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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gündemde görüşülecek birşey olmadığından 
Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Bingöl Kocaeli Ankara 
F. F. Düşünsel Sedat Pek E. H. Ergun 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Yozgad Milletvekili Sırrı tçöz'ün, Ço

banlık hakkında kanun teklifi (2/3) (Tarım, 
Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

( Raporlar 
2. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı Mayıs 

ve Haziran ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/44) 
(Gündeme). 

3. — Kahvenin Tekel konusundan çıkarıl
masına ve Dahilî İstihlâk Vergisine tâbi tutul
masına dair kanun tasarısı ve Maliye, Bütçe ve 
Gümrük ve Tekel Komisyonları raporları (1/10) 
(Gündeme). 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Gl. Kazım Karabekir 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceıi), Emin Halim Ergun (Ankara) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Büyük Millet Meclisi 1946 yili Mart ve 
Nisan ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını 
inceleme Komisyonu raporu (5/43) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
Efendim, gündemin ikinci maddesindeki 

1946 yılı Bütçe Kanunundaki (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki tasarıyı 
45 numaralı kanun tasarısısm müzakeresinden 
sonra görüşmek icabettiği için onu geri bırakı
yoruz. Onunla ilgilidir. 

2. — Devlet Dairelerinin Bakanlıklara ayrık 
ması ve Devlet Bakanları hakkında kanun tasa-

[1] 43 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

rısı ve Anayasa ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/7) [1] 

BAŞKAN — Basılmış ve dağıtılmıştır. Ta
sarının tümü hakkında söz istiyen varsa isim
lerini yazdırsınlar. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, es
babı mucibe kısadır. İzahat versinlerde ondan 
sonra konuşalım. 

BAŞKAN — Efendim; söz istiyenler şunlar
dır: Fuat Hulusi Demirelli, Kasım Gülek, Gl. 
Sadık Akdoğan, Cemil Said Barlas, Emin Sazak. 
Münasip görürseniz karşı ve yan olarak ayıra
lım, esasen sıra da öyledir. 

[1] 45 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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FUAT HULUSİ DEMÎRELLl (İstanbul) — I 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ komisyonun ge
rekçesinde bir noktaya... (işitilmiyor mikrofona 
yaklaşın sesleri). 

Efendim, Anayasa Komisyonunun gerekçe
sinde bazı cihetler var ki, sanki Anayasanın 47 
nci maddesinde emredilen ve Bakanlaı m görev
lerini ve sorumluluklarını tâyin etmek üzere 
tanzimine lüzum gösterilen özel kanun lüzum
suz veya ihmali caiz gibi bir fikir veriyor. Çün
kü bu iş komisyonda görüşülürken arkadaşlara 
arzetmiş ve demiştim ki, 47 nci maddenin lü
zum gösterdiği özel kanun yapılmadan evvel 
Bakanlar Kurulunun kurulması şekli hakkında ı 
böyle muhtelif tasarılar teklif etmek, kabul et
mek doğru olmaz, ilk adam bir kere Bakanların 
ve Bakanlar Kurulunun müşterek ve münferit 
sorumlulukları, görevleri, salâhiyetleri hakkın
da bir özel kanun tanzimidir. Şimdi burada de
niliyor ki, evet bazı bakanlar cezaen Yüce Di
vana verilmiş, ceza görmüşlerdir. Bazıları hu-
kukan mesul edilmişlerdir. Bu kâfi. Şu halde 
bu madde abes midir? Malûmu âliniz Anayasa
nın 103 ncü maddesi', Anayasanın hiçbir mad
desi savsanamaz demektedir. Binaenaleyh sav
sama mahiyetinde veyahut ona yakın böyle bir 
gerekçenin Yüksek Heyetinizde tasvip edilme
mesini dilerim. Bu, bir. 

ikincisi; efendim, ben yalnız günlük ihtiyaca 
tekabül etmek üzere bir tasarı teklifini doğru 
bulmuyorum. Daima böyle Bakanlar Kurulu teş
kil edilmesi icabedecektir. Bir Başbakan kabi
neyi kurmağa memur buyurulacak ve o da ka
binesini teşkil edecektir. Gelip buradan kabine
sini nasıl kuracağına dair yeni kanun mu iste
sin? Malûmu âliniz bundan evvel iki kanun çık
mıştı. Birisinde siyasi müsteşarlıklar vardı, 
onu kaldırdılar. 

ikincisinde, Devlet Bakanlıkları yok. Şimdi, 
üçüncü olarak teklif edilen tasanda Devlet Ba
kanlıkları hakkında hüküm var. Bir de Başba
kanlık Yardımcılığı görevini görecek, bir Dev
let Bakanının tâyini için Başbakana yetki veren 
bir hüküm var. 

Fakat bunlar, tekerrür edebilir- Binaenaleyh, 
daimî bir kanuna ihtiyaç var. Yani Anayasanın 
48 nci maddesinin lüzum gösterdiği özel kanu
nun daimî mahiyette:'bit kanun olmasına ihti
yaç var. Ve bu kanunun demokratik olması için, 
Başbakana, totaliter memleketlerde olduğu gi- j 
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bi Şansöliye, yahut vaktiyle Osmanlı Imperaa-
torluğunda olduğu gibi Sadrıâzam mahiyetinde, 
vaziyet veren bir kanun olmamalıdır, icabında 
Başbakan, Devlet dairelerinden birinin bakan
lığını üzerine alabilmelidir. Yoksa; ben, yalnız 
Bakanlar üzerinde nazareti şâmile için geliyorum 
deyince, bu, şansöliyelik olur. Binaenaleyh, iler
de belki böyle bir Başbakan, bir bakanlık der-
uhde etmek ister. Bunun için yeniden bir kanun 
mu teklif etsin? özel kanunun daimî olması lâ
zım gelir. Her zaman., her Başbakanın kendi ten
sip ve kendi takdirine göre kabinesini teşkil et
mesi için, bunu temin edecek şekilde bir tasarı, 
bir kanun olmalıdır. 

Böyle bir kanun kabul etmeliyiz. Gerçi biz 
bir arkadaşımla beraber komisyonda: böyle fazla 
bir masrafa ihtiyaç yoktur ve hakikî bir ihtiyaç 
beyan edilmemiştir. Devlet Bakanlığı ve Başba
kanlık muavinliğine hâlen lüzum yoktur, bu ta
san reddedilsin; demiştik- Fakat eğer bu beheme
hal olacaksa bugünkü, politikayı düşünerek yürü
meyelim muhterem arkadaşlar. Arzettiğim ihti
yacı ve ilerde vuku bulacak lüzumu nazarı 
dikkata alıp daimî mahiyette Başbakan ne
ler yapabilecek ve neler yapamıyaeak bun
ları tasrih etmek gayet doğru olur, Onun 
için bu mülâhazalarla bu değiştirgeyi takdim 
ediyorum. Filvaki Bütçe Komisyonu kanuna da
imî bir mahiyet verir gibi olmuştur. Ben de Büt
çe Komisyonunun teklif ettiği gibi kanunun 
unvanı Bakanlıklar kuruluşu hakkında kanun, 
olmalıdır derim. Birinci maddesi de; kendi âciz 
fikrimce şöyle olmalıdır: Başbakan Bakanlar 
Kurulunu teşkil ederken Devlet dairelerin
den lüzumu kadar Bakanlık kurar. Ba
zan birleştirir, bazan ayırır. Meselâ iktisat Ba
kanlığını Ticaret Bakanlığı üe isterse birleştirir. 
bazan ayırır. Meselâ, iktisat Vekâletini, Ti
caret Vekâleti ile isterse birleştirir, isterse bu 
ikisini ayırır. Her Başbakanın takdirine göre 
böyle bir salâhiyeti olmalıdır. 

Bir de Bakanlıklardan birini üzerine alabil
melidir. Burada alamıyor gibi bir mâna çıkı
yor. 

Sonra, kurula hiçbir Bakanlıkla görevli ol
mamak üzere de üye seçebilir. Tasarıda Devlet 
Bakanlığı tarif edilmiyor. Bunu herkes bilir 
diye tarif etmemek doğru bir şey olmaz. Bura
da şu suretle tarif etmek lâzımdır. 

Devlet Bakam, Bakanlıklardan hiçbirinin işi 

2 4 1 - , , 
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ile görevli olmamak üzere tâyin edilen Bakan
dır. Onun için bu şekilde yazılmasını bendeniz 
lüzumlu görüyorum. 

Başbakan Kurulda üye olmak üzere Bakan
lıklara siyasi müsteşarlar da tâyin edebilir. İh
tiyaç halinde Bakanlardan birini - mutlaka bir 
Devlet Bakanını değil - isterse görevli Bakan
lardan birisini Başbakanlık yardımeılığiyle gö
revlendirebilir. Başbakanın bu suretlerden 
biriyle kuracağı Bakanlar Kurulu Cumhurbaş
kanı tarafından onandıktan sonra kuruluş su
reti değiştirilemez. Değiştirmek için mutlaka 
çekilip yeniden memur edilirse başka suretle 
Bakanlar Kurulunu teşkil etmesi icabeder. Ni-' 
çin böyle diyoruz? Bidayette bir iki Devlet Ba
kanını isterse alacak, istemezse almıyacak. Bir 
defa aldı, sonra « hoşuna gitmedi, istemedi, Dev
let bakanlarına lüzum görmüyorum, çıkarıyorum 
diyememesi lâzımdır. Bunu yapabilmek için ön
ce çekilmesi ve yeni bir kabineyi Cumhurbaşka
nına arzetmesi ve bu kabinenin yeniden onanma-
si icabeder. Tabiî kabine teşkilinden sonra da 
B. M. Meclisinin huzuruna gelecektir, progra
mını söyliyeeektir. îcabediyorsa tahsisat iste
yecektir. B. M. Meclisi istenen tahsisatını ve
rip vermemekte serbest olduğuna göre kabinenin 
bu suretle teşkili doğru olmadığı fikrinde ise 
tahsisatını reddeder, doğru görüyorsa tahsisa
tını kabul eder. Bunun için ben daimî mahi
yette olmak üzere böyle bir kanuna lüzum görü
yorum ve bir değiştirge takdim ediyorum. Ta
biî takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN -~ Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Seyhan) — Ben sözümü te

hir ediyorum; daha sonra söyliyeceğim. 
Gl. SADIK ALB-OĞAN (Afyon Karahisar) — 

Hükümet Meclise bir kanun tasarısı sundu. Bu 
Kanun tasarısı bir Başbakan yardımcısı ile iki 
de Devlet Bakanının kabineye girmesinden iba
rettir. 

Şimdi ilk evvelâ kendi kendimize soracağı
mız mesele bu Devlet Bakanlarına lüzum var 
mıdır, yok mudur 1 Yâni bu bir ihtiyaca cevap mir 
dır, yoksa lâf olsun diye mi yapılmıştır? (öy
le şey olur mu sesleri? Gürültüler). Efendim, 
sual soracağız ve bu suale cevap vereceğiz. Ben 
jkendi kendime bunu soruyorum, siz de dinliye-
ceksiniz. (Gürültüler). 

•Kabine demek bir politika kombinezonu de
mektir. Bunun ne suretle tertip edileceği Ana-
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yasamızda bahsedilmemiştir. Bu icabı hale göre 
tertip edilebilir. Fakat tertipte dikkat edilecek 
mesele kabineye ilâve edeceğimiz bakanların 
vazifelerinin gayet açık bir surette ihtiyaca-ce
vap teşkil ettiğini ispat etmek lâzımgelir. Şim
di Hükümetin gerekçesinde, dikkat buyuracak 
olursanız, diyor ki, « Hükümetin genel politika
sından sorumlu bulunan Bakanlar Kurulunda 
düşüncesinden ve görüşünden istifade edebilecek 
bazı Devlet adamlarmm bulunması...» eğer bun
lara ihtiyacımız varsa, kabinenin içerisindfekilere 
vazife verirsiniz, o işi yaparlar. Bunların nesin
den faydalanmak istiyorsanız, bunların, politika
sından, aklından mı faydalaneaksrnız? Eğer tek
nik işlerde ihtiyaç varsa müşavirler kullanabilir
siniz. Ne demek fikrinden istifade etmek? Eğer' 
akla ihtiyacınız varsa o zaman diyeceğimiz yok. 
(Soldan gülüşmeler.) 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — O 
halde burada beş mebus kâfi demektir. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) —Dü^ 
şüncesinden, görüşünden istifade edebilmek, bazı 
Devlet adamlarının bulunması kendini kuvvetle 
duyuran;bir ihtiyaç olarak görülmektedir, deni
liyor. Neden ihtiyaç görüyoruz? Recep Peker ka
binesi kendinden evvel gelen . kabinelerin bazı 
noktalarda başarılar göstermiş, bazı noktalarda 
başarısızlık göstermiş ise neden başarılar göster
memişlerdir, neden muvaffak olamamışlardır, 
bunların tetkik edilmesi lâzımdır. Ve bu suretle 
ihtiyaç ortaya konur. Yoksa köylünün orta fik
rinden istifade edilecekmiş diye böyle gerekçe 
olmaz. Sonra gerekçenin ikincisi; Başbkanlığa 
bağlı bazı daireler varmış, bu dairelerin işleri 
çokmuş, Başbakan bunlarla uğraşamazmış. Hal
buki Başbakanlığa bağlı olan daireler eJsas itiba
riyle buradaki işler dairenin içerisinde biter ve 
Başbakanlıkla bunların uzun boylu münasebetleri 
yoktur. Bu dairelerin işleri yalnız Başbakanlık 
çerçevesinde tetkik edilmez. Ahmet evde midir, 
Mehmet köydemidir, bu gibi gayet basit işlerdir. 
(Soldan gülüşmeler). 

Şimdi ikinci maddeye geçiyorum; asıl ihtiya
ca geçiyorum; müspet teklif arzedeceğim. Acaba 
Bakanlar Kurulunun ihtiyacı nedir? Evvelâ Dev
letin iktisadi politikası tesbit edilmemiştik. Bü
tün memlekete şâmil genel bir iktisat plânı ya
pılmamıştır, ilmî şekilde meydana konmamıştır. 
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Bizim bir iktisat Bakanlığına; bir koordinasyon 
Bakanlığına ihtiyacımız vardır. (Gürültüler). 
Devlet işlerinin bir sistem dâhilinde cereyanı 
her Bakanlığın kendi aklına estiği gibi işler-
yapmasiyle mümkün olmaz. Şimdiye ka
dar nekadar başarısızlıklarla karşılaşmış isek' 
bunların başlıca sebebi Devlet işlerinin bir sis
tem dâhilinde yürümemesinden ileri geliyor. 
Ortada tesbit edilmiş bütün memlekete şâmil ge
nel bir pilân yoktur işte bundan dolayıdır ki, 
işlerimizde daima bocalıyoruz ve eyi neticeler 
alamıyoruz. Binaenaleyh gönül arzu ederdi ki, 
Recep Peker kabinesi böyle beşinci tekerlek gi
bi kabinesine dki tane bakan ilâve edeceğine bütün 
kabinenin işlerini bir sistem dâhilinde idare et
mek üzere bir koordinasyon bakanlığı ortaya 
koysun. Ve Devlet işlerini bu suretle muntazam 
bir şekilde, bir elden idare edebilsin. (Gülüşme
ler). Bizdeki İktisat Bakanlığı bir endüstri Ba
kanlığıdır. Buna İktisat Bakanlığı denemez. İk
tisat yalnız endüstri değildir, İktisat Bakanlığı
nın, iktisadın şümulü dışında hiçbir şey yoktur. 
Onun için İktisat Bakanlığına, bir koordinasyon 
bakanlığına ihtiyacımız vardır. Endüstri de, Mil
lî Eğitim de, Millî Savunma da hepsi onun içe
risindedir. (Gülüşmeler). 

Son olarak; düşünülüp taşınılarak bir İkti
sat Bakanlığı teşkil edilmek üzere bu kanun ta
sarısının geriye alınmasının münasip olacağı mü-
talâasmdayım. (Soldan ve sağdan alkışlar). 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA CEMİL 
SAİT BARLAS (Gazianteb) — Muhterem ar-
kadaşımız, Fuat Hulusi Demirelli; Devlet daire
lerinin bakanlıklara ayrılması ve Devlet ba
kanları hakkındaki kanun tasarısı ve Anayasa 
ve Bütçe Komisyonları raporlarını sülâsa ettik
ten sonra buyurdular ki, Anayasa Komisyonu ra- I 
porunda, gerekçesinde, Bakanların, görevi ve so
rumluluğu hakkında bir kanuna lüzum olmadığı
na dair bir fıkra var. 

Bendeniz, esas hakkında kendilerine cevap 
vermeden evvel yazdığımız gerekçenin o satırla
rını okuyorum. 

« . . . . Bakanların görev ve sorumlulukları 
hakkındaki özel kanun büsbütün başka bir konu 
teşkil edip...» diyoruz. 

Yani lüzum var veya yok cihetinin münaka
şasına girişmiyoruz. 

Kaldı ki, Fuad Demirelli arkadaşımız diyor- | 
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! lar ki, Bakanların-sorumlulukları hakkındaki 

bu kanım tasarısı çıkmadan beriki kanunun çık
masını gerek tahriri mütalâalarında gerekse bu
rada söyledikleri sözlerde ileri sürüyorlar bir 
defa Bakanlar sorumluluğunu bertaraf ediyor
lar bu bakımdan evvel emirde; Bakanların so-

I rumluluğu hakkında bir kanunun çıkması lâ
zımdır, diyorlar. Birkere gelen bu yeni tasan 
yeni bir hüküm getirmiş olmuyor. Mevcut olan 
kanunun (3117), (3171) sayılı kanunun vuzuh
suzluğunu aydınlatan bir kanundur. Mevcut 
fiilî bir hali vuzuhl andırıyor bundan ibarettir, 
bunun dışında olarak böyle birşey yazılmış ol
mamakla beraber (47) nci maddede Bakanların 
sorumlulukları ve görevleri hakkında bir kanun 
sayılmasını ifade eden bu 47 nci maddenin, şah
si kanaatıma göre, hakikaten bir lüzumu yoktur. 
Bunu, kürsüden söylüyorum. Çünkü Bakanla
rın, bu benim şahsi mütalâamda bunu.Anayasa 
Komisyonu namına söylemiyorum, bir çok tet
kikten sonra Fransız'ların Kanunu esasilerin
den alınan bu 47 nci madde hakikaten bugün 
yeri olmıyan bir maddedir. Çünkü Bakanların 
sorumlulukları . hakkında Divanı Muhasebat ve 
Muvazenei Umumiye Kanunlarında hususi hü
kümler vardır. Bakanlarm müşterek mesuliyet
lerini de Anayasamız 46 nci maddesiyle tama-
miyle tesbit etmektedir. 

46 nci madde diyor ki; «Bakanlar Kurulu, 
Hükümetin genel politikasından... birlikte sorum
ludur. 

Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki 
işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle
rinden ve politikasının. genel gidişinden tekbaşı-
na sorumludur.» 

İkinci fıkrada diyor ki «Bakanlardan her biri 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altında
ki eylem ve işlemlerden ve politikasının., genel 
gidişinden tek başına sorumludurlar.» Yani ge
rek müşterek ve gerek münferit bakanların so
rumluluğunu 46 nci.madde tâyin etmiştir. Ni
tekim yürüyen bir kanun olduğu için 47 nci 
maddenin yeni bir kanunla tedvini hergün 
yeni bir tasarının huzurunuza gelmesi de
mektir. Politika o kadar değişen bir şeydir ki, 
Bakanlarm yetkileri nelerdir, bunun hududunu 
çizmek Anayasanın şümulü ; dâhilinde.. mümkün
dür. 

Bakanların tâyin etmeleri hususuna gelinee; 
Bakanlarm hangi memurları tâyin edeceklerini, 

— 243 — 
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hangi memurlar üzerinde tasarrufta bulunacak
larını maddeler söylemektedir. Valilerin, inhi
sar memurlarının, genelmüdürlelrin tâyin tarzı, 
Maliye memurlarının tâyin tarzı dolayısiyle bu 
Bakanların ayrıca salâhiyet ve vazifelerini ifa 
etmektedir. Bundan sonra Fuad Hulusi Demir
cili arkadaşımız Diyorlar ki, Başbakan; bu ka 
mm tasarısiyle. Şansöliye mevkiine geçmektedir. 
Doğrudan doğruya istediği direktifi verip iste
diği gibi hareket edecektir. Hiç böyle bir şey 
yoktur. Gerek Hükümetten gelen kanun tasa
rısı gerek Bütçe Encümeninin kabul ettiği ka
nun tasarısı; 46 ncı madde Bakanlar Heyetinin 
Bakanlar Kurulu olarak Büyük Millet Mecli
sine karşı mesuliyetini ve münferiden Büyük 
Millet Meclisinden itimat reyi alması hususunu 
bertaraf etmiş değidir. Ayrıca teşkilât kanunları 
vazife ve salâhiyetlerini değiştirmemiştir. Bu 
bakımdan söylediklerini varit görüyoruz. Son
ra buyuruyor ki, Bakanlardan birinin çekilme
si halinde, kendileri bir tasarı teklif ettiler, bu 
tasarıda Bakanlardan birinin çekilmesi halinde 
tekmil kabine istifa etsin, yeniden kabine ku
rulsun, yeniden gelsin. B. Millet Meclisinden 
itimat alsın, bunlar uzun böylü formaliteden 
bahsediyorlar. 

Her şeyden sarfınazar bir Heyeti Vekilenin 
çekilmesi bir kabine buhranı demektir. Kabine
de buhranı istilzam etmeyen bir değişiklik ola
bilir. Meselâ bir Vekil ile Başbakan arasındaki 
bir prensip anlaşmazlığı yüzünden ana politika
ya -taallûk etmemekle beraber, böyle bir deği
şiklik meydana gelebilir. Bunun için ayrıca bir 
kabine buhranına lüzum hâsıl olmaz kanaatın-
dayız. 

Devlet Bakanları neye lâzımdır, diyorlar. 
Devlet Bakanları yalnız dünya görüşüne göre, 
istifade edebilecek bir bakanlık değildir. Bu
gün memleketimizde iki parti sistemine gittik. 
Yarın üç parti olacaktır. O vakit bir millî bir
lik kurmak lâzım geldiği vakit elbette müstacel 
vaziyetler doğabilir. O vakit bu suretle kabine
ye iştirak etmek fırsatları verilir ve bunlar po
litika imkânları için lâzımdır. Bu imkânlar 
muvacehesinden bu zaruret vardır. Başbakanlık 
kısmının yükleri gayet hafif olduğu hakkında 
Sayın Generalin söylediğine gelince; ben Mat
buat Umum Müdürlüğünün veya Evkaf Umum 
Müdürlüğünün bu kadar basit olduğunu burada 
ilk defa işitiyorum. Bunlar her memlekette bi-
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rer bakanlık mevzuunu işgal edecek kadar mü
himdir. Bunlardan birisinin Başbakan yardım
cısına tevdiine lüzum olduğu mütalâasmdayız. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben
deniz işi sırf masraf cephesinden tetkik edeceğim. 

o Hakikaten yeni âcil bir lüzum da hissetmediğim 
için buraya gelecek arkadaşlar, sandalyasız vekil
imi diyorlar ne ise, ne kadar insaflı olsalar senede 
yüz bin liradan fazla masraf ederler. Şimdi Baş
bakanlık muavinliğinin, bendeniz çok lüzum ol
duğuna kaniim. Başbakanlık muavini lâzımdır. 
Amma öte yandan iki tane böyle sandalyasız Ba
kan, bunun hiçbir hizmetini kafamda bulamadım. 
İlerde olurmuş. Cemil Bey arkadaşımızın dediği 
gibi, partiler çoğalırmış, onlardan da kabineye 
iştirak istenirmiş. Zaten bu memlekette, Allah 
göstermesin, fevkalâde zaman olduğu vakit yerde 
de oturur, yine birleşiriz. 

Ben rica ediyorum arkadaşlar, iktisadi vaziye
timiz o kadar şen şatır bir vaziyette değildir, 
önümüzdeki yıllarda. Bir kere tasarruf . denilen 
şeye aklımızı yatıralım. Şu iki Bakanı kaldıralım 
da Başbakan muavinliğini hepimiz birlikte ve 
gönül rizasiyle kabul edelim ve muvaffakiyetler 
dileyelim. lüzumu yoktur bunlara.. Çok hesap 
zamanındayız, çok kötü senelere giriyoruz, kolay
lık temenni ederim Hükümete. Elimizden gelen 
yardımı yaparız, fakat çök ciddi bir iktisadi buh
ran içine girmekteyiz. Allah rizası için, tasarruf 
denilen şeye bir kere temel atalım. Bu Bakanlık
ları kaldırın da hepimiz birden Başbakan (mua
vinliğini kabul edelim. 

REFİK AHMET SEVENĞÎL (Tokad) — 
Muhterem arkadaşlar; benden evvel bu kürsüye 
gelen değerli hatiplerin sözlerini büyük bir dik
katle dinledim. Bu sözlerin bana ilham ettiği 
şahsi mütalâalarımı huzurunuzda arzetmek isti
yorum-

Kamutayın bugünkü müzakeresine sunulmuş 
olan Devlet dairelerinin Bakanlıklara ayrılma
sı ve Devlet Bakanları hakkındaki kanun tasarısı 
aleyhinde mütalâa serdetmiş olan üç arkadaşı
mın sözleri, üç noktada hulâsa edilebilir. 

Bunun bir tanesi bir tasarruf lüzumu mu
vacehesinde böyle bir ihdasın yeri olmadığı, 

İkincisi; bu Devlet Bakanlarının vazifesinin 
taayyün etmediği noktası, 

Üçüncüsü; Bu ihdasta bir zaruret olup olma
dığı noktasıdır. 

Arkadaşlarımızın serdettikleri mütalâalar üze-
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rinde küçük bir vakfe için müsaadenizi rica ede
ceğim. 

Birincisi, masraf noktasıdır. Arkadaşlarımız 
bir tasarruftan bahsediyorlar. Tasarruf güzel 
bir şeydir, tasarruf cazip bir iştir ve kütle üze
rinde tesiri bakımından tasarrufa dikkat etmek 
sempati uyandıran bir iştir. Amma tasarruf 
mülâhazası her zaman ve daima her türlü lüzum 
ve zaruretin üstünde midir? 

Tasarrufun, lüzumsuz masraflardan çekin
mek şeklinde anlaşılması iktiza eder. Binaen-
altyh, lüzum ve zaruretin, ihtiyacın kendisini 
.gösterdiği yerde bendenizce bu tasarruf mülâha
zasının büyük bir tesiri bulunmamak gerekir. 

Devlet BaJ-am ihdasını da içine alan tasarı
ya, arkadaşlarımız, ayrı ayn bakımlardan itiraz 
ettiler- Fuad Hulusi Demirelli arkadaşımız ifa
desinde bilhassa tasarruf noktası üzerinde dur
duğu gibi umumiyetle vazifenin taayyün etme
diği noktası üzerinde de mütalâa serdetti. 

Devlet Bakanı ihdası, bizim tarafımızdan hu
kuk dünyasına bir sürpiriz olarak çıkarılan 
bir mevzu değildir. Devlet Bakanı müesses ve 
mevcut bir mefhumun ifadesidir. Bunun ne ol
duğu malûm, vazifesi muayyendir. Ve muhtelif 
memleketlerde zaman zaman, ihtiyaç hissedildik
çe kabinelerde bu çeşit nezaretler bulundurul
muştur. 

Hafızamı şöylece bir parça harekete getire
rek şu neticeye varıyorum ki yabancı memleket
lerde; Fransa'da, -Belçika'da, italya'da hattâ 
Rusya'da bu nevi devlet nazırları kabinede za
man zaman vazife görmüşlerdir. Aynı suret
le memleketimizde de Cumhuriyetten evvelki de
virlerde Osmanlı Hükümeti zamanında «Meclisi 
Hassı Vükelaya memur» adı altında kabinede 
vazife görmüş olan bu nevi nazırlar bulundurul
muştur. Devlet Bakanı politik lüzum ve ihtiya
cın neticesi olarak kabinede yer alan bir nazır
dır. Kendisinin vazifesi de işte o politik lüzum 
ve ihtiyaçların neticesi olarak taayyün etmiş 
olan bir vazifedir. Onun haricinde de mütalâa
sından, reyinden, fikrinden ve tecrübesinden is
tifade edilmesi düşünülerek kabine de kendisi
ne yer verilir bu ihtiyaç dünyanın birçok yer
lerinde zaeıaıı zaman hissedilmiş ve Devlet ba
kanına kabine de yer verilmiştir. Bizim memle
ketimizde de bu ihtiyacın, Osmanlı Hükümeti za
manından başka olarak, Cumhuriyet devrinde 
de 1937 senesinde hissedildiğini ve ozaman Trab-
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[ zon Milletvekili Hasan Saka'nm bir teklifi ka

nunisi ile Devlet bakanlıkları ve siyasi müste
şarlıklar ihdas edildiğini görüyoruz. Şimdi tek-
lif edildiği gibi ozaman da Devlet bakanlıkları 
ihdası Başbakana bir yetki olarak verilmiştir. 

[ Başbakan mütemadiyen kabinesinde Devlet Ba
kanları bulundurmağa mecbur değildir. Kendi
sine bulundurabilir şeklinde bir salâhiyet veril
miştir. 

1937 senesinin ikinci ayında Büyük Millet 
Meclisinde kabul edilmiş olan kanunla verilmiş 
olan salâhiyetler ozaman istimal edilmemiş, yal
nız siyasi müsteşarlıklar ihdas edilmiş ve dokuz 
ay sonra da diğer bir teklifi kanuni ile bu vazi
yeti değiştirilmiştir. Bugün Fuat Hulusi Demir
elli arakadaşımızın ihdasını istediği siyasi müs
teşarlıklar hafızam bendenizi yanıltmıyorsa o 
zaman Celâl Bayar ve arkadaşları imzasiyle ve
rilmiş olan bir takrirle ilgası istenilmiş vazife
lerdir. Bu kanun Büyük Millet Meclisinde ka-

| nuni formalitesini! görmüş, tasvibe uğramış ve 
onun neticesi olarak da siyasi müsteşarlıklar 
kaldırılmıştır. Kaldırılırken de Devlet bakan
larının vaziyeti meskût geçilmiştir. Okadar ki 
ozamanki zabıtların bize hatırlattığı bir nokta 
şudur: Kamutayda siyasi müsteşarlıkları kal
dıran kanunun müzakeresi sırasında ozamanki 
Giresun Milletvekili Hakkı Tarık Us, «Ya Dev
let bakanları ne oldu?» diye soruyor. O derece 
mevzuubahsedilmemiştir. Aynı suali Sırrı Içöz 
arkadaşımız tekrar tahrik ediyor. Ozaman Ana
yasa Komisyonunun Sözcüsü olan Kenan Or, 
«Bu hususun tasarıda mevzuubahis edilmemiş 
olmasına göre Devlet bakanlığının Devlet teş
kilâtı haricinde bırakılmış olması iktiza eder.» 
diyor. 

Bu hatırayı nakletmekten maksadım şudur 
ki, Devlet bakanlığının lüzumsuzluğu ve ihti
yaca tekabül etmediği yolunda bir kanaat hâsıl 
olmuş değildir. 

Başbakan yardımcısı ihdası da ayrısa bir ko
nuşma mevzuudur. Büyük Millet Meclisinin bun
dan evvelki muhtelif müzakerelerinde muhte
rem arkadaşlarımın bir çoğu hatırlıyacaklardır ki, 
Başbakan yardımcısının ihtiyacı Büyük Millet 
Meclisi Âzası tarafından muhtelif zamanlarda 
teklif halinde, mütalâa halinde ileri sürülmüş
tür. Bugün Hükümet vaktiyle zaman, zaman 
Mecliste ifade edilmiş olan bir ihtiyacı karşıla
mak bakımından bu kanun tasarısını getirmiştir. 
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Başbakan yardımcısına olan lüzum ve ihtiyaç 
bir kere Başbakanlıktaki işlerin fazlalığından 
neşet etmekle beraber bu ihdas aynı zamanda 
Başbakanı, Bakanlar Kurulunun umumî işleri
nin tanziminde ve Devlet siyasetinin umumî su
rette idaresi üzerinde daha serbest bırakabilmek 
netice ve faydasını bize temin edecektir. 

Başbakanlığa bağlı bazı dairelerin işlerinin 
ehemmiyetsiz, ufak tefek olduğu yolundaki mü
talâalara bendeniz iştirak etmiyorum. Tecrübe
miz, bu işler üzerindeki murakabemiz, bütçe
lerle zaman zaman iştigâlimiz işlerin hakikaten 
büyük bir hacim teşkil ettiğini bize' yakından 
tanıtmıştır. Yeni Milletvekili arkadaşımız da bu 
iştigale fırsat buldukları zaman umarım ki bu
günkü kanaatlarmı muhafaza etmiyec eklerdir. 

Bütün bu mevzular dışında Bakanların so-
rumluluğununa ait kanun yapılmadan önce bu 
kanun yapmanın doğru olmadığı yolunda sa
yın Fuad Hulusi Demirelli arkadaşımızın ifade
lerine bendeniz şahsen iştirak imkânını bulamı
yorum. Zannedilmemelidir ki, bu memlekette 
mıemleket idaresi vazifesi kendisine verilmiş olan 
kimseler sorumsuz olarak çalışırlar. Bakanla
rın mesuliyetine ait kanunun şimdiye kadar ya

pılmamış olması memleketin umumi idaresinde va
zife almış insanların hiçbir mesuliyet muvacehe
sinde bulunmadan iş yapmaları şeklinde telâkki 
edilmemelidir. Benden evve lkürsüye gelen de
ğerli arkadaşlarımdan bi r kaçı bu nokta üzerinde 
sarahatle mütalâa serdettiler. Bunlara naçizane 
bir iki noktayı da bendeniz ilâve etmek isterim-
Arkadaşlarımın hemen hepsinin râna malûmu 
olduğu üzere Bakanlar Kurulunda vazife almış 
olan kimseler, Bakanlar Kurulun umumi konuş
malarına iştirak noktasında müşterek sorumlulu
ğa, yaptıkları şahsi işlerden dolayı da münferit 
sorumluluğa muhatabdırlar. Bunun haricinde yi
ne Anayasanın 41 nci maddesi, arkadaşlar ha-
tırlıyacaklardir ki Cumhurbaşkanının çıkaracağı 
bütün kararlardan doğacak sorumluluklar 39 n-
eu madde gereğince bu kararlan imzalıyan Baş
bakan ile ilgili Bakanlara aittir demektedir. 
Nihayet Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumi
ye Kanunlarında da buna ait malûm maddelere 
arkadaşlarım işaret ettiler. Bendeniz de bunlara 
ayrıca avdet ederek sizleri yormak istemem. 
Bununla beraber, bugün, Bakanların gerek hu
kuki ve gerek malî noktalarda sorumlulukları
nı temin eden maddeler mevcut olmasına rağ-

. 1946 0 : 1 
I men Anayasanın istediği kanunun yapılmaması 

hakkındaki mütalâaya da bendeniz şahsen işti
rak edemem. 

j Bu büsbütün ayrı bir mevzudur. Anayasa
nın istediği o kanun biranevvel yapılmalıdır. Fa
kat o kanun gelinciye kadar da bakanlarımız 
bir sorumluluktan muarra vaziyette bırakılmış 
değildirler. Bu noktaya bu şekilde temas edi
yorum. Bugün Kamutayın müzakeresine sunul-

J muş olan kanun tasarısı, bendenizin şahsi telâk
kime göre Anayasada yapılması gerekli olarak 
zikredilen , ikinci bir kanun olarak karşımıza 

• çıkıyor; Devlet dâirelerinin Bakanlıklara ne su
retle ayrılması kanunu... Onun içindir ki, bende
nizin şahsî mütalâam, şudur: Hükümetin tekli
findeki kanun adını değiştirerek, Bütçe Komis
yonunun teklifi veçhile, Bakanlıklar kuruluşu 
hakkında kanun diyelim. Bütçe Komisyonu 
metni bu, şekilde huzurunuza gelmiş bulundu-
ğuundan kanunun müzakeresi bu yolda cereyan 
edecek demektir. 

Burada elbette Devlet dairelerinin muhtelif 
I Bakanlıklara ayrılması, bir emri bedihi oldu

ğuna göre maddenin birinci fıkrası hakkında bir 
mütalâa serdedilmesi bahis mevzuu olamaz. 

I Asıl mevzuubahis olan, bu kurulda, Devlet Ba
kanlıkları ihdasına yetki veren fıkradır. Bu 
ihdas tabiidir ki, bir mesuliyeti de birlikte dü-

j şünmeye bizi sevkedecektir. 
Devlet Bakanlarının, Bakanlar Kurulundaki 

umumi mesai ve vazifelerinden dolayı müşte-
j rek olarak sorumlu bulundukları tabiî telâkki 

edilmek iktiza eder. Bunun haricinde Hükümet 
tasarısı, Devlet bakanlarının, Başbakanın vere
ceği işleri yapacağına dair bir fıkrayı ihtiva edi
yordu. Bendenizin şahsi mütalâama göre Dev
let dairelerindeki işler muhtelif Bakanların iş
tigal ve mesuliyet sahalarına tevzi edilmiştir. 
Bu itibarladır ki, Başbakanın ayrıca Devlet Ba
kanlarına bazı işler vermesi yolundaki bu hük
mün kanunda yeri olmaması iktiza eder. 

Nitekim Bütçe Komisyonu da bu mütalâada 
bulunarak, Hükümet teklifini bu yolda bir ta
dil ile huzurunuza getiriyor. Şu takdirde 
Başka Bakanların işlerinde hiç bir tedahül ol-
mıyacaktır. Ondan dolayıdır ki. hiç bir Anaya
sa mevzuunu tahrik etmeden Bütçe Komisyo
nunun tadil ettiği şekilde huzurunuza sunulan 
tasarının Yüksek Heyetin tasvibine iktiran et-

| meşini memleketin ileri menfaatleri bakımın-
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dan faydalı mülâhaza ediyorum. Maruzatını bu 
kadardır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar sözü edilen 3 Devlet bakanlığı hakkın
da ileri sürülen mucip sebepler başlıca iki nok
tada toplanıyor. Birinci nokta, demliyor ki; gör
gü ve düşüncelerinden istifade olunacak kimse
leri Bakanlar Kuruluna alacağız. 

İkincisi; Başbakanlık işleri bugünkü halile 
biraz fazladır. Başbakanın daha mühim işlerle 
uğraşmasını temin etmek için, işlerini taksim et
mek lâzımdır. Bu itibarla Devlet bakanlarından 
birisini muavin yapacağız. 

Efendim, bu üç Devlet bakanlığı hakkında 
gösterilen mucip sebeplerin böyle bir teşkilâtın 
kurulmasına kâfi olmadığı kanaatindeyim. Bu 
vesile ile: Herhangi bir Devlet makanizmasmda 
yapılacak'genişletmeler hangi esasa istinat etme
lidir? Suali kendiliğinden çıkıyor. Bir yerde teş
kilât niçin genişletilir? Hiç şüphesizki işler ke
safet peyda etmiştir. Ya iratta bu işe tahsis edi
len teşkilât onu taşıyamıy&cak bir haldedir, bil-
mecburiye teşkilâtı genişletmek icabeder. 

ikinci bir hâl: Ortada yürüyen işler vardır, 
bunun için teşkilât kurulmuştur, fakat işe vu
kuf, hâkimiyet, bilgi ve tecrübe o işleri yürüte
cek insan normunun altındadır. Binaenaleyh iş
lerin yürümediğini görürüz ve teşkilâtı genişlet
mek zaruretini duyarız. 

Yine üçüncü bir nokta da; tamamen idari po
litiktir. 

Mucip sebeplerin birincisi şu bakımdan kâfi 
değildir. Deniliyor ki, bazı kimselerin görev ve 
tecrübelerinden istifade edilecektir. Efendim, 
bu kimseler aramızdadır, Büyük Millet Meclisi 
camiası içindedir, komisyonlardadır. Hiç şüphesiz 
herzaman Hükümetin yardımına daima koşmuşlar
dır ve koşacaklardır da. 

Başbakanlık işlerinin ağır veya fazla oluşu; 
bu da kâfi bir delil değildir. Bugünkü haliyle 
müsbet, iadedlere dayanan ve rakamla ifade edi
len bir netice bize verilmedikçe işin hacminin 
ağır olduğunu söylemek mümkün değildir. Kal
dı ki, 1940 - 1943 yıllarında bu memleket en 
buhranlı günlerini yaşarken işler, bugünkü hac
minin üzerinde bulunuyordu ve bu işler görüle-
geliyordu. 

Arkadaşlar bu şahsi mâruzâtımdan sonra ar-
zetmek istiyorum ki; memlektt yedi senedir ken
di iktisadi kudretinin temellerini kemirmistîr. 
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Bu yedi senede sarf edilenlerin, yenenlerin yerine 
tasarruf diye gösterdiğimiz miktarlar okadar 
azdır ki, bunu bizzat bu işin içinde çalışanlar 
ve bunu telâfi etmekle mükellef olanlar pekâlâ 
bilirler. Gönül isterdi ki, yeni Hükümet işin 
sade kolay tarafından değil, biraz güç tarafın
dan da gitsin. Belki memleketin iktisadi kalkın
masını sağlayacak istihsalin artırılması ve sair 
tedbirler bahis mevzuudur, alınacaktır, fakat 
bunların hepsinin başında mümkün olan birşey 
vardır: Geniş mânasiyle tasarruf. (Sağdan bra
vo sesleri). Yine gönül isterdi ki. bu nevi teşki
lâtın genişletilmesi değil, bütün Hükümet me
kanizmasına raci olmak üzere baştan aşağı bir 
teşkilât daraltılması, verim çoğaltılması, zaman
dan âzami tasarruf çağma geçilsin. Bu, aynı za
manda yine Hükümetin yarınki muvaffakiyeti 
için ilk tedbir addedilirdi... Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

KASIM GÜLEK (Seyhan) — Sayın arka
da ş 'anm; Muhalefet sözcülerinin ileri sürdükleri 
mut lâflar hi1«fTm Yüksek IL-,"nrımızn sunu
lan kanun tasarısının yerinde olduğunu ve bir 
ihtiyacı karşıladığını ifade için söz almış bulu
nuyorum. Ben burada bilhassa Başbakan Yardrm-
"T̂ ı '-oınısıına rin^ınıaca-"'^. B^hal 'a ' i Yardımcı
lığı makamı hakikaten lüzumludur ve hakikaten 
bir ihtiyaca tekabül etmektedir. Bu mühim me
sele bundan evvel bir çok vesilelerle Yüksek-
Meclis Huzurunda bahis mevzuu edilmiştir. Ve 
'h"rm.v i'z"ı"",'ndQ l^y-n-t1! nv",+,,lâW"r *1~r' s ü r 
müştür. Bunları nazari itibare alarak bu mühim 
mevzuu ehemmiyetiyle mütenasip bir kanun 
tasarısiyle Huzurunuza getiren Hükümet, haki
katen yerinde bir iş yapmıştır. 

Sayın arkadaşlarım,Başkan Yardımcılığı bil
hassa iktisadi koordinasyon bakımından memle-
k; t 'm'/de çok LVımdır. B^gim Başbakanlığa 
bağlı bir çok daireler ve bir çok işler vardır. 
Bunların bir kısmı hakikaten bir ayrı bakanlık 
hacmini dolduracak kadar ehmmiyetli ve büyük
tür. Misal olarak zikredeyim, Basn Yayın Genel 
Müdürlüğü diğer bir takım Bakanlıkların büt-
c.rsmr1en daha ^üksrk bir bütep ile VP dahn bü
yük bir teşkilâtla memleketin çok mühim bir işi
ni görmektedir. Başbakanlıktan böyle başlıbaşma 
birer mevzu olan işlerin ayrılması, -bunların icab-
ederse • ayrı bir bakanlık haline getirilmesi ve 
Başbakanlığın müteferrik işlerden kurtarılması 
lâzımdır. Biz, Başbakanlık yardımcılığını, bunlar-
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İn meşgul olacak bir makam olarak görmüyoruz 
Başbakan yardmcısı, muhtelif daireler arasında 
daha sıkı teması temin edecek, ahenk sağlaya
cak, bilhassa iktisadi bakından memleketin işle
rini koordinc edecek bir makam olmalıdır. 

Arkaçlarım memleketimizde yapılması lâ
zım gelen işlerin başlı çaları iktisadi işlerdir. 
Türkiye, şimdiye kadar yaptığı iktisadi hamle-
lelerin çok daha büyüklerini bundan sonra yap
mak m cbu;'iyeti:ıd< tlir. Şimdiye kadar başar
dığımız ik'is:'di işlerin-çok daha zorları, çok 
daha ön.'inlileri önümüzdedir, başarılmak, yapıl
ır sık bekliyo". Hulâsa önümüzde ikdisadi çalış
ma, iktisadi hamle günleri, seneleri, vardır. Baş
bakan yard-rme.iliği işte büyük iktisadi hamleleri 
yapacak, Türkiyede muhtelif bakanlıklar ara
sındaki iktisadi ahengi sağlayacak bir makam 
olacaktır. 

Arkadaşlar, burada ben, iktisadi koordinas
yon derken, bunu geniş manada almanızı rica 
e 'erim. M'iHî korunma, kanununun şümulüne gi
ren dar mânada bir iktisadi koordinasyon kas-
(ieıniyorum. 

Devletin üzerine aldığı iktisadi işleri bir 
birleriyle ayarlayan, bu mühim iktisat konuları
nı bir tek amaca doğru götürerek memleketi da
ha verimli bir hale getiren bir iktisadi koordi
nasyonu kasdediyorunı. 

Bu iktisadi koordinasyon bizde harb esna
sında bir ihtiyaç, olarak hissedilmiş ve bunun 
için bazı tedbirler alınmıştır. Diğer memleket
lerde harb esnasında iktisadi koordinasyon ihtiya-
crn), his,setmişler ve bunun için hususi birtakım 
tedbirler almışlardır. BÖyle iktisadi koordinas
yon. Arkadaşlar, tecrübe göstermiştir ki, ikti
sadi koordinasyon ancak muhtelif Bakanlıklar 
üstünde, bunlara yol gösterecek bunların ayrı 
ayrı çalışmalarını aheukleştirecek bir makam ta
rafından sağlanabilir. Bu makam da, bugün hu
zurunuza sunulan kanunla Hükümetin çok isa
betli olarak getirdiği Başbakanlık yardımcılığı 
makamıdır. .Başbakan yardımcılığı emrinde yerli 
ve yabancı iktisadi işlerden anlar uzmanlar bu
lundurulmalı, bir iktisadi pilân dairesi bulun
malı memleketin ilmî ve pratik iktisat sahasın
dan birçok vatandaşların fikrinden istifade et
mek üzere bir istişare heyeti bulundurmalıdır. 
Böylece, memleketin çok hakikî bir ihtiyacı kar
şılanmış olacaktır. 
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FUAT HULÛSÎ DEMıEELLÎ (fstanb.ul) — 

Muhterem arkadaşlar; sanırım ki, açık konuş
tum. Fakat bazı muhterem arkadaşlarım bilhassa 
muhterem Cemil Sait Barla s arkadaşımın ifade
lerinden anlıyorum ki, biraz daha fikirlerimi 
açıklamak lâzım geliyor, Filhakika kendileri de 
şahsi mütalâa olmak üzere dediler ki, bence 
Anayasanın 47 nci maddesinde lüzum gösteri
len özel kanuna ihtiyaç yoktur. Çünkü Bakan
ların mesuliyeti sayıştay tarafından, Sayıştay 
Kanunu ile ve yine Anayasa ile temin eıdlîlmiş bu
lunmaktadır. Şuhalde âdeta Anayasanın 47 nci 
maddesini abes bir madde olarak ileri sürdüler. 

HASAM FEHMÎ ATA O (Gümüşane) — En
cümen namına söz istiyorum. 

FUAT TTULÛSÎ DEMÎRELBÎ (Devamla) — 
Halbuki söylemiştim Anayasanın 103 neü mad
desi, Anayasanın hiçbir maddesinin savsanamı-
yaeağım açıkça bize bildiriyor. Fransa'da böy-
leymiş, Fransa'da da sayıştay var, ondan sonra 
yine mes'uliyet hakkında Fransa Anayasasında 
da hükümler mevcut. Kur de kont (Oour des 
comptes") yani sayıştay var, damştay var 
herşey var- Böyle olmakla beraber o madde du
ruyor. Ye o maddenin ahkâmı niçin icra edilme
miş, niçin özel kanun yapılmamış diye merak 
eden sarihler, hiç bir vakit bunun lüzumsuzlu
ğundan bahsetmemişlerdir. Yalnız demişler ki, 
bu politik nezaket icabı olarak yapılamamıştır, 
Fransa'da Anayasanın sarihleri, (droit politigue) 
yani siyasi hukuk üzerine eser yazan âlimler bu
nun lüzumunu inkâr etmiş değildirler. Bir ne
zaket icabı olarak şimdiye kadar yapılamamıştır 
demişlerdir. Halbuki bizim Anayasamız hiç bir 
maddenin savsanamayacağını açıkça, bildiriyor. 
Binaenaleyh ihmal edil memeli d ir. Tabiîdir ki Ba
kanlar Kurulunu teşkil eden Bakanların ve bu 
kuralnn mesuliyet ve salâhiyetleri hakkında 
özel bir kanun tanziminin kurulun teşkilini1 ta
kaddüm etmesi lâzımgelir. Amma yapılmıyor. 
Bıı ondan ayrı bir şeydir. Esasen ben meseleyi 
ikiye ayırmıştım- Bir, bugünkü politik ihtiyaç me
selesi, bir de h'er zaman hâsıl olacak ihtiyaç
ları karşılamak üzere daimî bir kanun meselesi. 
Bu iki mesele biri birinden ayrıdır. Bütçe ko
misyonu raporu müzakere edilirken bugün buna 
hakikî bir ihtiyaç var mıdır, yok mudur mese
lesi o zaman bahis mevzuu olacaktır. Fakat de
ğiştirgemde beyan ettiğim gibi, daimî bir kanun, 
yani Başbakan, kabinesini teşkil ederken, ne 
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gîbi şeyler .'yapabilir,'no zaman yapar, bunları 
tesbit etmek lâzimdır. Bunun hakkında bir değiş
tirge takdim ettim. Okunduğu zaman gayet açık 
olduğu görülecektir. Onda bîr de siyasi müste
şarlardan baLsettim. Bu behrrnehal. müsteşarlık
lar ihdas edilsin mânasına gelmez. Bir Başbakan, 
kabine kurarken lüzum göıürse siyasi müsteşar
lar tâyin edebilir. İlerde partiler taaddüt ettiği 
zaman bu olur. Hattâ Devlet Bakanları da ola
bilir, dedim. Yalnız, Devlet Bakanı tâbirini kul
lanmadım. Dedim ki Bakanlıklardan hiç birinin 
işleri ile görevli olmamak üzere Bakanlar tâyin 
edebilir. Fakat bunun da zamanı var. Arzetti-
ğim değiştirgenin en mühim noktası budur. Bir 
Başbakan kabinesini teşkil ederken bunu yapar. 
Yoksa kabinesini teşkil etmiş, bitmiş, ondan 
sonra yeni bir ihtiyaç duyuyor, bu sefer Devlet 
Bakanlarma lüzum görmüyor, siyasi müsteşarları 
kabineden çıkarmak istiyor. Bunu yapmak için 
önce çekilmesi lâzımgelir diyorum. Böyle daimî 
bir (kanunla bunun zamanını tâyin etmek, Baş
bakanın bu salâhiyetlerini ne zaman kullanabile
ceğini tâyin etmek lâzımdır. Binaenaleyh, 
Bendeniz daimî mahiyette bir kanun olmak üze
re tasarısını ve'değiştirgesini takdim ettiğim bu
dur. 

Bu günün ihtiyacına gelince onu bütçe 
komisyonunun tahsisat, hakkındaki raporu görü
şülürken söyliyecektim. Şimdiden söyliyeyim: 
şimdi hakiki bir ihtiyaç ortaya konmuyor, iktisa
di koordinasyondan bahsediliyor amma bu, muh
terem arkadaşlarımızdan bazılarının hatırna ge
len bir şeydir. Yoksa hükümetin teklifinde böy
le koordinasyonda kullanılmak üzere Başbakan 
yardımcısı tâyin edileceği zikredilmiyor. Hükü
met de'buradadır. İcab ederse bu hususta fikir
lerini söylerler. Başbakan Yardımcısı böyle bir 
maksatla teklif edilmemiştir. 

Biı yalnız bazı arkadaşlarımızın fikirleridir. 
Amerika'dan misal getiriliyor. Efendim bil

diğimiz gibi bizim Anayasamızla Amerika Ana
yasası başka b'aşka\ır. Bizim Anayasamıza göre 
gerek yasama erki gerek yürütme erki Büyük 
M. M. hin salâhiyetleri dahilindedir. Binaen
aleyh yürütttiîye m emıir edilen Başbakan ve Ba-
krnîar ancak B. M. M. namına ifayı vazife eder
leri Halbtiki Amerika'da iki erk biribirinden 
ayrılmıştır. İcra .'kuvveti müstakildir, Cumhur
başkanı orada bir teMnik büro kurmuştur, iktisadi 
koordinasyon için idari mahiyette bir teknik bü-
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ro kunnuştur. .Bunun, siyasi hiç bir ..mahiyeti 
yoktur. Kendisinin müşaviridir. Çünkü icra kuv
veti kendisindedir, hususi, şalisi.mümessil tâyin 
ettiği gibi icra salâhiyetiyle böyle teknik bir bü
ro da kurabilir. Nitekim Başbakan da bugün tek
nik bir büro ihdas edebilir. 

Başbakanın bu salâhiyeti hakkında değiş
tirgemde de hüküm vardır. Fakat bugün bunun 
lüzumunda ittifak edemem. Buna olan ihtiyacın 
hakiki sebebi ifade edilmiş değildir. Eğer iktisa
di siyasetin koordine edilmesi matlup ise Anaya
samız bunun ancak Bakanlar Kurulunun müşte
rek mesuliyeti altında* ve binaenaleyh Kurulca 
müzakere edilerek buna. dair .esaslar vazedilebile-
ceğini gösteriyor. Başka suretle Başbakanın yeya 
Başbakan muavijİinin İktisat, Ticaret ve Tarım 
Bakanlarının üzerinde bir hâkimiyet ve nüfuz 
temin eInvleri katiyen, An.".vasamız;u metni ve 
ruhu ile kabilitelif değildir. 

Bilâkis demin bahis buyurulan Anayasanın 
46 ncı maddesi her Bakanm kendi memur edil
diği Bakanlığın işinden şahsen mesul olduğunu, 
yalnız başına mesul olduğunu gösteriyor. Bir de 
müşterek mesuliyet vardır ki, Bakanlar Kuru
luna râcidir. Şimdi değil Başbakan yardım
cısı, Başbakan dahi İktisat Bakanına direktif 
verememelidir ve veremez. Anayasamıza gö
re böyledir. Meğer ki, işi totaliter rejimlere 
benzetmek istiyelim. Halbuki, biz demokrat 
rejimi kabul etmişiz ve ümit ederim ki, Hükü
met te bu rejimde devam edecektir. Şuhal)d!e ik
tisat hususunda herhangi bir Bakana heyetçe 
müzakere edilmeden Başbakanın kendi reyini 
empoze etmesini, direktif vermesini Anayasamı
za muhalif bulurum. Kaldıki, o zaman Baka
nın münferit mesuliyeti nerede kalır? Münfe
rit mesuliyeti bertaraf etmek için Kurulun müş
terek kararnamesi lâzımdır, o zaman mesuliyet 
bütün Kurula şâmil olur ve o Bakan münferit 
mesuliyetten kurtulur. Başka türlü o Bakan 
münferit mesuliyetten kurtulamaz. 

Sonra arkadaşlar; nazarı âlinize şunu koyu
yorum, kanunlar bir kere nasıl tatbik edilirse 
o yolda yürür ve a yolda bir mâna ifade eder. 
Deniyor ki, şimdiye kadar cezai mesuliyet gö
ren Bakan olmuştur amma suç yapıncıya kadar 
beklenmiştir. Bir misal verebilir misiniz ki, 
Mecliste istizah, ile bir Bakan veya kabine düş
müştür. Hayır. B. M. Meclisi huzurunda, şim
diye kadar hiç bir Bakan, hele hiç bir Vekiller 
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Heyeti istizah ile düşürülmemiştir. (Çok ses- 1 
leri). Bilmiyorum belki, olmuştur. Fakat ben 
işitmedim. Ben şimdiye kadar içinizde değil
dim. Yalnız bir Bakan yüce divana verilmiştir, 
bunu biliyorum. Bakanların mesuliyetleri husu
sunda B. M. Meclisi çok hassas olmalıdır. Bu. 
nun için özel bir kanun elzemdir. Biz nezaket 
fikrine memleketin yüksek menfaatini feda ede
meyiz. Memleketin menfaati şunu gerektirir ki, 
her Bakanın mesuliyetine mukabil istiklâli ol
sun. Bazı Bakanların mesuliyetten kurtulmak 
için böyle direktif aldık diye söyledikleri ol
muştur. (Böyle şey yok sesleri). Yoksa ne 
âlâ, fakat ileride de böyle bir şey söyliyememe-
lidir. Onun için Anayasa hükümlerine tamamiy-
le tekabül edecek surette özel kanuna lüzum ol
makla beraber bugünkü ihtiyaca tekabül edecek 
diyerekten burada yalnız Devlet Bakanlıklarını, 
belki ileride siyasi müsteşarlık, kurulması iste
necektir, onu da ayrı bir kanuna bırakmak doğ
ru değildir. Her kabineyi teşkil eden Başba
kan, bu hususta takdir ve tensip salâhiyetini 
haizdir. Binaenaleyh, ne yapar? Mevcut Bakan
lıkları birleştirir veya mevcut olmıyan bir Ba
kanlığı yeniden ihdas eder. Meselâ şimdi lü
zum ve ihtiyaç görür, basın ve propaganda için 
bir bakanlık teşkil eder. Fakat, iktisadi koor
dinasyon için bir Bakanlık teşkil edilmesini 
ben Anayasamıza tamamiyle mugayir bulurum. 
Eğer böyle yapılacak olursa bir bakana diğerle
ri üzerinde bir rüçhan ve bir imtiyaz hakkı ve
rilmiş olur. Bu ise, ancak totaliter rejimlerde 
görülür, demokrat memleketlerde görülmez. 
Amerika misâlini arzettim, orada Cumhurbaş
kanı bu işler için bir teknik büro teşkil etmiş 
olabilir. Siyasi mahiyette bir teşkilât değildir. 
Demokrat memleketlerde böyledir. İktisadi si-
siyaseti, ancak Bakanlar Kurulu müşterek me
suliyeti altında bir programla, bir kararname 
ile tanzim eder ve Bakanları bunun tatbikına 
memur eder. Yoksa, herhangi bir Bakan, ya
hut bir Başbakan, diğer Bakanlara bu hususta 
şahsi olarak direktif veremez. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI HA
SAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Arkadaşlar, 
son defa, tasanda olmıyan bir takım mülâhaza
lar ileri sürüldü. Tabiî bunlar teklifin esasında 
olmadığı için bunlardan bahsetmiyeceğim. Yal
nız, encümende de, burada da Anayasaya taal
lûk; eden mühim noktalardan bahsedildi, Orada 
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da, burada da söylenilen sözler daha geniş bir 
şekilde karşılıklı olarak tetkik ve tahlil edildi. 

Evvelâ şekle ait olan cihetten başlıyayım. 
Anayasa Komisyonu ile Bütçe Komisyonu ara
sında halen bir ayrılık yoktur. Bütçe Komisyonu 
iki maddeyi birleştirmiştir. Anayasa Komisyo
nunun sarih olarak ifade ettiği bir cümleyi, 
zaten mefhumda dâhildir diye Başbakanlığa tev
di edilen işlere muavin bakar, şeklindeki ifade
yi zaten tabiî olarak böyledir diye ihtisar etmiş. 
Diğer maddeleri paraya taallûku itibariyle Ana
yasa Komisyonu zaten Bütçe Komisyonuna bı
rakmıştır ve tahsisat açmak, elde kanun varsa 
münakale yapmak suretiyle temin eder. Umumi 
bütçeye müstekil bir kanun yapar diye Bütçe 
Komisyonunun tetkikma bırakmış ve orada za
ten bu cihet arkadaşlara izah edilmiştir. 

İcra Vekilleri Heyetinin vazife ve mes'uli-
yetine dair olan kanuna lüzum var mıdır, yok 
mudur, niçin yapılmadı? 

İcra Vekilleri Heyetinin vazife ve mesuliye
tine dair olan kanuna, Anayasa emrettiğine gö
re elbette lüzum vardır. .Şimdiye kadar niçin 
yapılmadı? Arkadaşlar bu hüküm bizim yalnız 
Anayasamızda yer alan hüküm değildir. Tâ 93 
Kanunu Esasisinden naklen gelen ve Meşrutiyet 
inkıiâbiyle beraber teyit edilen ve bizim de bi
rinci ve ikinci Anayasalarımızda yer alan bir 
hükümdür. Fuat Hulusi Bej arkadaşımız çok 
iyi hatırlarlar ki, İstanbul Meclislerinde bu me
sele söz olarak mevzuubahis edilmiş fakat bir 
tasarı tanzim ve tertip edilememiştir. Faakt ora
da dahi vükelânın mes 'uliyeti hakkında bir hu
susi kanun yapılamamış olmakla beraber iki de
fa teşriî tahkikat açıldı fakat her ikisinde de 
Meclisin umumi heyetine arzedilmeden muhte
lif sebeplerle kadük oldu. 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba
kanların vazife ve mes'uliyetine dair kanunu 
ele aldı, komisyonlar teşkil etti. Uzun tedkik ve 
tahliller yaptı. Fakat şu neticeye vâsıl oldu : 
Ozaman, o devrede mebus bulunan arkadaşları
mız çok iyi hatırlarlar ki, Cumhuriyet teşekkül 
ve teessüs devresindedir, vazifelerin tam ve kâ
mil olarak tesbiti ile Devlet teşkilâtının inkısam 
edeceği dairelere tevdii ve taksimi katiyetle bu 
anda mümkün olamayacağı için, meşguliyetleri 
de buna göre; ayarlamağa şimdilik imkân yok-
tur> bunu biraz daha teşkilâtın tekâmül etmesi
ne talikietmekjigânıridir,.şeklinde düşünülerek 
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tehir . edildi. Fakat bu tehir bunu yapımyalım 
mânasını ve lüzumsuzluğunu hiçbir zaman ifade 
etmez. 

Şunu da arzedeyim ki, vükelânın mesuliyeti 
bahsinde; Türkiye Büyük Millet Meclisinde ge
rek siyasi mesuliyet, gerek cezai ve malî mesu
liyet tekrar tekrar, vazife ve mesuliyet hakkın
da bir kanun yapılmamış olmakla beraber tat
bik edilegelmiştir ve bu teşriî tahkikatların* hiç
biri neticesiz kalmamış hemen varılan neticeye 
göre Divanı Âliye gönderilmiştir. Misal olarak 
sordular, burada ademi itimatla ıskat edilen ve
killer var mı? dediler. Birden hatırıma gelen 
Şer'iye ve Nafıa Vekilleri vardır diye ifade 
edebilirim. 

Meclis müzakerelerinin aldığı şekle göre ne-
ticei karar izhar edilmeden istifa eden vekiller 
de az değildir. Binaenaleyh, mesuliyeti maliye 
ve mesuliyeti cezaiye bahsinde, ben iyi hatırla
mıyorum, belki Fuat Hulusi Bey arkadaşımız da 
bunları muhakeme eden mahkemenin âzasından 
bulunmuş olacaklardır. Binaenaleyh, vükelânın 
mesuliyeti hakkında henüz bir kanun yapılmadı 
diye Türkiye Büyük Millet Meclisinde hiçbir 
mesuliyet ihmal edilmemiştir. Hiçbir mesuli
yeti böyle bir kanun yoktur diye muallel ve mu
allâk bırakmamıştır. Yeterki kendisine kadar bu 
işler gelmiş olsun. 

Müsaadeleri ile şunu da arzedeyim ki bizim 
Anayasamız herbirimize ayrı; ayrı veya müşte
reken kanım teklif etme hakkını bahsetmiştir. 
Vükelânın vazife ve mesuliyetine dair olan ka
nunun, zaten bu vazifeyi hükümetten beklemek 
doğru değildir, Arkadaşlarımızdan kendisini bu 
işe ehil görenlerin böyle bir tasarı teklif etme
leri Bendenizce yerinde olur. O teklifi tetkik 
ederiz, tam ve kâmil olduğu takdirde hepimiz 
kendisiyle beraber oluruz, herhangi bir arkadaş
tan gelirse gelsin. Buraya da böylece işaret et
tikten sonra, Bendeniz asıl Vükelânın vazife me
suliyetinden evvel devlet dairelerinin teşkilât 
kanunlarında vazife ve mesuliyetlerini daha va
zıh şekilde ifade edecek teşkilât kanunları ika
me etmek lâzım ve elzem olduğuna kailim. Za
manla bunlar da elbette ikmal edilecektir. 

Hadisat, tecrübeler, tatbikat, vazifelerin geniş
lemesi, teşkilâtın vezaif e göre vüsat bulması ve
ya daralması hususları üzerinde- yirmi küsur 
senelik tecrübelerin verdiği neticelere göre bun
ları istemeğe, beklemeğe ve-Hükümetin yâpabi-
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leceklerini Hükümetten ve bizim yapmağa mec
bur bulunduklarımızı bizim tarafımızdan ikmal 
edilebileceklerine arkadaşlarımızın emin olmaları 
lâzımdır. 

Memnuniyetle görüyoruz ki Fuat Hulusi ar
kadaşımız da teklifin esasını kabul ettiler. Yal
nız tadil teklifleri vardır. Tadil teklifleri hak
kında, madde okunduğu zaman fikrimi arzedece-
ğim. Başbakanlık muavinliğine lüzum veya ade
mi lüzum. 

Arkadaşlar, işin belki biraz müfredatından 
bahsetmiş olacağım, Başbakanlığın dokuz büyük 
teşekkülü vardır. Bugün Başbakanlığa bağlı te
şekküller niçin ayrı ayrı vekâlet olmadı. Ayrı 
ayrı vekâlet olmak istidadında olanlar vardır, 
belki zamanla olur. Bunların hepsi yeni teşek
küller oldukları için umum müdüriyet halinde 
Başbakanlığa bağlanmalarının sebepleri .Meselâ 
istatistik Umum Müdürlüğü, Evkaf Umum Mü
dürlüğü, Diyanet işleri Beisliği gibi muhtelif 
vekâletleri çok yakından alâkadar eden veyahut 
bugünkü teşkilâtımızda - nijeselâ Diyanet işle
ri ve Evkaf gibi - hiçbir vekâleti doğrudan doğ
ruya ilgilendirmeyen, açıkta, kalan bir teşek
külü oraya bağlamaktan ibarettir. 'Bir arkadaş 
buyurdu ki, bunların vazifelerini umum müdür
ler yapar, Başbakanın burada bir rolü yoktur. 
Arkadaşlar, bizde siyasi, malî, idari ve hattâ ce
zai mesuliyet hangi bakanlığa bağlı ise buna o 
bakan muhataptır. Bunlar da Başbakanlığa bağlı 
olduklarına göre Başbakan muhataptır. Hattâ bu 
umum müdürlüklerin bütçelerinin birinci derecede 
amiri itaları Başbakan olmak itibariyle malî mesu
liyet dahi doğrudan doğruya Başbakana racidir* 
Bu itibarla Başbakanın vezaif i umumiyesi Devle
tin haricî ve dahilî siyaseti ve Bakanlar arasın
daki nizam ve ahengi umumiyeyi tesis etmek va
zifeleri arasında bir de birkaç vekâleti meşgul 
edecek kadar büyük teşekküllerin işleriyle meş
gul olması doğru değildir. Ve doğru olmadığı ka-
naatma vâsıl olduk. Kabinenin müşterek mesuli
yetine bu yardımcı ve vekâletsiz vekiller de ta
mamen iştirak edeceklerdir. Teşkilâtı olan vekâ
letlerde vekillik yapan zevat ayrıca vekâletlerde 
ifa ettikleri işlerden dolayı münferit mesuliyet 
altındadırlar, bu gayet tabiîdir. Fakat burada 

-mesuliyet dağılıyor fikrine bendeniz asla iştirak 
etmiyorum. Hangi müzakereye etmiş ve hangi ka
rara imza etmişse Başbakan yardiuncısı da vekâ
letsiz vekil de aynı karardan dolayı kabinenin 
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heyeti mecmuasına .•terettüp :eden mesfuliyetiıı ay
nen -onlara.teveccüh etmesi maksadiyleve bu ga
yeye göre madde 'yazılmıştır. 

Koordinasyondan bahsettiler. Arkadaşlar, bu 
komisyonda da konuşuldu. Biz bunu mesuliyetle
rin dağılmasına imkân vermemek için Bakanlar 
Kunılunun müşterek mesuliyeti altında, istedik
leri işi aralarında, ister heyeti mecmuası birlikte, 
isterse ihzari mahiyette Bakanlar Kurulu şeklinde 
tetkik ve tahliller yaparak neticeleri müşterek ka
rarlara bağlamak şertiyle, yani daima müşterek 
mesuliyetler altında işlerin ' koördine edilmesi, 
mesuliyetlerin dağılmaması için en lüzumlu ve 
en faydalı bir netice olduğuna kail olduğumuz 
içindir ki bu kanunu kabul ettik. '"Tasarruftan 
bahsedildi. Devletin idarei umumiyesine taalluk 
edecek bu nevi işlerde, görüyoıısunuz elimizdeki 
tasarıda, teklifte mahiyetini görüyorsunuz. Bu
nun seneliği bilmem elli bin, kırk bin lira olur, 
bunlar ne devlet muvazenesini ihlâl edecek ma
hiyette, ne de israf denecek mahiyette şeylerdir. 

Tensik ve ıslahat bahsi tamamen ayrı« bir ba
histir. Tensiki. yaparken Devletin umumi hizmet
lerini felce uğratacak veyahut milletin nefini ih
lâl edecek kararlar ittihazı azçok muallel kılacak 
tasarruflara, tasarruf demiyelim bilâkis, bu ta-
mamiyle cimriliğimizi ifade eder. Ufak bir pasra 
için, âmme hizmetlerini ihmal etmemiz neticesine 
varır ki zannediyorum, arkadaşlarım da böyle bir 
şeyi terviç etmezler. Binaenaleyh bendenizee 
Bütçe Komisyonu teklifi ile Anayasa Komisyonu 
teklifi arasında hüküm itibariyle hiçbir fark 
yoktur. O iki maddeyi birleştirmiş^ bizimkin
de bir vuzuh vardır. O da muıtlakiyet ifade et
tiği için bir fıkrayı kaldırmıştır, biz de tama
men iştirak ediyoruz. Bütçe Komisyonunun tek
lifi üzerinde karara varmanızı rica ediyoruz. 

Orgl. FAHRETTİN ALT AY (Burdur) — Bü
tün itirazlara vevap verildi. Yalnız bir nokta 
zannederim ki, cevapsız kaldı. Onu izah etmek 
isterim: . 

Dediler ki, Bakanlar Heyetinin müşavereye 
ihtiyacı varsa bunu her yerde yapabilir. Bu 
itirazı varit görmüyorum. Bilâkis kanun esba
bı mueibesmde bu maddeyi çok kuvvetli görü
yorum. Müşavere mesul ve gayrimesul olan
lar arasında farklıdır. Bakanlar Kuruluna gi
recek .?evstrn müşaveresiyle, Bakanlar Heyeti 
ha'm'imte kalacak arkadaşların müşaveresi &rasm-

da bendemiz fark' tahmin ederim bu 'bakımdan 
Bakanları Heyetinin esbabı mucibesini çürüt
mek doğru olmaz. Sanırım ki, Bakanlar Kuru
lunun * adedinin çoğalması demokrasimizi geniş
letir. Mademki, teşriî işlerimiz için 450 zatla 
müzakere yapılıyor. İcrai işlerimizin de 15 yeri
ne yirmi »kişi ile karara bağlanması daha isa
betli olmaz mı? Amma bunun hududu nedir 1 
Bu, a'ynı zamanda bir tasarruf ve bütçe mesele
si ile biraz daiişin sarpa sardırıl ması meselesi
dir. Bunfün takdiri de Devletin bütün mesuli
yetini üzeHne almış olan Başbakana bırakılması 
zaruridir.; Bu bakımdan kanun lehinde rey 
vermelerim muhalif arkalarlarımdan da temen
ni ediyorum. (Güzel sesleri, alkışlar). 

BÜTÇB Ko. SÖZCÜSÜ MÜNİR BÎRSEL 
(İzmir) -i- Arkadaşların uzunca olarak muh
telif noktalara temas buyurdular. Bendeniz de 
pek kısa tolarak mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar, bir kanun görüşülürken kanun 
mevzuu vie çerçevesi dâhilinde kalınması lâzım
dır. Bu kanun Anayasanın 48 nci maddesine 
göre evvelce tanzim edilmiş olan 3170 sayılı ka
nunda'bazı değişiklikler yapılmak üzere, mev
cut bir kânunun tadili şeklinde huzurunuza ge
tirilmiştir. Bu kanunun bu çerçeve dâhilinde 
mütalâa ejdersek, bunun Anayasarim 47 nci mad
desi ile yeni bir şekilde bir rabıta ve alâkasını 
görmemek lâzımdır. Anayasanın 47 nci niadde-
sinin lüzumsuzluğunu ifade eden, bu kanunda, 
bir şey yoktur Bu hususta mütalâa serdederîken Sa
yın Demijrelli, bir değiştirge teklif buyurmak 
sureti'ile ibu karfuha ihtiyaç olduğunu kabul et
miş vaziyettedir, kanaatmıca. Bakanların gö
rev ve sorumluluğu hakkındaki kanun çık
madan bli kanunun çıkmasını doğru görmesey-
diler, kendileri, bu kanunun esasını kabulü ta-
zammüri eden bu değiştirgeyi teklif buyur
mazlardı.: Şu halde esas itibarı ile kendilerinin 
de bu kamuna lüzum olduğu kanaatmda bulun
duklarını kabul etmek icabeder. 

Arkadaşlar, bu kanunu, devamlı bir kanun 
mahiyetirMe görmüyorlar. Bunun sebebini an-
hyamadtîn. Yalnız Ştmu arzedeyim ki, Anaya
sanın 48 nci maddesi hükmünü yerine getiren 
ve devamlı bir kanun olan kanun sayılı bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi bahis kanun şudur, 
ve tabiî'h|u da devamlı kalacaktır. Kendilerinin 
teklifleri thâkkmda maddelerin görüşülmesi sr-
rasıhda niârüzâtta bıılünacVağım. Ozaıhan arza 
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çalışacağını ki^bu kanun hükümleri devamlı yü
rürlüğü istilzam eden hükümlerdir, kendilerinin 
teklifleri ise her kabine değiştikçe yeni şekil
ler çıkaracak yani devam etmiyeçek şekilleri 
tazammun edecek hükümlerdir. Bunu madde
nin görüşülmesi sırasında tekrar arza çalışaca
ğım. 

Arkadaşlar bu kanuna ihtiyaç bahsinde ar
kadaşlar epeyce durdular. Ben fazla söylenıiye-
ceğim yalınız şurasını ifade etmek isterim ki, 
Devletin idare işleri ve vazifeleri her gün, geçen 
zamana göre bilhassa sosyal ve iktisadi ihtiyaç 
bahislerinde genişlemekte ve millete hizmet ih
tiyacı artmaktadır. 

Bu işleri en yüksek mesuliyetle idare eden 
Bakanlar Kurulunun bilhassa müşterek sorum-

• luluk işlerinde fikirlerinden istifade edilecek 
insanları arasına alması bugün; her yerde bir 
zaruret halindedir. Bundan evvelki'beş altı sene 
içinde geçen zamanla, bundan sonraki zaman 
arasında iş itibariyle fark gözeten arkadaşımı
zın bu mütalâasına katiyen iştirak etmiyorum. 

Bundan sonra Devlet işleri dünya milletleri 
arasındaki iktisadi ve siyasi sahada vukubulan 
inkişaflar ve gelişmeler Devletin1 bundan sonra
ki işlerinin daha çok> daha, geniş ve daha esaslı 
sorumluluğu istilzam edeeek mahiyette olma
sını istilzam edeceğini şimdiden «kabuA etmek lâ
zımdır, ve burada ; Devlet işlerini murakabe 
eden? daha evvelden bu işe başlayan arkadaşları^ 
nız, yeni arkadasjarıınızın,. em ju olmalarını rica 
ederim ki, bu, ihtiyacı müteaddit vesilelerle. 
duy^nuşlar ve ifade, etnüşlerdir. 

- Arkadaşlar; Devlet işlerine koordinasyon bir 
bakana direktif vermek mahiyetinde değildir; 
Devlet işlerinde müşterek sorumluluğun bazı 
icapları vardır. Koordinasyon, denilen-şeyin de 
Anayasanın derpiş, ettiği .müşterek • sorumluluk 
hükümleri dairesinde, icabının yapılması ve bu

rnun istilzam ettiği içlerin yürütülmesi ve görül
mesi lâzımdır. Müşterek sorumluluğun istilzam 
ettiği işlerin görülmesinde.Bakanlar Kurulunun 
kuvyetlendirilnıesi memlekete. ancak menfaat 
temin eder. 

Sayın General sSadık Aldoğan, Devlet Ba
kanlığı yerine iktisat bakanlığı teşkilinden ba
his buyurdular. Bu işin mevzuu,,burası mıdır? 
Bu kanun Devlet dairelerinin bakanlıklara >na-
sıl ayrılacağı hakkında: bir kanundur. Ekonomi 
bakanlığı ihdasına lüzum var mıdifj yo.k mudur, 
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bu kanunun ^görüş&k&esiı. dolayfsayle kontfşTiiila-
eak bir iş olmaktan ziyade ayrıca bir 'kanüoia 
müsteniden veya Anayasaya müsteniden yapıla
cak bir teklif üzerine ayrıca konuşulması îeabe-
den bir mevzudur; Bugünkü meVzü Devlet' dai
relerinin bakanlıklara ayrılması gibi gayrişahsi 
ve işlerin ayrılmasına münhasır bir kanundur. 
Arkadaşlar; Bütçe Komisyonu Sözcüsü olanak. 
masraf bahsine de ilişmek - mecburiyetindeyim. 
Sayın Emin' Sazak ifade buyurdukları rakamı 
nereden çıkardı bilmiyorum, bügüh huturunuza 
getirilen teklifte mevzuubahis edilen senelik mas
raf 20 - 25 bin lira arasındadır. Fakat ben bu 
rakam üzerinde de duramıyorum: Memleketin 
yüksek menfaatİarı en yüksek sorumluluk icra 
mevkiine ait bir takım vazifeler için bazı insan
lar, bazı yetkili insanları sorumlu olarak, mesul 
olarak çalışmalarım istilzam ediyorsa, bundan 
memlekete gelecek fayda rakamla ifade edilemi-
yecek kadar büyüktür. ' 

Arkadaşlarmı, size şunu içtetf arz ve temin 
etmek isterim ki. Anayasa Komisyonunda ol

duğu gibi. Bütçe Komisyonunda: da huzurunuza 
gelen tasarımın Anayasada bugün meveüt olan 
hükümlerin hiçbirini ihlâl edebilecek ve önlarin, 
o hükümlerin, hattâ mütalâasında ve düşünülme
sinde bir değişikliğe7 meydan verecek hükümleri 
ihtiva etmemesine çok dikkat edilmiş ve o su
retle huzurunuza getirilmiştir. Mevcut Anayasa 
hükümleri bu kanunla zerre kadar ihlâl edilme
miş ve yeni bir hüküm konulmamıştır. Hattâ 
arzettiğim gibi, bugünkü Anayasa hükümlerinin 
başka türlü mütalâasına imkân verebilecek hü
kümler konmasına itina' edilmiştir. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Cemil Sait Barlas. 
CEMÎL SAtD BARLAS (Gazianteb) —Efen: 

dini, bendeniz iki ktsa kelime ilâve edeceğim. 
O da maddelere geçildiği zaman tadil teklifi var
dır. Fuâd Hulusi Demircili arkadaşımızın tekli
findeki bir noktayı işaret etmek istiyorum. Ken
dileri yalnız: Anayasanın 103 ncü maddesi üze
rinde duruıiar. Anayasanın hiçbir maddesi ih-
wıa! edilemez, Savsanamaz diye: Kendi teklifleri 
de Anayasamıza muhaliftir. Anayasada tadilât 
yapılmadan siyasi müsteşarlıklar bizde ihdas edi
lemez. Münir Birsel arbadbşıımıznı dediği gibi, 
bu tadilâtı yaparken Anayasanın ruhuna halel 
getirmekten; içtinap edilmiştir. Şimdi Fuad Hu
lusi arkadaşımızın tekliflerin6 geçiyorum. Bu 

— 253 y 



B : 12 9.9 
takriri veriyorlar. Takrir im de Anayasaya mu
halif olduğuna göre mevcut ihtiyaca uygun olan 
bu kaunnu ümit ederim ki, kendileri de bizimle 
beraber tasvip ederler. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Bende
niz zannediyorum) ki, Hükümet Devlet Bakanları 
teklifi ile geldi. O vesile ile bir de; 'bakanlıklarım 
sureti tevsiine dair, bir madde konmuştur. Şimdi 
birçok izahat dinlenmiştir. Bunlardan çok istifade 
ettik. Yalnız bendeniz, müsaade buyurursanız, 
bu meselede bu kadar tafsilâta ve. izahata ihtiyaç 
olmadığı kanaatmdayım. Çünkü, her medenî dev
letin esas kanununda, yahut Devlet feavanin mec
muasında, Devlet Bakanlıkları naımiyle bakanlık
lar mevcuttur. 

Hattâ Ingilterede gayet tuhaf olarak üç Ne
zaret vardır, ayrıca isimleri de vardır. Onların 
adı, Devlet Bakanı da değildir, hususî işleri de 
yoktur. Başbakan onlara istediği işleri verir. 

Fransa ve garp memleketlerinde bn bakanlık
lar mevcutsa da ayrı şartlan yoktur. Onlarda bir 
şart gibi konulmuş olmakla beraber teamül şunu 
gösterir ki. bu Bakanların, ancak dahilî ve haricî 
fevkalâde hallerde kendi reylerine müracaat 
edilecek zamanda, eağrılmalariyle olur. Yoksa 
her vakit, her kabinede mutlaka Devlet Bakanı 
bulunduğunu tahattur etmiyorum. Mamafih bu 
tekliften anlıyorum ki, bizde de bu tarz kabul 
edilmiş değildir. Doğrudan doğruya Başbakan 
ne vakit i^vi*e, 2, 3, 5 ,Devlet Bakanı tâyin ede
bilir v Günlü, aded meselesi mevzuübahis de
ğildir/ 

Devlet Bakanına lüzum var mı? Bendeniz, 
bunu münakaşa etmek taraftan değilim- Böyle 
bir maddenin Devletin Kavanin mecmuasında 
yer alması, bulunması lâzımdır. Buna şüphe yok
tur. Bu itibarla bunun üzerinde fazla konuş
mağı lüzumsuz görüyorum. Bu, bir. 

İkincisi; ahvali fevkalâde şartıdır. Bunu is
terseniz koyunuz, isterseniz koymayınız. Bu, ben
ce mühim değildir. Benim için asıl mühim olan 
aded meselesidir. Adedini tahdit edelim, en çok 
3 diyelim. Vakıa bunun yeri, birinci maddede
dir amma, söyleyiverdim. Birinci'maddede öner- . 
ge vereceğim. Bir do şu mesele vardır; şu kanun 
tasarısının gelmesine, bunun için de müteşekk'-
rim. Çünkü, ne vakit Devlet Bakanından baKse-
dilse, Anadolu Ajansı buna sandalyasız nazır 
diyor. Bu suretle, bu hata da, ortadan kalkmış 
oluyor. (Çok güzel sesleri, alkışlar). 
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BAŞKAN — Fuad Hulusi Demirellî. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 

Arkadaşlar; bu kanunun esas maddesi, bir tek 
maddedir Onun için değiştirgemi şimdiden ver
dim Değiştirgemde, bir Başbakan, kabinesini ku
rarken «Bakanlık işleri ile görevli olmamak üzere 
Bakanlar alabilir, kabinesine ithal edebilir, si
yasi müsteşarları da alabilir» dedim- Yalnız Dev
let Bakanı tâbirini kullanmadım. Teklif ettiğim 
madde daimî olarak âtide tahaddüs edebilecek ih-
tîaçlarr karşılayabilecek bir maddedir. 

Yalnız, maddenin müzakeresine girişmeden 
evvel denildi ki, siyasi müsteşarlık Anayasaya 
mugayirdir. Buna hayret ettim. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazia.nteb) — 4# 
nen madde, 44 ncü madde. . 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) - -
Nasıl olur. 48 nci maddeye göre Bakanlar Ku
rulu kuruluşu özel kanuna bağlıdır. Binaen
aleyh, Bakanlar Kurulu kumlunken. Bakanlıklar. 
Bakanlar! tarafından idare edilecek dendiğine 
göre siyasi müsteşarların bunlara yardım edebile
cekleri de pek âlâ kabul edilebilir-

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 
44 ncü maddeye münafidir. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 
— Pekâlâ kabul edilebilir. Bir başbakan kabine
si ai kurarken buna lüzum görebilir. Bir defa 
siyasi müsteşarlık ihdas edilmiş sonra kaldırıl-
mışsa Anayasa muhalif olduğu için değil, lü
zumsuzluğundan dolayı kaldırılmış olacak. Yok
sa siyasi müsteşarlıklar ihdas veya ilga edilirken 
5 000 sayıya yaklaşan kanunları lüzumsuz yere 
çoğaltmıya lüzum yoktur. Bir daimî kanunla sa
lâhiyet verilir. Büyük Millet Meclisi kabul eder
se tahsisatını verir, kabul etmezse vermez, ya
hut itimat beyan etmez. Büyük Millet Meclisi 
her türlü iktidarı ve salâhiyeti haizdir. 

44 ncü maddeden bahsediyorlar onu da oku
yayım : | 

«Başbkkan, Cumhurbaşkanınca Meclis üye
leri arasından tâyiıt olunur, öteki Bakanlar 
Meclis üyeleri arasından seçilip tamamı Cum
hurbaşkanı tarafından onandıktan sonra Mecli
se sunulur. Meclis toplamk değilse sunma işi 
Meclisin toplaıumasiiia bırakılır. 

Hükümet Ttutacağı ybflu ve Myasi görüşünü 
en geç bîr hafta içinde Meclise bildirir ve on
dan gliven îster». 
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- Bulada Bakanları t â ^ y e ı ^ v demek siyasi 
müsteşar tâyin edemez mi demektir. Bakan da 
tâyin ##şr, müsteşar da. Bakanlar Kurulu içinde 
mü#teşaj$arın da dâhil olması itibariyle tâyin 
edebilir. Çünkü kabine teşkiline memur edil
miştir,, Mamafih eğer madde müzakere ediliyor
sa şunu arzedeyim ki, ben bunu kabul ediyo
rum amma daimî,mahiyette bir kanun olmak ve 
ileride hâsıl oİması melhuz bir ihtiyacı karşıla
mak için, kabul ediyorum ve o maksatla değişT 
tirge teklif ettim. Yoksa bugün buna ihtiyaç 
yar mı, bu kanuna göre hemen harekete geçme
ğe, Devlet bakanlarına ve Başbakan muavinine 
lüzum var mıdır, bu ayrı bir meseledir. Buna 
halen hakikî bir ihtiyaç olduğu ifade edilme
miştir. Koordinasyon diye bir lâkırdı vardır 
ki, Hükümetin teklifinde yoktur. 

Sonra, Hükümete iştirak etmeyi kabul eden 
karşüja bİ2rrparti yoktur ki,; eski Başvekil veya 
tecrübeli bir eski bakan Devlet bakanlığına alın-
şm, ,HfiMmetie böyje bir teşriki mesai mevzuu-
babİSf4fİJM|3%r Sayın General arkadaşım Sadık 
Aldoğan'ın söyledikleri gayet doğrudur. Bunu 
başka Devletler kabul etmişlerse koalisyon ka
binesi, temerküz kabinesi teşkil etmek için ka
bul etmişlerdir. Böyle hallerde tatbik ediyorlar. 
Yoksa başka hallerde tatbikim ben lüzumlu bul
mam. Onun için meseleyi ayırmalıdır. Bende-
nidn,tekU£m, hernezaman ihtiyaç hâsıl olursa 
ve bir Başbakan kabinesini teşkil ederken o 
yolda yürüyebilir, Devlet bakanı veya siyasi 
müsteşar alabilir. Bunu teklif ettim. Tahsisatı 
bütçeye dahi konmuş. Bütçe Komisyonu nasıl he
nüz teşekkül etmemiş birşeyin masrafını kabul 
ediyor. Daha Kabineye Devlet bakanı alınma-
ütıştır, henüz kanunu dahi kabul edilmemiştir. 
Bu kanun kabul edildiği takdirde ve kabine o 
yolda yeniden teşekkül ettikten sonra tahsisatı 
bütçeye konabilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI HA
SAN FEHMÎ ATÇ (Gümüşane) — Komisyon 
namına söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; Fuad Hulusi Bey arkadaşımızın 
bir anlayışım izah için tekrar söz aldım. Siyasi 
müsteşarlar^ tâyini Anayasaya muhalif olur bu
yurdular. Mademki Bakanlar Kurulu hakkında 
sarih bir madde vardır, malûmu âliniz Anaya
sanın herhangi bir maddesinin mânasını biz zatî 
anlayışla tâyin edemeyiz. Meclisin ekseriyeti 
a?im£Sinin bn fettsusta koyduğu içtihat ve tâyin 
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| ettiği mânadır ki biz, de bunu kabule mecburu^. 

Burada siyasi müsteşarlar için esas Anayasanın 
i malûm olan maddesinde birşey mevcut değildir. 
| Siyasi müsteşarlar tâyini meVzuubahsoldtığu za-
I man, evvelâ Anayasa tadil edildi, oraya bir frk-
' ra konuldu; ondan sonra siyasi müsteşarların tâ-' 
I yini lâzimgelir denildi. Bakanlıklar teşkili hak-
I kındaki kanuna, buna mütenazıran bir hüküm 
I konuldu; kaldırıldığı zaman da aynı şekilde 
! Anayasa da tadil ve bu hükmü oradan da kal-
I dirildi. Fakat Bakanlar Kurulu hakkındaki kâ-
| nunda bu hüküm çıkarılmış bulunmaktadır. 
| şimdi bunun iadesi istenildiği zaman biz meclisin 
! bu hususta vermiş olduğu mânaya göre usul ve 
I merasimi takip etmeğe mecburuz. Bunun hilâ-
j fında bir takrirle buraya bir fıkra eklemek zan

nederim ki, ve kendileri de kabul eder ki, doğ-
j ru olmaz. Çünkü Meclisin ekseriyeti bu içtihat

ta bulunmuş ve mânayı vermiştir. Anayasaya 
böyle bir frkra konulmadan siyasi müsteşarlık-

| 1ar ihdası mümkün olmaz neticesine varmış ve 
bunu filiyatla da tesbit etmiştir. Bu itibarla 
zaten teklifte de yoktur, kendileri ilâveten tek-

I lifte bulunuyorlar, bu husustaki arzularına evet 
veya hayır demek için hiçbir mütalâadan bah
setmeden bir Anayasa mevzuu olduğunu hatır
latmak isterim. Esasen bendenizce müzakere 
kâfidir. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BARŞKAN — Cemil Bilsel. 
Cemil Bilsel (Samsun) —Anayasa Komis-

I yonu Başkanı söylryeceklerinıi söyledi, onun 
için sözlerimden sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Etkiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Kuruluşu hakkında kanun 

I MADDE 1. — Devlet daireleri Başbakanın 
| teklifi ve Cumhur başkanmm onamasiyle Bakan

lıklara ayrılır. 
Bunlara tâyin edilecek Bakanlardan ayrı 

olarak Devlet bakanları da tâyin edilebilir. 
Devet Bakanlarından birine Başbakan- yar

dımcısı görevi verilebilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında iki önerge var 

ı dır; okutuyorum. 

I . Yüksek Başkanlığa 
i Bakanlıklar kuruluşu hakkındaki kanun ta-

m> — 
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sârisrnm birinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ederim. 

Madde 1. — Başbakan, Bakanlar Kurulunu 
teşkil ederken Devlet dairelerinden lüzumu ka
dar bakanlık kurar. Bunlardan birini üzerine 
alabileceği gibi Kurula hiç bir Bakanlığın işle
riyle görevli olmamak üzere de üye seçebilir. 
Gerekli görürse Kurulda üye olmak üzere Ba
kanlıklara siyasi müsteşarlar tâyin eder. İhti
yaç halinde Bakanlardan birini Başbakanlık 
yardımcılığı ile görevlendirebilir. Başbakan 
bu suretlerden biriyle kuracağı Bakanlar Kuru
lu Cumhurbaşkanı tarafından onandıktan sonra 
kuruluş sureti değiştirilemez. 

İstanbul Milletvekili 
Fuad HulüiSİ Demirelli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyomım. 

Başkanlığa 
Birinci maddedeki ikinci fıkraya «en çok üç 

Devlet Bakanı» sözünün ilâvesini teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 
Dr. Adnan Adıvar 

BAŞKAN — Birinci takriri oya koymak üze
re tekrar okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli'nin 

önergesi tekrar okundu 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Ettmiyenler... Kabul edilme
miştir. * 
(İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm öner

gesi tekrar okundu) 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNlR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim, sayın Adrvar'ın 
teklifleri, maddenin birinci fıkrasiyle telif edile
mez. Devlet dairelerinin, işni icabına ve ihtiyaca 
göre, Bakanlıklara taksimi, ayrılması hususu aded 
ile tahdit edilmemiştir. Bakanlıkların adedi 
tahdit edilmediğine göre Devlet Bakanlıkları ade
dinin tahdidi de doğru olimaz. Esasen tahsisat 
Meclisin elinde olduğuna göre, Meclis her zaman 
kurulacak kabineyi murakabe etmek ve sözünü 
söylemek mevkiindedir. Yarının ihtiyacı ne ola
cağı hakktnda bugünde kat'î bir fikir dermeyanı 
kabil olmadığına göre bu hususta kemdimizi ve 
Hükümeti bağlamamak doğru olur. Birinci fıkra 
da işin icabına ve ihtiyaca göre bakanlıklar tah
dit edilmediği gibi ikinci fıkıra hükmünün aded 
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ile tahdit edilmelmesi doğru olur af Maşlar. 
(Soldan doğru sesleri). 

BAŞKAN — Adnan Adıvar'm takririni oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
lenler... Kabul edilmemiştir. 

Şuhalde maddeyi aynen oyunuza sunmak 
üzere tekrar okutuyorum. 

(BiHnci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MApDE 2. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3117 
ve 29 . XI . 1937 tarihli ve 3271 sayılı kanun
lar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. , 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girtr. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum-
Kabul edenler... Eemiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

MAiDDE 4. — Bu kanunu Başbakan yürü;üf, 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci konuşulması bitmiştir. 

3. — Başbakanlık kdruluşu hakkındaki ka
nıma ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/9) [1] 

BAŞKAN — Tasarı basılmış ve dağıtılmış
tır. Tümü hakkında söz isti yeni er lütfen adla
rını yazdırsınlar. 

İSMET EKER (Çorum) — Müsaade buyu
rursanız buradan, kısaca arzedeyim. Bu kanun 
bir defa müzakereye tâbidir. Anakaııun ise iki 
defa müzakereye tâbi olduğundan, bu tasarının 
müzakeresinin, o kanunun kabulüne bırakılması 
lâzımdır. Yani bu onun tahsisat kanunudur. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — Bu 
müstakil bir kanundur. Yanlış anlaşılıyor, mak
satlarını izah etsinler. 

ÎSMET EKER (Devamla)'— Efendim; ben
deniz tahsisat kanunu diye arzetmiştim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yeıı var mı?.. (Yok sesleri). Maddelere geçilme-

[1]; 4(i sayılı basmayan tutanağın sonwndadtr. 
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sini kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başbakanlık Kuruluşu hakkmdaki 4443 sayılı 
Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Başbakanlık Kuruluşu hakkın
daki 23 . VI. 1943 tarihli ve 4443 sayılı kanuna 
bağlı cetvele ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kadro ile beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. K^bül 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci konuşması bitmiştir. 
Gündemde konuşacak başka birşey yoktur. 

11 Eylül Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere oturama son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,5 

,...>.. » • « 
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S. Sayısı: 43 
Büyük Millet Meclisi 1946 yılı Mart ve Nisan ayları 

hesabı hakkında Meclis hesaplarını İnceleme 
komisyonu raporu (5/43) 

Meclis Hesaylarım İnceleme Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
M. H. İnceleme Ko. 

Esas No. 5/43 
Karar No. 2 4. IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

788 966 13 1946 Mart ayı başında Ziraat Bankasında kalan para. 
2 865 250 38 1946 Mart ve Nisan aylarında Ziraat Bankasından alman para. 

3 654 216 51 
3 165 971 79 1946 Mart ve Nisan aylarında Ziraat Bankasınca harcanan para. 

488 244 72 

Büyük Millet Meeilisi SaymanUğının 1946 Mart ve Nisan ayları gelir gider kâğrtlan incelendi 
Mart ve Nisan ayları içinde Saymanlıkça alınan para, 1946 yılı Mart ayı başında Ziraat Ban

kasında kalan paraya eklenerek toplamından iki ayda harcanan para çıkanldoktan sonra Ziraat 
Bankasında 1946 yılı Mayıs ayı basmda 488 244 ' lira 72 kuruş kaldığı ve Ziraat Bankasından gelen 
günlük hesap pusulası toplamı da buna uygun olduğu görüldü. 

Kamutaya arzedilnıek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

M. H. İn. Ko. Başkanı Sözcü 
Eize Ordu 

Ali Zırh H. Yalman 

Denetçi 
Giresun 

A. Ulus 

Kâtip 
Çorum 

E. Alpsar 
Erzincan 

Niyazi Dumlu 
Siird 

S. Çeliktuğ 

Yozgad 
Celâl Arat 
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S. Sayısı: 45 
Devlet Dairelerinin Bakanlıklara ayrılması ve Devlet 
Bakanları hakkında kanun tasarısı ve Anayasa ve Büt 

çe Komiyonları raporları (1/7) 

T. C, 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 19. VIII 1946 

Sayı: 71 - 616, 6/2039 
Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Dairelerinin Bakanlıklara ayrılması ve Devlet Bakanları hakkında olup Bakanlar Kuru
lunca 16 . VIII. 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve 
ilisikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe 

Devlet Dairelerinin Bakanlıklara ayrılması, 3117 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren 
3271 sayılı kanunda gösterilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun gerekçesinde ve komisyon tutanağında 
yapılan değişikliğin sadece 3117 sayılı kanunun iki maddesini birleştirmek esnasında dayandığı be
lirtilmiş olmakla beraber, eskisinde bulunan Devlet Bakanından yenisinde bahsedilmemesi bu ko
nuda tereddüt uyandırmaktadır. 

Hükümetin genel politikasından sorumlu bulunan Bakanlar Kurulunda düşüncesinden ve görgü
sünden istifade edilebilecek bazı Devlet adamlarının bulunması, kendini kuvvetle duyuran bir ih
tiyaç olarak görülmektedir. 

Bu itibarla belli dairelerin başındaki Bakanlardan ayrı olarak Bakanlar Kurulunda Devlet 
Bakanları da bulunabileceği açıkça belirtilmek lüzumlu görülmüştür. 

Diğer taraftan Başbakanlığa doğrudan doğruya bağlı Devlet Dairelerinin çeşitli işleri gözö-
nünde bulundurulur, hele çalışma konusu başka memleketlerde ayrı bir Bakanlığa verilecek ehem
miyette görülen Basın ve Yaym Genel Müdürlüğünün de bunlar arasında bulunduğu düşünülürse 
Başbakanın Devlet işlerinde daha serbest çalışabilmek için bu dairelerin başında bulunacak bir 
Bakanın yardımına ihtiyacı kolayca anlaşılabilir. Bu yardımcı, aynı zamanda, ayrı ayrı Bakanlık
lar tarafından görülmekle beraber sıkı temas noktaları bulunan işleri yalnız Millî Korunma Kanu
nunun yürürlükte bulunduğu olağanüstü zamaanlarda değil normal zamanlarda da koordine etmek 
ve Bakanlıklar arası çalışmalara Başbakan adma ahenkli bir şekil vermek gibi hallerde faydalı ve 
lüzumlu olacaktır. 

Bu sebeplerle Devlet Bakanlarından birine Başbakan yardımcısı görevinin verilebilmesi de 
sağlanmak istenmiştir. 

Tâyin edilecek Devlet Bakanları dolayısiyle gereken ödenek için de tasarıya hükümler konul
muştur. 

Yürürlükte bulunan 3271 sayılı kanun, 3117 sayılı kanunun geçerlik maddeleri dışındaki bütün 
hükümlerini zaten kaldırmış veya değiştirmiş, sunulan tasan ise 3271 sayılı kanunu değiştirmekte bu
lunmuş olduğundan bu kanunların tamamen kaldırılması yolunda da bir madde konulmuştur. 
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Anayasa Komisyonu raporu 

T.B-M.M. 
Esas-No, 1/7 26 . VIII . 1946 
Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Komisyonu 21 . VIII . 1946 tarihin
de Grümüşane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç-
'm başkanlığında toplanarak (Devlet Dairele
rinin Bakanlıklara ayrılması ve Devlet Bakan
ları) hakkındaki kanun tasarısını görüştü, Hü
kümet namına toplantıda Başbakanlık müste
şarı bulundu. 

Kanun tasarısının Hükümetçe hazırlanan ge
rekçesinde : 

1. — Hükümetin Genel politikasında görüş ve 
düşüncesinden istifade edeceği bazı Devlet adam
larının vücuduna Bakanlar kurulunda ihtiyaç 
hissedilmekte olması, 

2. — Başbakanlığa bağlı Devlet dairelerinin 
çokluğu ve işlerinin çeşitliliği yüzünden Başba
kanın Devlet işlerinde daha serbest çalışabil
mesi için bir bakanın yardımına ihtiyacı bu
lunması sebeplerinden Devlet Bakanlarına ihti
yaç görüldüğü belirtilmekte ve Bakanlar Kuru
lunda Devlet Bakanlarının vücuduna imkân ve
ren 3117 sayılı kanunun 3271 sayılı kanunla de
ğiştirilmesi esnasında Devlet Bakanlığından bah-
sedilmesinderi doğan tereddüt muvacehesinde 
bu yeni tasarının hazırlandığı zikredilmektedir. 

Komisyon evvelâ tasarının heyeti umumiye-
sini müzakere etmiştir. 

Komisyon üyelerinden tasarının reddine ta
raftar olanlar: 

1. — (Bakanların görev ve sorumları hak-
•kmdaki özel kanun) çıkmadan b.u kanunun çık
masını Bakanların müşterek sorumluluklarını 
bertaraf edeceğini, 

2. — Bu teşkilâtın; Tasarruf icap ettiğ^bu 
zamanda yeni masrafa yol açtığı mütalaasında ' 
bulunmuştur. 

Buna karşı : < 
1. — Bakanların görev ve sorumlukları 

hakkındaki özel kanun büsbütün başka bir ko
nu teşkil edip bu kanun çıkmadan da Bakanla
rın hukuku ve malî mesuliyetlerinin Divanı Mu
hasebat ve Muhasebei Umumiye gibi kanunarda 
tesbit edildiği gibi siyasi mesuliyetlerinin de Ana
yasanın 46 ncı maddesinde gösterilmiş bulundu

ğu ve yeni ihdas edilecek ve Devlet Bakanları
nın Başbakan tarafından vazifelendirilmenin ve 
yüklü olan Başbakanlık dairelerinden bir kısmı
nın işiyle bu bakanlardan birini kendisine yar
dımcı olarak tavzif etmesinin ve bu yardımcı) 
nın Bakanlıklar arasında sırf tatbikat ve teknik 
bakımından mesai ahengi temin etmesinin Ba
kanların müşterek sorumluluklarını bertaraf et-
miyeceği, bu günkü ihtiyaç muvacehesinde bu 
kanunun çıkmasının zaı ari olduğu, 

2. —• Yukarıda zikredilen zaruret muvacehe
sinde de tahsisat israfının mevzuubahis olmadığı 
mütalâasında bulunulmuştur. 

Sinöb Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk 
tarafmdan verilen tasarının reddi hakkındaki 
önerge ikiye karşı çoğunlukla reddedilmiş ve 
maddelerin müzakeresine geçilerek birinci mad
de olduğu gibi kabul edilmiş, ikinci maddenin 
müzakeresinde (iktisadi işlerin koordinasyonun 
bir Bakana verilmesi suretinde) maddenin tadi
li hakkındaki mütalâa Bakanların müşterek so
rumluluğu bakımından doğru görülmiyerek 
madde aynen kabul edildiği gibi üçüncü, dör
düncü, beşinci, altıncı ve yedinci maddeler ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının havalesi mucibince Bütçe Komis
yonuna verilmesi için Yüksek Başkanlığa su
nuldu. 
Anayasa Ko. Başkam Kâtip ve budefalık Sözcü 

Gümüşane. Gazianteb 
H, F. Ataç C. S. Barlas 
İstanbul Bursa Samsun 

/ / . S. Tanrıöver M: B. Pars II. Çakır 
Erzincan Tekirdağ Tokad 

8. 8 ağır oğlu F. öztrak N. Poroy 

Sayın Recep Peker'in beyannamesinde 
de kuvvetle söylendiği gibi Devlet işlerinde 
son derecede tasarrufa riayet zaruretinde bu
lunduğumuza ve kanun tasarısında bahsolu-
nan işler şimdiye kadar görülmekte bulunma
sına binaen tasarının reddini teklif ederiz. 
İstanbul Milleltvekili Sinob Milletvekili 

F. H. I) emir elli y. K. Tengirşenk, 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. î/7 
Karar No.4 

5 .IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet dairelerinin Bakanlıklara ayrılması ve 
Devlet Bakanları hakkında olııp, Başbakanlığın 
19 . VIII . 1946 tarihli ve 6/2039 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Ana
yasa Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza tevdi buyurulSmakla Sayın Başbakan Re
cep Peker hazır olduğu halde incelenip görü-

Tasan, Devlet dairelerinin Bakanlıklara ay
rılmasına ve Devlet Bakanlıkları ile Başbakan 
yardımcısı teşkiline ve bunlar için bütçeye gerek
li ödenek ve hizmetli kadrolarının eklenmesine 
mütedair olarak iki çeşit hükmü kapsamaktadır. 

Bakanlıkların kuruluşuna dair 3117 ve 3271 
sayılı kanunların yerine konacak olan hüküm
ler, sürekli olarak yürürlükte kalacak mahiyette
dir. Bütçe ile ilgili hükümler ise ancak yılı için 
muteber geçici bir mahiyet arzetmektedir. Bu se
beple, tasarının ikiye ayrılarak bütçe ile ilgili 
hükümlerinin ayrıca görüşülmesi ve Başbakanlı
ğın 26 . V I I I . 1946 tarihli ve 6/2098 sayılı yazısı 
ile gönderilip Komisyonumuzda incelenmekte 
olan bütçeye ait bazı hükümleri muhtevi tasan 
ile birleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının esas hükümlerinin görüşülmesinde 
Hükümet gerekçesiyle Anayasa Komisyonu ra
porundaki mucip sebepler yerinde görülerek, esas 
itibariyle uygun görülmüştür. 

Bu tasarı Anayasanın 48 ncd maddesi hükmü 
gereğince tanzim ve kabul edilmiş bulunan 3117 
ve 3271 sayılı kanunların yerine kaim olanak 
üzere hazırlanmış bulunduğuna göre başlığm 
Anayasanın bu maddesine uygun olarak (Bakan
lıkların kuruluşu hakkında kanun) şeklinde de
ğiştirilmiştir, 

Maddeler üzerinde Başbakan tarafından ve
rilen izahlar ve yapılan görüşmeler sonunda 
Anayasanın Bakanlıkların tek basma ve birlik
te sorumluluklarına ait hükümleri-ile Bakanlara 
mütaallik diğer hükümlerine dokunulmamış ol
duğunun belirtilmesi maksadiyle Hükümet ta
sarısının ikinci maddesindeki (Başbakan tara
fından verilen işleri görmek üzere) kaydı da 
kaldırılarak madde yeniden yazılmış ve Devlet 
Bakanlariyle Başbakan yadnncısmm tâyinleri
nin dahi Hükümet tasarısının birinci maddesi 
hükmü dairesinde olacağının daha iyi anlaşıl
masını mümkün kılmak için .birinci ve ikinci 
maddeler birleştirilmiştir. Tasanda yapılan bu. 
değişikliklerde Hükümetin mutabakatı Başba
kan tarafından ifade buyrulmuştur. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 

Balıkesir 
E. Altan 
Giresun 

M. Akkaya 

Kastamonu 
M. Akalın 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Urfa 

E. Tekeli 

Ankara 
C. Gölet 

Elâzığ 
F. Karakaya 

istanbul 
0. N. Koni 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Tokad 
R. A. Bevengil 

Sözcü 
izmir 

M. Birsel 

Aydın 
R. Alpman 

Eskişehir 
Y. Abadan 

izmir 
8. Dikmen 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
S. tçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Devlet dairelerinin Bakanlıklara ayrılması ve 
Devlet Bakanları hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet daireleri Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onamasile Bakan
lıklara ayrılır. 

MADDE 2. — Bunlardan herbirine tâyin edi
lecek birer Bakandan ayrı olarak Başbakan tara
fından verilen işleri görmek üzere Devlet Ba
kanları da tâyin olunabilir ve Devlet Bakanların
dan birine Başbakan yardımcısı görevi verile
bilir. 

MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı bölümlerine (15 600) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 4. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde yeniden açılan ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı bölümlere (11 000) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 5. — 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvele ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 6. — 3117 ve 3271 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

16 . VII I . 1946 
Adalet Bakanı 

M. ökmen 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N> Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
O- K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. B. Uz 

Başbakan 
B. Peker 

Millî Savunma Bakanı 
C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
E. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
Atıf İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Bakanlıklar Kuruluşu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet daireleri Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onama siyi e Bakan
lıklara ayrılır. 

Bunlara tâyin edilecek Bakanlardan ayrı 
olarak Devlet Bakanları da tâyin edilebilir. 

Devlet Bakanlarından birine Başbakan yar
dımcısı görevi verilebilir. 

MADDE 2. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3117 ve 
29 . XI .1937 tarihli ve 3271 sayılı kanunlar kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
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' — 5 — 
Hükümetin teklifine bağlı cetveUer 

[1] SAYILI CETVEL 

Başbakanlık 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

59 Hizmetliler ücreti 2 100 

Maliye Bakanlığı 

430 3827 sayılı karnın gereğin
ce satın almacak taşıtlar 
karşılığı 

1 Başbakanlık 13 500 

TOPLAM 15 600 

B. M. 

57/A 

66 
3 

[2] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

Başbakan yardımcısı ve 
Devlet Bakanları ödeneği 
Taşıt giderleri 
Başbakan yardımcısı ve 
Devlet Bakanları otomo
billeri 

Lira . 

6 000 

5 000 

TOPLAM 11 000 

[3] SAYILI CETVEL 

Başbakanlık 

Görevin çeşidi . Sayı Ücret 

Şoför 1 170 
» 2 140 

Mv*m M " >l>t> >< ' "" 
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S-Sayısı:^ 
Başbakanlık Kuruluşu hakkındaki kanuna ek kanun ta

sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/9) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Satft : 71 - 617,: 6/2088 

24 VIII .1946 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 16 . VIII . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Başbakan
lık Kuruluşu hakkındaki 4443 sayılı kanuna ek kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği ile birlikte su
nulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Devlet işlerinin en iyi şekilde görülmesi, birinci derecede ciddi bir teftişe ve teftiş neticelerinin 
sürat ve hassasiyetle takib ve tatbiknıa bağlıdır. 

Bakanların kendi dairelerine ait teftiş işleriyle yakından ilgilenmeleri bunun ilk ve en önemli 
şartı olmakla beraber Devlet teftiş cihazının her kolda iyi işleyip işlemediğinin Başbakanlığa bağ
lı Yüksek bir büro tarafından ayrıca bir teftişe ve bu işdn arasız bir takibe tâbi tutulması bir
çok hallerde büyük faydalar verecektir. 

Bu maksat için Başbakanlık kuruluş kadrosuna eklenecek bazı memurlar hakkındaki ilişik ka
nun tasamı , Hükümetin programında da temas edilen bu takibi sağlamak için hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/9 
Karar No. 5 

6 . IX . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlık kuruluşu hakkında 4443 sayılı 
kanuna ek olarak hazırlanıp Başbakanlığın 
24 . VIII . 1946 tarihli ve 6/2088 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulup Komisyonumu
za havale buyuruları kanun tasnsı Sayın Baş
bakan Recep Peker hazır olduğu halde nicele
nip görüşüldü. 

Devlet işlerinin iyi bir şekilde görülmesinin 
birinci derecede ciddi bir teftişe ve teftiş netice

lerinin sürat ve hassasiyetle takip ve tatbikma 
bağı bulunduğuna Komisyonda kanidir. 

Bakanlıkların kendi teşkilâtlarına ait yet
kileri mahfuz kalmak, aynca teftiş mahiyetinde 
bir işlemi tazammun etmemek ve ancak Devlet 
teftiş eiihazının her kolda iyi işliyebilmesini te
min edecek tedbirleri incelemek, gerek bu yolda 
ki tedbirler ve gerek Devlet teftiş cihazının işle
mesi tarzı hakkında Başbakanı devamlı bir şekil-



de aydınlatmak üzere, ^l^bakanlığa bağlı bir, 
Genel Tei'tisj Başmüşavirliği ile bir Genel Tef
tiş müşavirliği ihdası Hükümetle mutabık kalı
narak esas itibariyle faydalı ve uygun görül
müş, bu suretle Başbakanlık teşkilâtı hakkında
ki 4443 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin müs
teşarlık kısmına, birinci dereceden bir Teftiş 
Başmüşavirliği ve üçüncü dereceden bir müşavir 
ve. özel kalem müdürlüğü kısmına altıneı derece
den bir müşavirlik büro müdürü ilâvesi kabul 
edilmiştir. 

Arzedilen değişiklikle yeniden tanzim edilen 
tasarı Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Urf a îzmir 

üf. İV". Gündüzalp E. Tekeli M. Birsel 
Kâtip 
Ankara Ankara 

F, öymen C. Gölet 
Antalya Aydın 

N. E. Sümer Gl. R. Alpmarı 
Balıkesir Diyarbakır Diyarbakır 
E.Altan /. H.Tiğrel Ş.Vluğ 

Elâzığ Eskişehir Giresun 
F. Karakaya Y. Abdan M. Akkaya 

Kırşehir 
Ş. Tor gut 

Samsun 
M. A. Yörûker 

Mardin 
R Erten 

B. 

Niğde 
B. Gürsoy 

Tokad 
A. Sevengü 

Kanaatimce, Başbakanlık teşkilât kanu
nundaki kadroya bu yolda gayrikâfi bir kad
ronun ilâvesi umumi teftiş işlerinde ınatlub 
olanı neticeyi vermeğe kâfi değildir. Bununla 
beraber vazifesinin neden ibaret olduğu' henüz 
taayyün etmemiş böyle bir kadronun ne iş 
göreceği de malûm değildir. Bence matlûp 
olan bu değil bütün Bakanlıklar teftiş heyet
lerinin fevkinde ve buna bağlı ve Başbakan
lığın doğrudan doğruya emri altında bağımsız 
bir Baştetkik Müşavere Heyeti kurularak lü
zumunda ve Bakanlıklar, devair ve Umum 
Müdürlüklerin teftiş ve bunların emrinde 
bulunan müfettişlerin vermiş oldukları rapor^ 
ların ait olduğu Bakanlık ve devairce ne de
receye kadar infaz ve icra edilmiş bulundu
ğunun tetkikiyle mükellef ve bir kanunu 
mahsusla Başmüfettişlik kurulması reyinde-
yim. 

Yozgad 
Sırn tçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ba$bakanhk kuruluşu hakkındaki 4443 sayılı 
kanuna ek kanun tasarm 

MADDE 1. — Başbakanlık kuruluşu/hakkın
daki 23 . VI . 1943 tarihli ve 4443 sayılı kanuna 
bağlı cetvele ilişik cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir* 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 

Başbakan 
B. Peker 

Millî Savunma Bakanı 
C. Toy demir 

Adalet Bakanı 
M. ökjnen 
İçişleri Bakanı 
$. Sökmeneüer 

Djşişler Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim. Bakanı 
Be§at Ş> Sirer 

Maliye Bakam 
H. N- Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. E. Incedayı 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
T. B. Balta Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tanm Bakanı 
T. Coşkan F. Kurdoğlu 

lT!aştırma Bakanı Ticaret Bakam 
Ş. Koçak Atıf inan 

Çalışma Bakanı 
Dr*. S, Irmak 
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Hükümetin teklifine bağU 

OBTVÜL 

D. Görevin adı Sayı Aylık 

1 Genel Teftiş Başkanı 1 150 
3- i > » yardımcısı 1 100 
6 Büro Müdürü 1 70 

Bütçe Komisyonunun değiştirici 

CETVEL 

D. Görevin adı Sayı Aylık 

Müsteşarlık 
1 Genel Teftiş Başmüşaviri 1 150 
3 » » müşaviri 1 100 

özel kalem 
6 Müşavirlik büro müdürü 1 70 

-»ı — > ^ « 
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