 
Takip ve evrak tesellüm 
muru 

tevzi" 

tevzi 

tevzi 

tevzi 

me

me

me-

me

me-

me-

me-

Aded 

2 
2 
6 

16 
38 

7 
10 

3 ' 
3 

11 

1 

10 

5 

1 
2 
3 
4 
4 
1 
3 

32 
72 
13 
17 
8 
4 

1 

4 

7 

3 

2 

4 

3 

Beheri 
Lira K. 

400 
350 
600 
500 
450 
400 
350 
600-
500 
450 

600 

500 

450 

350 
700 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
450 . 
400 
350 
300 
250 

700 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

müddeti 
Ay 

Hizmet 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

1 2 . 

12 

12 

12 

12 

Tutarı 
Lira 

9 600 
8 400 

43 200 
96 000 

205 200 
33 600 
42 000 
21 600 
18 000 
59 400 

7 200 

60 000 

27 000 

4 200 
16 800 
21 600 
24 000 
21 600 
4 800 

21 600 
192 000 
388 800 

62 400 
71 400 
28 800 
12 000 

8 400 

24 000 

37 800 

14 400 

8 400 

14 400 

9 000 

K. 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin 

Kantin memura 
» » 
» » 
»- » 
» » 

Ambar memura 
» » 
» . » 
» » 
» » 
» * 
» » 

nev'i 

Ambar memur yardımcısı 
> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Bağlık memuru 
» » 
» » 
» » 

Santral memuru 
» » 
» » 
s> » 

Daire memuru 
» » 
» » 
» » 

Kart memuru 
» » 
» » 
» » 
> » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muayene ve imtihan komis
yonu üyesi 
Muayene ve imtihan komis
yonu üyesi 
Muayene ve imtihan koalis
yonu üyesi 
Muayene ve imtihan komis
yonu üyesi 
Muayene ve imtihan komis-

Aded 

4 
6 
2 
1 
1 
9 

28 
127 
10 
8 
6 
8 
2 

12 
48 
7 

22 
10 
1 
1 
5 

14 
14 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
8 
1 
1 

22 
27 
6 
6 

1 

3 

10 

56 

Beheri 
Lira K. 

500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
700 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
350 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
350 

800 

700 

600 

500 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

Tutarı 
Lira K. 

24 000 
32 400 
9 600 
4 200 
3 600 

64 800 
168 000 
68Ş 800 
48 000 
33 600 
21 600 
24 000 
14 400 
72 000 

259 200 
33 600 
92 400 
38 000 
.3 000 
8 400 

38 000 
84 000 
75 600 
12 000 
21 600 
19 200 
12 600 
21 600 
12 000 
43 200 
4 800 
7 200 

132 000 
145 800 
28 800 
25 200 

9 600 

25 200 

72 000 

336 000 
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Tahsisatın nev'i 

, 

-

Memuriyetin nev'i 

yonu üyesi 
Maliyet memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» ' • : : ' ' • . : ' ' 

y> 

•» 

Tapu kayıt muhafızı 
>> » 
» » 
» » 

Başodacı 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

İrtibat memuru 
» 
» 
» 

Muamelât 
» 
» 
» 
» 

Müvezzi 
x> 
» 
» 

Barem içi 
Avukat 

» 
Doktor 

» 
» 
» 
memuru 

y> 

» 
» 
» 

Yekûn 

Yekûn 

Aded 

11 
2 
3 
7 

17 
2 
2 
1 
2 
5 
6 
3 
2 
3 
6 
1 
2 

, 3 
4 
2 

10 
15 
20 
20 
3 
1 
6 
3 
2 

1316 

2 
2 

34 

.38 

Beheri 
Lira K. 

450 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
700 
600 
500 
450 
450 
400 
350 
300 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
450 
400 
350 

1 500 
1 250 

600 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

59 400 
16 800 
21 600 
42 000 
91 800 
9 600 
8 400 
3 600 

16 800 
36 000 
36 000 
16 200 
10 800 
14 400 
25 200 
3 600 

19 200 
25 200 
28 800 
12 000 
84 000 

108 000 
120 000 
108 000 
14 400 
6 000 

32 400 
14 400 
8 400 

3194 200 

36 000 
30 000 

244 800 

310 800 
' ' Tıttfı'iy 

v 8 505 000 
S 505 000 , 

104 962 Senesi içindeld tasarruftan karşılanacak miktar 

8 400 038 Bütçe ile verilen tahsisat 

» • - « 
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Devre :XI * > « * < * * » « « » K İ 
İçtima: 3 S. SAYISI t 31 

1960 Yılı 

Devlet Su İşleri U. M. Bütçesi 





Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/458) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1018/2933 

T. B. M. Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan Devlet 
Su îşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasının, esbabı nıucibesi ve ilişiklerivle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GtDEB BÜTÇESÎ ESBABI MUClBESİ 

F . M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 1 284 000 lira. 
12 Vilâyetler memurları maaşı : 2 631 000 lira. 

Geçen yıla nazaran mezkûr faslın 11. merkez memurları maaşı tertibindeki 386 000 ve 
12. vilâyetler memurları maaşı tertibindeki 788 000 liralık tahsisat fazlalığı, 7244 sayılı 
Kanunla maaş tutarlarının bir misli artırılmış olmasından mütevellit bulunmaktadır. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 1 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 1 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 3 061 800 lira. 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 8 802 600 lira. 

Geçen yıl. tahsisatına nazaran, merkez hizmetlileri ücretindeki 2 931 800 ve vilâyetler 
hizmetlileri ücretindeki 8 298 600 liralık artış 1959 yılı vilâyetler hizmetlileri kadrosu
na bu yıl ilâve edilen 7 hizmetli kadrosu ile merkez ve vilâyetler (E) cetveli geçici hiz
metliler kadrolarında çalışan 1 675 personelin bu sene (D) cetveli kadrolarına nakledil
miş olmalarından ve 7244 sayılı Kanunla ücret tutarlarının bir misli artırılmış bulun
masından ileri gelmektedir. 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri üöreti : 192 600 lira. 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücre t i : 551 400 lira. 

1959 yüı tahsisatına nazaran merkez geçici hizmetlileri ücretindeki 2 724 290 ve vilâ
yetler geçici hizmetliler ücretindeki 7 809 600 liralık eksilme geçen sene (E) cetveli 
kadrolarında müstahdem personelin bu yıl (D) cetveli kadrolarına nakledilmiş olma
larından mütevellittir. 

( S . Sayısı : 51) 



F. M. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 788 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 41 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 2 600 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 5 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 2 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Yakacak zammı : 1 500 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı: 
1 500 lira, 
Geçen senenin aynıdır. 

209 11 •% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları : 1 075 724 lira. 
7244 sayılı Kanunla maaş ve ücret tutarları bir misli artırılmış ve 1959 yılında (E) cet
veli kadrolarında müstahdem personel bu sene (D) cetveli kadrolarına geçirilmiş bulun
duğundan buna göre kesenek ve artış farkları tutarı nazarı dikkate alınarak geçen yıla 
nazaran 943 444 lira fazlasiyle teklif, olunmuştur. 

12 % 1 ek karşılıkları : 157 794 lira. 
Geçen yıl tahsisatına nazaran 133 743 liralık artış aynı faslın 11. maddesinde zikrolu-
nan mucip sebeplerden mütevellit bulunmaktadır. 

13 Emekli ikramiyeleri : 25 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

14 Sandık yönetim masrafları : 15 000 lira, 
Geçen senenin aynıdır. 

15 Diğer ödemeler : 4 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

?10 Temsil tahsisatı : 4 200 lira. 
Geçen yıla nazaran 2 100 liralık artış 7244 sayılı Kanun gereğince yapılan % 100 
zamdan mütevellit bulunmaktadır. 

301 10 Merkez kırtasiye : 5 000 lira. 
Gecen senenin aynıdır. 

20 Merkez döşeme : 12 000 lira. 
30 Merkez demirbaş : 15 000 lira. 
40 Merkez öteberi masrafları : 15 000 lira. 
50 Merkez aydınlatma : 22 000 lira. 
60 Merkez ısıtma : 27 000 lira. . 

1959 yılı tahsisatına nazaran döşeme masraf kıranda: 4 500, .demirbaşta 625, öteberi mas
raflarında 2 000. aydınlatmada 10 000' ve ısıtma masraflarında da 12 000 liralık bir 
fazlalık mevcudolup bunlar, daire hizmetlerinin artması dolayısiyle yeniden ihdası
na lüzum görülen servislerin bu gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için konulmuştur. 

302 10 Vilâyetler kırtasiye : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 
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20 Vilâyetler döşeme : 10 000 lira. 
30 Vilâyetler demirbaş : 20 000 lira. 
40 Vilâyetler öteberi masrafları : 9 000 lira. 
50 Vilâyetler aydınlatma : 19 000 lira. 
60 Vilâyetler ısıtma : 20 000 lira. 

Geçen yıla nazaran, döşeme masraflarında 2 000, demirbaşta 4 000, öteberi masraf-
. larmda 3 000, aydınlatmada 4 000, ısıtma masraflarında 5 000 liralık bir artış mev-

cudolup bu da 301 nci faslın mezkûr tertiplerinde zikredilen sebeplerden ileri gel
mektedir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 15 000 lira. 
Geçen yıl tahsisatına nazaran 5 000 liralık artış, yeniden ihdasına lüzum görülen 
servislerin ihtiyaçlarından ve kâğıt fiyatlarında vâki yükselmeden ileri gelmiş bu
lunmaktadır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri. : 37 500 lira. 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 40 000 lira. 
21 Merkez telefon masrafları : 130 000 lira. 
22 Vilâyetler telefon masrafları s 40 000 lira. 

Geçen yıl tahsisatına nazaran merkez ve posta telgraf ücretlerindeki 12 500, vilâyetler 
posta ve telgraf ücretlerindeki 15 00H, merkez telefon masraflarındaki 50 000 ve 
vilâyetler telefon masraflarmdaki 20 000 liralık artış, yeniden ihdasına lüzum gö
rülen servislerin posta ve telgraf ve telefon masraf ve ihtiyaçlarından ve telefon üc
retlerinde vâki yükselmelerden ileri gelmektedir. 

305 Merkez kira bedeli : 40 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

306 Giyecekler : 116 000 lira. 
1959 yılma nazaran 109 000 liralık fazla tahsisat teklifi, (E) cetvelinden (D) cet
veline naklolunan ve bunlardan giyime müstahak bulunan 250 personelin bu ihti
yaçlarının karşılanabilmesinden mütevellit bulunmaktadır 

307 10 Daimî memuriyet harcırahı : 20 000 ];ra. 
Geçen seneye nazaran 5 000 liralık tahsisat artışı, harcıraha müstahak personelin 
artmış olmasından ileri gelmektedi;. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 20 000 lira. 
1959 yılı tahsisatının 11 800 lirası bülço yılının ilk 6 ayı içinde sarf edilmiş oldu
ğundan bu duruma göre tahakkukun karşılanamıyacağı nazarı dikkate alınarak ge
çen yıla nazaran 7 500 lira fazlasiyle 20 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 33 750 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

50 Ecnebi uznnan ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf 
lan : 45 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 15 000 liralık fazla tahsisat, yeniden getirilmosi düşünülen 5 aded 
uzananın harcırahına karşılık olarak konulmuş bulunmaktadır. 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek (tazminat : 35 000 lira. 
1959 yılı tahsisatına nazaran 1 880 liralık artış bu yıl bu tertipteki tahakikuikatın. bîr 
miktar fazla olacağının tahmdn edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

308 11 Merkez tedavi masrafları : 3 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları : 3 500 Ura. 
Geçen senenin aynıdır. 
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403 Temsil masrafları : 12 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

407 30 Geriverilecek paralar : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Mahkeme harçları : 20 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

419 Mahkeme masrafları : 750 000 lira. 
1959 yılma nazaran bu tertibe konulan 350 000 liralık fazla tahsisat yeniden ihdası za
ruri görülen hukuk servisleri için alınacak mukaveleli avukatlara verilecek ücret ve 
masrâflariyle, istimlâklerden mütevellit ihtilâfların artmakta olmaısından vâki mahkeme 
masraflarının ve mahkemece karşı tarafa ödenmesine hüknnolunan avukat ücretlerinin 
karşılanabilmesinden ileri gelmektedir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları : 150 000 lira. 
Ecnebi memleketlerde teknik personel yetiştirmek maksadiyle bu yıl yeni açılmış olan bu 
fasla 150 000 lira konulmuş bulunmaktadır. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin iımiha edilmesi hakkındaki 6696 No. lu 
Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretlerle bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler karşılığı : 000. 
Mezkûr kanun henüz tatbik edilmemekte olduğundan bu yıl bu fasla tahsisat konulma
sına lüzum görülmemiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutturulacak: öğrencilere verilecek buralar 63 000 lira, 
Teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt içinde okuıtturuLması düşünülen 30 per
sonelin burs masraflarını karşılamak üzere bu yıl yeni açılan bu fasla 63 000 lira kon
muştur. 

451 10 Satmalıma ve abone : 5 000 iâra. 
0 

Geçen senenin aynıdır. 
20 Başka her çeşit masraflar : 7 000 lira. 

Geçen senenin aynıdır. 
452 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi (memleketlere gönderileceMerin harcı

rah ve masrafları : 340 000 lira. 
Halen Amerika'da bulunan 26 personelin yurda dönmesini ve 1960 yılında yeniden gön
derilecek olan 31 personelin yolluk ve masraflarını karşılamak üzere bu yıl bu fasla ge
çen yıla nazaran 116 000 lira. fa,zlasiyle 340 000 .lira konulmuştur. 

458 10 Fuar umumi masrafları : 5 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Sergi ve meşher umumi masrafları : 15 000 lira. 
Geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 350 000 lira. 
Teknik personel yanında yardımcı personele olan ihtiyaç göz önünde tutularak bunların 
yetişmesini teminen muhtelif meslekî kurslar açmak zarureti hâsıl olmuş ve bu sebeple 
mezkûr fasla geçen yıla nazaran 345 000 lira fazlasiyle 350 000 lira konmuştur. 

501 Geqen yıl borçları : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir, 

502 10 1955 - 1958 yılları borçları : 3 000 lira, 
Geçen senenin aynıdır. 

20 1928 - 1954 yılları borçları : 200 lira. 
Gecen senenin aynıdır. 
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505 Hülleme bağlı borçlar : 40 000 lira. 
1959 yılında tahakkuk edip tahsisatın kâfi gelmemesi sebebiyle senesi içinde ödonemiyen 
istihkakın tediyesini temdnen geçen yıla nazaran 37 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

601 DSİ Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığıma yapılacak yar
dım : 100 000 lira. * 
DSl Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı tarafından personele 
ucuz yemek temini maksaddyle vücuda getirdlımıiş bulunan lokanta ve kafeterya rn&srafla-
rınm bir kısmına idarece iştirak edilmek üzere yeni açılmış bulunan bu fasla 100 000 
lira konulmuştur. 

771 6200 sayılı Kanunun 41 nei maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner serma
yesi: 200 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

786 11 Yapım ve esaslı onarım masrafları 402 000 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 27 000 000 lira fazlasiyle teklif edilen bu tahsisatın 236 mil
yon lirası mukaveleye bağlanmış can taahhütlerle bunların istimlâk bedelleri karşı 
lığı, 54 milyon lirası 1960 iadeli iç bonolar ve 112 'milyon lirası 1960 vadeli dış bo 
nolar ve faizleri karşılığı olarak konulmuştur. 

12 Taşkın sulara ve TU baskınlarına karşı yapılacak korunma masrafları 60 000 lira 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Makina ve vasıtaların -onarımı 20 000 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

30 Satmalmacak makina, vasıta ve taşıtlar 39 000 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. ' 

40 îsîtikşâf, etüd, pro.ie ve aplikasyon masrafları: 15 000 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

70 İşletme masrafları: 10 000 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

787 Ankara lâğımlarının yapım ve onarını masrafları: 60 000 lira, 
Geçen seneye nazaran 15 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Mezkûr tesisatın icabettirdiği masraflara 1959 tahsisatı kâfi gelmediğinden 15 000 
lira artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

788 Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı: 2 500 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

789 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istikrazı fa
iz, itfa ve umumi masrafları karşılığı: 2 371 500 lira. 
Geçen seneye nazaran 2 371 500 lira fazlasiyle teklif edilen bu tahsisat geçen sene 
adî bütçede mütalâa edilmiş ise de Yüksek Bütçe Encümeninin telkinine uyularak 
yatırımlar bütçesine konulmuştur. Bu sebeple heyeti umumiyesiyle geçen seneye na* 
zaran fazlalık arz etmiş gibi görünmektedir. Miktarı Merkez Bankasınca hazırlanan 
plâna uygun olarak tesbit edilmiştir. 

790 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan 25 200 000 dolarlık kredinin faiz ve amortisman 
taksitleri: 17 481 570 lira. 
Geçen seneye nazaran 17 4°1 570 rra fazlasiyle teklif edilen bu tahsisatta 789 ncu 
fasıldaki esbabı mucibe ile yatırım1 ir bütçesinde mütalâa edilmiştir. Heyeti umumi
yesiyle geçen seneye nazaran fazlalık arz etmekte ise de âdi bütçe ile karşılaştırılın
ca görüleceği veçhile hakiki fark bir itfa taksitinden ileri gelmektedir. 
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Köy su işlerine yardım: 129 000 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 100 000 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Köy su işlerinin büyük bir ehemmiyet kesbetmesi muvacehesinde bu ihtiyacın kısa 
zamanda halli zaruret halini aldığından bu tahsisatın artırılmasına lüzum görülmüş
tür. Bundan başka faslın matlabı değiştirilerek yalnız içme suyuna münhasır olan 
tahsisatın küçük köy su işlerine de şümullü temin edilmiş bulunmaktadır. 

GELİR BÜTÇESİ ESBABI MUCİBESİ 

İşletme müesseselerinden alınacak varidat fazlası : 400 000 lira. 
1958 yılına kadar işletmelerin varidat fazlaları döner sermayelerine ilâve edilmekte 
ve bu sebeple bu fasla gelir olarak 1959 yılma kadar, faslın muhafazası bakımından 
1 lira konulmakta idi. Bilâhara işletmelrein varidat fazlalarının gelir bütçesine irat 
kaydedilmesi ve sermayelerinin tezyidine ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde bunun her 
yıl Bütçe kanunu ile talebolunması uygun görülmüş ve diğre taraftan idarece 1959 
yılında bâzı atelyelerin de döner sermaye haline getirilmesi düşünülmüş olduğundan 
1959 bütçe teklifinde mezkûr fasıldan elde edilecek varidat 800 000 lira olarak tah
min edilmiştir. Fakat, evvelki ve cari yıla nazaran fiilî vaziyetin 200 - 400 bin lira civa
rında bulunduğu tahsilatla tahakkuk etmiş ve 1959 yılında döner sermaye haline ge
tirilmesi düşünülen atelyelerin döner sermaye haline getirilmesinden de sarfınazar edil
miş bulunduğu cihetle bu tertibe bu yıl geçen yıla nazaran 400 000 lira noksanı ile 
400 000 lira. konmuştur. 
Devredilen tesislerden veya, ortaklardan alınacak bedel ve paylar : 5 000 000 lira 
6344 sayılı Kanunca tasdik olunan mukavele gereğince Demirköprü Barajı hidro - elek
trik tesislerinin E|;e Elektrik Türk Anonim ortaklığına devri dolayısiyle mezkûr ortak
lıktan tahsili gereken taksit miktarı olarak konulmuştur. 
Hidro - elektrik tesislerinden elde edilecek gelirler : 2 250 000 lira 
1958 - 1959 yıllarında açılmış bulunan hidro - elektrik tesislerinden 1959 yılma kadar 
fiilî bir tahsilat mevcut değilsede, 1959 yılı sonuna kadar ve 1960 yılmda tahsilat 
yapılacağı muhtemel bulunduğundan bu cihet nazarı dikkate alınarak 2 250 000 lira 
tahmin edilmiştir. 
İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme ücretleri : 
4 000 000 lira. 
Eski yıllar tahsilatı ve 1959 yılının 5.5 aylık tahsilâtına göre bu tertibe geçen yıla 
nazaran 1 500 000 lira fazlsı ile 4 000 000 lira konmuşutr. 
Menkul satış gayrimenkul satış ve kira bedelleri : 150 000 lira. 
Bu yıl satılacağı düşünülen hurda makina, lâstik ve saire bedeli olarak 150 000 lira 
tahmin edilmiştir. 
Mütaahhitlerden alınacak gecikme cezası ve sair tazminat ve mütaahhitlerin irat kay
dolunan teminat paraları : 100 000 lira. 
Muhtelif sebeplerle vaktinde ikmal edilemiyen ihaleli işler, İcra Vekilleri Heyeti 
kararma müsteniden tasfiye edilmek veya fiyat farkı verilmek suretiyle taahhüt 
mevzularının seyri normal bir duruma getirilmiş olduğundan bu fasılda bir artış ol-
nryacağı göz önünde tutularak 100 000 lira tahmin edilmiştir. 
Mütaahhitlere verilecek makina, alet ve edevat, depo, arazi kira bedelleri 1 000 000 lira 
Makina ve alâtm bu yıl daha ziyade idarenin işletme ve emanet işlerinde kullanılması 
düşünülmekte olduğundan geçen yıllara nazaran mütaahhitlere daha az makina ve 
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alât kiraya verileceği nazarı dikkate alınarak fiilî tahsilattan az, fakat geçen yıl 
teklifine anzaran 750 000 lira fazlası ile 1 000 000 lira tahmin olunmuştur. 
Teberrular, lâboratuvar tahlil ücretleri ve çeşitli varidat : 750 000 lira. 
Geçen yıllar tahsilatı nazarı dikkate alınarak bu yıl 250 000 lira fazlası ile 750 000 lira 
tahmin edilmiştir. 
Devlef bütçesinden yapılacak yardımlar : 
Yatırımlar dışında kalan masraflar için 7 730 170 lira. 
(A/l) say-lı cetveldeki masraflar tutarı 21 519 460 liradan idare hasılatı olarak tah-' 
min edilen 13 650 000 liranın tenzilinden sonra bakiyesinin Hazine yardımı ile kar
şılanması zaruri görüldüğünden 7 730 170 lira teklif olunmuştur. 
Yatırımlar için : 637 673 070 lira. 
YatTimlara ait (A/2) cetveli için geçen yıla nazaran 146 868 069 lira fazlası ile 
637 070 000 lira teklif olunmuştur. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu 
ESBABI MUCÎBESÎ 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı (bütçesi ile ekleri muayyen müddet içinde tanzim 
ve Büyük Millet Meclisinin tasdik ve tasvibine arz olunmuştur. 

1. Bütçe Kanununa bağlı masraf cetvelleri geçen sene olduğu gibi bu sene de biri âdi masraf
lara, diğeri yatırımlara aidoknak üzere İM kısma ayrılmış ve bunların (karşılıklarını teşkil •eden 
gelirler (B) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Adi masraflara ait (A/l) cetveli yekûnu 21 380 170 lira 
ve yatırımları gösteren (A/2) cetveli ydkûnu da 637 673 070 liradan ibarettir. Bu suretle 1960 yılı 
umumi masrafları için teklif olunan talhsisat toplu olarak 659 053 240 lirayı bulmaikta olup bu 
milktar geçen seneye nazaran 146 868 070 lira bir fazlalık arz 'etmektedir. 

Âdi masraflara ait (A/l) sayılı cetvelin 2 nci kısmında 13 483 687 lira fazlalık, 10 533 890 li
ra eksilme, 3 ncü kısımda 293 005 lira fazlalık, 4 ncü kısımda 1 047 499 lira fazlalık, 5 nci kısımda 
37 000 lira fazlalık ve 12 170 895 lira eksilme ve bu sene bütçesinde yeniden ihdas olunan 6 nci kı
sışımda da 100 000 lira fazlalık mevcut bulunmaktadır. Bunlardan 2 nci kısımdaki fazlalığın 
1 174 000 lirası 7244 sayılı Kanun gereğince memur maaşlarına yapılan zamdan, 11 231 400 lirası 
(E) cetvelinde müstahdem iken (D) cetveline nakledilen personel ücretleriyle bunlara mütaallik 
zamlardan, 1 017 187 lirası 7244 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak Memelerin artmasından <ve 2 100 lirası ise 7244 sayılı Kanun gereğince Temsil tahsisatına 
yapılan zıamdan mütevellit bulunma'ktadır. 

10 533 890 liralık eksilmeye gelince; ıbu miktar bu yıl (E) cetvelinden (D) .cetveline nakledilmiş 
olan personelin ücret farkından ileri gelmektedir. 

3 ncü kısımda vâki 293 005 liralik fazlalığın 52 125 lirası merkez ve vilâyetler büro masrafla
rına, 5 000 lirası basılı kâğıt ve defterlere, 97 500 lirası posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf
larına, 109 000 lirası giyeceklere, 29 380 lirası harcırahlara taallûk etmektedir. 4 ncü kısımdaki 
1 047 499 lira fazlalığın 350 000 lirası mahkeme masraflarına, 150 000 lirası ecnebi memleketlere 
gönderilmesi düşünülen öğrencilerin her çeşit masraflarına, 68 000 lirası üniversite ve yüksek okul
larda okutulması düşünülen öğrencilere verijeeek burslara, 116 000 lirası teknik yardımdan fayda
lanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve masraflarına, 8 500 lirası mil
letlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflara, 14 999 lirası fuar, sergi ve teşhir masraflarına 
ve 345 000 lirası da kurs masraflarına ait Jbulunmıaikltadır. 5 nci kısımda vâki 37 000 liralık artış 
ile İS 170 895 liralı'k eksilmıelere gelince; 37 000 liralık artma, tahsisat yokluğu dolayısiyle senesi 
içinde ödenemiyen hükme bağlı borçlardan ve 12 170 895 liralık »elksilme de, 1959 yılında bütçenin 
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âdi (masraflar kısmında gösterilmiş olan, 1954 istikrazı tahvilleri ile Dünya Barikatında açılan 
25 200 000 dolarlık kredi faiz, itfa ve umumi masraflarının bu yıl bütçenin yatırımlar kısmına nak
ledilmiş olmasından ileri gelmektedir. 6 ncı kısımdaki 100 000 liralık fazlalık ise; idaremiz mensup
larına (DSÎ Biriktirme ve Yardımlaşma) Sandığınca temin olunan öğle yemeğine yardım maJksadiyle 
yeniden 'konulmuş bulunan tahsisattan mütevellit bulunmaktadır. 

2. Bütçenin yatırımlara ait bulunan (A/2) cetvelindeki 146 8'68 070 liralık fazla tahsisattan 
27 000 000 lirası 6200 sayılı Kanun şümulüne giren ve yeraltı, yerüstü su işleriyle büyük baraj ve 
hidro - elektrik santralleri gibi ehemmiyetli yatırım mevzularını içerisine alan 786 ncı faslına, 
15 000 lirası Ankara lâğımlarının yapım ve onarım masraflarına, 2 371 500 lirası 6200 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli istikraz tahvillerinin faiz, itfa ve umumi mas
raflarına, 17 481 570 lirası 5977 sayılı Kanun gereğince Dünya Bankasından temin olunan 
25 200 000 dolarlık kredi, faiz, itfa ve umuma masraflarına ve 100 000 000 lirası da Iköy su işlerine 
yardım faslına ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Şu hale nazaran, 1959 -1960 yılları (A/l) ve (A/2) bütçeleri arasındaki halM'ki tahsisat artışı 
139 243 765 liradan ibarettir. 

3. 1960 yuh gelir bütçesinin Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar haricinde talan fasılla-
rmda'ki varidat yekûnunun 13 650 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Bu miktar geçen se
ne tahminlerine göre 2 500 000 lira fazlalık ve 400 000 'lira no'ksanlık arz etmektedir. Fazlalığın 
1 500 000 lirası fişletme)! erde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletime ücretlerinden 
ve 750 000 liram müteahhitlere verilecek ımakina, alat, edevat, depo ve arazi 'kira bedellerinden, 
250 000 lirası da teberrular, lâboratuvar tahlil ücretleri ve çeşitli varidat tahmillerinden ileri gel
mektedir. Diğer tarafta» işletme müesseselerinden almacalk varidat fazlaları Ibu yıl geçen yıla na
zaran 400 000 lira noksan olarak tahmin edilmiştir, ki bu duruma göre hakiki artış aniktan 
2 100 000 Iradan ibarelt bulunmadadır. 

üimuım Müdürlük varidatı olarak tahmin olunan 13 660 000 liranın haricinde <kalan 645 403 240 
lira Devlet bütçesinden yapılaca'k yardımla karşılanacağından bu miktar varidat bütçesine ait (B) 
işaretli cetvelin 8 nci faslına aynen 'konulmuştur. Bunun 7 730 170 lirası yatırımlar dışında kalan 
âdi masraflara ve 637 673 070 lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

4. 1960 yılı Bütçe Kanununda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
5. Umumi muvazeneye dâhil dairelerin (R) işaretli cetvelindeki hükümler haricinde ikalan ve 

hususiyet ara eden kısma ait formül (R) işareti cetvelde sunulmuştur. 
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Rapor 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Su, İşleri Umum Müdürlüğünün faa liyetini ve 1960 yılı bütçesinin tahlilini muh
tevi raporumuz ilişiktir. Bu raporumuza istinaden bâzı görüş ve temennilerimizi aşağıda sun
maktayız. 

1. Temiz içme suyuna kavuşmamış yalnız 10 000 kadar köyümüz kalmıştır. Bu mevzuun 
vilâyetlerden alınarak tamamen DSİ ce deruhde edilmesi çok isabetli ve hayırlı bir hareket
tir. Bu köylerin içme su mevzuları ekseriya çetin veya pahalı maliyet arz etmektedir. Bü
yük mikyasta teknik eleman ve makina parkına ve aynı zamanda gayret sarfına bağlı olan 
bu mevzuların DSİ tarafından birkaç sene içinde toptan halledilmesini ve böylelikle köyleri
miz için içme suyu meselesinin tarihe gömülmesini bekleriz. 

2. Memleketimizin iklimi malûm olduğu üzere kuraktır. Buna munzam olarak yağışta 
büyük bir intizamsızlık mevcuttur. DSİ yıllardan beri memleketimiz için hayatî önemi haiz 
olan tabiat anormalliklerinin zararlarını telâfi etmek için büyük bir ceht sarf etmekte ve 
semereli neticeler almaktadır. Bitmiş, hali inşada olan veya hali teşebbüste 'bulunan baraj, 
sulama şebekeleri, bataklık kurutmaları, yeraltı suları gibi mevzuları çoktur. Zaman ilerle
dikçe bu işlerin hayatımızda müspet akisleri ar tacaktır. Bu sahalardaki çalışmaları tasvip ve 
takdir etmekteyiz. Bunun yanında dere, göl, kuyu ve sair su membalarından tulumba ile sula
ma ve göletler vasıtasiyle küçük çapta su biriktirme mevzularma da aynı derece önem veril
mesi lâzımdıı. Memleketimizde binlerce ve hattâ on binlerce gölet mevzuları vardır. Bunların 
maliyeti umumiyetle düşüktür. Tabiyatiyle bu gibi mevzular çabucak semereler vermeye baş
lar. önümüzdeki yıllarda göletlere ve tulumba ile sulamaya (diğer ilgili vekâletlerle ve bil
hassa Ziraat Vekâletiyle iş birliği yaparak) daha çok önem verilmesini şayanı tavsiye gör
mekteyiz. 

3. Çok önemli ve hayatî mevzularla iştigal eden DSİ nin faaliyetini daha geniş sahaya 
yayması için, geçen sene olduğu gibi, bu sene de teşkilâtını genişletmesini, bölgesi bulunmı-
yan vilâyetlerde şubeler açmak imkânını aramasını temenni ederiz. 

Diğer teklif ve temennilerimiz aşağıda arz edilmiştir : 

4. Senevi ödenecek bono yetkisinin 85 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarılması. 

5. Cihazlanma maksadiyle girişilmiş bulunan tesisler, lâboratuvarlar ve merkez binasının realize 
edilmesi. 

6. Su lâboratuvarı kurulmasının realize edilmesi. 

7. Eğitim faaliyetlerinin daha şümullü olarak geliştirilmesi. 

8. Boru, tulumba, kapak, küçük idrolik türbin ve elekt rik sanayiinin kuruluşunda DSÎ Umum 
Müdürlüğünün daha faal bir yer işgal etmesi. 

9. Makina parkının ve yeraltı sulan ekipmanının takviyesine devam edilmesi. 

10. Su ortakları kanununun bir an evvel çıkarılması. 

11. Yeraltı kaynaklarını koruyan kanunun bir an evvel çıkarılması. 
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12. Ankara içme suyu kanununun bir an evvel çıkarılması. 

14. 451 yayın masrafları faslına DSÎ eserlerini tanıtabilmek için tanıtma namiyle bir madde, 
i]âve edilmesi ve 786/11 tertibinden 100 000 lira tenkis edilerek bu maddeye 'konması. 

15. 21 . XII . 1959 tarih ve 7398 sayılı Kanun gereğince Devlet Su İşlerinde çalışan veznedar 
•ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına verilecek kasa tazminatı için bütçenin ikinci kıs
mında yeniden açılacak 218 numaralı fasla 60 000 lira tahsisat konması. 

16. Bütçenin sunulmasından sonra neticelenen dâvalar sebebiyle karşı taraf avukatlarına öden
mesi hükme bağlanan 100 000 liranın 1960 bütçesinin 505 'hükme bağlı borçlar faslına ilâvesi. 

17. Hizmetlere şümul verebilmek için Umum Müdürlüğe daha çok imkânlar verilmesi. 

R a p o r t ö r l e r 

Adana Mebusu Oorum Mebusu Çorum Mebusu Konya Mebusu 
Rıza Tekeli Hamdi Bulgurlu Yakup Gürsel Himmet ölçmen 

Siird Mebusu Sindb Mebusu Yozgad Mebusu 
Baki Erden Ömer özen Talât Alpay 
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DSt UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1960 MALÎ YILI BÜTÇESİ HAKKINDA RAPOR 

A) Umumi malûmat : 
DSİ Umum Müdürlüğünün 1960 yılı bütçesi hakkındaki mütalâamızı arz etmeden önce bu 

Umum Müdürlüğün çeşitli hizmetlerine, hizmet anlayışına ve hizmet ifasındaki tutumuna ait bâzı 
aydınlatıcı bilgiler vermeyi faydalı buluyoruz. 

Umum Müdürlüğün faaliyet sahası ve program gayeleri : 
DSİ Umum Müdürlüğünün faaliyet sahası, geçen yıllar bütçe raporlarında da belirtildiği veçhile, 

yurdumuzun en mühim tabiî servetleri mey anında bulunan su ve toprak kaynakları geliştirme ve iş
letmeciliğidir. 

Umum Müdürlüğün bu sahadaki değerli çalışmaları yurdumuzun her taraf nida müşahede olunan 
eserleri ile umumi efkârca ve büyük halk kitlelerince bilinmekte olduğundan burada daha ziyade 
adı geçen İdarenin plânlı faaliyetlerine ve program gayelerine kısaca temas etmekte fayda mülâ
haza edilmiştir. 

Türkiye'nin nüfus ve yağış haritalarına beraberce bir göz atılırsa görülür ki nüfus kesafetinin 
tevessüü senelik yağış miktarı ile hemen hemen mutabık bir durum arz etmektedir. 

Nüfusun en kesif olduğu yer, en çok yağmur alan Şimali Anadolu bölgesi, en az olan yerlerde, 
en az yağmur alan İç Anadolu' bölgeleridir. ' • 

Diğer taraftan Türkiyemiz, her türlü mahsulün yetişmesine müsait, dünyanın en iyi bir iklim 
kuşağına sahibolmakla beraber yağmurun yağışı yollara ve yıl içinde aylara göre -miktar ve zaman 
bakımından eseriya çok gayrimüsait şartlar yaratmakta, bir taraftan taşkınlardan zarar görülürken 
diğer taraftan kuraklıkla karşıkarşıya kalınmaktadır. 

Bu hal su yokluğu ve su çokluğu gibi birbirine zıt iki problemin doğmasına sebebolmaktadır. 
DSİ Umum Müdürlüğü memleketin su ve toprak kaynaklariyle ilgili problemlerini- hallederken 

iki yol takibetmektedir : 
1. Memleketi muhtelif havzalara ayırarak bu coğrafi hudutlar dahilindeki imkânları etüd etmek, 

bunları yalnız günün ihtiyaçlarına göre gelişi güzel istismar etmek yerine kabili istifade, âzaımi po
tansiyelini tesbit etmek suretiyle iktisadiyatımızın enfrastürüktürünü teşkil eden memleket (kay
naklarının tam istismarını temin etmek ve yanlış kullanılmasına meydan verımemıek. 

Zira uzak veya yakın bir gelecekte .artan nüfusun bu kaynaklaıa- tazyilıu nissedildiği zasman 
bu ihtiyaca cevap verecek imkânların daha evvel plansızlık yüzünden heder edilmiş olması gi
bi bir durumla karşılaşılmaması lâzıımdır. . • *» ş « « « «• -

2. Memleketi fiilen ımıevcut insan toplulukları zaviyesinden mütalâa ederek muayyen? 'beşerî 
hudutlar dahilindeki ihtiyaçları tesbit etmek ve bunları icabında, bu beşerî hudutlarla mukayyet 

. olmaksızın mevcut imkânlarla (karşılanmak veya bu ihtiyaçları karşılıyacak imkânlar »aramak. 
Birinci prensip muayyen coğrafi hudutlar dahilindeki imkânların" ihtiyaca göre geliştirilme

si, ikinci prensip iso muayyen beşerî hudutlar dahilindeki ihtiyaçlıara göre imkanlarınaraştırıl
ması ve sağlanması, deımek oluyor. 

Bugüne kadar yapılan .tetkikler göstermiştir M, Türkiye'nin yeıaltı ve yerüstü suyu potan
siyeli, hale ye istikbale kifayet edecek bir kıymettedir. Başka bir deyişle Türkiye'nin su varlığı 
öylesine zengindir ki en kurak bölgelerde dahi susuzluğun ıstırabı'çeldi 
. . Ancak .suyum bulunduğu yerde kullamiıl'iması yerine"nerede ihtiyâç varsa ortaya götürülmesi 

şeklinde bir anlayışa, varmak lâzımdır. ' " ' -•-•••• . ... ' :;. v . 
Yanlı en kurak yerlerde dahi su silkintisi çefcfİnieimesi iç^'"'hizmetler erif;küçük topluluklara ka

dar götürülmeli dıir. ••:•:•• •. ; - -. ••;•.. 
Suyun gdtmiye.ceği yer olmadığı gibi,, topoğrafjk durumdan dolayı sulahamıyan';atrazi de yok

tur. . •-"•" 
Diğer taraftan hizmetler bir kül olarak düşü ıvknelidir. 
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Muayyen bir projenin gerçdkleşitöıilmeslinjde bâzı unsurların teminini başka müesseselerin 

vazifesi addederek belklemek işin zamanında yani'lnıamıası demök olacağından bir problemin bü
tün icaplarını başka ilgililerle de teşriki mesaî ederek yerine getirmeye sâyetaelidir. 

Ayrıca, icra prograımlarmın ele alınmasında raratabilite ve âei'Liyet mefhuııiJİıaaTna âzanıi ıkıy* 
«met verilüresi, icraatta fennin en son terakkilerinden istifade olumması nıahdudolian yaıtınımla-
mnızın değerlendirilmesi bakmamdan mühimdir. 

DSÎ Umum Müdürlüğünün hizmet anlayışının bâzı ana hatları yuibarda veıiimdştir. 
Şimdi bu zihniyetle çalışan bir idarenin program gayelerine temas edelim. 
Memleketimiz dünyada nüfusu en çok artan bir memlekettir. 
Bu itibarla bir taraftan arazinin sulanması suretiyle doğrudan doğruya, diğer taraftan taşkınlara 

karşı can, mal ve ziraat emniyetinin sağlanması ve gayrikabil istifade olan batak ve ıslak toprakların 
drenajı ile vatandaşa yeni ziraat sahaları açılması suretiyle bilvasıta mahsul veriminin artırılması ve 
nihayet hidroelektrik enerji üretilerek artan nüfusun, yükselen hayat standardının muhtacolduğu 
gıda ve elyaf istihsalinin temini zaruretiyle karşıkarşıya bulunulmaktadır. 

Bu sebeple muayyen zaman fasılaları içinde muayyen gayelere erişilmesi, bunun için de bütün 
faaliyetlerin tesbit edilen bu gayelere müteveccih olarak sevk ve teksif edilmesi icabetmektedir. 

DSÎ Umum Müdürlüğünün, bugüne kadar elde edilen neticeler de dâhil olmak üzere, 1970 senesi 
başında erişilmesini hedef ittihaz ettiği program gayeleri : 

15 000 000 Dönüm arazide sulama tesisi kurulmuş bulunması, 
5 890 000 Dönüm arazi ile, ~ ' "'"*" 

1 000 Aded şehir, kasaba ve köyün taşkından korunmuş olması, 
3 730 000 Dönüm bataklığın kurutulmuş bulunması, 
2 250 000 Kw. takat ile senede, 

7 000 000 000 KwS. hidroelektrik enerjisi üretilmesi imkânının yaratılmış bulunması, 
Ve nihayet susuz hiçbir köy bırakılmaması şeklînde hulâsa edilebilir. 
Bu programın tahakkuku için «1959 dâhil» 2 sene zarfında daha 17 milyar liraya ihtiyaç bulun

duğu hesaplanmıştır. 
Bu 2 senelik devreye ait gelişmenin tahminini'1 hareket noktası olarak millî bütçedeki tezayüdün 

millî gelir ile münasebeti ve millî bütçeden su kaynaklarının geliştirilmesine mâkul olarak ve.diğer 
millî faaliyetleri zarardide etmeden ayrılabilecek miktarlarla bu ihtiyacın karşılanabileceği düşünül
müştür. 

DSÎ Umum Müdürlüğü, bütün çalışmalarını yukarda arz edilen gayeler istikametine tevcih et
mekte, bir taraftan teşkilâtlanma ve cihazlanma faaliyetlerini, diğer taraftan icraat programlarının 
muhtevasını bu hedefe göre ayarlamaktadır. 

B) İcraat programlarının durumu : 
1950 - 1959 devresinde köylerde halfan yapacağı içme su işlerine sarf edilen (196 milyon lira dâ

hil) ele alman işlerin mecmu keşif bedeli 3 517 Ü 83 000 liradır. 
Bu yatırımın 1 ^62 630 000 lirası 1959 senesi sonu itibariyle fiilen sarf edilmiş bulunmaktadır. 
Bunun % 1,1 ni etüd, % 4,8 in4 emanet işler, % 18,8 ini inşaat ihaleleri, % 2,3 ünü istimlâk 

bedellerjı <fy 0,7 sini müteferrik enerji tesisleri, % 59,6 sim baraj inşaatı, % 1,1 ini yeraltı suyu 
faaliyeti, % 1,2 sini idame ve bakım masrafları, % 4,8 ini makina parkı, % 5,6 sim koy içme suları 
teşkil etmektedir. Bu devrede ele alman inşaat işleri 4 grupta mütalâa edilebilir i 

1. garajlar ve Hidro - Elektrik santraller, iddihar tesisler ve müteferrik enerji santralleri : 
Millî iktisadiyatımızın temellerinden birini teşkil eden su ekonomimizin sudan faydalanma bölü

münde Mühim bir veçheyi de iddihar teşkil etmektedir. 
Suyuk bir meta olarak istihsali demek olan (iddihar) yerüstü ve yeraltı hazineleri meydana 

getirilmesi veya mevcut yerüstü ve yeraltı hazinelerinin tanzim ve işletilmesi ile temin olunur. 
Yerüstü hazinelerinin başlıcaları büyük, orta, küçük, daha küçük barajlarla nihayet en küçük 

barajlar diyebileceğimiz göletler ve tanzim edilmiş tabiî göllerdir. 

(S. Sayısı: 51) 
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1950 -1959 Devresinde mecmu keşif bedeli 2 100 660 000 lira olan 18 aded baraj ele alınmış 

olup bunlardan 8 i 1959 senesi sonu itibariyle fiilen ikmal edilmiş, 4 ü 1960 da, 7 si de 1961 ve 
daha sondaki yularda ikmal edilecektir. 

Bu 18 barajın ikmali ile : 
11 562 000 000 Metre mikâp su iddihan, 

396 117 Ha. araziye sulama suyu temini, 
200 500 Ha. arazinin taşkından korunması, 
348 000 Kilovat ilk ve 398 000 kilovat nihai takat ile senede, 

1 351 000 000 Kilovat/saat enerji istihsali sağlanmış, 

Ve barajların mansabında bulunan birçok köy, kasaba ve şehir taşkınlardan korunmuş olacaktır. 
Ayrıca mecmu keşif bedeli 25 452 000 lira olan 3 aded müteferrik enerji tesisi ele alınmıştır. Bu 

tesisler ikmal edilmiş ve hizmete açılmıştır. 

3 aded müteferrik enerji tesisi ile : 
8 750 Kw. ilk ve 15 750 Kw. nihai takat ile senede 53 000 000 kilovat/saat enerji istihsal edil

mektedir. 
1959 senesi sonu itibariyle bu faaliyet şubesinin yukarda hulâsa olunan gayesinden : 
9 912 000 000 metre mikâp su iddihan, 

301 175 Ha. araziye sulama suyu temini, 
179 500 Ha. arazinin taşkından korunması, 
257 750 Kilovat kurulu takat ile senede, 

1 075 000 000 Kilovat/saat enerji üretilmesi imkânı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Diğer iddrhar tesislerine gelince ! 

Bunlar tanzim edilmiş tabiî göllerle göletlerden ibarettir. 
1950 - 1959 devresinde tanzim edilen (9) aded tabiî göl ve inşa edilen (40) aded gölette 

her sene kullanılabilecek (958 000 000 m8 su iddilıarı temin edilmiş ve bununla (48 310) Ha. 
araziye sulama suyu sağlanmıştır. 

2. Barajlar dışındaki inşaat : 
1950 den 1959 senesi sonuna kadar (280) aded sulama, kurutma, taşkından koruma ünitesi 

ihale edilmiş olup, istimlâkler dâJıil, mecmu keşif bedeli (744 613 000) liradır. 

Bu (280) ünitenin ikmali ile : 
186 355 Ha. arazi ile, 

144 Aded köy ve kasaba taşkından korunmuş, 
72 495 Ha. bataklık kurutulmuş, 

237 674 Ha. arazide sulama şebekesi tesis edilmiş olacaktır. 
1950 den beri ele alınmış olan (280) üniteden (184) adedi 1959 senesi sonuna kadar fiilen ik 

mal edilmiştir. . * 

1959 senesi sonu itit^ariyle yukarda zikredilen (280) üniteden ikmal edilenlerin sağladığı fay-
dalarla devam edenlerden elde olunan kısmî faydalar yekûnu ve bunlara tekabül eden fiilî sar
fiyat baliği şöyledir : -

Sarfiyat baliği (istimlâkler dahi) 423 634 000 
Sulama 86 668 Ha. 
Kurutma 62 725 Ha. 
Taşkından korama 157 730 Ha. 
Taşkından koruma 126 köy ve kasaba 

( S. Sayısı: 6l) 
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3. Münferit ve müteferrik işler : 
1950 - 1959 devresinde mecmu keşif bedeli 167 817 000 lira olan memleketimizin her tarafı

na yayılmış (1 230) aded iş ele alınmış ve bunlarla : 
16 957 Ha. arazinin sulanması, 
9 736 Ha. bataklığın kurutulması 

73 378 Ha. arazi ile, 
186 Aded köy ve kasabanın taşkından korunması 

derpiş edilmiş olup 1959 senesi sonu itibariyle 109 817 000 lira sarfiyle (1 030) adedi fiilen - ikmal 
edilmiştir. 

Bunlara : 
16 957 Ha. arazinin sulanması, 
8 867 Ha. bataklığın kurutulması, 

47 115 Ha. arazi ile, 
138 Aded köy ve kasabanın taşkından korunması, 

sağlanmış bulunmaktadır. 

4. Yeraltı suyu faaliyetleri : 
Yeraltı suları yakın zamana kadar memleketimizin, varlığı hemen hemen hiç bilinmiyen en bakir 

kaynaklarından 'birini teşkil etmekte idi. 
Birkaç seneden beri, DSİ tarafından sarf edilen fevkalâde ciddî ve ilmî gayretler neticesinde 

birçok ovalarınızın yeraltı suyu durumu tesbit edilmiş olup 1962 senesi sonunda Türkiye'de mev
cut bellibaşlı bütün ovalarımızın yeraltı suyu hazinelerinin tam bir envanterini çıkarmak mümkün 
olacaktır. 

Yeraltı suyu araştırılması için evvelâ hidrojeolojik ve jeofizik usullerle yeraltı suyu bulunması 
muhtemel yerler tesbit edilerek yapılan tahminler sondajlarla tahkik olunmaktadır. 

Araştırma safhası denilen bu safhanın gayesi, yeraltı suyunun miktarını, derinliğini, evsafını ve 
maliyetini çıkarmaktadır. 

Bu husus temin edildikten sonra yerüstü suları imkânlariyle müştereken mütalâa edilerek en ik
tisadi kullanma şeklini tesbit eden plânlama yapılmaktadır. 

Bu plânlamaya göre muayyen miktarda suyun belli derinliklerden yeryüzüne çıkarılmas1 için lüzu
mu kadar kuyu açılması ve bunların pompalarla teçhiz edilerek hizmete arz edilmesi işletme safha
sını teşkil eder. 

Yeraltı suyu kaynaklarının böyle bir sıra dâhilinde geliştirmeye tâbi tutulması sayesinde birçok 
kuru kuyu veya evsafı iyi olmıyan kuyu açılması bertaraf edildiği gibi hazinelerin tüketilmemesi-
nin temin edildiğini memnuniyetle kaydetmek iktiza eder. 

1959 senesi sonu itibariyle hidrojeolojik etüd yapılan sahaların mecmuu (16 790 800) Ha. tut
maktadır. Bu meyanda (15) aded ovada kıymetlendirme yapılmış olup bunların hidrojeolojik etüd 
sahası (1 082 700) Ha. tutmakta ve (658 500 000) m3 su rezervi tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Araştırma safhasında bugüne kadar 703 aded kuyu açılmış, bunlardan 78 i artezyen, 457 si sulu 
168 i kuru zuhur etmiştir. 

İşletme, maksadiyle açılan ,152 aded kuyudan 'î 2 adedi artezyen, 118 adedi sulu ve 2 adedi kuru 
zuhur etmiştir. 

Bunlarla 62 200 dönüm araziyi sulamak kabil olacaktır. 
1960 senesinde, bugüne kadar tesbit edilmiş o^n artezyen sahalarında 150 aded işletme kuyusu 

açılması derpiş edilmektedir. 
Bunlardan başka yerüstü suyu bulunmıyan veya isalesi çok pahalı olan birçok köy ve kasabala

rımızda 242 aded derin kuyu açılmış bulunmaktadır. Bunlardan 192 adedi sulu 10 adedi artezyen 
ve 40 adedi kuru zuhur etmiştir. 

1959 senesi sonu itibariyle mecmu derinliği 167 858 metre olan 1 097 aded kuyu açılmış ve bun
lardan 11 384 it/sn. su verimi elde edilmiştir. 

( S. Sayısı : 51) 
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İçme ve kullanma suyu temini maksadiyle açılan kuyular sayesinde 20 aded şehir ve kasaba ile 

167 aded köyün içme ve kullanma suyu problemi halledilmiş ve bununla isale masrafından takriben 
50 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. 

Ayrıca muhtelif bölgelerde 13 aded garnizon ve 4 aded hudut karakolu ile 10 aded şeker, çimen
to fabrikası ve et kombinasının su ihtiyacı temin edilmiştir. 

Bu suretle temin edilen tasarruf asgari bir hesapla 10 milyon liranın üstündedir. 
Şehir ve kasabaların ihtiyacı bulunan suyun yeraltı suyundan temini halinde ne kadar büyük ta

sarruflar sağlanacağı hakkında başka bir fikir vermek üzere aşağıdaki miktar zikredilebilir. 
Projeleri yapılmış bulunan muhtelif vilâyetlere ait ve mecmuu nüfusu 31 758 olan 7 aded grup 

köyün su ihtiyacının yerüstü suyundan temini halinde masraf yekûnunun 12 165 000 lira tutmasına 
mukabil ancak 300 000 lira gibi cüzi bir masrafın ihtiyar edilmesi gerektiği hesaplanmıştır. 

Görülüyor ki, tesis bedeli yerüstü suyunun ancak % 2, 5 u kadardır. 
İşin sürati de ayrıca zikredilmeye değer : 
Müsait şartlar altında inşaat müddeti bir iki sene sürebilecek olan bir kasabaya iki ay zarfında 

yeraltı suyundan su temin edilmek suretiyle mesele kökünden halledilmiş bulunmaktadır. 
Yeraltı suyu faaliyetleriyle meşgul olan bu teşkilât aynı zamanda temel ve drenaj sondajlarını 

da yapabilecek kabiliyettedir. 1959 yılında Sarımsaklı, Seyitler, Selevir, Gıcık barajlarının temel son
dajları bu teşkilât tarafından yapılmıştır. 

önümüzdeki sene yeni makinalarla takviye edilerek DSÎ nin ele aldığı bütün barajların temel son
dajlarının tamamiyle idare tarafından yapılması sağlanacaktır. 

Gerek bu maksatla, gerek diğer yeraltı suyu faaliyetlerinin devamını temin için sondaj makinası 
adedinin 33 ten 90 a çıkarılması hususunda idarenin yapmış olduğu teşebbüslerin tahakkuku temen
niye şayandır. 

Gerek araştırma ve işletme maksadiyle, gerekse içme suyu temini gayesiyle açılan kuyulardan isti
fade edilebilmesi - artezyenler hariç - bunların pompalarla teçhizine bağlıdır, önümüzdeki bir kaç sene 
zarfında her yıl 800 - 1 000 kuyunun pompa ile teçhizine ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu itibarla memleketimizde bir pompa fabrikacının kurulması artık bir zaruret halini almıştır. 
Bu hususta yapılan bir teşebbüsü desteklemek maksadiyle (DSÎ) bütçesi hazırlanırken (5) 

milyon lira ayrılması derpiş edilmiştir. 
Yeraltı suyundan istifade mevzuunda yalnız derin kuyularla iktifa edilmeyip sathi tabakalar

daki suların istihracı için de keson kuyu, kehriz, yeraltı bendi gibi eski ve yeni bütün metotlar
dan istifade hususuna büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 

Keza yerüstü sularının temini mevzuunda da aynı hassasiyet gösterilmekte, baraj, gölet, tabiî 
göllerin tanzimine ilâveten mahsur göllerin tünel açmak suretiyle kullanılır bir kıymet haline ge
tirilmesi, isalelerin ıslahı suretiyle zayi olan suların hizmete verilmesi gibi her türlü usule baş
vurulmaktadır. 

Yukarda zikredilen 4 gruptaki işlerden 1959 senesi sonu itibariyle elde edilen neticeler hulâsa 
edilirse : 4 

97 335 Ha. sahada sulama şebekesi tesis edilmiş, 
71 592 Ha. bataklık kurutulmuş, 

384 345 Ha. arazi ile, 
265 Aded köy ve kasaba taşkından korunmuş, 

257 750 Kw. takat ile senede, 
1 075 000 000 Kws. enerji üretilmesi imkânı sağlanmış, 

10 870 000 000 M3 su iddihar edilmiş, 
349 485 Ha. sahaya sula. suyu sağlamış, ( 
167 858 M. derinliğinde, 

1 097 Aded derin kuyu açılmak suretiyle, 
11 384 İt/sn. yeraltı suyu temin edilmiş, 

olduğu görülür. 
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Bütün bu hizmetlerin görülmesinde ve müstakbel yatırımlara imkân hazırlanmasında etüd ve 

plânlamanın büyük önemini belirtmek yedinde olur. 
1950 - 1959 devresinde bu sahada elde edilen neticeler şunlardır : 

A) Ana doneler toplanması ; 

1. 

2. 

3. 

4. 

B) 

1. 
a) 

b) 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Haritalar : 
1/25.000 «lik 307 Pafta 
1 / 5.000 » Topoğrafik 
1/ 5.000 > Kadastral 
Rasat : 
Meteoroloji istasyonu 
Akım istasyonu 
Rüsubat istasyonu 
Kimyevi evsaf istasyonu 
Toprak etüdü • 
1/100.000 lik 
1 / 25.000 » 
Drenaj 
Temel ve drenaj .: 
Sondaj 
Kuyu 

Projeler : 

Havza çalışmaları : 
İstikşaf : 

Devam eden 
Biten 
Amenajman : 

Devam eden 
Biten 
Münferit proje . 
Devam eden 
Biten 
Küçük su : 
İstikşaf 
Plânlama 
Erozyon : 
İstikşaf 
Plânlama 
Tatbikat 
Küçük barajlar : 
İstikşaf 
Göletler : 
İstikşaf 
Plânlama 

4.605.000 Ha. 
836.100 Ha. 
385.000 Ha. 

8 Aded 
234 » 
17 > 
31 > 

4.392.611 Ha, 
1.446.711 Ha. 

572.630 Ha. 

19.337 M. 
511 Aded 

a 
2 Aded 

11 » 

2 » 
4 » 

15 > 
13 » 

963 Aded 
77 » 

963 % 
10 » 
10 » 

18 » 

59 » 
2 » 

DSt Umum Müdürlüğünün çeşitli faaliyet sahalarına ileride temas edilecektir. 
DSİ Umum Müdürlüğünün muhtelif yıllar bütçelerinde tahsis edilen meblâğlara bir göz atılır 

sa, her yıl verilen miktarın millî bütçe içinde daima artan miktarlar kaydettiği görülür. 
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1960 bütçesi için teklif edilen miktar 659 milyon liranın üzerindedir. 
DSl Umum Müdürlüğü kendisine tevdi edilen bu malî gücün işe kalbedilmesinde, plânlıyan, 

projelendiren ve bu projeleri,, icra, takip ve murakabe eden, ehil bir teşkilâta sahiptir. 
Hergün biraz daha gelişen bu teşkilât, muhtelif ihtisas erbabını (Mühendis, kimyager, zira

at ve orman mühendisleri, jeolog, hidro - jeolog, iktisatçı, toprak mühendisi... ilâ) bünyesin
de toplıyarak, mükemmel bir iş bölümü içinde, birtakım çalışması yapmaktadır. 

1954 yılı başlarında yürürlüğe giren 6200 sayılı Kanunla Nafıa Vekâleti Su işleri Reisliğinden. 
şahsiyeti bükmiyeyi haiz, Devlet Su işleri Cmum Müdürlüğü haline inkılâbeden bu teşkilât, mem
leketin hergün artan ihtiyaçlarına muvazi olarak, memnuniyetle karşılanması gereken, gelişmeler 
kaydetmiştir. 

Bu cümleden olarak; 
a) Su ve toprak kaynakları işletmeciliğinin modern icaplarına göre çalışma usulleri vazedil

miştir. 
b) Halihazır ve müstakbel yatırımların mahalline masruf ve rantabl olmasını temin edecek ge

niş bir etüd ve plân teşkilâtı kurulmuştur. 
c) Yeraltı suyu kaynaklarımızın tam bir envanterini çıkaracak ve iktisadi kullanışını plân-

lıyacak genişlikte bir yeraltı suyu teşkilâtı kurulmuştur. 
d) Makinalı inşaatın icaplarına cevap verecsk evsaf ve kapasitede bir makina teşkilâtı ku

rulmuş ve bu teşkilâtın çalışmalarını aksatmadan yürütecek vüsatte, atelye, ambar, yedek parça 
mevzuları ciddiyetle ele alınmıştır. 

e) Fennî çalışmanın kaçınılmaz bir unsuru olan lâboratuvarların tesisi gerçekleştirilmiştir. 
f) Meydana getirilmiş tesisleri ve memleketimizin tabiî Şartlarını tetkik ederek ve gerekli 

araştırmaları yaparak, plânlama, proje ve inşaatta tasarrufu ve dayamklığı sağlıyacak tedbirleri 
düşünmek üzere bir araştırma teşkilâtı kurulmuştur. 

g) Islah mevzuunda, mühendislik tedbirleri ile kültür tedbirlerini mezcedecek bir erozyon fen 
heyeti teşkil edilmiştir. s 

h) DSÎ ye lüzumlu teknik ve idari personelle bunlara yardımcı olacak elemanları, DSÎ gaye 
ve mevzularına uygun şekilde çalışabilmelerine lüzumlu bilgilerle teçhiz etmek maksadiyle eği
tim organları kurulmuştur. 

i) DSl mensuplarının memleket iç ve dışındaki neşriyattan haberdar olmalarını ve bunlar
dan faydalanmalarını temin edecek ve aynı zamanda DSl hizmetlerinin en iyi bir şekilde görüle
bilmesi için lüzumlu teknik malûmatı neşreyliyecek, keza, DSÎ çalışmalarının her çeşidinden elde 
edilen neticeleri kaybolmaktan kurtaracak şekilde yayınlıyacak bir basım ve neşriyat teşkilâtı 
kurulmuştur. Bu teşkilât, aynı zamanda, DSl faaliyetlerinin Türk halk efkârına ve dış memleket
lere anlatılmasını da temin edecek şekilde organize edilmiştir. 

j) DSl personeli arasındaki dayanışmayı ve bu personelin moral bakımından üstün vasfı mu
hafazasını ve beşerî münasebetlerin en ileri icaplarını yerine getirmeyi temin etmek maksadiyle 
bâzı yeni teşkilât meydana getirilmiştir. 
. k) Organize edilen bu teşkilâtın en modern ve fennî metodlarla çalışmasını sağlamak maksa
diyle, dünyaca tanınmış ilmî otoritelerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmasına önem veril
miştir. 

1) Teşkilâtın bu inkişafının müspet yolda olmasını ve ilm^esaslara dayanmasını sağlamakta, 
bütün dünya milletlerinin sık sık müracaat ettikleri teşkilât ve metod ilminden faydalanılmasını 
temin etmek üzere DSl bünyesinde, bir teşkilât ve metod ünitesi kurulmuştur. 

m) Modern usullerle çalışan bir teşkilâtın vaz geçilmez bir vasıtası olan, ilmî ve yeknesak 
dosyalama ve arşiv sisteminin DSl camiasında tesisine matuf geniş ve esaslı çalışmalar yapılmak
tadır. 

n) Hulâsa olarak DSÎ Teşkilâtı, kanunla kendisine verilmiş bulunan vazifeleri yapmak, su 
kaynaklarının korunması vo bunlardan en iyi bir şekilde faydalanılması hususunda, bütün icap-
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lan yerine getirmek maksadiyle bir mütehassıslar takımından müteşekkil, modern bir teşkilât 
olma yolunda büyük adımlar atmış ve mesafeler katetmiştir. 

Hemen hemen her karış toprağın ve her insanın bulunduğu yerde vazifesi bulunan bu teş
kilâtın daha gelişerek takdirle karşılaştığımız hizmetlerinin hacmim verilen imkânlarla mütenasip 
olarak görebilmek için teşkilatını yurt sathı üzerinde daha da genişletmek için tasavvurları bu
lunduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. B u tasavvurların kuvveden fiile çıkarılmasını te
menni ederiz. Her sene biraz daha fazla iş yüklenmesi zaruri olan ve bu zaruret, geçen seneki 
tatbikatla da sarih bir şekilde belirmiş bulunan bu Teşkilâtın artan iş hacmına muvazi olarak, 
bilgili ve verilecek işi hakkiyle yapacak kapasitede, yetiştirilmiş elemanla takviyesi, kaçınılmaz 
bir keyfiyet olacaktır. 

Müstakbel iş hacmini karşılıyacak şekil ve kifayette hazırlanmış bulunan şemalara göre; önü
müzdeki 5 - 6 sene zarfında DSÎ'nin, teknik eleman kadorsunun 3 322 kişiye çıkması gerekmek
tedir. 

Halen, elde bulunan teknik eleman sayısı ise; 912 den ibarettir. 
Bu hale göre; kısa zamanda 2 410 teknik elemanı da tedairk ederek DSÎ hizmetine vermek ica-

betmeMedir. 
Bu elamanların muhtelif üniversite ve okullar .̂a yetiştirilmesi zaruridir. Bugüne kadarki tec

rübelerden edinilen bilgiye göre, bir sene zarında DSÎ'ye giren ve çıkan teknik personelin 
muhassalası 181 dir yani; DSÎ nin teknik personel mevcudu senede 181 kişi artmaktadır. 

Geri kalan ihtiyacın, muhtelif yollardan karşı'anması gerekmektedir. 
a) TürHye'de mevcut teknik eleman yetiştiren üniversite ve okullara, burslu ve DSÎ'ye meç

h u l h^metli, ta^b^ pröndermek; • 
h) Ecnebi memleketlere gidecek kabiliyetli ve kıymetli gençlere burs temin ederek, bunları 

muhtelif vabancı üniversite ve okullarda okutmak; 
c) TürkivoYleki Teknik Üniversite ve okul^rdan yetişecek kabiliyetli ve istikbal vadeden 

elemanları, yabarcı memleketlere ihtisas yapmak üzeri göndermek; 
YukaHaki fıkralarda beyan olunan yetiştirme şekillerinden 3 üncüsü bugün, ICA (Amerikan 

Yardun Teşkilâtı) tarafından, mümkün mertebe karşılanmaktadır. 
Asıl büyük ihtivacı giderecek diğer iki yetiş 'irme ve eleman temini yoluna ise, evvelki büt

çelerde meveudolmakla beraber, bu seneki büt^eyo konulan dış ve iç memleketler burs tahsisatı 
ile "-irilmiı bulunulmaktadır. ' ' 

Bu suretle dış memleketler burs masrafları olarak konulan 150 000 lira ile 15 iç memleket
ler bnrs masrafları olarak konulan 63 000 lira üe de 30 aded elemanı Türkiye'de ve yabancı 
memleketlerde okutmak mümkün olacaktır. 

DSÎ nin muhtelif teknik üniversite ve okulludan yetişmesi zaruri bulunan teknik eleman 
ihtivacı yanında, bu elemanlara yardımcı olacak (Hesapçı, Topoğraf, Sürveyan, Formen, sulama 
teknisiyeni, makinist v. s. gibi) bir kısım elemana da ihtiyacı vardır. Ancak bu elemanlar saye
sindedir ki, ihtisas sahibi teknik elemanların emeklerinin kıymetlendirilmesi, kendilerinin fuzuli, 
dereceleriyle mütenasibolmıyan işlerde harcanana sı önlenmiş ve rantabl bir çalışma şekli sağlan
mış olacaktır. 

Bu kabil elemanlara olan ihtiyaç mütehassıs ve diplomalı teknik eleman yekûnunun 3 misli 
kadardır. 

Bunların bir kısmını, yetişmiş '"olarak, harici en temin mümkün ise de, geri kalan büyük krs 
mmın gerek kurslar açmak gerekse iş üzerinde eğitim yapmak suretiyle DSÎ tarafından yetiş 
(irilmeleri zaruridir. Hattâ; yetişmiş olarak gelenlerin dahi, bir müddet için, yine eğitime tâbi 
tutulmaları gerekmektedir. 

1959 senesi sonuna kadar, kısmı âzami DSÎ teşkilâtında çalışan elemanlardan temin edilen 
kursiyerleri yetiştirmek gayesiyle açılmış bulunan muhtelif maksatlı kurslarda (muhtelif maki-
na teknisiyen ve işçileri, sondör ve sondaj işçi!eri, topoğraf, köy içme suyu teknisiyeni, ressatr. 
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ve daktilo yetiştirme kursları.gibi) ,cem#n Z5£. alemin ^eti^tirUm^ir. £un,undi§mda tekâmül 
kursları açılmakta ve iş üzerinde devamlı olarak eğitim faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Bugün DSl Teşkilâtında 5 385 yardımcı eleman mevcuttur, 5 - 6 sen,e zarfında DSİ teknik vo 
yardımcı eleman mevcudunun, artan ve yapılması gerekeu,i§ Jıaemı ile mütenaşibolarak, 15 Q00 e 
sıkması icabedeceği heısaplaııçUğma ^rüre takriben 6 .300. yardımcı elamana daha ibtiyacoldugu 
görülmektedir. Denilebilir ki, bu yardımcı elemenların, hemen % 80 inin yapacakları işlere gö
re kışa veya uzunca vadeli, birer eğitime tâbi tutulmaları icabedecektir. Bu da, senede Oı-tala-
ma 1 000 kişinin eğitilmesi demektir. Bu maksûtla ve daha bugünden, ilerde bir tekniker okulu
nun (Fen mektebinin) nüvesini teşkil edecek tarzda bir DSİ eğitim merkezi teşkil edilmiştir. 

Bu eğitim merkeplerinden XtSî.nin istikbali için büyük hizmetler beklenmektedir. 
1960 bütçesinde oldukça kabarık bir yekûn tutacı köy içme. suları tahsisatına muvazi olarak; 

derhal, süratle, bol miktarda köy içme suyu tekwİ3İy£nİuİn yetiştirilerek memleket hizmetine 
sevk edilmesi bir zaruret olacaktır. Yine buna muvazi Alarak, geniş etüd faaliyetlerini realize edecek 
vasıfta topoğraflar ve yapılacak inşaatı yerinde kontrol edebilecek evkafta förmen ve sürveyanlar 
yetiştirilmesi plânlaşm,ş bulunmaktadır. 

Bunların dış'iıda, günden, güne gelişen yeraltı suyu faaliyetlerinin ihtiyacı olan sondörleri, inlet
meye açılan sulamalar için isletme teknisiyenlerlni, yaj)iUanJyırajlar,n etraf mm ve sulama sahaları
nın ve erozyona mâruz ..sahaların ağaçlandırılmasında çalıpcak a£a$an<krma teknisiyenlerin, ressam, 
daktilo, evrak ve arşiv memurufgibi elemanlarla bütün bu işlerin ayniyat muamelelerini yürütecek ay
niyat ve ambar memurlarım yetiştirmek üzere kurslar açılması zaruri görülmektedir. 

1960 senesi, DSÎ'deki iç eğitim faaliyetLerittln gelişmesi 4çjm mühim a&mlar atılmasını gerekti
ren bir sene olacaktır. 

Bu maksatla 1960 bütçesine 350 000 lira olarak konulan kurs masraflaranm önümüzdeki yıllarca 
daha da artırılması şayanı temennidir. 

Keza; edinilen tecrübeleri yaymak, teknişiyen emeğinin tasarruf edilmesi için gerekli kitapları 
norm ve standartları tanzim ve tercüme ederek neşretmek gayesini istihdaf eden bir neşriyat prog
ramı mevcuttur. 

Bu program sayesinde elde edilmesi düşünülen neticeler şunlaçUr : 
a) DSİ içinde bulunan elemanları, yabancı memleketlerin teknik inkişaflarından haberdar 

mahiyette neşriyat yapmak, 
b) Memleket dâhilinde, DSİ'nin iştigal mevzularında söz sahibi kimselerin bu mevzularda yaza

cakları eserleri neşrederek DSÎ mensuplarım istifadesine vermek» 
c) DSl'ye mensup eleman ve ünitelerin çalıçma neticelerini bütün teşkilâta faydalı olacak 

şekilde neşir ve temin etmek. 
d) DSl faaliyetlerini, bu faaliyetler için para veren halkmyzia ve umumi efkâra tanıtmak ve 

arz etmek üzere, icabında matbuat ile de teşriki mesai ederek, neşriyat yapmak. 
e) Büyük masarflar yapılarak hazırlanan her türlü rapor, proje ve fennî hesabatı kaybolmadan 

muhafaza edebilmek için bunları matbu hale getirmek. 
f) Umum Müdürlük personelinin eğitimi bakımından lüzumlu teknik kitap ihtiyacını tercümeler 

yapmak, el kitapları hazırlamak ve tevzi etmek suretiyle,kajşjlajnak. 
Bütün bu cümleden olarak; DSl bünyesinde bir matkap tesis ve 1959- senesi zarfında (111) eser 

tab'olunmuştur. 
1960 senesi içiinde yakardaki masraflara matuf tanıtmak ve neşriyat faaliyetlerimize daha da 

fada önem verilmek suretiyle devam edilmesi icabetmektedir. Bu ttus.usl'arı temin etmek üzere 
hazırlanan programa göre; 

a) DSl Haber Dülteşmimn daha dft ge%UrUmiş bir seferde neşrine devanı olunacaktır. 
b) 15 günde bir, bir Şasin Bülteni neşredilerek J}SÎ faaliyetleri memleketteki bütün ga

zetelere duyurulacaktır. 
c) DSİ hizmetlerine ve bilhassa büyük inşaatın seyrinin takibini mümkün kılmak üzere üç 

ayda bir Fotoğraf Büteıli ne$t3dte&kîir. 
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d) DSÎ faaliyetlerini efkârı umumiyeye duyurmak üzere radyo konuşmalan ve konferans

lar tertibolunacaktır. 
e) Teknik elemanların DSÎ'ye rağbetini sağlıyacak ve tanıtacak broşürler çıkarılacaktır. 
f) Bilhassa mühim inşaatın seyrini gösterir filim ve slaytlar hazırlanarak, sinemalarda hal

ka ve okullarda öğrenciler-j gösterilmek suretiyle DSİ faaliyetlerinin müşahhas bir şekilde efkâ
rı umumiyeye intikali temin olunacaktır. 

g) DSÎ çalışmalarından elde olunan bilcümle teknik bilgilerin ve projelerin, yalnız DSÎ men
suplarına değil, memleketin bu işlerle alâkalı bütün teknik elemanlarına intikalini sağlıyacak neş
riyat yapılacaktır. 

DSİ Umum Müdürlüğü, faaliyetlerinin her sahasına şâmil geniş teşkilâtına rağmen hizmet
leriyle ilgili Devlet müesseseleriyle iş birliğini asla ihmal etmemekte, bunlarla teşriki mesai 
ederek bu müesseselerin ça:ışma neticelerini kendi faaliyetlerinde değerlendirmektedir. 

Bu müesseselerin başlıcaları Ziraat Vekâleti, Harita Umum Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü, Elektrik îşleri Etüd İdaresi, Şeker ve Çimento Sanayii müesseseleriyle, üni
versitelerdir. 

Bu kadar mükemmelleşmeye sayeden bir idarenin en mühim eksiği bütün merkez teşkilâtını 
içine alan bir merkez binasının mevcudolmayışıdır. Şehrin muhtelif yerlerindeki muhtelif bi
nalara dağıtılmış olan merkez teşkilâtının koordinasyon ve diğer faaliyetleri bakımından randıma
nına mühim ölçüde tesir eden bu vaziyete bir son vermek zamanı gelmiştir. Bütün merkez teş
kilâtını içine alacak olan LU binanın bir an evvel inşasını zaruri görmekteyiz. Esasen bu hu
susta açılan proje müsabakası neticelendirilmek suretiyle ilik adım atılmış bulunmaktadır. 

C) 1959 yılı faaliyetleri: 

1. 1959 yılı icraat programının gayesi ve bölümleri: 
DSÎ Umum Müdürlüğü, 6200 sayılı teşkilât Kanununun 22 nci maddesi gereğince her bütçe yılı 

başında bir program tanzim ederek Nafıa Vekilinin tasdikine arz etmekte ve bu suretle kesinleşen bu 
programı tatbik sahasına koymaktadır. 

1959 yılı için de böyle bir icraat programı tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu program, tutan 
809 459 000 lira olan 634 aded inşaat mevzuu ile yeraltı suyu araştırılması, harita işleri, temel son
dajları, erozyon mücadelesi ve ağaçlandırma faaliyetlerini ihtiva etmektedir. 

Bu programın tahakkuku ile : 
89 386 Hektar arazide sulama tesisleri inşa edilmiş, 
43 854 Hektar arazi ile, 

113 Aded köy ve kasaba taşkınlardan korunmuş, 
5.508 Hektar bataklık kurutulmuş, 

99 000 Kw. takat ile senede, 
329 000 000 KwS. enerji üretilmiş, 

15 Muhtelif yerde DSl tesisleri kurulmuş veya ikmal edilmiş, 
471 600 Hektar arazinin haritası alınmış, 

3 905 .000 Hektar arazide hidrojeolojik veya jeofizik etüdü yapılmış, 
10 900 Metre temel sondajı yapılmış, 

4 Yerde erozyon Mastrplânı hazırlanmış, 
3 778 Dekar fidanlık tesis edilmiş, 

2 869 309 Aded ağaç dikilmiş, 
olacaktır. 

Bu program kısmen ihale, kısmen emanet yoliyle tahakkuk ettirilmektedir. 
Program tanzim edilirken unsurları iyice bilin m iyen, ekonomik ve teknik bakımından inşa kabili

yetleri ve mucip sebepleri tesbit edilmemiş olan işlere verilmemiş, bu suretle program tatbikatının 
icabı olan priyorite kaidesini ihlâl ederek neticede ele alınması, lazımgelen mevzular dururken daha 
sonra alınabilecek mevzulara angaje olunmasına imkân verilmemesine itina edilmiştir. 
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Bunun için mevzular 6200 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince tanzim edilerek îcra Vekil* 

leri Heyetinin tasdikine iktiran etmiş olan sıralama cetvelindeki birinci priyoriteyi haiz işler ara
sından seçilmiş, bunlar arasında bilhassa : 

a) îkmal edilmiş olan veya muhtelif zamanlarda inşasına girişilip üzerinde çalışılmakta olan 
bilûmum tesislerin tahlil edilmesi neticesinde en kısa zamanda en az yatırım ile en müsmir hale ge
lebilecek, yapılmış veya yapılmakta olan diğer sınai tesislerle irtibat da göz önünde tutularak acilen 
tamamlanması gerekli işler ile zahiren tamam gibi görünüp de düşünülen randımanı sağlıyamıyan 
ve daha çok randıman alabilmek üzere cüzi yatırımlarla ıslahı kabil olan işlere; 

b) îkmal inşaatları ile yarım vaziyetten kurtarıp ünite haline ifrağ edilmek suretiyle tesisleri 
harabiyetten kurtaracak ve müsmir bir hale getirecek olan işlere; 

c) Ana üniteleri ikmal edilmiş veya edilmesi mukarrer olan tesislere yeni üniteler ilâvesi sure
tiyle manzumeler meydana getirecek işlere, tercihan yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu programda (7) baraj mevcuttur. Bunlar : 
1. Almus Barajı 
2. Kesikköprü Barajı 
3. Seyitler Barajı 
4. Selevir Barajı 
5. Sarımsaklı Barajı 
6. İbrala Barajı 
7. Ereğli projesi iddihar tesisleridir. 
Programda yer alan mevzulardan biri de tesislerdir. 
Tesislerden maksat, DSÎ Umum Müdürlüğünün fonksiyonlarını ifa edebilmesi için lüzumlu, mü-

tevazi tertipli yapılardan ibarettir. 
Bu programda bir kısmının yapılması derpiş edilen tesisler programının ana hatları şu şekilde 

tesbit edilmiştir. 
a) Umum Müdürlüğün merkez teşkilâtını içine alan ve her türlü ihtiyaca cevap veren bir Umum 

Müdürlük binası, 
b) Bütün bölgelerde bir bölge binası ile 24 saat işbaşında bulunması icabeden personeli içine 

alabilecek kâfi sayıda lojman ile misafirhane ve lokali ihtiva eden sosyal tesisler. 
c) Bütün şubelerde îdare binası ve kâfi sayıda lojman, 
d) Ankara'da merkez ambarlarını, atelyeyi, garajları, lüzumlu ardiye sahalarını, boru ve kapak 

fabrikasını, 5. Bölge tesislerini içine alan Etlik tesisleri. 
e) DSt teşkilâtının fennî çalışabilmesini mümkün kılacak lâboratuvarlar (Su ve toprak kimyası, 

malzeme, hidrolik model lâboratuvarları), * 
f) Halihazır kıymeti yarım milyon liraya varan DSt makina parkının yedek parça ikmali ile 

gerekli tamir ve bakımının yapılabilmesi için lüzumlu merkez ve bölge transit ambariyle Bölge atel-
yeleri, tamirhane, garaj ve müteferrik tesisler. 

g) Rekreasyon tesisleri. 
h) DSÎ Umum Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili sanayiin kurulması (boru, kapak, tulumba, 

v. s.) • 
1959 programında yukarda ana hatları verilen tesisler programının bir kısmının tahakkuk etti

rilmesi derpiş edilmektedir. 
Bu maksatla îzmir, Ankara, Adana, Erzurum, Elâzığ ve Diyarbakır atelyelerinin en mübrem 

kısımlarının ikmali derpiş edilmiştir. 
Bundan başka DSÎ şube teşkilâtı çok fena, gayrisıhhi ve harap binalarda vazife görmektedir. 

Taşra teşkilatındaki elemanlardan âzami randıman temin edilmek için bunların temiz ve nispeten 
konforu temin edilmiş, mütevazı, sıhhi binalarda bulundurulması lâzımdır. 

Bu itibarla Aydın, Antalya, îsparta, îpsala, Sarayköy, Çivril, Silifke, Sivas Başmühendislikleri 
ve kısım tesisleri bina ve lojmanlarının yapılması programa alınmış bulunmaktadır. 
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Göletler : 
Programın en mühim kısımlarından birini göletler teşkil etmektedir. 
Göletler, yazın halk tarafından kullanılan pınarların boşa akan kış suları ile hattı içtimalarm 

feyezan sularına veya tamamen kuru olup senenin 8 - 10 gününde içinde su bulunan deı elerin getir
diği sel sularını iddihar etmek için yapılan küçük baıajcıklardan ibarettir. 

Bunları kısa zamanda, az masrafla yapmak mümkündür. Faydası geniş bir halk kitlesine yay
gındır. 

Gölet Türkiye'de yeşil noktaların veya yeşilliklerden mürekkep toplulukların büyümesi ve çoğal
ması için en pratik çarelerden biridir. Yurdun her köşesinde tatbik kabiliyeti yardır. 

1959 programında Afyon, Denizli, Eskişehir, İsparta, Konya, Ankara, Kastamonu, Kayseri, Nev
şehir ve Niğde vilâyetlerinde olmak üzere 30 aded gölet ele alınmıştır. 

Yeraltı suyu programı : 
Bu program 6200 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince hazırlanan sıra cetvelinin 4. grupuna 

girmektedir. Yeraltı suyu programı hidrojeolojik veya jeofizik etüdler, yeraltı bendi etüdü, araş
tırma sondajları ve köy içme suyu sondajlarından ibarettir. 

Hidrojeolojik etüdler, yeraltı suyu hazinelerinin bulunması muhtemel sahaları tesbit gayesine 
matuf olup, 1959 programında 3 905 000 hektar arazinin etüdü derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sahalar tercihan 300 mm. yağmur çizgisinin içine düşen bölgelerde intihabedilmiştir. 

Yeraltı bendi : 
Geçirimsiz tabakanın fazla meyilli olması do layı siyle yeraltı suyu cereyanlarının mevcut bulunduğu 

yerlerde kuyular vasıtasiyle yeraltı suyundan istifade ediJemiyeceğinden buralarda yeraltı bendi 
inşası suretiyle yeraltında bir hazine teşkil edilerek gerekli istifadenin sağlanması temin edile
bilir. 

Bu hazineler, yerüstü hazineleri gibi tebahhur ve rüsubatla dolma mahzurlarından salim bulu
nan faydalı tesislerdir. 

Gölet mevzuu gibi yeraltı bendi konusu da inkişaf ettirilmeye lâyık bir faaliyet sahasıdır. Bu 
sene yeraltı 'bendi etüdü yapılması işi programa alınmış bulunmaktadır. 

Araştırma sondajları, hidrojeolojik ve jeofizik etüdlerle su bulunması muhtemel sahalarda 
fiilen yapılan tatbik ameliyeleridir. 1959 programında 10 muhtelif mıntıkadan ceman 272 aded 
derin kuyu açılması derpiş edilmiştir. Bunların mecmu derinliği takriben 50 400 metre olacak
tır. 

Köy içme suyu sondajları, yerüstü suyu bu. lunmıyan ve uzak, yakın her hangi menbadan 
isale edilmesi mümkün olmıyan yerlerde susuz halkın sıhhi içme suyuna kavuşturulması gayesine 
matuf olup 1959 programında Afyon, Burdur, Denizli, izmir, Manisa, Bursa, Kütahya, Eski
şehir, Bolu, Ankara, Çankırı, Yozgad, Konya, Diyarbakır, Niğde, Nevşehir, Erzurum, Mardin, 
Kayseri ve Samsun vilâyetleri dâhilinde 100 muhtelif yerde içme suyu sondajları yapılması derpiş 
edilmiştir. Bunların derinliği takriben 10 000 metre olacaktır. 

Harita programı : 
1959 yılı icraat programında geniş sahalara şâmil fotoğrametrik harita alınması jjerpiş edil

memiştir. Zira bu haritaları kıymetlendiren Tapu ve Kadastro ve Harita Umura Müdürlüklerinin 
kapasitesi dolmuş durumdadır. 

Bu itibarla 1959 yılında yeni imkânlar aranacak ve bulunmadığı takdirde harita programı mev
zii ve müteferrik sahalara inhisar edecektir. 

Temel sondajları : 
Baraj yapılmak üzere intihaıbedilen mevkilerde temel şartlarının katî olarak anlaşılması, bu

ralarda kâfi aded ve derinlikte ve muayyen şartlara riayet edilerek yapılacak sondajlara bağlıdır. 
1959 programındaki temel sondajları, etüd edilmekte olan muhtelif barajların temel şartla-
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rını te&bit etmek üzere yapılacak işlerdir. Bu yıl yapılacak temel sondajlarının mecmu derinliği 
takriben 10 090 metre olacaktır. 

Erozyon programı : 
Umum Müdürlüğün en mühim faaliyetleri meyanında. vücuda getirilen taşkınlardan korunma 

tesisleri umumiyetle dere yataklarının temizlenmesi, tahkimi etrafında duvarlar veya şeddeler inşa 
edilmesi ve nihayet bunların menba cihetinde rüsubat tutucu bentler yapılması gibi işlerden iba
rettir. Ancak mera ve ormanların fena kullanıldığı mmtakalarda toprak muvazenesinin bozulma
sı yüzünden dere yataklarında büyük ölçüde rüsubat ha'reketleri vâki olmakta ve bu keyfiyet 
mecrayı doldurarak tesislerin ömrünü kısaltmaktadır. Buna karşı mühendislik tedbirleri kâfi de
ğildir. Bozulan toprak muvazenesini iade etmek lâzımdır. 

Kültür tedbirleri dediğimiz bu iş evvelâ tabi atı insan ve hayvan müdahalesinden koruyarak 
kendi haline bırakmak suretiyle nebati örtünün teşekkülüne imkân vermek, saniyen dejeneras
yonun şiddetli olduğu yerlerde suni ağaçlama ve otlandırma suretiyle tabiata yardım etmekten 
ibarettir. 

îşte erozyonla mücadele bu tedbirlerin tatbikatıdır. Memleketimizin birçok yerlerinde buna ih
tiyaç vardır. Ancak bu iş pek geniş çapta bir mevzu olduğundan idare yalnız gösterme ve ikna 
metodunu takibederek demostrasyon mahiyetinde çalışmalar yapma yoluna gitmiştir. 

1959 programına göre : . 
1. İskenderun - Aşkarbeyli deresi 
2. Çankırı Tatlısıı deresi 
3. Erzincan Vazgirt deresi 
4. İsparta Şehiriçi deresi 
Olmak üzere 4 yerde demostrasyon mahiyetinde erozyon çalışmalarına devam edilecek vjya 

yeniden başlanacaktır. 

Ağaçlandırma programı : 
Ağaçlandırma programının esası baraj göllerinin dolmasını önlemek, barajların yanında millî 

parklar ve muhtelif DSÎ tesisleri civarında rekreasyon sahaları vücuda getirmek, regülâtörde, 
sulama kanalları, boyunca ve tesisler etrafmda boş sahalarda iktisadi kıymeti olan ağaçlıklar 
meydana getirmek üzere lüzumlu sahalara ağaç dikmekten ibarettir. 

Bunun için uzun vadeli bir program tatbiki gerekmektedir. 
Ayrıca fidan tedariki için fidanlıkların tesisi de bu programın bir parçasını teşkil etmektedir. 
1959 ağaçlandırma programı nispeten mahdut ölçüde olup .3 778 dekar fidanlık tesisiyle 

2 869 309 fidan dikilmesini hedef tutmaktadır. 

2. 1959 yılı zarfında istihsal olunan neticeler : 
1959 yılında muhtelif faaliyet kollarında elde edilen neticeler aşağıda belirtilmiştir : 

2. 1. — Etüd ve plân faaliyetleri: 

A) Ana doneler : 
1. Harita işleri : 

1/25 000 173 pafta 
1/ 5 000 Topoğrafi'k 

2. Rasat : 
Meteoroloji istasyonu 
Akım istasyonu 
Rüsubat istasyonu 
Kimyevi evsaf 

2 595 000 Ha. 
239 000 İla. 

8 Aded 
132 » 
17 » 
31 >< 
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3. Toprak etüdü : 

1/100 000 
1/ 25 000 
Drenaj 

4, Temel ve drenaj : 
Sondaj 
Kuyu 

B) Projeler : 
1. Havza çalışmaları : 
a) İstikşaf : 

Devam eden 
Biten 

t>) Amenajman : 
Devam eden 
Biten 

2, Münferit proje : 
Devam eden 
Biten 

3, Küçük su : 
İstikşaf 
Plânlama 

4. Erozyon : 
İstikşaf 
Plânlama 
Tatbikat 

5. Küçük barajlar : 
İstikşaf 

6. Göletler : 
İstikşaf 
Plânlama 

1 082 977 Ha, 
i 

* 
407 480 Ha. 
279 600 Ha. 

10 592 m. 
267 Aded 

2 Aded 
2 

2 
— 

15 
8 

463 
17 

17 
10 
2 

18 

32 
2 

» 

% 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

> • 

> 
» 

2. 2. — Proje ve inşaat faaliyetleri: 
a) Kati projeler : 

19 Aded sulama 
3 > kurutma 

32 » taşkın koruma 
12 » tesis 

Projesi olanak üzere «elnan 66 aded katî proje îlkmal edilmiştir. 
Ayrıca 43 aded tip ve yeni proje (tesis) yapılmıştır. 

!b) İçme su çalışmaları : 
18 Aded istikşaf 
19 » arazi etüdü 
13 » proje ve rapor ikmal edilmiştir. 
Ayrıca 
20 Aded içme su 
2 » kanalizasyon projesi tasdik olunmuş

tur. 
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c) İhale işleri : 

18 Aded sulama 
3 > kurutma 

33 » taşkın 
10 » tesis olmak üzere ceman 64 aded in

şaat mevzuu ihalesi yapılmıştır. 

d) Küçük ve münferit işler : 
445 aded muhtelif inşaat işi ele alınmış, bunlardan 245 tanesi ikmal edilmiştir. Ayrıca 95 

idame mahiyetinde emanet iş yapılmıştır. 
e) Cari işlerin takibi: 
47 aded sulama 
5 » kurutma 

48 » taşkın 
10 » tesis olmak üzere ceman 110 aded işin takip ve murakabesi yapılmış, bunlardan 15 

adedinin geçici kabulü intacedilmiştir. 
1959 inşaat faaliyetleri neticesinde: 
19 220 hektar sahanın sulanması 
6 379 hektar sahanın kurutulması, 

32 563 hektar arazi ile, 
51 köy ve kasabanın taşkından korunması temin edilmiştir. 

2. 3 — Baraj ve hidro-elektrik santraller : 
1959 senesinde mevcut baraj inşaatlarının ikmaline çalışmış, bunlardan Hirfanlı, Bille ve 

May barajları ikmal edilmiş, Demirköprü Barajı da, hidro-elektrik tesisleri hariç, tamamlan
mış duruma getirilmiştir. 

Ayrıca Kesikköprü, Almus barajlarının ihaleleri yapılmış, Seyitler, Selevir barajlarının iha^ 
leleri de malî yıl sonunda yapılmış bulunacaktır. ' 

İşletmeye açılmış bulunan Hazer santralinde tâli bâzı inşaatın yapılmasına devam edilmiştir. 
Bu konuda 1959 faaliyetleri neticesinde elde edilen faydalar şunlardır : 

2 000 hektar taşkından koruma, 
58 000 hektar sulama suyu, 
69 000 Kw. takat, 

193 Milyar KwS. 
1 köy korunması. 

2. 4 — Yeraltı suları : 
Muhtelif ovalarda ceman 4 410 100 hektar hidrojeolojik etüd ile 133 aded hidrojeolojik kü

çük su etüdü yapılmıştır. 
Bundan başka (201) aded araştırma ve (109) aded içme su kuyusu açılmış olup araştırma ku

yularının (138) adedi sulu, (31) adedi arteziyen (32) adedi kuru zuhur etmiştir. 
1959 senesi zarfında ceman 47 432 m. derinlikte kuyu açılmış, bu işler için 10 436 945 lira 

sarf edilmiştir. 
Yukardaki son üç grupa dâhil işlerden 1959 yılı zarfında elde edilen neticeler icmal edilirse : 

19 220 Hektar sahada sulama şebekesi tesis edildiği 
6 379 Hektar bataklık kurutulduğu 

34 563 Hektar arazi ile 
52 Köy ve kasabanın taşkından korunduğu 

. 58 000 Hektar sulama suyu 
69 000 Kw. takat ile senede, 
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193 Milyon Kws. enerji üretilmesi imkânının sağlandığı 

47 432 Metre derinlikte 
310 Derin kuyu açıldığı görülür. 

2. 5 — İşletme ve bakım faaliyetleri: 
işletme mevzuunda, halka devredilmiş küçük sulama tesisleri haricolmak üzere 1 685 000 dö

nüm saha işgal eden 23 aded sulama şebekesinde takriben 1 milyon dönüm arazi Devlet eliyle su
lanmış, ayrıca tabiî ve suni göllerde biriktirilen sularla 600 000 dönüm araziye de su verilmiştir. 

3 aded hidroelektrik santralden - Kemer, Durucasu, Girlevik - 110 milyon Kwh. enerji istihsal 
edilmiştir. 

Bu zamana kadar inşa edilmiş bulunan 240 büyük ve 342 küçük su işi olmak üzere ceman 
582 tesisin bakım ve idamesi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, işletmeye intikal etmiş bulunan tesislerin tam bir envanteri ile bir muayene 
sistemi meydana getirilmesi ve bu suretle işletme ve bakımın icabettirdiği fennî tedbirlerin alın
ması yolunda ciddî bir çalışmaya girişilmiştir. 

öaraj göllerinde ve diğer tesislerde 2,5 milyon ağaç dikilerek ağaçlandırma programı tahak
kuk ettirilmiştir. 

2. 6 — Makina ve ikmal işleri: 
Makina parkını idame ettirebilmek için lüzumlu tamir atelyelerinden 2 adedinin inşa ve teç

hizi tamamlanmış ve 3 adedi de tamamlanmak üzeredir. Sulama kanallarının ihtiyacı bulunan 
kapaklar etüd ve imal edilmeye başlanmıştır. 

Adana ikmal ambarına ilâveten Ankara ikmal ambarları inşa ölunımuş ve faaliyete geçirilmiştir. 
Adana ikmal ambarına 790 062 dolar tutarında malzeme ve yedek parça girişi - yapılmış ve mev
cut kalem adedi 26 900 e yükselmiş, Ankara ikmal ambarına 784 280 dolârhk 12 830 kalem 
malzeme ve yedek parça girişi yapılmıştır. 

1959 malî yılı içinde bugüne kadar FOB bedelli olarak 7 250 000 dolar tutarımda makina, teç
hizat ve yedek parça satıraalmmış olup bunların başlıca kalemleri aşağıdaki gibidir. Yalnız bu 
satmalmalar için bugüne kadar 240 aded mukavele yapılıp akreditifleri açılmıştır. 

Aded 

20 Ekskavatör 
30 Traktör - Buldozer 
16 Treyler ve çekici (30 ve 60 tonluk). 
10 Temel sondaj makinası 

250 Derin kuyu tulumbası 
196 Kamyon 

Muhtelif atelye takam ve teçhizatı 
(400 ,000 dolar) 

Muhtelif lâboratuvar, mühemdislıilk âletleri 
(690 000 dolar) 

Muhtelif yedek parçalar 
(760 000 dolar) 

Ayrıca dahilî piyasadan demir, çimento, pat ayıcı madde, akar yakut v. s. ihtiyacı karşılamış 
bulummaktadır. 

Köy içme sulan için 13 600 000 lira tutanın ia 1 360 000 m. boru sâtmalnaiarak vilâyetlere 
tevzi olunmuştur. 

Bu mubayaalarla beraber mevcut ımaMma ve teçhizatın bedelli takriben 449 Û00 000 liraya ba
liğ olmaktadır. 
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2. 7 — Araştırma işleri ; 
Araştırma Dairesi Reisliği modern mühendisliğin icaplarından olan lâboratuvar çalışmaları

nı, tatb-ik edilen projelerin tabiat muvacehesinde nasıl çalıştıklarınım etüdünü ve mühendislik 
mefhumlarında ufkun genişlemesini temin «deîek faaliyetleri yürütmeik gayesiyle kurulmuştur. 
Bu istikamette dairenin 1959 senesi çalışmjaüarrnın dcmaii şudur : 

Aded 

1. Akar su ıslahları üzeninde araştırmalar 3 
2. Regülâtör ve su yapıları araştırmaları 7 
3. Su yapıları malzeme araştırmaları 1 
4. Barajlar üzerinde araştırmalar (i 
5. Sulama tesisleri üzerinden araştırmalar 1 
6. G-enel mevzular üzerinden araştırmalar 14 
7. Hidrolik model inşaatı 12 
8. Zemin mekaniği inşaatı 3 000 
9. Beton lâboratuvan 3 000 

10. Bölge lâboratuvan kurulması 1 
31. Neşriyat işleri (rapor) 14 
12. Yeniden teşkilâtlanacak atelye 1 

Araştırma mevzuları içinde model çalışmaları ve prototipler üzerindeki araştırmalara bir iki cüm
leyle temas etmek yerinde olur. 

Büyük su tesislerinin inşasına girişilmeden evvel bunların modelleri yapılarak mevcut prensip 
ve formüllerin tahkiki yapılmakta veya formüllerle halli güç veya imkâneız olan hususlar bittecrübe 
tâyin ve tesbit edilmektedir. 

Diğer taraftan, yapılmış olan büyük tesisler üzerinde ayrıca birtakım araştırmalar yapılmaktadır 
ki, buna da prototipler üzerinde çalışma tesmiye olunmaktadır. Bu sayede yapılmış olan tesislerde 
kullanılan formül ve prensiplerin tahkiki mümkün olmaktadır. 

D) 1960 yılı faaliyetleri: 
1. 1960 yılı icraat programının gayesi ve bölümleri: 
Raporumuzun başında DSÎ Umum Müdürlüğünün 11 yıllık programından ve 1970 senesi başında 

erişilmesini hedef ittihaz ettiği gayelerden bahsetmiştik. 
Bu gayelerin tahakkuku ile ilgili olarak 1960 senesi içinde hir program hazırlanmıştır. 
Muhtevası, muayyen zamanda muayyen neticelerin istihsal edilmesi mülâhazasiyle tâyin edilen 

bu programın ana hatları ve gayeleri aşağıdadır. 

1. 1. — Etüd ve plan faaliyetleri: 

A) Ana doneler : 
1. Harita : 

1/25 000 215 pafta 
1/ 5 000 Topoğraf ik 
1/ 5 000 Kadastroluk 
2. Rasat : 

Meteoroloji 
Akım 
Rüsubat 
Kimyevî evsaf 

3 225 000 
257 000 
146 000 

63 Aded 
122 » 
12 > 
14 » 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
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3, Toprak etüdü : 

1/100 000 
1/ 25 000 
Drenaj 

4. Temel ve malzeme -
Sondaj 

B) Projeler : 
1. Havza çalışmaları : 
a) îstikşaf 

Devam eden 
Biten 

b) Amenajman 
Devam eden 
Biten 

2. Müteferrik proje: 
Devam eden 
Biten 

3. Küçüksu : 
îstikşaf 
Plânlama 

4. Erozyon : 

îstikşaf 
Plânlama 
Tatbikat 

5. Küçük barajlar : 
îstikşaf 

6. Göletler : 
îstikşaf 
Plânlama 

600 000 Ha. 
550 000 Ha. 
350 000 Ha. 

22 720 m. 

2 Aded 
2 

2 
— 

49 
22 

700 
50 

30 
20 
4 

50 

140 
42 

» 

» 
» 

» 
» 

> 
> 

• » 

» 
» 

"» 

> 
> 

1. 2 •— Proje ve inşaat faaliyetleri : 
1. 21 — Yatırım programı : 
1959 program gayelerine ilâveten aşağıdaki faydaların istihsaline matuf olmak üzere girişile

cek faaliyet grupları : 

A) îhale işleri : 
421 200 000 T.L. keşif bedelli (28) aded sulama mevzuu ele alınacak, bununla (122 150) hek

tar sahada sulama şebekesi tesis edilecektir. 
52 500 000 T.L. keşif bedelli (28) aded kurutma mevzuu ele alınacak ve (70 400) hektar batak

lık kurutulacaktır. 
84 900 000 T.L. keşif bedelli (10) aded taş km mevzuu ele alınacak (59 900) hektar sahanın 

ve (30) aded köy ve kasabanın taşkından korunması temin edilecektir. 
88 500 000 lira keşif bedelli (27) aded tesisin inşasına girişilecektir. 
Ayrıca bugüne kadar yapılmamış olan tulumba istasyonları da ikmal edilecektir. 
B) Küçük ve münferit su işleri : 

350 Aded küçük su ve münferit su işi ele alınarak bunlarla : 
9 290 Hektar sahanın sulanması 
1 329 Hektar sahanın kurutulması 

39 463 Hektar arazile, 
74 aded köy ve kasabanın taşkından korunması sağlanacaktır. 
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Bu programlarda bilhassa taşkın kontrolü üzerinde durulacak, 100 den fazla mevzu ele alına

caktır. 

1. 22 — Proje faaliyetleri : 
Yukardaki işlerle ilgili proje çalışmalarından başka grup köylere ait 
41 Aded istikşaf, 
44 T> arazi etüdü 
45 » proje tanzimi 

vo münferit köylere ait : 
68 Aded istikşaf 
68 » arazi etüdü 
68 » proje tanzimi 

işi ele alınacaktır. 

1960 yılından itibaren büyük barajların man 
ra, Çarşamba ovaları, Develi bataklığı, Adapazansabmdaki ovalarda sulama tesisleri inşası, Bâf-
havzalarda ıslah ve drenaj faaliyetlerine girişil ovası Efteni manzumesi gibi büyük saha ve 
nı teşkil edecektir. mesi, önümüzdeki yıllar çalışmlarınm ani hatları-

1. 3 —• Barajlar ve hidro - elektrik santraller : 
Bu konuda (11) aded baraj ve (10) aded hidro-elektrik santral inşasiyle mevcut (4) aded 

santrale yeni üniteler veya kısımlar ilâvesi, (50) aded gölet inşası ve bâzı köylerin elektrifikas
yonu işleri ele alınacaktır. 

1. 4 — Yeraltı suyu işleri : 
1. 1960 senesi sonuna kadar açılmış bulunan bütün kuyuların pompaj tecrübeleri yapılacak. 
2. 1959 senesi sonuna kadar araştırma maksadiyle çalışılmış bulunan bütün ovaların kıymet

lendirme işleri ikmal edilmiş olacak. 
3. 1959 senesi sonuna kadar açılmış bulunan bütün kuyuların 1960 senesi içinde teşhisi yapı

lacak. 
4. Konya, Merzifon, Elâzığ, İsparta işletme üniteleri kurulacak. 
5. Arteziyen sahaları için 150 kuyu açılacak. (Konya, Şarkikaraağaç, Acıpayam, Elâzığ, 

Merzifon, Baklan, Trakya ve diğer artezyen sahaları). 
6. Bor'da 50 kuyuluk bir işletme ünitesi teşkili. 
7. Güney-Doğu Anadolu'da Dicle ve Fırat arası içme suyu maksadı için hiç değilse 50 ku

yu açılacak. 
8. Köy içme suyu programının bir parçası olarak yurdun mulhtelif yerlerinde 200 kuyu 

açılacak. 
9. Garnizonların içme suyu ihtiyacı olarak 50 kuyu açılacak. 
10. Leyli mektepler ve diğer topluluklar için 20 kuyu açılacak. 
11. Kasabaların içme suyu ihtiyacı için 30 (îller Bankası mevzuuna giren kasabalar) kuyu 

açılacak. 
12. Sınai tesisler için 25 aded kuyu açılacak. 
13. Büyük şehirlerin araştırma etüdleri için 15 aded kuyu açılacak. 
14. Bütün temel sondaj işlerinin idare tarafından yapılması. (22 720 m.) 
15. 11 aded yeraltı bendinin projesi ve etüdü yapılacak. 
16. Yapılacak «tüdlerin miktarı (Hidrojeolojik ve jeofizik etüdler) 5 milyon hektardan aşağı 

olmıyacaktır. 
17. Bu gayelere ilâveten eklenmesi düşünülen hususat programda teklif olarak görülecektir. 
18. Drenaj sondajı 306 kuyu açılacaktır. 
19. Temel sondajları her türlü ekipmanı ihtiva edecektir. Su tecrübeleri, enjeksiyon tecrübe-
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leri yapılabilecektir. Ayrıca bir enjeksiyon ekibi temin edilecek: bununla DSÎ Umum Müdürlüğü
nün muhtelif enjeksiyon ihtiyaçları karşılanacaktır. • . 

20. Kuyu açılmasında kuyunun teçhizi ve l aşının ihyası beraberce düşünülecek böyle yapıl
madığı hallerde kuyu açılmryacaktır. Kuyu başının ihyasından maksat; tulumba konması, havuz 
inşası yani kuyunun işler hâle gelmesidir veya şehir şebekesine bağlanmasıdır. 

Program yukarıdaki kıstasları tahkik edecek ve âzami yere kuyu- açılacaktır. 
Bu programın gerçekleşmesi için her türlü teçhizat, personel, v. s. ihtiyaç şimdiden hazırlana

caktır. 
Yukarıda serd edilen gayelere göre program ayarlanacak, bu geyelerin tahakkukundan artan 

gayretler araştırma işlerine teksif edilecektir. 
Araştırmada ilk periyorite, bundan evvelki senelerde araştırma yapıp da noksan bıraktığımız 

cepler veya kifayet etmiyen sondaj durumları varsa bunların yapılması ikinci periyorite 600 mm. 
yağmur çizgisi içinde kalan sahanın tamamlanmasına verilecektir. 

1. 5 — İsletme faaliyetleri : 
1. Bakım ve idame : 1960 yılında 2 200 000 dönüm arazi ile 240 şehir ve köyü taşkından 

koruyarak 80 000 dönüm bataklığı kurutan, 2 070 000 dönüm araziyi sulayacak olan 650 kadar 
tesisin bakım ve idamesi temin edilecektir. 

2. işletme : DSÎ işletmesine devredilmiş bulunan 4 aded hidro-elek'trik santralde —Kemer, 
Girlevik, Durucasu, Hirfanh — 419 milyon Kwh. enerji üretileceğini, halka devredilmiş bulunan 
küçük tesisler hariç 2 023 400 dönüm saha işgalden, 29 sulama tesisinden 1 186 000 dönüm ara
zinin Devlet eliyle sulanacağını, ayrıca 15 baraj ve bendin arkasında ve 7 aded regle edilmiş ta
biî gölde 9,5 milyon m3 su iddihar edilerek, bu su ile 700 000 dönüm araziye sulama suyu te
min edileceğini tahmin ediyoruz. 

3. Bakım ve idame maksatları iein teskihV lanma ve teçhizatlanmamızm gayesi, yeni alaca
ğımız makina ve vasıtalarla işletmeye açılmış tesislerimizin her an çalışacak ve bu tesislerimizin 
inşasında düşünülmüş bulunan faydaların istihsalini temin edecek vaziyette bulundurulmasının te
minidir. 

Suların tahribi tehlikesine mâruz her tesisimize zamanında yetişip tesisin hayatiyetini idame 
etmeyi şiar edinmekteyiz. 

4. Ağaçlandırma faaliyetimizin üç gayesi vardır. 
a) Büyük yatırımlarla tahakkuk eden suni gollerimizin rüsubatla dolmasını önlemek. 
b) Baraj gölleri civarında millî parklar yüenda getirmek. 
c) Yandere ıslahlarında mühendislik tedbiı leriyle birlikte tatbik etmek üzere kültür tedbirleri 

olarak ele almak. 
Bu gayeleri tahakkuk ettirmek üzere 1960 da 15 muhtelif yerde ceman 3 600 dönüm fidanlık 

tesis edilecek ve 5 185 000 ağaç dikilecektir. 
5. Ziraat Vekâleti ile sıkı bir teşriki mesai yapılarak su - insan - nebat - toprak arasında en 

iyi münasebetlerin kurulması ve tesislerimizden memleket ziraatinin ve millî ekonomininin en iyi 
şekilde faydalanması temin edilecektir. 

6. 1960 program gayelerimiz arasında tabiî ve suni gölleirmizde tatlı su balıklarının ıslahı ve 
geliştirilmesi için icabeden teknik etüdlerin yapılması ile bu hususta en modern metodlann tatbiki 
yer almaktadır. 

7. Sulama tesislerimizde, tesislerin inşasından önceki zirai istihsalin şekli ve kıymeti ile, inşa
dan sonraki, istihsal kıymetleri ve elde edilen net faydaların muayyen usullerle, röşerji yapılacak, 
developmanm nispeti tâyin bu hususta alınması gereken tedbirler araştırılacaktır. 

Bir tesisi inşa ettikten sonra -mukadderatına terk etmeyip bu tesisten en iyi şekilde fayda istih
salini temin edecek tedbirlerin araştırılıp- tatbik edilmesini de gaye edinmiş bulunmaktayız. 
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1.6 — Makina ve ikmal : 

, 1960 yılı faaliyetlerinin nüvesini, 
1. — Cihazlanmamızm ikmali, 
2. Atelyelerimizin kuruluş ve iyi bir şekilde teçhizi, 
3. Makina personalinin eğitimi, 
4. İnşası tamamlanmış tesislerin teçhizi, 
5. Köy içme suları için lüzumlu boru ve pompaların temini, teşkil etmektedir. 
Kurulmuş bulunan atelyelerde 25 aded tarktör 10 aded ekskavatör, 60 aded nakil vasıtası umumi 

yenilemeye tâbi tutulacak; 
Ayrıca 229 aded muhtelif inşaat makinası tamir edilecektir. 
Cihazlanmamızm ikmali mevzuunda 70 aded ekskavatör, 25 aded traktör - buldozer, 50 aded 

loder, 30 aded sondaj makinası ve muhtelif inşaat makinaları ile 610 aded nakilvasıtası ve 320 aded 
kamsyon satınalmması derpiş olunmaktadır. 

Her biri bir ihtisas mevzuu olan bu işlerin gögülebilmesini temin maksadiyle ayrıca teknik ele
man yetiştirilebilmesi için kurs atelyeleıi inşasına geçilmiş olup eğitim işleri üzerinde 1960 yılı prog
ramında hassasiyetle durulacaktır. 

1. 7 — Araştırma işleri : 
Aded 

1) Akarsu ıslahları üzerinde araştırmalar 5 
2) Regülâtörler ve su yapıları üzerinde araştırmalar 10 
3) Su yapıları malzeme araştırmalar 5 
4) Barajlar üzerinde araştırmalar 10 
5) Sulama tesisleri lizerinde araştırmalar 5 
6) Genel mevzular üzerinde araştırmalar 20 
7) Hidrolik model lâboratuvarı 15 
8) Zemin mekaniği lâboratuvarı 10 000 
9) Beton lâboratuvarı 10 000 

10) Bölge lâboratuvarı kurulması 5 
11) Neşriyat işleri 30 Rapor 
12) Yeniden teşkilâtlanacak atelye 3 

1960 programı yeni yatırım bakımından bir şey vadetmiyor. 
Mezkûr yıl içinde daha ziyade cari işlerin takibi yapılacaktır. 
İdare 1960 senesi sonuna doğru ihaleler yapmak üzere şümullü bir programı hazırlamaktadır. Se

nesi içinde veya bütçe müzakereleri sırasında çıkacak imkânlara göre bu ihale programını öne almak 
veya biraz geciktirmek, malî* imkânları buna göre ayarlamak mümkün olacaktır. 

Senesi içinde ek ödenek alınabilirse ihale programının daha öne alınması suretiyle işin tesrii ka
bil olabilecektir. 

2 — 1960 da istihsal edilecek neticeler : 

2. 1 — Etüd ve plan faaliyetleri: 
1960 program gayelerinde zikredilen neticeler istihsal edilecektir. 

2. 2 — inşaat faaliyetleri: 
Sarf edilecek para : 273 621 000 TL. 
Sulama 117 596 Ha. 
Kurutma 7 299 Ha. 
Taşkın koruma 46 463 Ha. 
Taşkın (köy) 86 Aded 
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2. 3 — Barajlar : 
50 gölet ve Altınapa, Apa, Mamasın barajlarının ikmali ile 40 900 hektar sulama suyu ve 344« 

milyon m3 su iddihan temin olunacaktır, 

2. 4 — Yeraltı faaliyetleri: 
(1960 program gayelerindeki neticeler istihsal edilecektir.) 

2. 5 — İşletme faaliyetleri: 
(1960 program gayelerindeki hususlar takibedilecektir.) 

2. 6 — MaMna : 
(1960 program gayelerinin istihsaline çalışılacaktır.) 

2. 7 — Araştırma : 
(1960 program gayeleri tahakkuk ettirilecektir.) 

DSt UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇEŞÎTLÎ FAALÎYETLEBt VE SINAÎ MÜESSESELERLE 
OLAN MÜNASEBETÎ 

Bundan evvelki bölümlerde sırası geldikçe DSt Umum Müdürlüğünün çeşitli faaliyetlerine 
temas edildi. Bunlar: 

Sulama tesisleri vücuda -getirilmesi, 
Bataklıkların kurutulması ve ıslak toprakların drenajı, 
Ziraat arazisi île şehir, kasaba ve köylerin taşkınlardan korunması, 
Hidro - elektrik enerji üretilmesi, <a 
Çeşitli barajlar ve göletler inşası suretiyle veya tabiî göllerin tanzimi suretiyle yukardafci mak

satlara hizmet edilmesi, 
Yeraltı suyu hazinelerinin keşfi ve işletilmesi, 
Şehir, kasaba ve köylere içme vo kullanma suyu teinini, 
Eski tesislerin ihyası, 
Erozyon mücadelesi, 
Ağaçlandırma, 
Gibi doğrudan .doğruya iktisadi netice istihsal eden faaliyetlerle bunların en iyi evsafda, en 

iktisadi ve en kısa zamanda yapılmasını sağlıyan ana donelerin toplanması tâbir edilen: 
Çeşitli mikyaslarda haritalar alınması, 
'Muhtelif rasatlar, 
Arazi tasnifi, 
Drenaj çalışmaları, 
Temel ve malzeme etüdleri, 
Her nevi proje tanzimi, 
Her nevi araştırma faaliyetleri, 
Cihazlanıma (lâboratuvar, atelyeler, amıibarlar tesisi), 
Personel eğitimi, 
Neşriyat, 
Usul ve teamüller vaz'ı 
Gibi yardımcı faaliyetler ve nihayet bütün bu çalışmalar sonunda meydana getirilen eserlerin 

hizmete 'girmesini sağlıyan işletme faaliyetlerinden ibarettir. 
Umumi Müdürlük bütün bu hizmetleri yaparken birtakım yeni feoaısepsiy onlarla hareket et

niktedir. 
Meselâ şehir ve kasabaların taşkından korunması malksadiyie yapülan şehir içi •d'eueJieri ıslah

larında rıhtım duvarlarının arkasına foüzjler vaz'edjerek şehir kanalizasyonuna fennî bir mecra 
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temin etmek veya icabında bu duvarlar boyunca bir yol teşkil ederek ve muhtelif yerlerde geçit 
ve köprü inşa ederek bu şehirlerin imar ve kalkınmasına hizmet etmek bu hususa bir misal teş
kil edebilir : 

Baraj göl sahalarında kalmaları dolayısiyle kaldırılması icabeden köyler için yeni temin edi
len iskân sahalarında modern plânlar tatbik ederek numune köyler vücuda getirilmesi, 

Hidro - elektrik santrallere yakın köylere cereyan verilmek suretiyle köy elektrifikasyonu 
mevzuunda ilk adımların atılması, 

Köylere içme ve kullanma suyu temin edilirken insanlar ve hayvanlar *.çin ayrı ayrı kısımlar 
ve çeşme başında ihtiyaca uygun çamaşırhane inşası, 

Gibi hususlarda yukardaki konuda başka birer misal teşkil etmektedir. 
Umum Müdürlük tanzim ettiği tabiî ve vücuda getirdiği suni göllerdeki balık hayatiyle de il

gilenmektedir. 
Bu maksatla nehirlerle, göl ayaklarında inşa edilen regülâtörlerde balıklanın membaa geç

mesini sağlıyaeak balık geçitleri bırakıldığı gibi, büyük baraj göllerinde d'3 yeni balık nesilleri
nin üretilmesi yolunda da gerekli teşebbüsler yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak Hh'fanlı Barajında bir balıkçılık enstitüsü kurulması mukarrerdir. 
Bunların dışında Umum Müdürlüğün üzerine aldığı pek büyük çapta başka hizmetler de 

vardır. 
Bunlardan biri Ankara şehrine kullanma suyu teminine ait projenin ihzan, 
Diğeri köy içme su işlerinin bizzat bu daire tarafından yapılmasıdır. 
Ankara şehrine Sakarya veya Hirf anlı'dan pompajla su temini hususundaki mevcut İmkân

larım pek pahalı olduğu göz önünde tutularak daha yakm sahalarda mütaaddit barajlar inşası 
suretiyle bu ihtiyacın karşılanmasının daha iktisadi olacağı hesaplandığından bu mevzuun Dev
let Su îşlerince ele alınmadı için bir kanun tasarısı hazırlanmış, bir taraftan da gerekli etüdlere 
girişilmiştir. 

Bu husustaki kanun tasarısının bir an evvel Yüksek Meclisten çıkması şayanı temennidir. 
Köy içme sularına gelince : 
Bugüne kadar vilâyeti erce yapılan işler nispeten kolay, ucuz ve fazla teknik güc istemiyen mev

zulara inhisar etmiş ve geriye zor mevzular kalmıştır. Büyük bir teknik güc ve bilgi istiyen su idle
rin bundan böyle DSl tarafından yapılması hususunda da bir kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. 

Bu tasarının da bir an önce kanuniyet kesbetmesi şayanı temennidir. 
Umum Müdürlük hizmetlerinin bu suretle gittikçe genişlemesi ve hizmetlerin en küçük toplu

luklara intikali dolaysiyle teşkilâtın yurt sathına daha ziyade yayılmasına ihtiyaç hissetmekte ve 
şube adedlerinin artırılması cihetine gidilmektedir. 

Umum Müdürlük hizmetlerini ifa ederken iş kalitesinin kontrolunda ciddî bir ehemmiyet atfet
mekte bu suretle yapılan yatırımların, çekilen emeklerin zayi olmasına mahal bırakmamaktadır. 

Bu maksatla fennin en son terakkilerinden istifade eden modern cihazlarla teçhiz edilmiş lâbo-
ratuvarlar kurulmuş ve bunların ilk imkânda« bölgelere ve büyük şantiyelere teşmili derpiş edilmiş 
olduğu gibi işlerin tatbikatına memur personelin de fennî kapasitelerini artıracak eğitim faaliyeti
ne önem verilmektedir. 

Bütün bu hizmetlerin yapılması mazbut ve derlitoplu rehberler haline getirilmiş usul ve teamül
lere uygun olarak cereyan etmektedir. 

Umum Müdürlük faaliyetlerinin diğer sınai tesislerle olan münasebetine temas etmek de yerinde 
olur. I 

Şeker, çimento, tekstil sanayii, narenciye, hayvancılık kollarının inkişafı Umum Müdürlük faali
yetleriyle yakından alâkalı bulunmaktadır. 

Umum Müdürlüğün çal şma sahalarında meydana gelen yeni imkânlar bu sanayiin meydana gel
mesine yol açtığı gibi mevcutlarının inkişafına da kuvvet vermektedir. Velhasıl DSÎ Umum Müdür-
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lüğünün bütün yurt sathına yayılmış olan mesai ve eserlerinin iktisadi ve sosyal tesirleri sevinç ve 
iftiharla müşahede olunmaktadır. 

1960 Bütçesi hakkında mütalâalar : 
Bütçenin umumi .yekûnu 659 053 240 lira olup bunun 21 380 170 lirası (A/l) cetveline ve 

637 673 070 lira (A/2) cetveline aittir. 
A/ l Cetveli 

Geçen seneye nazaran 7 760 549 lira eksik olarak teklif edilmişse de bu azalma zahirîdir. Zira 
geçen sene âdi bütçede mütalâa edilen Seyhan kredisi taksitleri ile DSl tahvilleri amortisman 
ve faizleri karşılığı yüksek bütçe encümeninin telkinlerine uyularak bu sene (A/2) cetveline 
nakledilmiştir. 

(A/l) cetvelinin tetkikinde : 
2. kısımda : 13 483 687 lira fazlalık 10 533 890 lira eksilme, 
3. » : 293 005 lira fazlalık, 
4. » : 1 047 499 lira fazlalık, 
5. » : 37 000 lira fazlalık ve 12 170 895 lira eksilme, 
6. » : 100 000 lira fazlalık, 

mevcut bulunduğu görülmektedir. 
Bunlardan: 
İkinci kısımdaki fazlalığın 1 174 000 lirası 7244 sayılı Kanun gereğince memur maaşlarına 

yapılan zamdan, 11 231 400 lirası (E) cetvelinde müstahdem iken (D) cetveline nakledilen per 
donelin ücretleriyle bunlara mütaallik zamlardan, 1 077 187 lirası 7244 sayılı Kanunun tatbiki 
dolayısiyle T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemelerin artmasından ve 2 100 lirası ise 7244 sa
yılı Kanun gereğince temsil tahsisatına yapılan zamdan .mütevellit bulunmaktadır. 

10 533 890 liralık eksilmeye gel'nce bu miktar bu yıl (E) cetvelinden (D) cetveline nakle
dilmiş olan personelin ücret farkından ileri gelmektedir. 

3. Kısımda vâki fazlalığın 109 000 lirası (D) cetveline nakledilen personelin giyeceklerine, 
mütebakisi ise PTT ücretlerinin ayarlanması ile ilgili kalemlere mütaallik bulunmaktadır. 

4. Kısımda vâki fazlalığın 350 000 lirayı mr.kina masraflarına ait bulunmaktadır. Filvaki 
büyük barajların ve memleket sathına yayılmış bulunan çeşitli inşaatın istimlâk dâvaları ve 
sair hukuki muameleler sebebiyle bu kısımdaki tahsisat kifayet etmediğinden her yıl ek ödenek 
alınması cihetine gidilmektedir. Bu itibarla bu artış yerinde görülmüştür. 

Yine bu kısımdaki artışın 345 000 lirası kurs masraflarına ait bulunmaktadır. Yukarda, 
umumi mütalâalar bölümünde bilmünasebe temas edildiği veçhile umum müdürlüğün personel ye
tiştirme konusunda takibettiği eğitim programının tatbiki sebebiyle bu artışa lüzum hâsıl olmuş
tur. Kanaatimizce bu miktar eğitim programının gelişmesine kâfi değildir. Gelecek yıllarda bu 
artışın 1 milyon lira civarında olması temenniye şayandır. 

4. Kısımdaki artışın mütebaki 'miktarı dâhilide ve hariçte okutulacak teknik elemanlara veri
lecek kurslarla teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderilecek personele pek 
az bir kısmı da diğer kalemlere mütaallik bulunmaktadır. 

5. Kısımdaki 37 000 liralık artış, tahsisat yokluğu dolayısiyle senesi içinde ödenemiyen hükme 
bağlı borçlar karşılığı olarak konmuştur. Tetkikatımıza nazaran bütçenin Meclise verilmesinden sonr? 
cereyan etmekte olan bâzı dâvaların neticelenmesi ile idare aleyhine 100 000 liralık bir borç daha 
tekevvün etmiş bulunmaktadır. Bu borcun tediyesini mümkün kılmak üzere 505. hükme bağlı borç
lar faslına 100 000 lira daha ilâvesi lâzımgelmektedir. Bu takdirde fasıl tutan 140 000 lira olacak
tır. 

Bu kısımdaki eksilme, yukarıda da arz edildiği veçhile Seyhan kredisi taksitleriyle DSİ tahvilleri 
faiz ve itfa taksitlerinin (A/2) cetveline naklinden ileri gelmektedir. 
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A/2 Cetveli 

Geçen yıla nazaran 146 868 070 lira bir fazlalık göstermektedir. 
Bu fazlalığın 100 milyon lirası köy içme sularına ayrılmıştır. % 
Yatırımlar bütçesinin tahlili : 
Bütçenin en mühim kısmını 786. faslı teşkil etmektedir. 
Bu faslın maddelerini sıra ile gözden geçirelim 
1. 786/11 Yapım ve esaslı onarım maddesi : 

. Geçen yıla nazaran 27 milyon lira fazlasiyle teklif edilen 402 milyon lira ile DSİ faaliyetlerine 
devam olunacaktır. 

2. 786/12 Geçen yılın aynıdır. 
3. 786/20 Geçen yılın aynıdır. 
4. 786/30 Geçen yılın aynı olarak 39 milyon lira konmuştur. 
Malûm olduğu üzere Nafıa hizmetlerinin ifasında en mühim rolü makina faaliyetleri oynamakta

dır. 
DSİ'nin gittikçe artan iş hacmi ancak kuvvetli ve muvazeneli bir makina parkının ayakta tutul

ması ile kaimdir. Bu itibarla makina parkının devamlı surette tecdit ve takviyesi bir zarurettir. 
Bunun için bütçeye her sene ihtiyaçları karşı Lıyacak ölçüde tahsisat konması lâzımdır. 
5. 786/40 
Umum Müdürlüğün hizmetlerinin temeli etüd ve plân faaliyetleridir. Ele alınacak mevzuları a 

unsurlarını tâyin etmek ve havzaların kül halinde mütalâasını mümkün kılacak plânlamalar yapmak 
DSÎ faaliyetlerinin müsmir ve isabetli olabilmesi için şarttır. 

Bu itibarla bütçeye her sene bu ihtiyaçları karş:lıyabilecek ölçüde tahsisat konması lâzımdır, 
6. 786/70 İşletme masrafları , geçen yılın aynıdır. 
DSİ faaliyetlerinin gayesi bir eseri, bir tesisi meydana getirmek değildir. Bilâkis asıl mesele 

meydana getirilen tesisin hizmet ifasını sağlamaktır. Bu da o tesisin devamlı surette bakım ve ida
mesi ile olur. 

DSİ nin yıldan yıla artan inşaat hacmma muvazi olarak her yıl işletmeye açılan tesislerin miktarı 
da çoğalmaktadır. 

Bu itibarla işletme masraflarının da mütenazır an artması tabiî ve zaruridir. 
Bu maddeleri bir fasıl altında toplıyan 786. faslın matlabı da (6200 sayüı Kanunun şümulüne gi

ren işler) şeklinde değiştirilmiştir. 
7. 787, 788, 789, 790 ncı fasıllar hakkında mütalâa serdine lüzum görülmemiştir. 
8. 791. Köy su işlerine yardım : 
B.u fasla konan tahsisat geçen yıla nazaran 100 milyon lira fazlasiyle 129 milyon liraya yüksel 

til mistir. 
Bunu şükranla kaydetmek lâzımdır. Köylerimizin su işlerine verilen değerin yüksek Encümene 

izahına ihtiyaç yoktur. 
Bu faslın matlabmda da bir değişildik yapılmıştır, 
Geçen yıl (köylerde halkın yapacağı içmesu işlerine yardım) şeklinde olan matlap (Köy su işleri

ne yardım) şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle köylerimizin yalnız içme su işleri değil aynı zamanda 
küçük sulama ve taşkından koruma mevzularının da bu fasıldan yapılacak sarfiyatla ele alınması 
mümkün olacaktır. 

(S. Sayın : 51) 
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Bütçe Encüır 

Bütçe Encümeni 
T. B. M. M. 

Eses No. : 1/458 
Karar No. : 27 

Yüksek 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1960 yı
lı bütçesi ıhakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaş
tırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1959 tarihli ve 
71-1018/2933 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Nafıa Vekili, Devlet Su İşleri Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1960 yılı bütçesini en
cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimi
zin hazırladıkları rapor mütalâa edildikten son
ra ve umum müdürlüğün faaliyet sahasına gi
ren mevzular üzerinde sorulan sualler cevap
landırıldıktan ve faaliyeti hakkında verilen ge
niş izahattan sonra bütçenin fasıl ve maddele
rinin tetkikine geçilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1960 yı
lı bütçesi, yatırım dışı masraf tertiplerini ihti
va eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 21 380.170 
ve yatırım tertiplerini teşkil eden (A/2) işa
retli cetvel yekûnu ise 637 673 070 lira olup 
geçen yıl bütçesine nispetle 139 104 475 lira 
fazlalıkla 659 053 240 lira olarak Hükümetçe 
tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde görülen artış 
ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerek
çesinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ay
rı arz ve izah edilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işa
retli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde ya
pılan tctkikat neticesi; 201 nci maaşlar faslı
nın 11 nci merkez memurları maaşından 36 000 
liranın tenzil edilerek, Devlet Su işleri Umum 
Müdürlüğü veznedar, muhasip ve kıymet mu
hafızlarına kasa tazminatı verilmesi hakkında 
ahiren kabul olunan kanun gereğince istihkak
larının tediyesi için 218 nci fasıl yeniden açıla
rak, bu miktar vaz'edilmiştir. 

Umum Müdürlükçe memleketin her tarafın
da meydana getirilen eserlerin halka tanıtıl
ması maksadiyle 451 nci yayın masrafları fas-

i mazbatası 

22 .1 . 1960 

Reisliğe 

lında açılacak bir maddeye 100 000 liranın ko
nulması hakkında raportörlerimiz tarafından 
vâki teklif encümenimizce de uygun mütalâa 
edilerek 451 nci fasılda açılan 30 ncu tanıtma 
masrafları maddesine 100 000 liranın vaz'ı ve 
bütçenin tanziminden sonra hükme bağlanmış 
olan mebaliğin tediye edilebilmesi için de 505 
nci hükme bağlı borçlar faslına 100 000 lira
nın ilâvesi kabul ve -bu suretle (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu encümenimizce 21 580 170 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Yatırıra kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde de yapılan 
inceleme sonunda da tasarrufu mümkün gö
rülen 200 000 lira 786 nci faslın 40 nci istik
şaf, etüd ve aplikasyon masrafları maddesin
den tenzil edilmek suretiyle cetvel yekûnu 
637 473 070 lira olarak encümenimizce tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 1960 
yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel ye
kûnu 659 053 240 lira olarak Hükümetçe tah
min ve teklif edilmiş olup bu varidatın 
645 403 240 lirası Devlet bütçesinden yapıla
cak yardımlardan ve mütebakisi çeşitli varidat
tan tahassul etmektedir. 

(B) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan tetkikat sonunda tahmin edilen 
varidatın sene içinde tahakkuk edeceği anlaşıl
mış olduğundan Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi, metinde 
yapılan rakam değişiklikleriyle ve mütaakıp 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvel
lerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Muğla İzmir 

H. îmre N. özsan B. Bilgin 

(S . Sayısı : 5 1 ) 
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Kâtip 

Diyarbakır 
M. ff. Ünal 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

M. Akpınar 
Ankara 

Muhalifim 
/. Seçkin 

Artvin 
ff. Çeltikçioğhı 

Aydın 
N. Celim 

Bolu 
S. Bilir 
Bursa 

ff. Köymen 
a 
Çorum 

ff. Bulgurlu 
Denizli 

M. Karasaıı 
Diyarbakır 
ff. Turgut 

Afyon K. 
M, Â. Ülgen 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

O. Alişiroğlu 
Antalya 

K. Akmanlar 

Artvin 
Y. Gümüşe! 

Balıkesir 
M. ff. Tirnurtas 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çankırı 
Muhalifim 
F. Arkan 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 
ff. Z. Tiğrel 

Edirne 
M. Sarol 

Erzincan 
B. Bayındır 
öazianteb 
E. Cenanı 

istanbul 
M. Şellefyan 
Kastamonu 

M. Islâmoğlu 
Kocaeli 

C. Tüzün 

Konya 
ff. ölçmen 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Sinob 
ö. özen 
Yozgad 

T. Alpay 

Eskişehir 
M. Başkurt 
îstanbul 
N. Kırşan 

Kastamonu 
N. Batur 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Konya 

M. Bağrıaçık 

Manisa 
S. Mihçıoğlu 

Nevşehir 
N. önder 

Siird 
B. Erden 

îınzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Z. Erataman^ 

Zonguldak 
T. öktem 

(S, Sayım : 61). 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 21 380 170 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 637 673 070 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 659 053 240 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce 1960 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 
1960 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâiyhası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18.XII. 
1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1960 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 21 580 170 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 637 473 070 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayın: 51) 
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göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplermden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları baki-
yelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir, 

MADDE 8. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1960 tarihin-
den itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili V. 
S. Ataman 

îmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili ve 

Bas. Yay. ve Turz.V.V. 
H. Şaman 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

B. E. 

Koordinasyon Vekili 
8. Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 51) 



F. M. 

201 
11 
12 
21 
22 

— 42 
• 

— 

A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci hısım - Pe/tsonel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

898 000 
1 843 000 

1 

1 

2 741 002 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

1 284 000 
2 631 000 

1 

1 

3 915 002 

kabul edilen 
Lira 

1 248 000 
2 631 000 

1 

1 

3 879 002 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 130 000 3 061 800 3 061 800 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 504 000 8 802 600 8 802 600 

203 

204 

206 

11 

12 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc 
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

634 000 

2 916 890 

8 361 000 

11 277 890 

788 000 

11 864 400 

192 600 

551 400 

744 000 

788 000 

11 864 400 

192 600 

551 400 

744 000 

788 000 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 10 000 10 000 10 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 41 000 41 000 41 000 

21 Merkez memurları doğum yar 
dimi * 2 600 2 600 2 600 

(S. Sayım : 51) 
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F. 

207 

209 

M. 

22 

31 

32 

40 

11 

12 
13 
14 
15 

»-

Tahsisatın nev?i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları Ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurlar^ ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere 
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

1959 
Y ı.l ı 

tahsisatı 
Lira 
-

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 500 

132 280 
24 051 
25 000 
15 000 
4 000-

1960 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 500 

1 075 724 
157 794 
25 000 
15 000 
4 000 

ıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 500 
4 

1 075 724 
157 794 
25 000 
15 000 
4 000 

Fasıl yekunu 200 331 

201 Temsil tahsisatı 2 100 
218 Kasa tazminatı 0 

tkinci kısmı yekûnu 15 709 923 

1 277 518 

4 200 
0 

18 659 720 

1 277 518 

4 200 
36 000 

18 659 720 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

- Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

5 000 
7 500 
9 375 

13 000 
12 000 
15 000 

61 875 

5 000 
12 000 
15 000 
15 000 
22 000 
27 000 

96 000 

5 000 
12 000 
15 000 
15 000 
22 000 
27 000 

96 000 
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302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
8 000 

16 000 
6 000 

15 000 
15 000 

70 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
10 000 
20 000 
9 000 

19 000 
20 000 

88 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
10 000 
20 000 
9 000 

19 000 
20 000 

88 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

10 000 

25 000 

25 000 
80 000 
20 000 

Fasıl yekûnu 150 000 

15 000 

37 500 

40 000 
130 000 
40 000 

247 500 

15 000 

37 500 

40 000 
130 000 
40 000 

247 500 

305 Merkez kira bedeli 40 000 40 000 40 000 

306 Giyecekler 7 000 116 000 116 000 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 15 000 20 000 20 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 12 500 20 000 20 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 33 750 33 750 33 750 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 30 000 45 000 45 000 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 33 120 35 000 35 000 

Pasıl yekûnu 124 370 153 750 153 750 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 3 000 3 000 3 000 
Vilâyetler 3 500 3 500 3 500 

Fasıl yekûnu 6 500 6 500 6 530 

Üçüncü kısım yekûnu 469 745 762 750 762 750 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 12 000 12 000 12 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen-
dirsn JBiSıŜSLflsLi* 
Geriverilecek paralar 10 000 10 000 10 000 
Mahkeme harçları 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 30 000 30 000 30 000 

Mahkeme masrafları 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 669C numa
ralı Kanun gereğince teşekkül 
edecek komisyon azalarına ve
rilecek ücretlerle bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 

400 000 

0 

20 000 

0 

750 000 

150 000 

0 

63 000 

750 000 

150 000 

0 

63 000 
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F. M. 

451 
10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Yayın ve tanıtma masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Tanıtma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
7 000 

0 

12 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
7 000 

0 

12 000 

5 000 
7 000 

100 000 

112 000 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle 
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 224 000 340 000 340 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der 
neklere katılma payı 1 500 10 000 10 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
-masrafları 67 500 67 500 67 500 

458 

476 

501 
502 

10 
20 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşhir masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1954 - 1958 yılları borçları 
1928 - 1954 » » 

Fasıl yekûnu 

69 000 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

777 001 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

77 500 

5 000 

15 000 

20 000 

350 000 

1 804 500 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

77 500 

5 000 

15 000 

?0 000 

350 000 

1 904 500 

10 000 

3 000 
200 

3 200 
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\L 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

Tahsisatın nev'i 

Hükme bağlı borçlar 
6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı 
% 5 faiz karşılığı 
İtfa karşılığı 
Umumi masraflar 
5977 sayılı Kanun gereğince 
temin olunan 25 200 000 do 
lâıiık kredi faizi 
İtfası 
Umumi masraflar 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

1 287 500 
1 088 293 

2 000 

9 793 100 
1 
1 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

140 000 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Fasıl yekûnu 12 170 895 

Beşinci kısım yekûnu 12 187 095 

0 

53 200 153 200 

Altıncı kısım - Yardımlar 

DSÎ Memur ve Müstahdemleri 
Biriktirme ve Yardımlıma 
Sandığına yapılacak yardım 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 100 000 100 000 

Altıncı kısım yekûnu 
< 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

(& Sayısı 

0 

15 709 923 
469 745 
777 001 

12 187 095 
0 

29 143 764 

:51) 

••• v < 

100 000 

18 659 720 . 
762 750 

1 804 500 
53 200 

100 000 

21 380 170 

100 000 

18 659 720 
762 7c0 

1 904 500 
153 200 
100 000 

21 580 170 
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A/2 - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

0 
771 

786 

20 
30 

787 

788 

789 

I I - Satmalma,, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalmacak taşıtlar 1 0 v. 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 200 000 200 000 200 000 
6200 sayılı Kanunun şümulü
ne giren işler 
Yapım ve esaslı onarım mas
rafları 375 000 000 402 000 000 402 000 000 
4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 
masrafları (Sürekli onarma
lar) 60 000 60 000 60 000 
Makina ve vasıtaların onarımı 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
Satınalmacak makina, vasıta 
ve taşıtlar 39 000 000 39 000 000 39 000 000 

40 istikşaf, etüd, proje ve apli
kasyon masrafları 15 000 000 15 000 000 14 800 000 

70 işletme masrafları 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Fasıl yekûnu 459 060 000 486 060 000 485 860 000 

11 

12 

Ankara lâğımlarının yapım ve 
onarım masrafları 
Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 
6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı 

10 % 5 faiz karşılığı 
20 İtfa karşılığı 
30 Umumi masraflar 

45 000 60 000 60 000 

2500 000 2500000 2 500 000 

0 
0 
0 

1 251 000 
1 120 000 

500 

1 251 000 
1 120 000 

500 

Fasıl yekûnu 0 2 371 500 2 371 500 * 
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M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5977 sayılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma gereğince te
min olunan 25 200 000 dolar
lık kredi 

10 Faiz karşılığı 
20 îtfa karşılığı 
30 Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

0 
0 
0 

9 701 847 
7 779 722 

1 

9 701 847 
7 779 722 

1 

0 17 481 570 17 481 570 

Köy su işlerine yardım 29 000 000 129 000 000 129 000 000 

Yatırımlar umumi yekûnu 490 805 001 637 673 070 637 473 070 

(S. Sajcısı ; 51) 
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B - CETVELÎ 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 800 000 400 000 400 000 
Tesis ve ortaklık gelirleri l 

Devredilen tesislerden veya or
taklıklardan alınacak bedel ve 
paylar 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Hidro - Elektrik tesislerinde» 
elde edilecek gelirler 2 250 000 2 250 000 2 250 000 

Fasıl yekûnu 7 250 000 7 250 000 7 250 000 

İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 2 500 000 4 000 000 4 000 000 
Menkul satış, gayrimenkul sa
tış ve kira bedelleri 150 000 150 000 150 000 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezası ve sair tazminat 
ve mütaahhitlerin irat kaydo
lunan teminat paraları 100 000 100 000 100 000 
Mütaahhitlere verilecek maki-
na, alât ve edevat, depo ve ara-
zi kira bedelleri 250 000 1 000 000 1 000 000 
Teberrular, lâboratuvar tahlil 
ücretleri, çeşitli varidat 500 000 750 000 750 000 
Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 17 593 764 7 730 170 7 730 170 
Yatırımlar için 490 805 001 637 673 070 637 673 070 

Fasıl yekûnu 508 398 765 645 403 240 645 403 240 

UMUMİ YEKÛN 519 948 765 659 053 240 659 053 240 

(S. Sayısı: 51) 
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G - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 25 .12 .1953 

Ö Z E T İ 

6200 Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifelerinle dair olan Kanunun 38 nci maddesi 

D - CETVELİ 

} . 

2 
3 
4 

5 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Kaloriferci 
Hemşire 
Daktilo (Dilbilir) 

» » 
» » 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» (Steno) 

Servis Şefi 
» » 

» » 
Dosya ve Evrak Şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dosya ve evrak memuru 
Dosya ve evrak memuru 
Gönderme Memuru 
idare Memuru 
Kütüphane Memuru 
Tevzi Memuru 

Aded 

3 
1 
2 
1 
1 
2 

34 
6 

10 
2 
3 
1 
1 

16 
8 

14 
13 
4 

29 
64 
72 
14 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

450 

700 
950 

1 100 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
400 
350 
300 
600 
400 
500 
500 
600 
300 

G. 

6 

1 

2 

3 

Memuriyetin nev'i 

Doktor 
Tashihçi 
Tashihçi 
Teksir Memuru 
Santralci 
Dağıtıcı 
Ozalitçi 
Başhademe 

» 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
» 

Avukat 
» 
» 

Başntonıtör veya 
» 

Montör veya 
Kaloriferci 
Usta 

» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

- : : ' " • • • * • - ' ; ' 

» 

» 

TAŞRA 

Başmakinist 
» 

Bagmakinist 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 

30 
1 
9 

22 
2 
6 
4 
2 

407 

3 
2 
3 

15 
1 
2 
3 
2 
4 
6 
3 

10 
5 

Ücret 

300 
600 
500 
450 
450 
450 
450 
350 
300 
300 
250 
200 
300 
200 

1 250 
950 
800 

950 
800 
700 
400 
500 
400 
350 
300 
500 
450 
400 
350 
300 
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Memuriyetin nev'i 

Bahçivan 
» 

Daktilo 

Bervis Şefi 
» » 

Memur 

» 
Tahsildar 

Doktor 

Aded Ücret 

1 
2 

32 
55 
81 
5 
5 

10 
41 
22 
37 
56 
87 

112 
57 

260 
8 
8 

10 
20 
10 
10 

400 
300 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

1 250 
1 100 

950 
S00 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
350 
300 
300 

G. Memuriyetin nev'i 

Santralci 

6 Dağıtıcı 
Odacı 
Bekçi 
Sürveyan 

İŞÇİ 

Bekçi 

Hademe 
» 

Avukat 

» 

Aded 

2 
1 
10 
170 
215 
10 
10 
7 
9 
5 
10 
10 
18 
10 
15 
5 
10 
2 
2 
2 

1511 

Ücret 

300 
250 
400 
300 
300 
600 
500 
400 
350 
300 
300 
250 
200 
250 
200 
250 
200 

1 250 
1 100 
950 

F. M. 

203 

204 

11 
12 

E CETVELÎ 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri. 

(8; Sava»: öt) 



Kanun 
No. 

3132 
4100 
4649 
5259 
5977 
6089 
6425 
6656 
7030 

6200 

a 
- 63 _. 
CETVELİ 

Su işleri için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun
lar. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanununun gelecek yıHara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 37 
nci maddesi 

L - OETVEtî 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

6 Y. Müh. mühendis veya fen 
memuru (Iht. mevkii) 

8 Y. Müh. mühendis veya fen 
memuru 

9 Y. Müh. mühendis veya fen 
memuru 

10 Y. Müh. mühendis veya fen 
memuru 

12 Memur 
13 Memur 

TAŞRA 
5 Şube başmühendisi (Y. 

Müh.) (Iht. ımev.) 
8 Y. Müh. mühendis veya fen 

memuru 
9 Y. Müh. mühendis veya fen 

memuru 
10 Y. Müh. mühendis veya fen 

memulu 

Aded Maaş 

9 

8 
1 
1 

25 

7 

24 

950 

700 

600 

500 
400 
350 

5 1 100 

8 700 

600 

500 

D. Memuriyetin nev'i 

11 Y. Müh. mühendis veya fen 
memuru 

12 Y. Müh. mühendis veya; fen 
memuru 

10 Ressam 
12 » 
12 Memur 
8 Mesul muhasip 
9 » » 

10 » » 
10 Muhasebe memuru 
11 » » 
12 » » 
10 Veznedar 
1 1 »• 
6 Sulama mütehassısı (Y. zi

raat mühendisi) 
7 Sulama mütehassısı (Y. zi

raat mühendisi) 
8 Sulama mütehassısı (Y. zi

raat mühendisi) 

Yekûn 

(StSay»*: ö£) 



— 54 — 

R - CETVELİ 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir, 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri delil tesbiti ve bilir kişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 30 — Tanıtma masrafları 

Yapılmış ve yapılmakta olan barajları ve diğer tesisleri tanıtmak maksadiyle davet edilecek
lere yapılması icabeden her türlü masraflar : 

a) inşaat mahallerine gitmek için lüzumlu her çeşit nakil vasıtalarının kiralanması,: 
b) Kara, deniz ve hava nakil vasıtaları bilet ücretleri, 
c) Davetlilerin ibate ve iaşeleriyle izaz ve ikramları için lüzumlu her çeşit yiyecek ve içecek 

masrafları, 
d) Davetlilere dağıtılacak broşür ve fotoğraf gibi küçük hediyelerin basıtırılması ve satm-

alınması, 
e) Cemiyet ve teşekküllerin 10 kişiden aşağı olmamak üzere toplu olarak yapacakları seya

hat masraflarına Vekâletçe tesbit edilecek miktarlarda yardımda bulunmak. 

Fasıl 786 - 787 — Yapım ve onanm masrafları 
Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleriyle bunlar için lüzumlu gayrimenkullerin kamulaş

tırma, satmalma bedel ve masrafları muhammin ve bilir kişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harç
ları, inşaat ve işletme işlerinde kullanılacak makine, vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye tezgâhları, 
alet ve avadanlıkları, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malze
me ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satınalmması, taşınması, kurulması, korunması, 
işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz, ambalaj, sigorta, somaj, ardiye, istal-
ya, vergi, komisyon, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak taşıt vasıtalarının 
her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları, her türlü taşıt kiralanma giderleri, emane
ten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gün
delikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde veri
lecek her türlü giyim ve barındırma masrafları ve îş Kanununun gerektirdiği diğer masraflar, mer
kez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, tersim ve he
sap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ve topoğrafik haritalar ile bunlara 
lüzumlu malzeme satmalma bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma masrafları, merkez ve 
vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile, 
sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basın 
ve yayın ve nakil masrafları, fennî eserler bürolar dışında kalan binalarda işletme ve iş yerlerinin 
kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya ve öteberi masrafları, bu bina iş yerleri
nin telefon kurma ve konuşma ücretleri, işe başlama ve açılış törenleri masrafları, her türlü ağaç
landırma giderleri, 4772, 5502, 6900 ve 6901 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazala-
riyle meslekî hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri, ve 203 ncü geçici hizmetliler faslın
dan ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatma uygun iş yerlerinde çalışanların sigorta 
primleri, istikşaf, etüd, aplikasyon, proje, sondaj, iskandil ve proje'ihzarı işlerine ait her türlü mas-

(S. Sayısı.: 51) 
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raflar, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları, havadan istikşaf ve harita 
alınması işlerinde lüzumlu her türlü malzeme ve vasıtalarla sair masraflar, bankaya temlik edil
miş olan istimlâk bedellerinin faiz ve diğer her türlü masrafları. 

Fasıl 791 — Köy su işlerine yardım 
Bu yardımın vilâyetlere gönderilip de sarf edilmiyen kısmı hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun 55 nei maddesi hükmü gereğince muamele olunması ve ertesi yıl bütçelerinde 
aynı mevzua tahsis ve sarf edilmek üzere devri mecburidir. 

F. M. 

203 11 

Tahsisatın ııev'i 

Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen (Yük. Müh. 
Hesap teknisiyeni 

> » 
» » 
» » 

Avukat 
> 
» 

Servis şefi 
> » 
» » 
» » 

Maliyet teknisiyeni 
» > 
* * 

Hesapçı 
» 
> 

Dosya ve evrak şefi 
Dosya ve evrak memurr 

» » » 
» » » 

Memur 
» 
» 
» 

Gönderme memuru 
idare memuru 
Daktilo » i l bilir) 

Aded 

Müh.) 2 
12 

2 
1 
3 
3 
2 
1 
5 
5 

12 
10 
2 
2 
4 

10 
14 
16 
5 

ı 3 
2 
1 

20 
53 
60 
14 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

1 750 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
700 
600 
500 
400 
800 
700 
600 
500 
500 
500 

1 100 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 
Lira K. 

42 000 
180 000 

26 400 
11 400 
28 800 
45 000 
22 800 

9 600 
75 000 
66 000 

138 800 
96 000 
30 000 
26 400 
45 600 
96 000 

117 600 
115 200 
42 000 
21 600 
12 000 
4 800 „ 

192 000 
445 200 
432 000 
84 000 
6 000 
6 000 

13 200 

( S. Sayısı: 51) 
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F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded 

Yekûn 6 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Lira K. Ay Lira K. 

600 
500 
450 
950 
800 
70Q 
400 
400 
300 
300 
600 
500 
400 
350 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

230 400 
330 000 
437 400 
34 200 
19 200 
25 200 
72 000 
48 000 
612 000 
770 400 
72 000 
60 000 
33 600 
37 800 
18 000 

Yekûn 8 524 800 

700 12 16 800 
600 12 72 000 

1 250 12 45 000 
1 100 12 26 400 

8 685 000 

0 

7 300 
5 800 
7 750 
3 700 
5 400 

12 
12 
12 
12 
12 

87 600 
69 600 
93 000 
88 800 
64 800 

403 800 

Daktilo 
» 
» 

Basmontör v< 
» 

Montör veya 
Kaloriferci 
Postacı 
Odacı 
Bekçi 
Sürveyan 

» 
» * » 

» 

3ya 
» 

başmakinist 
» 

başmakinist 

32 
55 
81 
3 
2 
3 
15 
10 
170 
214 
10 
10 
7 
9 
5 

Barem dâhili (E) cetveli 
kadroları : 
Doktor (Derecesi 8) 

» » 9 
Mütercim » 3 

» » 4 

2 
10 

Umumi yekûn 1390 

Ecnebi uzmanlar 

Ecnebi uzmanlar ve 
bunlara yardımcı per
sonel 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

( S. Sayısı : 51) 
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M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded 
Beheri 

Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay 
Tutarı 

Lira K. 

Yardımcı personel 

Hesap teknisiyeni 
İktisatçı 
Ziraatçi 
Sekreter (Dil bilir) 

» » » 
Memur (Dil bilir) 
Memur 

» 
» 

Ecnebi uz 
Yardımcı p 

Umumi 

Yekûn 

inanlar 
ersonel 

yekûn 

9 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
3 

28 

6 
28 

34 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
250 
250 
250 
100 
100 
950 
700 
600 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

135 000 
15 000 
15 000 
30 000 
39 600 
26 400 
34 200 
33 600 
21 600 

350 400 

403 800 
350 400 

754 200 

• > • - < < 

( S. Sayısı : 51) 



Devre :XX C O 
tçtima: 3 S. SAYISI : ZJL 

1960 Yılı 

Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. 
Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/461) 

T. C. 
Başvekâlet > 30 Kasım 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Heyeti 

Sayı: 71-1019/2934 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdirdi İcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kamunu lâyihasının, "esbabı mucibesi ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Masraf bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1960 yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
1959 yılma nazaran 877 918 lira fazlasiyle 2 784 549 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddi
zatında 880 419 lira ise de bu yıl bütçeden çıkarılmış bulunan tertiplere ait tahsisat tutarı olan 
2 501 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği veçhile 877 918 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların alâkalı fasıl ve maddeleriyle müfredat ve mucip sebepleri aşağıda açık
lanmıştır. 

Fazlalar : 

Lira 

73 300 201 nci faslın 11 nci (Merkez memurları maaşı) maddesinde olup 7244 sayılı Kanun ge
reğince maaş tutarlarına yapılan % 100 nispetindeki zamla 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenmekte bulunan üst dereceler farklarından ileri gelen kanuni bir artıştır. 

nesabı : 
179 400 Fiilî kadronun yıllığı 

+ 35 400 Üst dereceleri farklarının yıllığı 

214 800 
141 500 Geçen yılın tahsisat 

73 300 Zammedilen fark 

• 
(Ş. Sayısı: 52) 
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Fazlalar 

Lira 

243 175 201 nci faslın 12 nci (Vilâyetler memurları maaşı) maddesinde olup 7244 arayılı Ka
nun gereğince maaş tutarlarına yapılan % 100 nispetindeki zamla 4598 sayılı Kanun 
gereğince ödenmekte bulunan üst dereceler farklarından ileri gelen (kanuni bir artıştır. 
Hesaibı : 

622 800 Fiilî kadronun yıllığı 
+ 141 000 Üst dereceler farklarının yıllığı 

763 800 
— 520 625 Geçen yılm tahsisatı 

243 175 Zammedilen fark 

4 550 202 nci faslın 11 nci (Merkez memurları ücreti) maddesinde olup 7244 sayılı Kanun 
neticesinde husule gelmiş bir artıştır. 
Hesabı : 

15 600 Fiilî kadrodaki 4 memuriyetin yıllık tutarı 
—.. 11 050 Geçen yılın tahsisatı 

4 550 Zammedilen fark 

3 150 202 nci faslın 12 nci (Vilâyetler memurları ücreti) maddesinde olup 7244 sayılı Kanu
nun neticesinde husule gelmiş bir artıştır. 
Hesabı : 

10 800 Fiilî kadrodaki (2) memuriyetin yıllık tutarı 
— 7 650 Geçen yılm tahsisatı 

3 150 Zammedilen fark 

25 170 202 nci faslın 21 nci (Merkez hizmetlileri ücreti) maddesinde olup 7244 sayılı Kanun 
dolayısiyle meydana gelmiş bir artıştır. 
Hesabı : 

84 600 (21) hizmetli kadrosunun yıllık tutarı 
— 59 430 Geçen yılm tahsisatı 

25 170 Zammedilen fark 

162 150 202 nci faslın 22 nci (Vilâyetler hizmetlileri ücreti) maddesinde olup 7244 sayılı Kanu
nun istilzam eylediği bir artıştır. 
Hesabı : 

549 600 (146) hizmetli kadrosunun yıllık tutarı 
— 387 450 Geçen yılm tahsisatı 

162 150 Zammedilen fark 

2 000 206 nci faslın 31 nci (Merkez memurları ölüm yardımı) maddesindedir. Maaş tutarları
nı değiştiren 7244 sayılı Kanun ile 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 
sayılı kanunlar gereğince gerek ödenecek ölüm yardımı miktarının artma» ve, gerekse ce* 

<& Sayı»: 52) 
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Fazlalar 

Lira 

naze masrafının kabul edilmesi neticesinde yapılmış olan tahminî bir artıştır. 
3 000 206 ncı faslın 32 nci (Vilâyetler memurları ölüm yardımı) maddesindedir. Maaş tutarla

rını değiştiren 7244 sayılı Kanun ile 4598 sayılı Kanunun 9 ucu maddesini tadil eden 
7351 sayılı kanunlar gereğince gerek ödenecek ölüm yardımı miktarının artması ve ge
rekse cenaze masrafının kabul edilmesi neticesinde yapılmış olan tahminî bir artıştır. 

57 220 209 ncu faslın 11 nci maddesinde olup 7236 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle emekli ke
seneğinin % 7 ye çıkarılmasından münbaistir. , v 

8 412 209 ncu faslın 12 nci {% 1 ek karşılıkları) maddesinde olup maaş ve ücret fasılları tahsi
satlarında vâki tahavvülden meydana gelen bir artıştır. 
Hesabı : 

978 602 Maaşlar faslının yekûnu 
+ 660 600 Ücretler faslının yekûnu 

1 639 202 % 1 i 
— 798 000 Geçen yılın tahsisatı 

841 202 Zammedilen fark 

22 500 209 ncu faslın 13 ncü (Emekli ikramiyesi) maddesindedir. Yaş haddi veya 25 yıl 
hizmeti olup da emekliye ayrılmak istiyecek memurlara Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu ve 90 ncı maddeleri gereğince ödenmesi gereken ikramiyelerin miktarını önceden 
tâyin mümkün olmamakla beraber 1958 yılı tahsisatının kâfi gelmediği ve 7244 sayılı 
Kanun da nazarı dikkate alınarak tahminî bir zam yapılmıştır. 

4 500 209 ncu faslın 14 ncü (Sandık yönetim masrafları) maddesindedir. 5434 sayılı Kanu
nun 28 nci maddesinin gerektirdiği bir artıştır. 

1 500 210 ncu fasılda olup 7237 sayılı Kanun icabı bir artıştır. 
26 520 211 nci (Gece prâtika ücreti) faslındadır. 1587 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere

ğince geceleri yapılan hizmet karşılığı olarak ödenen bu ücretin iktiham olunan meşelr-
katin az da olsa bir karşılığı olması düşüncesiyle artırılmasından meydana gelmiş bir 
farktır. •* % 

21 000 221 nci (Emekli, dul ve yetim maaşları) faslında olup vefat eden emeklilerin aileleri
ne yardım yapılmasını kabul ederi 7184 ve maaşları artıran 7236 sayılı kanunların ge
rektirdiği bir artıştır. 

9 500 301 nci (Merkez daireleri büro masrafları) faslının muhtelif maddelerine aidolup hiz
metin gerektirdiği ihtiyaçların karşılanması için artırılmıştır. 

19 000 302 nci (Vilâyetler büro masrafları) faslındadır. Mesainin gece - gündüz sürekli ola
rak yapılan vilâyetler teşkilâtımızın tahsisatların ademikif ay etine binaen tamir ve teb
diline muhtaç demirbaş ve döşemelerinin muhtacı tamir olanlarının tamir, tamire mü-
saidolmıyanlarının tebdillerinin temini maksadiyle ve taşra teşkilâtının yıllardan beri 
tevali eden talepleri de nazarı dikkate alınmak suretiyle âcil ve mübrem ihtiyaçlar için 
artırılmıştır. 

10 000 303 ncü (Basılı kâğıt ve defterler) faslında olup bu miktar artış kâğıt ve baskı fi
yatlarındaki artışın neticesidir. 

9 800 304 ncü fasıldadır. Gerek posta, telgraf ve gerekse telefon ücretlerine alâkalı idarece 
yapılmış olan zamlardan mümbaistir. Esasen cüzi olan 1959 tahsisatı yılın ilk yarısın
da bitmiş, peşin para ile yapılmakta olan posta muhaberatının karşüanması için Mü
nakale Kanunu ile tahsisat temini zorunda kalınmıştır. 

(S. Sayısı: 52) 



Fazlalar 
Lira 

10 000 305 nci (Kira bedeli) faslındadır. Taşra teşkilâtımız için kiralanan binalardan bâzı
larının sahipleri tarafından kazai mercilere vâki miiracaatleri sonunda kiralarının artı
rıldığı veya tahliyeleri gerektiği takdirde yeniden kiralanacak binalar ile imar faali
yetleri neticesinde istimlâk olunacak binaların yerine yeniden kiralanacak yerler içia 
artırılmıştır. 

5 000 306 nci (Giyecekler) faslındadır. Herek kumaş ve ayakkabı fiyatlarındaki ve gerekse 
dikiş ücretlerindeki artış dolayısiyle zammedilmiştir. Esasen hizmetlilere verilmekte 
olan elbise ve paltolar ancak şayaktan ibarettir. 

2 500 307 nci (Harcırahlar) faslının muvakkat vazife harcırahı maddesinde olup nakil vası
taları tarifeleriyle yevmiyelerde vâki tebeddülden mütevellittir. 

2 500 308 nci (Tedavi masraf ve harcırahları) faslının maddelerindedir. ilâç fiyatlarındaki 
artış dolayısiyle zammedilmiştir. 

45 000 309 ncu (Vilâyetler taşıtları) faslının işletme ve onarma maddelerindedir. İdarenin 
yalnız vilâyetler teşkilâtında bulunan taşıtlarının mühim bir kısmı pratika işlerinde 
kullanılan deniz motorları olup bunların ekserisinin gerek mubayaa ve gerekse imal 
tarihlerinin eski olmaları, aynı zamanda deniz gibi tahribatı amansız olan bir vasatta 
iş görmeleri dolayısiyle mezkûr va-sitalarm gerek tekne ve gerekse makinalarının tamir-
leriyle muharrik kuvvetleri olan akar yakıtların ve pratika işleri için eşhastan kirala
nan vasıtaların kira ücretlerinin karşılanması maksadiyle ve asgari bir hesapla bu mıs
tar artırılmıştır. 

1 500 407 nci fasıldadır. Vapur veya motorlardan mükerrer veya fuzuli alınmalarından do
layı geri verilecek resimler için artırılmıştır. 

18 000 419 ncu (Mahkeme masrafları) faslındadır. Umum Müdürlük kadrosunda mevcud-
olmaması yüzünden hukuki ihtilâf ve takibat için hariçten mukavele ile istihdam olu
nan avukatlara tarifesi gereğince ödenmesi lâzımgelen vekâlet ücreti ile mahkeme 
masraflarının karşılaşması maksadiyle bu miktar artırılmasına zaruret hâsıl olmuş
tur. (1959 yılı tahsisatının ademi Kifayetine binaen halen bâzı vapur acentaleriyle 
idare arasındaki muhtevaları yüz Dinlerce liraya baliğ olan resim ihtilâfları için 
avukat istihdam edilmek imkânı bulunamamıştır.) 

75 000 421 nci (Sağlık temizleme masrafları faslının muhtelif maddelerindedir. İdarenin 
sâri ve salgın hastalıklarla mücadelesinde kullanılacağı tahsisata taallûk eden bu 
tertip tahsisatı İkinci Dünya HaiDİ neticesinde varidatta vâki azalma dolayısiyle 
uzun seneler Hazineden alman yardımlaria idareye çalışılmış olduğundan artırılmış
tır. Mevcut 3 tahaffuzhane ile 2 lâboratuvardaki tephir ve tathir vasıtaleriyle tıbbi 
alet ve edevatın tamir ve tebdilleriyle sâri bir hastalık zuhurunda gereken hizmetin 
karşılanması için yine asgari bir hesapla bu miktar artırılmıştır. 

3 772 447 nci fasıldadır. Varidattaki inkişaf neticesinde bu yıl kendi varidatiyle idare im
kânına sahibolunduğundan 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmüne tevfikan büt
çede yer almış yeni bir tertiptir. 

700 451 nci faslın 10 ncu (Satınalma ve abone) maddesinde olup kitap fiyatlarındaki 
vâki artıştan mütevellittir. 

10 000 454 ncu (Sigorta masrafları) faslındadır. Tahsisatların adem i müsaadelerine bina
en çok aşağı kıymetlerle sigorta ettirilmekte olan gayrimenkullerin sigorta kıymet-
lerini tezyidettırmek için artırılmıştır. 

880 419 Yekûn 

( S. Sayısı: 52 ) 



Noksanlar 
Lira 

1 310 neu (Easif korunma masrafları) faslında olup 7126 sayılı Kanunla Sivil Müdafaa 
hizmeti kurulmuş olduğundan lüzumu kalmıyan tertip ve tahsisatı bütçeden çıka
rılmıştır. • 

2 500 448 inci fasılda olup 6696 sayılı Kanun gereğince yapılacak talimatnameye inttearen 
tertip ve tahsisatı bütçelen çıkarılmıştır, 

2 501 Yekûn 

Yatırımlar bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1960 yılı yatırım masrafları 1959 yılına naza
ran 665 000 lira fazlasiyle 975 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalığın mucip sebepleriyle müfredatı ve alâkalı tertipleri aşağıda gösterilmiştir: 

701 nci (Yapı onarımı ve küçük yapılar) faslındadır. Hepsi sahilde bulunmaları do-
layısiyle denizin daimî tahribatına mâruz merkez, idare ve tahaffuzhaneneler binalarının 
tesbit olunan program ve ihtiyaca göre tamirleri için bu miktar artırılmıştır. 
741 nci (Bina yapımı ve satmalına) faslındadır. Mülkiyetleri veya intifaları Umum 
Müdürlüğe aidolan bâzı "mahallerdeki merkez ve idare binalarının karayollarınca istim
lâk edilmeleri dolayısiyle satmalmacak arsa ve binalar veya satınalınan arsalar üze
rinde inşa olunacak binalarla iskenderun'da Pirinçlik mevkiinde evvelce satmalına-
rak suyu getirilmiş bulunan arazide tesis olunacak tahaffuzhaneler inşaatiyle sıhhi 
tesisatının keşif, proje ve statik hesaplarının yaptırılması için yapılmış bir zamdır. 
752 nci (Satmalmacak taşıtlar) faslındadır. Umum Müdürlük taşra teşkilâtında pra-
tika vasıtası olarak kullanılmakta olan taşıt araçlarının 1956 yılında yeniden inşa etti
rilmiş olan Çanakkale ismindeki motor hariç diğerleri ile Urla Tahaffuzhanesindeki 
hizmet vasıtası miatlarını doldurduklarından mezkûr vasıtaların mevcut programa göre 
yenilenmeleri cihetine gidilerek yıl içinde (1) deniz servis motorbotu inşası ve (2) 
deniz motoru ile Urla'ya yeni bir Station Wagon mubayaası için tahsisat bu miktar 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Hesabı : 

250 000 Keşiflerine göre bir servis motorbotu ile (2) motor bedeli 
•f 60 000 Urla'ya alınacak Station Wagon bedeli 

310 000 
— 90 000 Geçen yılın tahsisatı 

220 000 Zammedilen fark 

YekÛm 

Fazlalar 
Lira 

50 000 

395 000 

220 000 

665 000 

(S. Sayısı: 52) 



Varidat bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1960 yılı varidatı 1959 yılma nazaran 
1 542 918 lira fazlasiyle 3 759 549 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 1 683 600 
lira ise de geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 140 682 lira düşülünce hakiki fazlalık 
yukarda belirtildiği veçhile 1 542 918 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 

Fazlalar 
Lira 

1 683 600 1 nci (Resimler) faslının 1 nci (Sıhhiye Resmi) maddesindedir. 500 sayılı Rüsumu Sıh
hiye Kanununa müsteniden tahsil edilmekte olup Umum Müdürlüğün başlıca varidatını 
teşkil eden bu Resim İkinci Dünya Harbinin zuhuriyle azalmış ve masrafların karşı
lanması Hazine yardımı ile mümkün olabilmişken harbden sonra Boğazların ve bilhassa 
Karadenizin ticaret gemilerine açılmasından sonra tahsilatta muntazam bir tempo ile ar
tış husule gelmiştir. 
4 Ağustos 1958 de ecnebi döviz kurlarında yapılan ayarlama neticesinde Boğazlardan 
transit geçen gemilerden Altın - Frank esası üzerinden tahsil olunan Sıhhiye Resminin 
miktarında ise evvelki senelerle kıyaslanmıyacak bir miktarda artış olduğundan bu mik
tar fazlasiyle tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 

Noksanlar 
Lira 

10 000 1 nci (Resimler) faslının 3 ncü (Bulaşık Resmi) maddesinde olup tahsilat seyrine naza
ran bu miktar noksaniyle tahsil olunacağının tahminine binaen düşülmüştür. 

50 000 3 ncü (Umumi bütçeden yardım) faslmdadır. İkinci Dünya Harbinin zuhurundan sonra 
Sıhhiye Resminde vâki azalma dolayısiyle yapılan yardıma mezkûr resimdeki artış do-
layısiyle ihtiyaç kalmadığından tertip ve tahsisatı bütçeden çıkarılmıştır. 

80 682 4 ncü (Geçen yıldan devrolunacak nakit) faslında olup bu miktar noksaniyle devrolu-
- — nacağı tahmin edilmiştir. 
140 682 Yekûn. 

NOT: 

Raporu Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Bütçe raporu ile beraberdir, 

(S. Sayısı: 52) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. : 1/461 
Karar No. : 29 

25 . I . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğü 1960 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Yüksek Meilise arzı îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1959 ta
rihli ve 71-1019/2934 sayılı Tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmakla Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili, Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürü ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1960 yılı bütçesini en
cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimi
zin hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildik
ten sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetki
kine geçilmiştir. 

Bütçenin âdi masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispet
le 877 918 lira fazlasiyle 2 784 549 ve yatırım 
kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekû
nu ise 665 000 lira fazlasiyle 975 000 olarak 
Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup fasıl 
ve maddeler üzerinde görülen tahsisat artışla
rının mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde 
arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek (A/l) ve gerek (A/2) işaretli cet
vellerin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan in
celemelerde mevzu tahsisatların hizmetlere 
kifayet edecek şekilde konulmuş olduğu görü
lerek üzerinde her hangi bir değişiklik yapıl
mamak suretiyle mezkûr cetveller Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum müdürlüğün 1960 yılı varidatını 
gösteren (B) işaretli cetvelin fasıl ve madde
leri üzerinde yapılan tetkikatta varidat yekû
nu bulunan 3 759 549 liranın Hazine yardımı 
olmaksızın idarenin kendi gelir kaynakların
dan temin olunacağı müşahede edilmiş ve 
(B) işaretli cetvel de Hükümetin tahmin ve 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının maddeleri Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul olunan Hudut ve 

Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cet
vellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Mazbata Muharriri 
îzmir 

B. Bilgin 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

fi. Tekeli 

Ankara 
M. Akpınar 

İmzada bulunamadı 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çankırı 
P. Arkan 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır \ 
H. Turgut 

Erzincan 
fi. Bayındır 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İstanbul 
N. Kırşan 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Afyon Karahisar 
M. Â. Ülgen 

Antalya 
K. Akmanlar 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Bolu 
8. Bilir 

Bursa 
H. Köymen 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Diyarbakır 
H. Z. Tigrel 

Edirne 
M. Sarol 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Giresun 
M. Şener 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

8. Atalay 

(S. Sayın : 52 ) 
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Kastamonu 
N. Batur 
Kayseri 

0. Kavuncu 

Konya 
M. Bağnaçtk 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Nevşehir 
İV. önder 

Rize 
M. önal 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Zonguldak 
T, öktem 

Rize 
H. Agun 

Sinob 
ö. özen 
Yozgad 

T. Alpay 
Zonguldak 
B, Timur 

(S. Sayısı: 52) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1900 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı ( A / l ; işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 2 784 549 li:-a 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 975 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 19(50 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B; işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 3 759 549 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1960 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1960 bütçe yılında da devam olu
nur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sıh
hat Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkıııdaiu 
13 . V . 1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1960 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve Karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar. 
1960 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fa-

(S. Sayısı: 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hudut ve Sahiller Sıbhat Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

52) 
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nü. 

sılları bakiyelerinden eski yıllar borçları faslı
na Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. tleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili ve 

Bas - Yay. ve Turz, V. V. 
H. Şaman 

Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

B. E. 

imar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
8. Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul -edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 52) 
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A / l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurlan açık maaşı 
Vilâyetler memurlan açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurlan ücreti 
Vilâyetler memurlan ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûna 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurlan çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurlan çocuk 
zammı 
Merkez memurlan doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 
Merkez memurlan ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurlan ölüm yar
dımı 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

141 500 
520 625 

1 

1 

662 127 

11 050 
7 650 

59 430 
387 450 

465 580 

• 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

2 000 

3 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

214 800 
763 800 

1 

1 

978 602 

15 600 
10 800 
84 600 

549 600 

660 600 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

4 000 

6 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

214 800 
763 800 

1 

1 

978 602 

15 600 
10 800 
84 600 

549 600 

660 600 

-

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

4 000 

6 000 

Fasıl yekûnu 32 000 37 000 37 000 
ss 

(S. Sasnsı i B ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Lira 
Y ı l ı 

tahsisatı 

1960 yılı için 
Lira Lira 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 

210 
211 
221 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Gece pratika ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

43 880 
7 980 

27 500 
3 500 

24 940 

107 800 

1 500 
55 620 
84 000 

1 408 628 

101 100 
16 392 
50 000 
8 000 

24 940 

200 432 

3 000 
82 140 

105 000 

2 066 775 

101 100 
16 392 
50 000 
8 000 

24 940 

200 432 

3 000 
82 140 

105 000 

2 066 775 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 3 000 3 000 3 000 
20 Döşeme 2 000 3 000 3 000 
30 Demirbaş 4 000 5 000 5 000 
40 öteberi masrafları 8 000 10 000 10 000 
50 Aydınlatma 2 000 2 500 2 500 
60 Isıtma 7 500 12 500 12 500 

Fasıl yekûnu 26 500 36 000 36 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 5 000 5 000 . 5 000 
20 Döşeme 2 500 5 000 5 000 

(S. Sayısı: 52 ) 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

30 Demirbaş 5 000 10 000 10 000 
40 öteberi masrafları 15 000 20 000 20 000 
50 Aydınlatma 7 500 9 000 9 000 
60 Isıtma 15 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûna 50 000 69 000 69 000 

Basılı kâğıt ve defterler 15 000 25 000 25 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri^ 2 000 3 500 3 500 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 3 000 5 000 5 000 

21 Merkez telefon masrafları 2 200 4 000 4 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 5 000 9 500 9 500 

Fasıl yekûnu 12 €00 22 000 22 000 
= = = = = = J — : ı . — , LJ—Z " 'T,1 ,—-: c m 

Kira bedeli 25 000 35 000 35 000 
Giyecekler 50 000 55 000 55 000 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 6 000 6 000 6 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 12 500 15 000 15 000 
30 Ecnebi memleektler harcırahı 6 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 24 500 27 000 27 000 

4598 savılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 

1 500 2 500 2 500 
5 000 6 500 6 500 

9 000 9 000 

65 000 85 000 85 000 

Fasıl yekûnu 6 500 

(S. Sayısı: 52 ) 
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F. M. 

32 

0 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

65 000 

130 000 

1 

339 701 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

90 000 

175 000 

0 

453 000 

90 000 

175 000 

0 

453 000 

407 Geriverilecek paralar 1 500 3 Q00 3 000 
408 2490 sayılı Kanun gereğince 

artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verilecek 
huzur ücreti 

412 İlâç ve lâboratuvar masraftan 
414 Eşya taşıma, ambalaj, sigorta 

masrafları 
417 Vergi ve resimler 
418 Para taşıma masrafları 
419 Mahkeme masrafları 
421 Sağlık temizleme masrafla n 

10 Tahaffuzhane masrafları 
20 Temizleme malzemeleri ve işçi 

masrafları 
30 Bakteriyoloji evleri masrafları 
40 Sınır ve kıyılarda çıkacak bu

laşıcı hastalıkları önleme mas
rafları 40 000 75 000 75 000 

1 000 
1 000 

7 500 
8 500 
1 000 
2 000 

30 000 

40 000 
15 000 

1 000 
1 000 

7 500 
8 500 
1 000 

20 000 

60 000 

40 000 
25 000 

1 000 
1 000 

7 500 
8 500 
1 000 

20 000 

60 000 

40 000 
25 000 

Fasü yekûnu 125 000 200 000 200 000 

447 7126 sayılı Kanun gereğince 
Sivil Müdafaa fonu karşılığı 0 S 772 3 773 

(& Som : 68) 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 2 500 0 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 800 1 500 
Başka her çeşit masraflar 100 100 

Fasıl yekûnu 900 1 600 

Sigorta masrafları 5 000 15 000 

Dördüncü kısım yekunu 155 900 262 372 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 2 400 2 400 
Eski yıllar borçları 
1955 - 1958 yılları borçları 1 1 
1928 - 1954 » » 1 1 

Fasıl yekûnu 2 2 

Beşinci kısım yekûnu 2 402 2 402 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 1 408 628 2 066 775 2 066 775 
tîçüncü kısım yekûnu 339 701 453 000 453 000 
Dördüncü klsım yekûnu 155 900 262 372 262 372 
Beşinci kısım yekûnu 2 402 2 402 2 402 

UMUMÎ YEKÛN 1 906 631 2 784 549 2 784 549 

( S. Sayjsı : 52 ) 
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A/2 - CETVELİ 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 
Yapı onanmı ve küçük yapılar 150 000 200 000 200 000 
Bina yapımı ve satmalına 70 000 465 000 465 000' 
Satınalmacak taşıtlar 90 000 310 000 310 000 

Yatırımlar yekûnu 310 000 975 000 975 000 

(S. Sayın: 52) 
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B - OKTVEIJJ 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Birinci hısım 

Resimler 
Sıhhiye Resmi 
Kaplı Patente 
Bulaşık Resmi 

Fasıl yekûnu 

îkind kısım 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
Satılacak mallar foedeli 
Çeşitli varidat 
Gayrimenkuller varidatı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım 

Umumi bütçeden yardım 
Geçen yıldan devrolunacak na
kit 

UMUMİ YEKÛN 

1 300 000 
7 500 

25 000 

1 332 500 

2 500 
5 500 

15 000 
36 168 

59 168 

50 000 

774 963 

2 216 631 

2 983 600 
7 500 

15 000 

3 006 100 

2 500 
5 500 

15 000 
36 168 

59 168 

0 

694 281 

3 759 549 

2 983 600 
7 500 

15 000 

3 006 100 

2 500 
5 500 

15 000 
36 168 

59 168 

0 

694 281 

3 759 549 

( S. Sayısı : 52 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 
» 

Tarihi 

21 . 4 . 1340 
13 . 12 . 1935 

81 . 7 . 1936 

Numarası 

500 
2864 

3057 

31 . 

18 . 

10 . 

30 . 

7 

6 

6 

6 

. 1936 

. 1947 

. 1949 

. 1954 

3058 

5115 

5435 

6426 

Ö Z E T 1 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerden alınan resimlerden bâzılarının 
affına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanu
nun 1 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair1 Ka
nun. 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanıma 
ek kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
ki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 
Kanun 

D - CETVELİ 

o. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

10 
9 

11 
10 
12 

10 
.11 
12 
10 

4 
10 

8 

1 )aktilo 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 
Kapıcı 

İşçi 
(iece bekçisi 

» » 

» » 
1 )ağıtıeı 

Başmakinist 
Kaloriferci 

Usta 

MERKEZ HİZMETLİLERİ 

2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
o 

21 

350 
400 
300 
350 
250 
250 
250 
350 
800 
250 
350 
800 
850 
450 

(i. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

VİLÂYETLER HİZMETLİLERİ 

6 Teknisiyen 1 
9 » 3 

10 » 
11 » 1 
12 » 2 
10 Şoför 1 
8 » 3 

12 İşçi 6 
Hademe 6 
Hastabakıcı 1 

10 Usta 
Kaloriferci 

10 Tahaffuzhane Kapıcısı 
11 Tahaffuzhane G-ecebekçisi 

9 » Başbaheıvanı 
12 » Bahçıvanı 
9 » Kalorifercisi 

600 
400 
350 
300 
250 
350 
450 
250 
250 
250 
350 
350 
850 
300 
400 
250 
400 

38 
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D. Memuriyetin nev'i 

Koruyucular 

8 Başkoruyucu 
11 » 
12 Koruyucu 

Transit Koruyucusu 

— 21 
Aded Ücret D. 

1 
15 
38 
8 

62 

Deniz nakil vasıtaları adamları 

5 Kaptan 
6 » 
7 » 

450 
300 
250 
250 

Memuriyetin nev'i 

9 
6 

11 
10 
12 

» 
» 

Gemi Adamı 
» » 
» » 
» » 

1 
2 
2 

700 
600 
500 

İtlaf ıf aralat 

8 İtlâfıfar teknisiyeni 

Aded 

3 
2 
3 

17 
2 
8 

40 

Ücret 

450 
400 
600 
300 
350 
250 

450 

L - CETVELİ 
D. Memuriyetin nev'i 

13 ikinci Sınıf Sahil Sıhhiye 
idaresi Memuru 
Tephirci 

14 Sıhhat Zabıta Memuru 

Aded 

1 

3 
5 

Aylık 

350 
350 
300 

D. Memuriyetin nev'i 

6 Makina Mühendisi 
8 Avukat 

Aded 

1 
1 

2 

Ücret 

800 
600 
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— 22 — 

R CETVELİ 

(Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için Muvazcnei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli 
. cetveldeki formül aynen tatbik olunur.) 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Pratika ve kara nakil vasıtalariyle tahaffuzhaneler personeli ve gece bekçilerine verilecek lâstik çiz

me, yağmurluk, yün fanila, gocuk ve saire gibi giyim eşyası da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Deniz ve kara taşıt ve pratika vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak her nevi demir
baş eşya ile mefruşatın paraları, lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak vasıtaların kira paraları da 
bu tertipten ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdil veya tamirleri ve gereken makine, tekne ve saire gibi 

aksamının bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Sağlık temizleme masrafları 
Madde 10 — Tahaffuzhaneler masrafları 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların iaşe masrafları ile bunlardan 
vefat edenlerin cenaze defin paraları da bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları 
t ramilerin muaycneri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları ile bu fasılla 

-alâkalı diğer nakil ücretleri de /bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Tahaffuzhaneler su tesisatının tamir ve sair masrafları ile iskelelerin tamir bedelleri 

ve ilân ücretleri ve diğer her nevi masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Bina yapımı ve satmalma 
Bina yapmak maksadiyle satmalmacak arsaların bütün masrafları ile yeniden yapılaoak 

'bina v'e iskelelerin bilcümle inşa masrafları ile ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 —- Taşıt satınalma 
Yaptırılacak veya satmalmacak kara, deniz taşıt ve pratika vasıta ve motorlarının paralariyle 

ilân ücretleri ve sair masrafları bu tertip ten ödenir. 

<ss&f>m< 
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S. SAYISI t 103 

istanbul Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/530) 

T. C. 
Başvekâlet 25 .II. 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1097/482 % 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekillri Heyetince 24 . II . 1960 
tarihinde kararlaştırılan İstanbul Üniversitesi 1359 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişiği ile 
birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Vakıflar Umum Müdürlüğüne ait Gureba Hastahanesinde yer almış olan hasta yatakları ve per
sonel iaşe masrafları olarak 1959 bütçesine yatak başına 335, bir öğün yiyenlere 130, iki öğün yiyen
lere 250 ve müstahdemler için de 180 kuruş üzerinden tahsisat konulmuştur. Malı yıl içinde bu 
bedellerle hastaların ve personelin iaşesinin ve yatak masraflarının karşılanmasının mümkün bu
lunmadığı Vakıflar Umum Müdürlüğünce bildrildiğinden, ilişik listede beyan olunduğu üzere 
bütçenin 435 nci faslının 11 ve 12. maddelerine ceman 908 716 lira munzam tahsisat verilmesi 
zarureti hâsıl olmuştur. 

İstanbul Üniversitesi 1959 malî yılı bütçesinin hazırlanması sırasında «B» cetvelindeki eski yıl
lardan devreden nakit miktarı 3 000 000 lira olarak tahmil edilmiş ise de 28 . II . 1959 tarihi iti
bariyle bu miktar 1 000 000 lira fazlalıkla tahakkuk etmig olduğundan, işbu 908 716 lira munzam 
.tahsisatın karşılığı bu nakit fazlası bulunmaktadır. 

Devre :XI 
İçtima: 3 



Guraba $astaneşinde fakültemize ay
rılan yataklar için 1959 bütçesi ile Evkaf İdaresinin 1959 yılı bütçesi-

verilen tahsisat ne konmasını istediği tahsisat 
m/U 435/11 

Tutan Tutan 
Yatak Kuruş Gün Lira K. Yatak Kuruş Gün Lira K. 

858 X 335 X 365 = 1 049 119 50 858 X 550 X 365 = 1 722 435 00 

Personel iaşesi 435/12 

Aded Kuruş Gün Lira Aded Kuruş Gün Lira 

Bir öğün 210 X 130 X 360 == 98 280 00 Bir öğim 210 X 175 X 365 = 134 137 50 
İki öğün 180 X 250 X 360 = 162 000 00 İki öğün 455 X 325 X 365 = 539 743 75 
Müstahdem 275 X 180 X 360 = 178 200 00 

438 480 00 673 881 25 

Farklar 

435/11 Yatak iaşesinden 1 722 435 00 
1 049 119 50 

v» 
673 315 50 

435/12 Personel iaşesinden 673 881 25 
438 480 00 

^ 
235 401 25 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 3S.II. 1960 
Esas No. 1/530 
Karw>No,7S 

Yüksek Eeisliğe 

Ista&lml Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe 
KanuRîta» bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Maliye Ve
kâletinde hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 25. I I . 1960 tarihli ve 71-1097/482 sayılı 
tezkereedyle gönderilen kanun lâyihası encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti 
mümessili kazır olduğu halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere isjâjıaden istanbul Üniversitesi 1959 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin 435 nci faslının 11 nci (Hastanelerin 
öğretimi ilgilendiren masrafları iıle yatak bedeli 
ve her çeşit masrafları maddesine 673 315 ve 
12 nci (Hastanelerde doyurulacakların yiyecek 
bedelleri) maddesine de 235 401 lira munzam 
tahsisat konulmasına ve karşılığı olarak da 
908 716 liranın aynı Bütçe Kanununa merbut 
(B) işaretli varidat cetvelinin 5 nci (Eski yıl
lardan devreden nakit) faslına ilâve edilmesini 
derpiş etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde 
mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve kanun lâyihası Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M.H. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

Edirne 
M. Sarol 
istanbul 

İV. Kırşan 
Kastamonu 
N. Batur 
Nevşehir 

N. önder 
Siird 

B. Erden 

Reisvekilı 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Z. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

istanbul 
M. § elle fyan 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
M. D. Süalp 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bilgin 

Antalya 
K. Akmanlar 

Bursa 
H. Köymen 

Denizli 
A. R. Karaca 
Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 
izmir 

K. Serdaroğlu 
Manisa 

8. Mıhçıoğlu 
Rize 

M. önal 
Sinob 

ö. özen 
Tekirdağ Trabzon 

Z. Erataman 1. Şener 
Yozgad Zonguldak 

T. Alpay T. öktem 
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HÜKÜMETİN T E K L M 

İstanbul Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A / l ) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkınd-i kanun lâyihası 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1959 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin 435 nci (Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları) faslının 11 nci (Hastanelerin 
öğretimi ilgilendiren masrafları ile yatak be
deli ve her çeşit masrafları) maddesine 673 315 
lira ve 12 nci (Hastanede duyurulacakların yi
yecek bedelleri) maddesine 235 401 lira mun
zam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. —- istanbul Üniversitesi 1959 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 5 nci (Eski yıllardan devreden nakit) 
faslına 908 716 lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

24 . I I . 1960 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 

Devlet Vekili 
1. Akçal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 
Ticaret Vekili ve 

İmar ve iskân V. V. 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
§. Ergin 

Sanayi Vekili 
8. Ataman 

imar ve iskân Vekili 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 
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S. SAYISI : 104 
istanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkıda 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/528) 

T. C. 
Başvekâlet 25 . II . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1093/489 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 18 . II . 1960 
tarihinde kararlaştırılan İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve 
ilişiği ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Meitderes 

ESBABI MUCİBE 

1959 yılı bütçemizin 603 ncü talebe kantinlerine yardım faslına mevzu tahsisattan üniversite
miz yönetim kurulunca üniversite talebe birliğine tefrik edilmiş olan 168 750 lira, ile üniversk 
teye bağlj Teknik Okulu talebe birliğine tefrik edilmiş olan 56 250 lira, kantinlerde yemek yiyen ta
lebeye öğle yemeklerinde 50, akşam yemeklerinde 25 kuruş olmak üzere yapılmış bulunan yardım 
neticesinde tamamen sarf edilmiştir. 

Talebe birlikleri tarafından organize edilmekte bulunan kantinlerde mevcut demirbaş eşya, 
bir öğünde yemek yiyen 1 650 kişinin yemeğini pişirmeye ve yemek yemesine kâfi gelmediği 
gibi bu malzemenin teminine birliklerin malî durumları da imkân vermemekte olduğundan çok 
sayıda talebenin yemek yiyebilmesi için gerekli demirbaş eşyanın temini maksadiyle yıl sonuna 
kadar »tasarruf edileceği anlaşılan bütçemizin 711 inci (Makina, alet ve malzeme onarımı) fas
lının 12 nci (înşaat Fakültesi) maddesinden 10 030 ve 751 nci (Satınalınacak makina, alet ve mal
zemeler) faslının 12 nci (İnşaat Fakültesi) maddesinden de 10 000 lira olmak üzere ceman 
20 000 liralık tahsisatın 603 ncü (Talebe kantinlerine yardım) faslına münakalesini teminen 
kanun lâyihası hazırlanmıştır« 

Devre :XI 
İçtima: S 



— 2 — 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
%üâqe 'Encümeni 
S sos No: 1/528 

ÎZararfco: 74 

25 ili i 4960 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Vel&letiıide Hasırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 25 . II . 1960 tarihli ve 71 -1093/489 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, encümeni
mize havale edilmiş olmafelfc Maliye Vekâleti mü
messili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edilâi. 

20 000 liralık münakale yapılmasını istihdaf 
eden kanun lâyihası gerekçesinde de arz ve iz&h 
edildiği üzere mezkûr bütçe Kanununun 603 ncü 
talebe "kantinlerine yardım faslına mevzu tahsi
satın malî yıl sonuna kadar kifayet etmiyeceği 
mucip sebebine istinadetmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebep, encümenimiz--
ce yerinde görülerek maddelerin muzt&emine 
geçilmiş ve kanun lâyihası Hükümetin teklifi 
İ^plle ayi î lhMul edilmiştir. , 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
E. îmre 

'îtoMtaMıiHâi'rlri 
l&nir 

#. Bİföjjîn 

Reisvekili 
Mıifla 

N. (tem* 
Kâtip 

DŞarîMir 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bursa 
H. Köymen 

Çorum 
¥. Gür&l 
Denizli 

M. kdmsfi 
!Öİyaı«ir 
ir. ym&ut 
İteşeHlr 

M. Başkurt 
İstanbul 
N. Kır§an 

İzmir 
K. Serdaroğlu 

Kayseri 
O. Kavuncu 

•N. Ömer 

3f. öm 
SİM 

W. D. SiMp 

%. 'MraiaMtm 

Antalya 
K. Akmantar 

fcolu 
WÎ%ffihcüoğlu 

ÇoMtm 
# . %Uİğürlu 

DÖnlzli 
A. B. Karaca 
Diyarbakır 

İt. :Z. fffîU 
^dirîie 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 

M. Şellefyan 
Kastamonu 

N. Batur 
Manisa 

8. Mihçıoğlu 
Kize 

F . M$un 
Siard 

%. ftrlfon 
•Sîiiöb 

ö. öm 
Tj&bzon 
/. 'Şener 

Mtfuldak 
f. ®ktem 

(S. Sayiii: 104) 



- â -
HÜKÜMETlN TEKLlFÎ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı Büt-
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 20 000 liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

18 . II . 19560 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 
Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
İV. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 

Ticaret Vekili ve 
İmar ve iskân V. V. 

H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
Ş. Ergin 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

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

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

imar ve iskân Vekili Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

P. M. 

Hükümetin teklifine bağlı 
CETVEL 

Münakale Cetveli 

Tahsisatın nev'i 

603 Talebe kantinlerine yardım 
711 Makina, alet ve malzeme onarımı 

12 inşaat Fakültesi 
751 Satınalmacak makina, alet ve malzemeler 

12 inşaat Fakültesi 

Lira 
Düşülen 

10 000 

10 000 

Lira 
Eklenen 

20 000 

20 000 20 000 
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T)evre : XI f f\*ğ 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : [\}f 

Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetveline 5980 sayılı Kanunla eklenip 6331 
sayılı Kanunla değiştirilen İmam - Hatip okulları kadrolarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Mâarif ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/300) 

21. C 
Başvekâlet 12 . I . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

;8ayı: 71-832/45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 27 . XI I . 1958 
tarihinde kararlaştırılan Maarif Vekâleti merkez teikilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanıma bağlı kadro cetveline 5980 sayılı Kanunla ek
lenip 6331 sayılı Kanunla değiştirilen îmanı - Hatip okulları kadrolarında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihasının, esbabı mueibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
. A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Vilâyet, kaza ve köklerimizde dinî hizmetleri görecek münevver İmam - Hatip ve vaizleri yetiş
tirmek ımaksadiyle açılan ve 1951 - 1952 ders yılından beri faaliyette bulunan imam - Hatip okulla
rının sayısı 17 yi bulmuştur. Bu okullar, bina, ders malzemesi ve diğer lüzumlu eşyayı zamanında te
min etmiş olan vilâyet merkezlerinde açılmıştır. Az zamanda rağbet gören bu müesseselerin, diğer vilâ
yet merkezlerinde de açılması için resmî ve hususi malıiyeftteki talepler günden güne artım-aktadır. 

2. Müspet zihniyette din adamlarını yetiştirme işine girerken bir taraftan halkın taleplerinin kar
şılanması, diğer taraftan mezkûr müesseseler için meslek dersleri öğretmenlerinin temininde karşı
laşılacak zorluklar göz önünde tutularak imam - Hatip okullarının önce 15 vilâyet merkezinde açılması 
muvafık görülmüş 5980 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerdeki kadrolar da bu ölçüye göre 
hesaplanmıştı. .; 

Halen ikinci devreleri de faaliyete geçmiş ve öğrenci tehacümü karşısında bâzı sınıflarına şubeler 
ilâve edilmiş bulunan bu okullarda öğretim, kadro kifayetsizliği yüzünden, gereği gibi yapılamamak
tadır. Mevcut okulların yalnız meslek dersleri için bugün 110 öğretmene ihtiyacı vardır. Bundan baş
ka, Imaım - Hatip Okulu açılmasını ısrarla istiyen ve bu maksatla gerekli hazırlıklarını taımamlaımış 
vilâyetlerde yeni okullar açılmasını temin için de kadroların tevsii zaruri görülmektedir. 

3. 5980 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki müdür ve "müdür muavini kadroları da 15 
İmıam - Hatip Okuluna göre tesbit olunmuştu. Bu lâyihaya eklenen ek ıgörev kadroları mevcuda ilâve
ten açılacak 5 okulla birlikte 20 okulun idareci ihtiyacını karşılıyacak şekilde tertibolunmuştur. 

Yeni kadro cetvellerinin istilzam ettiği bir yıllık tahsisatın tutarı 2.11 800 lira olup bunun bütçe 
tasarrufundan karşılanması mümkün görülmektedir. 



Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas, No: 1/300 
Karar No : 9 

29.1.1959 

Yüksek ReMiğe 

Encümenimize Ihatvaıle ıbuyurulan «Maarif 
Veikâl'eti meıtas teşkilâtı ve jvmAMmi dıalkkın-
daM 2!287 »ayılı Kanunda kieğis'îkl'ilk yapılmasıım 
dair olan 4$26 sayılı Kanuoa bağlı Ikadro cetve
line 5980 sayılı Kanulnla 'eklenil} 6331 sayılı Ka
nunla tdeğiştiırilen îmanı - Hatip okulları kad-
rolarınlda değişiklik yapilimaisınıa dair kamın lâ
yihası» Maarif ve Malrye Vekâletleri mümessil
leri de hazır îbuhıtıduMiarı halde tetiklik ve mü
zakere edlilkü. 

Lâyiha; tmam - Hatip •ofeııllan öğretmen ve 
an-emua* kadrolariy^le idareci üçlülerinin artırıd-
tmaısmı Mi'hdaff elemektedir. 

Esfbalbı »muicibe mazbatasında ileri sürüten 
mülâhazalar yerinde ıgörülerelk lâyilha esas iti
bariyle eııcümenimizce muvafık mütalâa, ediî-
<m% ise de Maarif Vekâleti ımümeıssîli /taraf ından 
önümüzdeki yal yeniden ajçı'laiöağı ifade edilen 
ökullapn ihtiyaieînı karşılamak üzsere müdür 
ücret (kadrolarına, b'eş aded ilâve edilmiştir. 

EıiJcütmenimiîSöiB bu değişiklikle ve iıtitifakla 
ikaibul edileıı lâyiha., (havalesi gereğince Büfeci 

Encüımenine sevik edilmek üzere Yüksek Belli
ğe sarigi ile sumultır. 
Maarif Encümeni Reisi M. Muharriri 

Bize Bursa 
A. Morgil JJ. Ülman 

İçel Ankara 
»S'. Göknar 

İçel 
R. Çetin 

imzada bulunamadı 
İstanbul 

M. F. Gürtunea 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
V, Tayşi 
Konya 

H. A. Keymen 
İmzada bulunamad 

Mardin 
Ş. Dursun 

Ü. Elli 
Çanakkale 
N. Togay 

İstanbul 
S. Çetintaş 

İstanbul 
A. Hacopulos 

İmzada bulunamadı 

1 

Trabzon 
M. R. 

Kars 
B. tlker 
Konya 

M. Runyun 

Muş 
G. Emre 

Tarakçioğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 
Esasjjo: 1/300 
Karâr No: 69 

25 . II . i 960 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 

hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 1926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetveline 5980 sayılı Kamınla eklenip 6331 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş İmam - Hatip okulları 
kadrolarında değişiklik yapılmasına dair Maarif 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksel: Meclise arzı 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 12 . 1 . 1959 tarihli ve 71 - 832/45 sayılı 

tezkeresiyle gönderildi kanun lâyihası Maarif 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha
vale edilmiş, olmakla Maarif Vekâleti Müsteşarı 
ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde arz ve izah edil
diği üzere gösterilen alâka ve talep karşısında 
adedleri yükselmekte bulunan İmam - Hatip okul
ları için lüzumlu öğretmen, idareci ve memur 
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— 3 — 
kadrolarının ihtiyaca göre artırılmasını istihdaf 
etmektedir. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif Encü
meni,.önümüzdeki yıl yeniden açılacak olan okulla
rın ihtiyacını karşılamak üzere lâyihaya merbut 
2 sayılı cetveldeki müdür ücret adedini 20 den 
25 e çıkarmak suretiyle lâyihayı aynen kabul et
miştir. 

Açılmış ve açılacak olan İmam - Hatip okul
ları için lüzumlu olan öğretmen, idareci ve me
murlarını temin maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş 
bulunan kanun lâyihasının şevkini mucip sebep
ler ve bu hususta encümenimizde serd edilen mü 
taiâalar yerinde görülerek maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve lâyihaya merbut (1) sayılı cet
vel şeklen değiştirilmek suretiyle ve (2) sayılı 
cetvel ise Maarif Encümeninin tadili ve madde
ler ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabııi 
edilmiştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis ReisV. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla izmir 
77. îmrc Ar. özsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır 
.1/. 77. Ünal 

Artvin 
İL Çeltikçioğlu 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karman 

Edirne 
M. Sarol 
istanbul 

N. Kırşan 
Kastamonu 
Ar. Batur 
Xev§ehir 
Ar. Önder 

Siird 
B. Erden 

Afyon-K. 
M. A. Ülgen 

Bolu 
A\ Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
İL Z. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

istanbul 
:)/. Şellefyan 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Rize 
77. Agun 

Siird 
M. D. Süalp 

Antalya 
7ı. Akmantar 

Bursa 
//. Köymen 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

izmir 
K. Serdaroğlu 

Manisa 
JS'. Mihçtoğlu 

Rize 
M. önal 

Sinob 
Ö. özen 

Tekirdağ Trabzon 
Z. Erataman 1. Şener 

Yozgad Zonguldak 
T. Alpay T. Öktem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetveline 5980 sayılı Kanunla eklenip 
6331 sayılı Kanunla değiştirilen İmam - Hatip 
okulları kadrolarında değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti merkez teş
kilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline 5980 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ve 6331 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle değiştirilen 
îmanı - Hatip okulları öğretmen ve memurları
na ait kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Vekâleti Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağ
lı kadrolarda değişiklik yapılmasına dair olan 
5980 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

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

Başvekil 
A. Menderes 

27 . XI I . 1958 

Devlet Veküi 

Devlet Vekili 
,1. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 
("!. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
//. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
//. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğîu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Ktrdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Bas - Yay. ve Turz. Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
S. Ataman 
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Hükümetin teklifin* bağU cetvel 

D. Memuruyetin nev'i 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

[1] SATIH CETVEL 
tmam - Hatip okulları kadroları 

Adei Maaş D. Memuruyetin nev'i 

1 
2 
5 

10 
15 
15 
25 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

10 
11 
10 
11 
12 
13 
14 

öğretmen 
» 

Memut 
» 
» 
» 
» 

Aded 

34 
52 
2 
3 
5 
8 
7 

[S] SAYILI CETVEL 

Müdür 
» Muavini 
» » 

20 
20 
10 

175 
100 
75 

Maarif Encümeninin tâdil ettiği cetvel 
[1] SAYILI CETVEL 

İmam - Hatip okulları kadroları 
Hükümetin teklifine bağh 1 sayılı cetvel ay* 

nen kabul edilmiştir. 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 
Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

Müdür 
Müdür muavini 

» > 
J 

25 
20 
10 

175 
100 
76 

> 
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— 6 — 
Bütçe/sEnçümeninin tâdil ettiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

îmam - Hatip okulları kadroları 
1), 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
10 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin unvanı 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
> 
» 
• » 

• » 

Aded 

1 
2 
5 
10 
15 
15 
25 
34 
52 
2 
3 
5 
8 
7 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
350 
300 

[2] SAYILI CETVEL 

Maarif Encümeninin tadiline bağlı (2) Bayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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Devre : XI ı g\f% 
ÎÇtüna: 8 S. S A Y I S I : | U ö 

Maarif Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
tadadedilen merkez dairelerine (öğretmen okulları Umum Mü
dürlüğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 6331 ve 6728 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/416) 

T. 0. 
Başvekalet • 31 . VİÜ . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı .-71-941/1972 

T. B.*M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 20 . VII . 
1959 tarihinde kararlaştırılan 2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
tadadedilen merkez dairelerine (öğretmen Okulları Umum Müdürlüğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 
6331 ve 6728 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasının, es
babı mucibesi ve ilişikleri üe birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Nüfusumuzun ve yurdumuzda maarife olan alâka ve rağbetin hızla artışı dolayısiyle Jher yıl 
yeniden açılan ve mevcudu genişletilen muhtelif tip ve derecedeki okullarımızın ihtiyacını kar
şılamak ve çeşitli sebeplerle hâsıl olan boşlukları doldurmak için her sınıftan çok sayıda öğret
men yetiştirilmesinin bir zaruret halini aldığı açık bir gerçektir. 

Bundan başka, Maarifin temelini teşkil eden ve memleketin genç nesillerini terbiye vazife
siyle mükellef bulunan öğretmen unsurunun bilhassa demokratik hayata girişimizden sonra ah
lâk, bilgi ve inanç yönünden gittikçe daha üstün vasıfta yetiştirilmesi ve iş başında her bakım
dan devamlı şekilde olgunlaştırılması; öğretmenlik mesleki ile ilgili gelişme ve ilerlemelerin dün
ya ölçüsünde taMbı ve yurt içinde tatbiki, geliştirilmesi, ıslahı; bu yönden yapılacak inceleme 
ve araştırma sonuçlarının bütün meslek erbabına türlü yayım vasıtalariyle ulaştırılması; öğret
men teşekküllerinin meslekî sahalardaki faaliyetlerine yardım edilmesi gibi işlerle her zamankin
den daha çok meşgul olunması icabetmektedir. 6 *' r 

Bu sebeplerle hazırlanan işbu lâyihada umumi olarak aşağıdaki gayelerin tahakkuku gözetil-
miştir. 

1. — Son zamanlara kadar Maarif Vekâletinin ayrı ayrı dairelerine bağlı olarak faaliyette 
bulunan muhtelif derecedeki öğretmen okullarının mütevazin bir şekilde inkişaf edemedikleri ve 
aralarında gereği gibi işbirliği yapamadıkları ve netice itibariyle öğretmen yetiştirme işlerini ih
tiyaca göre tanzimde güçlük çeTrildiği müşahade edildiğinden bu okulları idare etmek ve öğret-



men yetiştirme mevzuu ile doğrudan doğruya meşgul olmak üzere «öğretmen Okulları Umum 
Müdürlüğü» kurulmuştur. 

2. — Halen 52 ilk öğretmen okulu, 4 eğitini enstitüsü, 1 yüksek öğretmen okulu vardır. Bu 
okullardan bir kısmının kendine mahsus öğretmen ve personel kadrosu mevcut olmayıp 5439 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin bahşettiği imkândan faydalanılmak suretiyle bu ihtiyaç bir dere
ceye kadar temin edilmektedir. Bir kısım okulların kadroları da yeter sayıda değildir. Ayrıca 
öğretmen okullarında vazife gören öğretmenlerden pek çoğu bulundukları kadroya nazaran iki 
üst dereceden maaş. almakta; mühim bir kısmının kıdemi dolduğu halde kadrosuzluktan terfileri 
yapılamamakta, diğer bir kısmı da her an bu duruma gelmektedir, 

Bu lâyiha kanunlaştığı takdirde g-elecek beş yıl içinde : 
a) ilk öğretmen okulu sayısı 60 a, eğitim enstitüsü sayısı 4 e, yüksek Öğretmen okulu sayısı 

2 ye çıkarılacak; mevcut okulların teşkilâtı genişletilecek; öğrenci ve mezun, sayıları ise ilk öğ
retmen okullarında % 50, eğitim, enstitülerinde % 75 nispetinde, .yüksek öğretmen okullarında 
bu nispetlerin de üstünde bir artış gösterecekti r. 

*b) Mevcut ye açılaca'k öğretmen okullarının personel kadrosu tamamlanacaktır. 
e) öğretmen okula öğretmenlerinden kıdem süresini doldurmuş olanların terfileri temin edi

lecektir. 
3. — Bugün liselere ve (muadili okullara öğretmen yetiştiren, istanbul'da bir tane Yüksek 

öğretmen Okulu vardır. Bu okul (bugünkü durumu ile bir pansiyon mahiyetinde olup öğrencile
rini istanbul Üniversitesinin mevzuatına uymak suretiyle seçer ve bu üniversitenin Fen ve Ede
biyat fakültelerine kaydettirerek okutur. Son yıllarda lise mezunlarının daha (kazançlı meslekle
re rağbet göstermeleri yüzünden Yüksek öğretmen Okulunun 150 den ibaret olan yatılı öğrenci 
kadrosu doldurulamamaktadır. Üniversitede serbest tahsil yapanlardan lise öğretmenliği kabul 
edenlerin saysı ise tatmin edici değildir. Bu itibarla liselerimiz, öğretmen kadrosu bakımından 
fakirleşmektedir. Bu noksanı karşılamak: için Ankara'da yeni 'bir yüksek öğretmen okulu 'kurula
cak; bu okula lise mıezunlariyle 'birlikte hıtöusi bir programla yetiştirilecek lise mezunu seviye
sine getirilecek ilk öğretmen okulu mezunları da alınacaktır. 

4. — Üstün vasıflı öğretmen yetiştirebilmek için öğretmen okullarının, örnek: sayılacak dere
cede seçkin öğretmen ve idareciler eline tevdi edilmesi ve bu elemanların günlük mesai saatlerin
de okulda, öğrencilerin yanında bulunup ders içi ve ders dışı faaliyetlere canla başla katılmaları; 
yetişmekte olan öğretmen neslini yalnız bilgi bakımından değil - örnek çalışmaları asil davranış
ları ve sürekli telkinleriyle - ruh 'bakımından da tam mânasiyle işleyip yoğurmaları lâzımdır. Bu 
çapta vazife görebilecek meslek erbabını, öğretmen okulu kadrosuna alabilmek için kadrolar de
rece itibariyle nispeten yüksek tutulmuştur. 

5. —; Ek görev tazminat kadrolarının azlığı dolayısiyle öğretmen okullan ve eğitim enstitü
lerimize İdareci bulmakta büyük zorlukla karşılaşılmaktadır. 

Bunun için 6726 ve 6949 sayılı kanunlarla yeniden tesbit edilmiş olan orta ve teknik öğretim 
okullan müdür ve muavinlerine verilen ek görev tazminat kadrolarına kıyasen, yatılı olması ba
kımından daha devamlı ve yorucu bir çalışma istiyen ve büyük bir kısmı şehir ve kasabalardan 
uzakta olan her derecedeki öğretmen okullarında, çalışan idarecilerin tazminat kadrolarında bir 
ayarlama yapılması zarureti vardır. 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/416 

Karar No. 3 

23 . XII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Maarif 
Vekâleti Merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesinde tadad edilen 
merkez daireleri (öğretmen Okulları Umum 
Müdürlüğü) ilâve edilmesi ve # 2 6 , 6234, 6331 
ve 6728 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası» 
alâkalı vekâletlerin mümessilleri hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Maarife olan yüksek alâka ve nüfus artı-' 
minin okul ihtiyacına tesir etmesi bakımından 
gittikçe artan öğretmen ihtiyacı karşısında her 
derecedeki öğretmen okullarının bir elden ida
re edilmesi zarureti aşikârdır. 

Ayrıca üstün vasıfta öğretmen yetiştirmek, 
öğretmeni iş başında' olgunlaştırma ve dünya 
maarif gelişmelerini takibetmek gibi çeşitli gö
revlerin yapılabilmesi için de bir öğretmen 
Okulları Umum Müdürlüğü kurulması zaruri 
bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Kanun lâyihası halen çeşitli ve her derece
de maarif müesseselerine bağlı bulunan öğret
men okullarının bir elden idaresini ve yeniden 
açılmış ve açılmakta bulunan öğretmen okul
larına yeniden kadro verilmesini mutazammm 
bulunmaktadır. 

Encümenimizde yapılan müzakere sonunda 
lâyihanın tümü kabul edilerek maddelere ge
çilmiş ve 1, 3, 4, 5, 7, 8, muvakkat madde, 10 
ve 11 nci maddeler aynen kabul edilmiş; 

İkinci madde, maddeyi tavzih etmek kas-
diyle (b) bendinin başına; «Meslekî ve teknik 
okullar dışında» ibaresi ve aynı bendin okullar 
kelimesinden sonra da; «ile Yüksek İslâm Ens

titülerinin» ibaresi ilâve edilmiştir. Altıncı mad
de de ikinci maddede yapılan tadillere muvazi 
olmak üzere gerekli redaksiyon yapılmıştır. 

9 ncu madde aynen kabul edilmiş, ancak 
mezkûr maddeye bağlı 5 numaralı cetvel, okul
lar arasındaki kademeleri belirtmek kasdiyle 
gerekli tadilât yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile 
sunulur. 

Maarif Encümeni 
Reisi 
Rize 

A. Morgil 
Adana 

M. Geçioğlıı 

Ankara 
Ü. Elli 
İsparta 

A. Lâtifaoğlu 

İstanbul 
A. Hacopulos 

İmzada bulunamadı 
Kars 

R, İlker 
İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Runyun 

Trabzon 
M. R. Tarakçîoğlu 

Tunceli 
F. Ülkü 

tmzada bulunamadı 

M. M. 
Bursa 

H. Ülman 
Afyon K. 
O. Kökten 

Çanakkale 
N. Togay 
İstanbul 
A. Günel 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
D. Akbel 

İmzada bulunamadı 
Konya 

H. Â. Keymen 
İmzada bulunamadı 

Maraş 
H. Gürün 
Trabzon 
O. Turan 

Urfa 
M. Y. Alhas 

İmzada bulunamadı 
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Bütçe EncüBMsd mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/416 
Karar No. 70 

». ıı. mo 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince 20.VII.1959 
tarihinde kararlaştırılıp Başvekâletin 31 Ağus
tos 1959 tarih ve 71 - 941/1972 sayılı tezkere
siyle gönderilen Maarif Vekâleti Merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
4113 sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde
sinde tadadedilen merkez dairelerine bir (öğ
retmen Okulları Umum Müdürlüğü) ilâve edil
mesine ve 4926, 6234, 6331 ve 6728 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve Maarif Encümeni maz
batası encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maarif Vekâleti müsteşarları ve Maliye Vekâleti 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, halkımızın maarife karşı 
gösterdiği büyük alâka ve nüfusumuzun süratle 
tezayüdü neticesinde hissedilen öğretmen darlığı 
muvacehesinde her derecedeki öğretmen okulla
rının bir elden idaresinin daha verimli olacağı 
mülâhazasiyle (öğretmen Okulları, Umum Mü
dürlüğü) kurulmasını istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde cereyan eden müzakereler 
ve alınan mütemmim malûmat neticesinde kanu
nun sevkmi mucip sebepler yerinde mütalâa edi
lerek Maarif Encümeninin hazırlamış olduğu me
tin üzerinden müzakereler cereyan etmiş ve birin
ci maddenin (d) fıkrası kelime değişikliğiyle ta-
dilen diğer maddeler ve cetveller de aynen ka
bul edilmiştir, 

Umumi Heyetin tasvibine are edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Artvin 

ReisV. 
Muğla 

N. özmn 

AlymK. 
M. Â. tflgm 

Bolu 
H. Çeltikçioğlu M. Tütüncüoğlu 

Çorum 
S. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

Edirne 
M. Sarol 

İstanbul 
N. Ktr§an 
Kastamonu 
N. Batur 

(Nevşehir 
N. Önder 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Z. Tigrel 

M. Başkurt 

İstanbul 
M. Ş&lefyan 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Rize 
H. Algun 

Siird 
B. Erden 

Tekirdağ 
35. Erat aman 

Yozgat! 

Siird 
M. D. Süalp 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Antalya 
M. Akmantar 

Bursa 
H. Kaymen 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

İzmir 
K. Serdaroğlu 

Manisa 
8. Mthçtoğlu 

Rize 
M. önal 

Sinob ' 
ö. özen 

. Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
T. öktem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla değişti
rilen 1 nci maddesinde tadadedilen merkez daire
lerine (Öğretmen Okulları Umum Müdürlüğü) 
ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 6331 ve 6728 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. —- Maarif Vekâleti merkez teş
kilâtı ve vazifelen hakkındaki 2287 sayılı Kanu
nun 4113 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desinde tadadedilen merkez dairelerine (Öğret
men Okulları Umum Müdürlüğü) ilâve edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Öğretmen Okulları Umum Mü
dürlüğünün vazifeleri şunlardır : 

a) İlgili dairelerle iş birliği ederek, öğret
men yetiştirme işlerini ihtiyaca göre plânlamak, 

b) öğretmen yetiştiren her derecedeki okul
ların eğitim, öğretim ve yönetim işlerini düzen
leyip yürütmek, 

c) öğretmenlerin meslek içinde yetişmeleri
ni temin için gerekli tedbirleri almak. 

d) öğretmenlik meslekiyle ilgili faaliyetlerde 
bulunmak teşekküller ile gerektiğinde .yardım
laşmak, 

MADDE 3. — Öğretmen Okulları Umum Mü
dürü, Maarif Vekâleti İnzibat Komisyonunun 
âzasıdır. 
*.-- I 

MADDE 4. — Maarif Vekâleti her derece ve 
çeşitteki okullara öğretmen yetiştirmek üzere 
uygun göreceği yerlerde öğretmen okulları açar. 

MADDE 5. — 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin {TV\ Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar) 
bölümündeki Yüksek öğretmen Okulu, Gazi Or
ta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü, Balıke
sir Necati Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Ens
titüsü ile 6234 sayılı Kanunun 11 nci maddesiy
le, İlköğretim Umum Müdürlüğünün görevleri 
arasına alınmış olan ilk öğretmen okullarının 
idare, eğitim ve öğretim işleri Öğretmen Okulla
rı Umum Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

MADDE 6. — Yüksek öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitülerinde ilâve; öğretmenlik deruh- I 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesinde tadadedilen merkez 
dairelerine (Öğretmen Okulları Umum Müdür
lüğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 6331 ve 6728 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin l nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Öğretmen Okulları Umum Mü
dürlüğünün vazifeleri şunlardır : 

a) İlgili Dairelerle iş birliği ederek Öğret
men yetiştirme işlerini ihtiyaca göre plânlamak, 

h) Meslekî ve teknik okulları dşmda öğret
men yetiştiren her derecedeki okullarla Yüksek 
İslâm enstitülerinin eğitim, öğretim ve yönetim 
işlerini düzenleyip yürütmek, 

e) Öğretmenlerin meslek içinde yetişmeleri
ni temin için gerekli tedbirleri almak, 

d) Öğretmenlik meslekiyle ilgili faaliyetler
de bulunmak, teşekküller ile gerektiğinde yar
dımlaşmak. 

MADDE 3..—- Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yüksek öğretmen okulu ve 
eğitim enstitüleri ile Yüksek İslâm enstitülerin-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLÎ 

2287 sayılı Kanunun 4113 sayılı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesinde tadadedilen merkez 
dairelerine (Öğretmen Okulları Umum Müdür
lüğü) ilâve edilmesi ve 4926, 6234, 6331 ve 6728 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Öğretmen Okulları Umum 
Müdürlüğünün vazifeleri şunlardır : 

a) İlgili dairelerle iş birliği ederek öğret
men yetiştirme işlerini ihtiyaca göre plânlamak, 

b) Meslekî ve teknik okulları dışında öğ
retmen yetiştiren her derecedeki okullarla, Yük
sek islâm Enstitülerinin, eğitim, öğretim ve 
yönetim işlerini düzenleyip yürütmek, 

c) öğretmenlerin meslek içinde yetişme
lerini temin için gerekli tedbirleri almak, 

d) öğretmenlik meslekiyle ilgili faaliyet
lerde bulunan teşekküller ile gerekli iş birliğin
de bulunmak, 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Maarif Encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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de eden üniversite öğretim üyelerinin üniver
site tazminatları kesilmez. 

MADDE 7. — öğretmen Okulları Umum 
Müdürlüğü merkez teşkilâtına ait ilişik (1) sa
yılı cetveldeki kadrolar, 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin (1 nci merkez kurulu
şu) kısmına eklenmiştir. 

MADDE 8. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (IV ncü Yüksek öğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar) bölü
mündeki Yüksek öğretmen Okulu, Balıkesir 
Necati Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Ensti
tüsüne ait kadrolarla aynı kanunu tadil eden 
6331 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki 
Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitü
süne ait kadrolar ve 4926 sayılı Kanunu tadil 
eden 6234 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile 6728 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
veldeki tik öğretmen okullarına ait bağlı (2) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldınlmış 
ve yerine ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar konulmuştur. 

MADDE 9. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin (IV ncü Yüksek öğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar) bölü
mündeki, Yüksek öğretmen Okulu, Gazi Orta 
öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü ve Balı
kesir Necati Orta öğretmen Okulu ve Eğitim 
Enstitüsüne ait ek görev tazminat kadrolariy-
le 6234 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı ve 6728 
sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvellerdeki ek 
görev tazminatını gösterir bağlı (4) sayılı cet
veldeki kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik 
(5) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konul
muştur. 

MUVAKKAT MADDE : Bu kanuna bağlı 
(3) ve (5) sayılı cetvellere dâhil kadrolardan 
ilişik (6) ve (7) sayılı cetvellerde gösterilen
ler 1. IX. 196p tarihinden evvel kullanılamaz. 

MADDE 10. — Bu kanun 1. I I I . 1960 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20. V n . 1959 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes 

Mf. E. 

de ilâve öğretmenlik deruhde eden öğretim üye
lerinin üniversite tazminatları kesilmez. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Mülî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F.R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
II. Erkmen 

CHjm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu % 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. îleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Şaman 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

tmar ve İskân Vekili ve Koordinasyon Vekili ve 
Maliye V. V. Sanayi V. V. 

M. Berk S. Ataman 
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Ci] NUMABAU CETVEL 

D. 

D. 

9 
9 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen Okulları Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Umum Müdür Muavini (Ay
nı zamanda Şb. Md.) 
Şube Müdürü 

Maaş 
Aded tutarı 

idürlüğü 

1 1 500 

1 1 100 
3 950 

D. 

8 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Şube Müdür Muavini 
Memur 

» 
» 
» 

Aded 

2 
1 
2 
9 

3 

Maaş 
tutarı 

700 
* 500 

450 
400 
350 

[2] NUMARALI CETVEL 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı cetveJin 
«IV - Yüksek öğretim Genel Müdürlüğüne bağh 

okul ve kurumlar» 

Görevin nev'i Aded Maaş 

Yüksek öğretmen Okulu 

îq Hizmetler Müdürü 
öğretmen 
Spor öğretmeni 
Hesap Memuru ve Mutemet 

40 
40 
40 
35 

6331 sayılı Kanuna bağlı (2) numaralı cetvel
deki «Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Ens-

Ütüsüne» ait kadrolar 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
7 

öğretmen 
> 
> 
> 
» 
» 
» 

Asistan 
Malûl Çocuklar 
manı 

Eğitim 

» 

Uz-

3 
8 
8 

13 
15 
15 
17 

€ 2 

1 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

60 

9 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 

Kitaplık Memuru 
İç Hizmetler Şefi 
Hesap Memuru 
Kâtip 
Ders aletleri Memuru 
Ambar Memuru 
Depo ve Ayniyat Saymanı 
Satmalma Memuru 
Kitaplık Yardımcısı 
Satmalma Komisvon Kâtibi 

D. 

11 
11 
11 
11 
12 
14 

Görevin nev'i 

öğretmen 
Kitaplık Memuru 
Satmalma Memuru 
Ambar Memuru 
Depo ve Ayniyat Saymanı 
Eczacı ve Hastane Memuru 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

30 
30 
30 
30 
25 
15 

40 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 

Balıkesir Necati Orta Öğretmen Okulu ve ftği-
tim Enstitüsü 

6 öğretmen 
7 » 
8 » 

VII * İlk öğretmen Okulları 

3 öğretmen ve Kesim Denetmeni 
3 » » s> 

2 70 
2 60 
6 50 

5 100 
20 90 

(S , Sayı 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Öğı 
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*etmen ve Kesim Denetmeni 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» » 
» » 

Uygulama öğretmeni 
» * » 
~» » 
» . > 

35 
45 
69 
90 

165 
200 
300 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 



\ 

D. 

I). 

Memuriyetin nev'i 
— 12 -

Aded Maaş ı D. 

8 îç Hizmetler Şefi 
9 » » » 

10 » » » 
9 » » Memuru 

10 » » » 

Memuriyetin nev'i 

50 11 iç Hizmetler Şefi ve Memuru 
40 ! 12 Memur 

ö o 
40 
35 

13 
14 

Aded 

18 
26 
38 
18 

Maaş 

30 
25 
20, 
15 

[S] NUMAEALI CETVEL 

(1) öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne 
bağlı okullar 

Memuriyetin nev i Aded 
Mazı s 
tutarı 

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

9 öğretmen 
9 'îç Hizmetler Müdürü 

10 Hesap Memuru ve Mutemet 
11 Kitaplık Memuru 
11 Satmalına Memuru 
11 Amlbar Memuru 
12 Depo Memuru ve Ayniyat 

Saymanı Mutemedi 
12 Sağlık Memuru 

(II) Ankara Yüksek öğretmen 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
9 
9 

10 
11 
11 
12 

iç Hizmetler Şefi 
Kitaplık Memuru 
Hesap Memuru ve Mutemet 
Satmalma Memuru 
Amlbar Memuru 
Depo ve Ayniyat Saymam 
Mutemedi 

12 Ders Aletleri Memuru 
12 Kâtip 
12 Sağlık Memuru 

(III) Ankara Gazi Orta öğretmen 
Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

)kul 

2 
4 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

600 
600 
500 
450 
450 
450 

400 
400 

u 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 
600 
500 
450 
450 

400 
400 
400 
400 

Okulu ve 

9 
13 
13 

1 500 
1 250 
1 100 

D. 

6 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
10 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
13 
13 
13 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
1.2 

12 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen 
» 
» 
» 

Asistan 
Kitaplık Memuru 
iç hizmetler Şefi 
Hesap Memuru 
Kâtip 
Ders aletleri Memuru 
Ambar Memuru 
Depo Memuru ve Ayniyat 
Sayman Mutemedi 
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Satmalma Memuru 
Kitaplık Yardımcısı 
Satmalma Komisyon Kâtibi 

(IV) İstanbul Çapa Eğitim 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

iç Hizmetler Şefi 
Kitaplık Memuru 
Hesap Memuru ve Mutemet 
Satmalma Memuru 
Ambar Memuru 
Depo Memuru ve Ayniyat 
Saymanı Mutemedi 
Ders Aletleri Memuru 

Aded 

15 
15 
15 
17 
12 

t 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maa$ 
tutarı 

950 
800 
700 
600 
600 
600 
500 
500 
400 
400 
400 

400 
400 
400 
350 
350 
350 

Enstitüsü 

5 
6 
8 
8 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
600 
500 
450 
450 

400 
400 
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D. 

12 
12 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 

12 
12 
12 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Kâtip 
Sağlık Memuru 

Aded 

1 
1 

Maaş 
tutarı 

400 
400 

(V) Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 

» 
» 

Iç Hizmetler Şefi 
Kitaplık Memuru 
Hesap Memuru ve Mutemet 
Satınalma Memuru 
Ambar Memuru 
Depo Memuru ve Ayniyat 
Saymanı Mutemedi. 
Ders Aletleri Memuru 
Kâtip 
Sağlık Memuru 

1 
9 
O 

4 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

(VI) Bursa Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

İç Hizmetler Şefi 

1 
3 
4 
5 
5 
7 
1 

1 500 
1 2^0 X £mO\J 

1 100 
950 
800 

. 700 
600 
600 
500 
450 
450 

400 
400 
400 
400 

1 500 
1 250 
1.100 

950 
800 
TOO 
600 

D. 

9 
10 
11 
11 
12 

12 
12 
12 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Kitaplık Memuru 
Hesap Memuru ve Mutemedi 
Satınalma Memuru 
Ambar Memuru 
Depo Memuru ve Ayniyat 
Saymanı Mutemedi 
Ders aletleri Memuru 
Kâtip 
Sağlık Memuru 

Aded 

VII. tik öğretmen Okulları 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 

öğretmen 
» 
> 
» 

îç Hizmetler Şefi 
» » > 
» » » 
îç Hizmetler Şefi 
» » » v e memuru 
» » % » 
> » » » 
Memur 

» 
» 

7 
35 
50 
80 

120 
120 
210 
225 
425 

1 
3 
5 
7 
5 

14 
25 
40 
60 
50 

Maaş 
tutarı 

600 
500 
450 
450 

400 
400 
400 
400 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
350 
350 

Görevin nev'i 

[4] NUMARALI CETVEL 

II - Yüksek Okullar 

Aded Ücret I Görevin nev'i 

Yüksek öğretmen Okulu 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 

» » 
» » 

Müzakereci 

Aded Ücret 

Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 
1 
1 
1 
1 
2 
8 

170 
120 
100 
85 
60 
40 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 

» » 
Bölüm Şefi 

1 
1 
3 

12 

170 
120 
85 

100 

(S. Sayısı: 108) 
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Görevin nev'i Aded 

Balıkesir Necati Orta Öğretmen Okulu 
Eğitim Enstitüsü 

Müdür 1 
Müdür Yardımcısı 1 
Bölüm Şefi 2 

V - tik öğretmen Okulları 

Müdür 4 
» 13 
» 17 
» 5 

Müdür Yardımcısı, Yardımcı, 

Ücret 

ve 

170 
100 
100 

150 
120 
100 

80 

Eğ. Ş< 
» . 
» 
.» 

Atelye 
Tarım 
Grup 
Sağlık 

» 
» 
» 
> 
» 

Görevin ı 

îfİ 
» 
» 
2> 

Şefi 
İşleri Şefi 

öğretmeni 
İşleri Şefi 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

nev'i 

» 
» 
» 
» 

Aded 

7 
7 

45 
25 

113 
39 
39 

204 
4 
8 
4 

13 
3 
6 

Ücret 

100 
80 
60 
50 
40 
50 
50 
30 

300 
200 
170 
150 
125 
90 

[5] NÜMAEALI CETVEL 

Öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne Bağlı 
Okullar 

İstanbul Yüksek Öğretmen Okula 

Müdür 
Başmuavin 
Müdür Muavini 
Müzakereci 

1 
1 
2 
6 

300 
200 
150 
100 

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 

Müdür 
Başmuavin 
Müdür Muavini 
Müzakereci 

Ankara Gazi, Balıkesir Necati, Çapa ve Bursa 
Eğitim enstitüleri 

1 
1 
2 
6 

300 
200 
150 
100 

Başmuavin 
Müdür Muavini 
Bölüm Şefi 

tik öğretmen Okulları 

\ Müdür 

Müdür 250 

Müdür 
Müdür 
Başmuavin ve Eğitim Şefi 
Başmuavin ve Eğitim Şefi 
Müdür Muavini 
Sağlık Şefi (Doktor) 
Sağlık Şefi (Doktor) 
Tarım İşleri Şefi 
Atelye Şefi 
Grup Öğretmeni 

4 
20 
28 

150 
120 
150 

25 
20 
15 
50 
50 

200 
30 
30 
35 
60 

350 

250 
200 
150 
150 
120 
100 
450 
300 
100 
100 
40 

( S. Sayısı : 108 ) 
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[6] NUMARALI CETVEL 

öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne 
Bağlı Okullar 

Memuriyetin nev 

Bursa Eğitim 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 

İlk Öğretmen 

Öğretmen 

i Ac 

Enstitüsü 

Okulları 

led 

1 
1 
1 
1 
2 

5 

Maaş 
tutarı 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 

D. 

7 
8 
9 

10 
.10 

9 
11 
13 
14 

Memuriyetin 

öğretmen 
» 
» 
» 

İe, Hizmetler Şefi 
» » » 
x> » » 
Memur 

• » 

nev'i 

ve 
» 

Memur 
» 

Aded 

15 
25 
30 
30 
2 

u 1 
•> 
8 

15 

Maaş 
tutarı 

800 
700 
600 
500 

. 500 
600 
450 
350 
300 

[7] NUMARALI OEVEL 

Öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne bağlı 
okullar 

Memuriyetin nev'i 

İlk öğretmen okulları 

Müdür 
Başmuavin ve Eğitim Şefi 
Müdür Muavini 
Sağlık Şefi (Doktor) 
Atelye Şefi 
Gurup öğretmeni 

Aded 

4 
4 
8 
4 
4 

20 

Ücret 

150 
120 
100 
450 
100 
40 

( S. Sayısı .- 108 ) 
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Maarif Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 
Aynen kabul edilmiştir. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Aynen kabul edilmiştir. 

[3] NUMARALI CETVEL 
Aynen kabul edilmiştir. 

[4] NUMARALI CETVEL 
Aynen kabul edilmiştir. 

[5] NUMARALI CETVEL 

öğretmen Okulları Umum 3iüdürlüğüne bağh 
okullar 

Görevin nev'i Aded Ücret 

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 
Müdür 1 350 
Başmuavin 1 250 
Müdür Muavini 2 175 
Müzakereci 6 100 

Ankara Yüksek öğretmen Okulu 
Müdür 1 350 
Başmuavin 1 250 
Müdür Muavini 2 175 
Müzakereci 6 100 

Ankara Gazi, Balıkesir Necati, Çapa ve 
Bursa Eğitim enstitüleri 

Müdür 4 300 
Başmuavin 4 200 

Görevin nev'i Aded Ücret 

Müdür Muavini 
Bölüm Şefi 

tik öğretmen okulları 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Başmuavin ve Eğitim Şefi 
Başmuavin ve Eğitim Şefi 
Müdür Muavini 
Sağlık Şefi (Doktor) 
Sağlık Şefi (Doktor) 
Tarım işleri Şefi 
Atelye Şefi 
Grup öğretmeni 

20 
28 

25 
20 
15 
50 
50 

200 
30 
30 
35 
60 

350 

150 
150 

250 
200 
150 
150 
120 
100 
450 
300 
100 
100 
40 

[6] NUMARALI CETVEL 
Aynen kabul edilmiştir. 

[7] NUMARALI CETVEL 
Aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

CETVEL 

Lâyihaya ilişik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayılı cetvel
ler aynen kabul edilmiştir. 

\>9<i 

(S. Sayısı: 108) 



S. SAYISI : 109 
Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki kanunda değişiklik 
yapılmasına dair 6331 sayılı kanun ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/441) 

3 . XI . 1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 22 . X . 1939 
tarihinde kararlaştırılan Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hak-

• kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yap İmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri 
hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair 6331 sayılı Kanun ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişik
leri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE" 

Bilindiği gibi ilköğretim müfettişlerinin vazifeleri sadece okulların ve öğretmenlerin tef
tiş ve murakabesine ve tahkik işlerine münhasır olmayıp, daha ziyade öğretmenlere rehberlik 
yapmak suretiyle onları iş başında yetiştirmek ve dolayısiyle öğretimden alınacak verimin artı
rılmasında müessir olmaktır. Müfettişlerin bu vazifeleri lâyikiyle yapabilmeleri için bölgeleri
nin mümkün olduğu kadar mahdut ve bölgelere isabet eden okul ve öğretmen adedinin' yetiş
tirme işlerini kolaylaştıracak sayıda bulunması icabetmekte ise de, bugün bir müfettişin bölge
sine ortalama olarak 120 - 130 öğretmen isabet etmektedir. 

Her yıl öğretmen kadrosuna asgari 3 000 öğretmen de yeniden katılmaktadır. 
Şehirlerde bir öğretim yılı âzami 200, köylerde ise 170 gündür. Bapor hazırlama ve tahkik 

işlerine ayıracakları zaman da hesaba katılırsa bu durum karşısında müfettişler kendilerinden 
beklenen yetiştiricilik vazifesini lâyikiyle ifa edemedikleri gibi, bir yıl içerisinde teftiş ve mura
kabe maksadiyle dahi en az iki defa örmekle mükellef bulundukları öğretmenleri ancak güç
lükle bir defa görebilmektedirler. Coğrafi hususiyetler, mevtim şartları ve bölgelerin dağınıklığı 
sebebiyle bâzan bir kısım öğretmenler teftişten de mahrum kalmaktadırlar. 

Halbuki; 4357 sayılı Kanun hükümlerine göre ilkokul öğretmenlerinin terfileri, bir kıdem su
resi içerisinde her yıl teftiş edilerek, başarılarının tesbit edilmiş olmasına bağlıdır. 

Devre :XI 
İçtima: 3 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 980/2492 
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19$Ş yıltıaada 3407 sayılı Kanunla tmaaşları Muvazenei Umumiyeye alman ilköğretim müfettişleri-

mlin ka&vo adedi 385 olarak testbit edilmiş ve aradan geçen 20 yıl zarfında, öğretmen sayısında 35 000, 
o&ul «ayısında 14 000 civarımda bir artış bulunmasıına rağmen, müfettiş sayısı, yeni ihdas edilen vilâ-
y^fer için verilen 7 kadro hariç, sabit (kalmıştır. 

Öu itibarla; ökal ve öğretmen sayısına muvazi olarak, müfettiş sayısının da artırılması zaruri bu-
İTSftmafctadır. 

Bundan başka; ilkokul öğretmenlerinin muhtelif kanunlarla alınmış bulunan âzami maaş kadro
ları 1 250 liraya çıkarılmış bulunduğu ve 3656 sayılı Kanun yüksek tahsil görenlerin kadrolarının 
âzfamisiıii 1 500 lira olarak teahit ettiği halde ilköğretim müfettişlerinin, yüksek tahsil görmüş olma
larına rağmen, âzami mıaaş kadroları 950 lirada bırakılmış bulunımakrbadır. HalbuM, aynı menşeden 
gelip ortaöğretim müesseselerinde vazife gören öğretmenlerin âzami maaş kadroları 1 500 liradır. 

Bu yüsodon ilköğretim müfettişleri 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre 'kadrolarının-ancak iki üst 
djeneoesini almak suretiyle dahi emsallerine nazaran iki alt dereceye kadar terfi edebilmekte, terfi müd
detlerim başarı ile doldurmuş bulunan birçok müfettişin terfileri ise kadrosuzluk yüzünden sağlana
mamaktadır. 

Bu •vaziyet (muvacehesinde bir kısım müfettişlerin öğretmenliği tercih ettikleri görülmekte, fafcat 
raMİfettişe olan şiddetli ihtiyaç dolayısiyle bu arzuları tabiatiyle yerine getirilememektedir. 

Ayrıca; mecburi hizmete tâbi bulunan bir kısım müfettişlerin kadrosuzluk sebebiyle ilerde 2919 
sayılı Kanun hükümleri dâhilinde maaş karşılığı ücretle çalıştırılmaları zarureti de hâsıl olacak/tır. 

Yukarda arz edilen sebepler dolayısiyle ilköğretim müfettişleri için yeni bir kadro kanunumun lua-
zManmâsnıa ihtiyaç hâsıl olmuştur. Lâyihanın kanunlaşması halinde hem müfettiş sayısının ihtiyaca 
göre artınlması, hem de ilkokul öğretim enlerine ve aynı menşeden gelen ortaöğretim öğretmenlerine 
nazaran ilköğretiîîı müfettişlerinin maaş bakımından muadeletleri temin edilmiş olacaktır. 6 

Teklifin bütçeye tahmil ettiği malî 'külfet 1 104 024 liradan ibaret olup, bu tahsisatın Maarif Ve 
ftâletâ bütçesi tasaiTuıfatından karşılanması mümkün görülmektedir. 

( a Sayım : 100) 



Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 28 . XII . 1959 

Esas No. 1/441 
Kurar No» 4 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyrulan «Maarif Ve
kâleti kuruluş kadrolariyle Merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla 
ek ve zeyilleri hakkında değişiklik yapılmasına 
dair 6331 sayılı Kanun ile 6418, 6419 ve 7001 
say: lı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası», Maarif ve Ma
liye Vekâletleri mümessilleri hazır olduğu halde 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyiha, müfettiş sayısını, 1938 den bu yana 
artan okul ve öğretmen adedi ile mütenasibeıı 
çoğaltmak gayesini gütmekte, ayrıca mevcut 
mevzuata göre öğretmenlerden dûn olan müfet
tiş barem derecelerini öğretmenler seviyesine 
yükseltmektedir. 

ilkokul müfettişleri sayısının arttırılması gör
dükleri işim ciddiyet ve kifayetle başarılması, 
aynı zamanda bütçeye tahmil ettiği cüz'i kül
fet nazarı itibara alınarak muhtelif derece ve 
adedde 392 İlkokul ve Maarif müfettişi yerine, 
yine muhtelif aded ve derecede 515 ilkokul mü
fettişinin ikamesi encümenimizce de yerinde gö
rülerek lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 

Maarif Encümeni Reisi M. Muharriri 
Rize Bursa 

A. Margü H. Tflman 

Afyon K. Ankara İçel 
O. Kökten Ü. Elli 8. Göknar 

İsparta istanbul 
A. Lâtifaoğlu H. Giray 

İmzada bulunamadı 

İstanbul istanbul izmir 
A. Günel A. Hacopulos D. Akbel 

imzada bulunamadı 

izmir Konya 
V. Tayşi H. Â. Keymen 

imzada bulunamadı 

Trabzon Trabzon 
M. R. Tarakgıoğlu ö. Turan 

<$. Stywi: 109) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/441 
Karar No. 75 

35 . 11 . 1960 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle Mer
kez Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 6331 sayılı 
Kanun ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Maarif Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 3 
Kasım 1959 tarih ve 71 - 980/2492 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise takdim olunan kanun lâyi
hası Maarif Encümeni mazbatasiyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla Maliye ve 
Maarif vekâletleri mümessilleri hazır oldukları 
tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, müfettiş sayısının ihtiyaca göre artı
rılmasını ve aynı menşeden olan ilkokul öğret
menleri ile müfettişlerinin maaş bakımından,' 
muadeletlerini temin maksadiyle ihzar ve sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler ve 
Hükümet mümessillerinden alman mütemmim 
izahlardan sonra lâyihanın şevkini mucip sebep
ler yerinde mütalâa edilerek maddelerin müza
keresine geçilmiş ve lâyiha ekli cetvelleriyle bir
likte Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Reis V. Mazbata M. 
Muğla îzmir 

.V. özsan B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin Bolu 
E. Çeltikçioğlu N. Tütüncüoğlu 

Antalya 
K. Akmantar 

Bursa 
H. Köymen 

Çorum 
//. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasun 

Edirne 
M. Sarol 
İstanbul 

N. Kırşan 
Kastamonu 
N. Batur 
Nevşehir 
N. önder 

Siird 
B. Erden 

Tekirdağ 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 

II. Z. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 
İstanbul 

M. Şellefyan 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Rize 

B. Agun 
Siird 

M. D. Süalp 

Z. Erataman 
Yozgad 
T, Alpay 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
II. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

İzmir 
K. 8 er dar oğlu 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Rize 
'M. önal 

Siitob 
Ö. Özen 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
T. öktem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 6331 sayılı 
Kanun ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (II. Maarif daireleri) kısmına 
6331 sayılı Kanunla eklenmiş olan ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı (İlköğretim müfettişleri) 
kadroları ile 6418, 6419 ve 7001 sayılı kanunlarla 
alman (Maarif müfettişi) kadroları kaldırılmış 
ve yerine bu kanuna bağlı (2) &ayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz V. V. 

A. Aker 

22 . X . 1959 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnli. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. îleri 
Sın. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Şaman 
Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. VeMli 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
8. Ataman 

{ S. Sayısı : 109) 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

6331 sayılı Kanuna bağlı (2) numaralı cetvel 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

II - Millî Eğitim idareleri 

(ilköğretim müfettişleri) 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

İlköğretim Müfettişi 
» 
> 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 

45 
30 
40 
85 
90 
99 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

6418 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel 

Maarif Vekâleti 

11 Maarif Müfettişi 1 450 

6419 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel 

Maarif Vekâleti 
11 Maarif Müfettişi 1 450 

7001 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel 

Maarif Vekâleti 
11 Maarif Müfettişi 1 450 

[2] SAYILI CETVEL 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı cetvel 

Maaş 
I>. Memuriyetin nev'i Aded tutan 

II - Millî Eğitim İdareleri 

(İlköğretim Müfettişleri) 

İlköğretim Müfettişi 4 I 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

lköğr 
» 
» 
» 
• » 

•» 

> 
» 

10 
40 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

- 600 
500 
450 

[(S. Sayısı: 109) 



Devre : XI I I 1 ) 
İçtima: 3 S- S A Y I S I : J M 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /529) 

T. C. 
Başvekâlet 25 . II. 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1099/483 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâiletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 'kararlaştı
rılan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucifbesiyle 'birlikte, sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
yi. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

ıBeden Terbiyesi Umum. Müdürlüğü 1959 yılı bütçesinin 206 neı (4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yardımlar) faslının 30 ncu (ölüm yardımı) maddesine konulan 1 000 lira
lık tahsisattan 10 Aralık 1959 tarihinde 300 liralık ıbir bakiye kalmış olup Umum Müdürlük 1 100 lira 
barem içi ücretli mimarı Lûtfi Niltuna'nm vefat etmesiyle vârislerinden kız kardeşi Şerife Sayan'm 
8 . X I I . 1959 tarihli dilekçesine bağlı istanbul 10 ncu Asliye Hukuk Hâkimliğinin 26 . X . 1959 gün 
ve 959/838 Karar sayılı veraset ilâmı gereğince 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine müsteniden 
11 . X I I . 1959 tarihinde iki maaş tutarı 2 200 lira ölüm yardımı ödenmıiştir. 

1959 bütçesinin 206/30. ölüm yardımı tertibin deki 300 liralık bakiyeye rağmen mezkûr 4598 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasındaki (Bu yardımlar muhasiplerce tediye emri aranmaksızın 
derhal ödenir) hükmüne dayanılarak tahsisat harici ödenen 1 900 liranın temini maksadiyle bu lâyiha 
hazırlanmış Ibuluntmaktadır. 

F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

457 istanbul'da yapılacak 11 nci Avrupa Basketbol Şampiyonası umumi 
masrafları 1 900 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
30 Ölüm yardımı 1 900 

1 900 1 900 



— 2 — 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 25 . II . 1960 

Esas No. 1/529 
Karar No. 73 

Yüksek Reisliğe 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Maliye Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
25 . II . 1960 tarihli ve 71 - 1099/483 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mü
messili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde arz ve izah 
edilen mucip sebebe istinaden mezkûr idarenin 
1959 yılı Bütçe Kanununa merbut (A/ l ) işaret
li cetvelin 206 ncı (4178, 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yardımlar) faslının 
30 ncu (ölüm yardımı) maddesine mevzu tah
sisatın malî yıl içinde sarf edilmiş olması ve bu 
maddeye tahsisat ilâvesine lüzum hâsıl olması se
bebiyle mezkûr cetvelin 457 nci faslından 1 900 
liranın tenzil edilerek bu maddeye aktarılması
nı derpiş etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
kanun lâyihası Hükümetin teklifi veçhile encü-
menimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

( S . Sayısı : 112) 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Balıkesir 
II. İmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. II. t nal 
Artvin 

/ / . Çeltikçioğlu 
Çorum 

/ / . Bulgurlu 
Denizli 

M. Karasan 
Edirne 

M. Sarol 
İstanbul 

N. Kır şan 
Kastamonu 

N. Batur 
Nevşehir 
7V. Önder 

Siird 
B. Erden 

Reis V. 
Muğla 

N. Özsan 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Bolu 
İV. Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H.Z. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İstanbul 
M. Şellefyan 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Rize 
II. Agun 

Siird 
M. D. Süalp 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Antalya 
K. Akmanlar 

Bursa 
H. Köymen 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

İzmir 
K. Serdaroğlu 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Rize 
M. Önal 

Sinob 
Ö. Özen 

Tekirdağ Trabzon 
Z. Erataman 1. Şener 

Yozgçad Zonguldak 
T. Alpay T. Öktem 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yık 
Bütçe Kanununa bağh (A / l ) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum .Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin 457 nci (İstanbul'da yapılacak 
11 nci Avrupa Basketbol Şampiyonası umumi 
masrafları) faslından 1 900 lira tenzil edilerek, 
206 nci (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar) faslının 30 ncu 
(ölüm yardımı) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

24 . I I . 1960 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
/. Akcal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlıı 
Ticaret Vekili ve 

İmar ve İskân V. V. 
II. Erkmen 

4Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

. Münakalât Vekili 
AŞ. Ergin 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

İmar ve İskân Vekili 

Devlet VeMli ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 
Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

m ( S. Sayısı : 112 ) 




