
BONEM: XX CİLT : 5 tOFLAHTI : 1 

T. B. M. M. 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
» • « 

Elli dördüncü Birleşim 

28.11*1951 Çarşamba 

İçindekiler 
tayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 1200 
2. — Havale edilen kağıtlar 1200 
3. — Görüşülen işler 1201 
1. — Avrupa Ekonomik I§ Birliği Söz

leşmesi ve Marshall Yardım Plânı çerçevesi 
dâhilinde temin edilen yardımlar karşılı
ğı Türk liralarından bütçeye taallûku gere-

Sftyt* 
kenlerin bütçe hesaplarına intikâl şekli hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe 'Komisyonu 
raporu (1/153) 1201-1207 

2. — 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/77) 1207:1215, 

1215:1216,1222:1225 
4. — Sunuklar ve telgraflar 1216 

^•a» 

» , 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Brinci Oturum 
Toprak ve tskân îşleri Genel Müdürlüğü; 
Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri 

kabul olundu. 
Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Balıkesir Milletvekili Manisa Milletvekili 
S. Ytrcalı 31. Kurbanoğlu 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

1. Kirazoğlu 

İkinci Oturum 
Ulaştırma Bakanlığı; 
Devlet Demiryolları; 
Devlet Denizyolları; 
Devlet Havayolları; 
Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 

1951 yılı bütçeleri kabul olundu. 
Birleşime ara'verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Kayseri Milletvekili istanbul Milletvekili 
F. Apaydın N. Tlabar 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

31. Kurbanoğlu 

Üçüncü Oturum 
Milletlerarası Iktsadi îş Birliği Teşkilâtı hak

kındaki 5412 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair Kanun, kabul olundu. 

Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aş Ey
leri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun, 
kabul edildi. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı 

.•,*.-,# 
Kanunda değişiklik yapılmasına, 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
43 ncü maddesinin kaldırılmasına, 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiy
le tanınan ve 5330 sayılı Kanunla uzatılan yetki
nin altı ay uzatılmasına, dair olan kanunlarla 
Çay hakkındaki 3788 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren Kanun kabul olundu. 

Çalışma Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi kabul 
olundu. 

Birleşime ara verildi. 

Dördüncü Oturum 
işletmeler Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi kabul 

olundu. 
Birleşime ara/verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

31. Zeren 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Manisa Milletvekili 
M. Kurbanoğlu 

Beşinci Oturum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi, 

kabul olundu. 
Gelir Bütçesinin bölümleri ve 1951 yılı Büt

çe Kanunu tasarısının 22 maddesi kabul olunduk
tan sonra. 

28 . I I . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lan (lmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

31. Zeren 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Manisa Milletvekili 
31. Kurbanoğlu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Hukukta Yargılama Usulü hakkında 

Kanun tasarısı (1/154) (Adalet Komisyonuna); 
2. — 2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye 

intikal eden bankmotlar muadili altınların Amor
tisman Sandığına devri hakkında kanun tasarısı 
(1/155) (Bütçe Komisyonuna); 

Rapor 
3. — Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi 

ve Marghall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde te

min edilen yardımlar karşılığı Türk liraların
dan bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesap
larına intikal şekli hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/153) (Gündeme); 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mı
sır Kıraliyet Hükümeti arasında bu iki ülke bey
ninde ve daha ötesinde tarifeli hava servisleri te
sisi için yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komis
yonları raporları (1/69) (Gündeme). 



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

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul). Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Avrupa Ekonomik î§ Birliği Sözleş
mesi ve Marshal Yardım Plânı çerçevesi dahi
linde temin edilen yardımlar karşılığı Türk li
ralarından bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe 
hesaplarına intikal şekli hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/153) [1] 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, • Gündemde, Avrupa 
Ekonomik îş birliği Sözleşmesi ve Marshall 
Yardımı çerçevesi dâhilinde temin edilen yar
dımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taal
lûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal şek
li hakkında bir kanun tasarısı mevcuttur. Bu 
tasarının öncelik ve ivedilikle müzakeresini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanının 
teklifi hakkında verilmiş bir önerge var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçesini şifahen arzeylediğim ve günde

min birinci defa görüşülecek işleri arasında bu
lunan Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi 
Marshall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde te
min edilen Yardımlar karşılığı Türk Liraların
dan bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesap
larına intikal şekli hakkındaki kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporunun bugün öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan" 

BAŞKAN — Maliye Bakanının, sözlerini ve 

[1] 114 sayılı basmayazı tutanağın somunda
dır. 

tokunan önergeyi dinlediniz, mevzuubahis tasarı
nın öncelikle görüşülmesini kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Maddelere geçilmiştir. 

Bu kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi
ni kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve 
Marshall Yardım Plânı çerçevesi dahilinde te
min redilen yardımlar karşılığı Türk liraların
dan Bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe he

saplarına intikal şekli hakkında Kanun 

MADDE. 1. — 5526 sayılı Kanunla tasdik 
edilen 21 . XI . 1949 tarihli Anlaşma ve bu an
laşmada yapılmış ve yapılacak tadiller veya di
ğer Anlaşmalar gereğince Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına % 95 1er hesabına yatırılmış 
ve yatırılacak Türk liralarından Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetiyle mutabık kalınarak 
muayyen maksatlara tahsisi kararlaştırılan kı
sımların Genel ve Katma bütçeli dairelere taal
lûk edenleri bu bütçelere, Devlet Ekonomi Ku
rumları ile diğer Devlet teşekküllerine tahsisi 
kararlaştırılan miktarlarda Genel Bütçeye irat 
kaydolunur. 

Bu miktarlardan tahsis edilen maksatlar için 
ilgili bütçelere ilâveten sarfı lâzımgelenleri bu 
bütçelerde mevcut veya yeniden açılacak bölüm 
ve maddelere, Devlet Ekonomi Kurumları ile 
diğer Devlet teşekküllerinin sermayelerine mah
sup edilmek veya yardım olmak üzere verilmesi 
gerekenlerini Maliye Bakanlığı Bütçesinde mev-
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cut veya yeniden açılacak bölümlere ödenek 
kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bir sene içerisinde kaydedilen gelir ve gi
derler ertesi yıl bütçesi ile ayrı bir cetvel halin
de Büyük Millet Meclisine sunulur. 

FEEÎD MELEN (Van) — Efendim, şimdi 
huzurunuza gelen bu tasarı gece geç vakit Bütçe 
Komisyonuna gelmiş ve gece yarısı müzakere 
edilmişti. Tasarının ehemmiyeti şu noktadadır. 

Bu tasarı Hükümete Türk milletine veril
mekte olan bir parayı re'sen bütçeye ödenek 
kaydedip istediği gibi sarfetmek imkânını ver
mekte, Büyük Millet Meclisinin bütçe kontrolü 
yetkisini tamamen bertaraf etmektedir. Anaya
samıza göre Devletin âmme hizmetlerinde kullanı
lacak ödeneği ancak ve ancak Büyük Millet Mec
lisi verir. Halbuki bu tasarıya göre Hükümet bu 
türlü yardımları doğrudan doğruya, kendi iste
diği şekilde, sarfedecektir. Bunun murakabesi 
peşinen olamıyacaktır. Bütçe Komisyonunun 
tasarıya ilâve ettiği bir fıkraya göre Büyük Mil
let Meclisine bilâhara haber verilecektir. Fakat 
bu sadece malûmat vermek gibi bir şey olacan-
tır ve atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, şüp
hesiz bir şey yapmaya da imkân hâsıl olmıya-
caktır. 

Bir misal ile arzedeyim: Karşılık fonundaki 
para iki hükümet arasındaki mutabakatla sarfe-
dilecektir. Bütçe müzakerelerinde belirtildiği 
üzere göçmenlere sarfedilmek için bu fondan 
Amerikalılar 30 milyon lira vermeyi düşünmek-
telirler. Bu 30 milyonu Hükümetin tamamen 
göçmenler ihtiyacına sarfedip etmiyeceği peşinen 
malûm değildir. Eğer bu yol tutulursa faraza 
bu 30 milyonun mühim bir miktarı, iskân işleri 
idaresi binalarına mefruşatına pekâlâ sarf edi
lebilir. Bu haliyle buna hiçbir mâni yoktur, 
(Soldan: Gürültüler, «öyle şey olamaz» sesleri). 

Türk milletine ait paraların, tekrar ediyo
rum, sarfından evvel Büyük Millet Meclisinin 
mezuniyeti alınmış olması lâzımdır. Bu itibarla 
bu kanun, Anayasanın 93 ncü madlesine sara
haten aykırıdır. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar şimdi konuşan arkadaşımızın 
tarzı beyanı bendenizi söz almaya mecbur etti. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin itimadını 
haiz olan bir kabineye seyyaliyeti olan bir mev
zuda salâhiyet vermek, onun icraatını kolaylaş-
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tırmak demektir. Böyle Marshall plânı gibi 
memlekete iktisadi durumu, ekonomik ve birçok 
durumlardan faylalı olan bir mevzuu, şimdiden 
burada Meclisten salâhiyet almak suretiyle ka
bineye tevdi etmenin pratik olduğu aşikârdır. 

Son olarak şunu söyliyeyim ki, ne kabinemiz 
attır, ne de Meclisimiz Üsküdar. Bu itibarla atı 
alan Üsküdar'ı geçti tâbirini manalı ve doğru 
bulmuyorum, arkadaşlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZIIAR 
ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; bu 
mesele akşam, Bütçe Komisyonunda konuşuldu, 
Ferid Melen arkadaşımız burada mevzuubahis 
ettiği itirazi noktalarını Komisyonda da serdet-
tiler. Kendilerini tatmin ettiğimizi zannediyor
duk. Fakat meselenin bir politika mevzuu ola
rak yüksek huzurunuza getirilmesinden dolayı 
üzüntü duyduğumuzu ifade edeyim. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Arkadaşlar şunu arzedeyim ki, 14 Mayıstan 
sonra bu memleketin mukadderatına hâkim 
olan. Büyük Millet Meclisi şu veya bu şekilde 
kendi salâhiyetlerinden her hangi birisini feda 
edecek seviyede bir Meclis değildir (Soldan al
kışlar) 

Meselenin esasına gelince; Marshall Yardımı 
diye bir yardımın olduğu cümlenizin malûmu
dur. Bu Marshall yardımında karşılık (Kontr-
parti) fonları vardır. Bu paralar Merkez Ban
kasında bir hesapta blokedir. 

Tasarı, Merkez Bankasında biriken bu pa
ralardan '% 95 inin bütçeye kanalize edilmesini, 
istihdaf etmektedİT. 

Arkadaşlar, esasen 5526 numaralı Kanunla Bir
leşik Amerika Devletüerinin Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetine hibe suretiyle verdiği yardımların 
karşılığı olan ve Merkez Bankasının yüzde dok
san beş hesabında biriken Türk liralarının tah
sis şekli, 5526 numaralı Kanuna bağlı bir anlaş
ma ile tesbit edilmiştir. Yani Hükümet veya 
Meclis, bu hesapta biriken paraların şu veya 
bu şekilde sarfına salahiyetli değildir. 

Bunun ciheti tahsisleri Yüksek Mecliste ka
bul edilen bir kanunla tesbit edilmiştir. Bura
da* önümüze gelen mesele, bu ciheti tahsisi tes
bit edilen meblâğın bütçeye intikali meselesidir. 

Şöyle arzedeyim: Amerikalılarla, iktisadi 
îş Birliği Teşkilâtı arasında bu paraların nere
lere sarfedileceği bu anlaşmaya göre tesbit ve 
tâyin ederler. 

im-
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Nitekim anlaşma içerisinde bu paraların ne

reye sarfedileeeği teferruatlı olarak tesbit edil
mektedir. Meselâ Konya ile Niğde arasındaki 
yola bu paradan bir kısmının libere edilmesi, 
veyahut da filân yerdeki madenin işletilmesi 
için mutabakat hâsıl oluyor. Bu takdirde mese
le fonda toplanan ve libere edilen bu paraların 
bütçeye nasıl intikal edeceğidir. 

Devlet Maliyesi bu paraların tamamen büt
çeye girip oradan sarfedilmesini âmirdir. 

Karşılaştığımız vaziyet şudur; bu Marshall 
Plânından temin edilen paraların evvelâ bütçe
ye aktarılması, sonra da bütçe kanalından ser
vislere; hizmetlere aktarılması lâzımgelir. Bu
nun ilk nazarda hatıra gelen yolu her mutaba
kata varıldıkça bir ek ödenek kanunu ile Yük
sek Meclise hâdiseyi intikal ettirip bir taraftan 
karşılığı şu kadar lirayı Marshall Yardımı Plâ
nının % 95 fonundan libere edilen paralar ola
rak göstermek, öte taraftan da bütçenin alâkalı 
tertibine o miktar tahsisat ilâve etmektir. Tak
dir edersiniz ki, her hâdise hakkında Hüküme
tin birer ek ödenek kanuniyle huzurunuza gel
mesi Marshall Yardım Plânından beklenen ga
yenin istihsaline elverişli değildi. Bu bakım
dan, esasen ciheti tahsisi daha evvel Yüksek 
Meelisinizce tesbit edilmiş olan saha dâhilinde, 
ki bu saha enflâsyonu önliyecek istihsal sahala
rıdır, Hükümet libere edilen paraları kullan
mak salâhiyetini almaktadır. Bu bakımdan ar
kadaşımızın ileriye sürdüğü mütalâa katiyen 
varit değildir. Anayasaya uygundur. Çünkü bu 
paraların ciheti tahsisleri; (tekrar o nokta üze
rinde bilhassa duruyorum, çünkü meselenin ru
hu buradadır.) Daha evvel Yüksek Meclisinizce 
tasdik edilen 5526 numaralı Kanunla tesbit edil
miş bulunmaktadır. Hükümet, bu tesbit edilen 
çerçeve haricinde esasen paraları kullanmaya 
salahiyetli değildir. 

Arkadaşlar, şimdilik mâruzâtım bu kadardır. 
Arkadaşım bu noktaya temas ettikleri için, bu 
şekilde kendilerini cevaplandırmış oluyorum. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanımndır. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Gönül şunu isterdi: Dost Birle
şik Amerika tarafından milletimize yapılan 
böyle bir yardım mevzuunu, Maliye camiası 
içinde yetişmiş ve çalışmış olan bir muhalif ar-
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kadaş sırf küçük bir politika taktiği ve oyuitu 
için buraya intikal ettirmesin. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, bu kanaldan gelen mal ve para 
bir yardımdır, bir hibedir. Bu yardımı yapan 
dost Birleşik Amerika bu yardımın tahsis cihe
tini de Hükümetinizle beraberce kararlaştır
maktadır. Halbuki Ferid Melen tevehhüm edi
yor ki Hükümet böyle bir kanunla salâhiyet 
alacak; sonra dilediği şekilde ve istediği yer
de bu yardım tahsisatını kullanacak; böyle bir 
şey yoktur arkadaşlar. 

Merkez Bankasında birikmiş % 95 ter hesa
bındaki paralardan serbest bırakılacak kısmı 
üzerinde Birleşik Amerika'nın buradaki salahi
yetli memurlariyle Hükümet konuşmakta ve 
serbest bırakılacak olan paralar ve bu paraların 
tahsis olunacağı işler beraberce tesbit edilmek
tedir. Onun için Hükümet bu % 95 1er hesabın
da biriken paraya kendi başına dilediği gibi 
tasarruf etmek, tahsis etmek salâhiyetini haiz 
olmadığı gibi, dost Birleşik Amerika tarafın
dan, yardımın esas ruhuna hâkim olan maksat
lar için tahsis edilmesi yolunda ortaya sürüle
cek mevzuları beraberce kararlaştırmak sure
tiyle bu tahsis yapılmaktadır. Onun için arka
daşımın vehmederek veya bilerek kasten ifade 
ettiği gibi böyle bir kanun ile salâhiyet kaçırıl
ması hâdisesi yoktur. 

Sonra, bu paraların hangi mevzular için ser
best bırakıldığını hepiniz bilmektesiniz. Bu pa
ralar, Türkiye'nin iktisadi bakımdan kalkın
ması ve iktisadi bünyesinin kuvvetlenmesi için, 
yol gibi, su gibi, tarım gibi mevzulara dost 
Birleşik Amerika ile mutabık kalınmak sure
tiyle tahsis edilmektedir. Bu paralar, yardımı 
yapan dost Amerika ile birlikte mutabık ka
lınmak suretiyle serbest bırakıldığına göre ya
pılacak şey, bir kanunla salâhiyet alarak bu 
paraları, bir taraftan bütçeye irat, öteki ta
raftan da masraf kaydetmek şeklindedir. Bun
dan başka yapılacak bir şey yoktur. Ferit 
Melen arkadaşımın vehmettiği gibi, salâhiyet, 
tahsisat kaçırma diye bir şey bahis mevzuu de
ğildir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Ferit Melen, Van Milletvekili. 
FERİT MELEN (Van) — Efendim, mesele

leri hakiki yatağından çıkarmamak lâzımdır. 
Amerikalılar bize bir yardım yapmaktadır. 
Burada asıl mesele, bu yardımın mevzuatımıza 
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gore kullanılma şeklinin tâyinidir. Bunun için 
Hükümet bizden bir yetki istiyor. Amerikalı
larla mutabık kalındığı şekilde sarfına dair 
bizden mezuniyet istenmektedir. Hükümet bu 
yetkiye dayanarak bir taraftan bu parayı va
ridat kaydedecek, diğer taraftan mevcut fasıl
lara istediği ilâveyi yapacaktır. Yahut da ye
niden fasıl açarak oraya ödenek kaydedecek
tir. Hükümet bu parayı, istediğim gibi sarfe-
deyim, noktai nazarındadır. Bendeniz saraha
ten dedim -ki; Türknye Cumhuriyeti Devleti 
bir bütçe ile idare edilir. Hükümetin ve ida
relerin kullandıkları tahsisatı millet adına Bü
yük Millet Meclisi verir. Binaenaleyh kayna
ğı ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin bun
ların mahalli sarfını behemehal Büyük Millet 
Meclisi tâyin edecektir, millet adına o yetkili-

"dir. Bundan başka bir makam yoktur. îfade 
etmek istediğim nokta budur. 

ABlDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Kendi 
adınıza mı konuşuyorsunuz? 

FERİT MELEN (Devamla) — Kendi adıma 
konuşuyorum. Çünkü bunu Grup meselesi yap r 

maya da vakit kalmadı, maalesef geceyarısı 
geldi. Bu kadar mühim bir kanunun geceyarı
sı gelmesini pek anlıyamadım. 

Bir misalle tekrar arzedeyim: Amerika mis-
yoniyle bir esasta mutabık kalınır, göçmen işi 
için 30 milyon verilecek, denilir. Göçmenlere 
tahsis edilecek olan bu paranın hangi işlere 
harcanması lâzımdır? Tarım Bakanı, -bu pa
ra ile göçmen işlerinde çalışacak memurlara 
otomobil alacağım, diyebilir. Eğer bu, Yüksek 
Meclise gelirse Yüksek Meclis bu paranın oto
mobilde kullanılmasına razı olmıyabilir. (Sol
dan gürültüler). Eğer dinlemek lûtfunda bulu
nur, fikir beyanına imkân verirseniz düşünce
lerimi arzederim. Aksi takdirde karar sizindir, 
istediğiniz yetkiyi verirsiniz, her şey olabilir. 

Bir noktayı daha arzedeyim; sayın mes-
leştaşım Maliye Bakanı beni politika yapmak
la itham ettiler, daha evvel başka bir Baka
nın da ifade ettikleri gibi, biz politika haya
tına yeni atıldık, henüz toyuz, bu işleri başara
mayız. (Sağdan alkışlar). 

SUAD HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, tetkik ettiğimiz mevzu-
daki malî vaziyet, malî mevzuatımız hakkında 
hüküm koyan Anayasamızın derpiş ettiği millî 
ve normal gelirlerden değildir. 

Î..İÖBİ Ö : 1 
Marshall Plânından «temin edilen fayda, ev

velâ muvakkat ve nihayet sarf ve idare şekil
leri karşılıklı anlaşmalarla mümkün olan bir 
vaziyet arzeder. Binaenaleyh burada Meclisin 
malî murakabesini alâkadar eden millî gelir
lerden istihsal edilmiş ve yekûnun sarfı mevzuu-
bahis değildir. Eğer bunun aksini düşünecek 
olursak o takdirde Meclisin Anayasa esasların
dan olan bir «Delegation de pouvoir» müessese
si mevzuubahis olur ki, Büyük Millet Meclisi
nin muhtelif devrelerinde bu salâhiyetin icra 
organına gerektiğinde verildiğini görürüz. Ha
len yaşamakta olan Millî Korunma Kanunu da, 
Büyük Millet Meclisinde uzun münakaşalar
dan sonra icra kuvvetine bir (Delegation de 
pouvoir) verildiğinin ifadesidir. 

Ben şunu temenni ederim: Malî ıslahat ve 
reform üzerinde durulup görüşüldüğü bu bütçe 
müzakereleri neticesinde ,ileride toplu tahsisat
ları dahi icra uzvuna vermek yoluna gidelim. 
Yoksa arkadaşım Ferid Melen'in dediği gibi: 
icra uzvunu, malî reformları daima örseliyecek 
şekilde binlerce faslı bütçe içinde görmek ve 
mesuliyet taşıyan insanların, kendilerine ema
net edilen yüz milyonlarca lirayı sarf salâhiye
tini ve hizmetini sakatlaştırmak, hattâ kötüye 
kullanmak neticelerini teşvik etmek, malî ahlâk 
reformu ile de telif edilemez. Toplu tahsisatı 
yerinde, verimli kullanmak, fasıllara bağlanmış 
parayı kötü kullanmaktan çok daha iyidir. 

öbür taraftan, icra uzvunun malî mesuliye
tini bize kanunun verdiği müesseselrle (Siyasi 
ve malî mesuliyet) kontrol etmeliyiz. Binaena
leyh Anayasaya muhalif bir vaziyet görmüyo
rum. Çünkü millî ve normal gelir mevzuubahis 
değildir. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Enver Adakan. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ENVER 

ADAKAN (istanbul) — Sayın arkadaşlar, me
sele basit bir kanun mevzuu gibi huzurunuza 
ıgelmişse de Ferid Melen arkadaşımızın bu kür
süden ifade etmiş olduğu fikirler karşısında 
derin bir zihniyet aykırılığının ifadesidir. 

Arkadaşlark, Marshall Yardımı, demirper
deye karşı cephe almış demokrasi hatlarında 
bulunan milletlerin kalkınmasına tahsis edil
miş bir yardımdır. Bu yardım 2 - 3 seneden 
beri devam ettiği halde maalesef bu yardım
dan en az istifade etmiş olan millet, en lâyıkı 
olmasına rağmen, Türk Milleti olmuştur. (Sol-
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dan bravo sesleri, alkışlar). Bunun sebeplerini 
şimdi şu kürsüden izhar edilmiş olan görüşün 
veyahut da dar zihniyetin hudutları içinde ara
mak lâzımdır. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar, benim kısa tetkiklerimle de gö
rebildiğim rakamlar şudur: ingiltere'de beher 
nüfus başına 1950 senesi 1 Temuzuna kadar ya
pılmış olan yardımlardan 120 dolar isabet et
mektedir. Avusturya, italya, Holanda, Yuna
nistan ve Danimarka 'ya yapılmış olan yardım
larda nüfus başına 45 ilâ 55 dolar isabet et
mektedir. Bizim memlekette ise nüfus başına 
ancak 4,2 dolar isabet ediyor. 

Arkadaşlar; vaktinizi izaa etmemek için bu 
hususta daha fazla malûmat vermek istemi
yorum. Fakat bu nispetlerin aleyhimize olarak 
böyle düşük olmasının sebeplerini şimdi size 
Ferid Melen arkadaşımızın noktai nazarını bir 
az tahlil etmekle gayet basit bir şekilde anlat
mış bulunacağım kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; bu yüzde 95 1er denilen mik
tar Marshall Yardımından memlekete ithal edil
mekte bulunan makineler ve diğer malzeme 
karşılığı olarak Türkiye'deki Türk vatandaşla
rının ve müesseselerinin Merkez Bankasına ya
tırdıkları Türk parası karşılığıdır. 

Yani meselâ bir traktör Amerika'dan geli
yor, buna karşılık olarak Türkiye'den döviz 
çıkmıyor ve fakat karşılığı olan traktörün tu
tarı Merkez Bankasına taksit şeklinde veya 
tesbit edilen talimatname dahilinde yatırılı
yor. Bu yatırılan paraların yüzde 5 i burada 
bulunan Amerikan heyetinin masraflarına kar
şılık olarak sarfediliyor ve yüzde 95 i bloke 
Ediliyor. Bu yüzde 95, Türk Hükümeti ile 
Amerikan Yardımlaşma Heyetinin müştereken 
müdavelei efkâr ederek tesbit edeceği, mem
leketin iktisaden kalkınmasına yarıyabilecek 
ve lüzum görülecek yerlere tahsis edilmektedir. 
Mevzuubahis olan kanun bu yüzde 95 lerin ne 
şekilde Türk Hükümetine maledileceği merke
zindedir. Amerikalılarla Türk Hükümeti ko
nuşacak ve bu yüzde 95 lerin hangi mevzular
da ele alınıp memleketin kalkınmasına yarıya -
cağı hakkmcla müştereken karar verilecek ve 
bu suretle o miktar bu bloke edilmiş olan yü?-
de 95 lerden serbest bırakılacaktır. Bu vaziye
te göre Büyük Millet Meclisinin murakabe ve 
tahsis lüzumunu icabettireeek bir mevzu mahi-
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yetinde telâkki etmek ve bunu Anayasa hü
kümlerine aykırı addetmek, işte arzetmek is
tediğim zihniyetin kötü bir tecellisidir. 

•Amerikalılar- diyor ki: Siz eğer liman yapar
sanız, eğer bataklıkları kurutursanız,- filan yer
den filan yere kadar yol yaparsanız, bu yüzde 
95 fonundan şu miktar parayı serbest bırakma
ya taraftarız. Aksi takdirde Ferid Melen arka
daşımızın burada söylediği iskân Umum Mü
dürlüğünün lüks eşyasına sarfedilecek parayı 
vermemek salâhiyetini Amerikalılar kendi elle
rinde tutmak istiyorlar. 

Amerikalıların, yalnız Türkiye için değil, 
bütün 18 Avrupa Demokrat Devleti için tatbik 
edegelmekte oldukları vaziyet ve Marsh al yar
dımından yaptıkları kalkınma yardımları bu 
merkezdedir. 

Anayasamıza mgugayereti cihetine gelince: 
bu, bir teberru ve hibe mahiyetinde olan meba-
liğin sarfını halâ alelade vergilerin sarfı gibi 
telâkki etmek doğru1 değildir. Bu yardımı ancak 
Büyük Millet Meclisinin tahsis edebileceğini söy
lemek, gerek maliyeci ve gerekse hukukçu arka
daşlarımızın gayet iyi kıymetlendirecekleri men
fi bir zihniyettir. (Bravo sesleri ve sürekli al
kışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMtN 
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar; arkadaşlarımızın verdikleri geniş izahatla 
mesele tavazzuh etmiştir. Hassasiyet gösterdiği
niz mevzu, bedava gelecek pranm sarfı üzerin
de tereddütlerdir. Yegâne istinat ettirilmek is
tenilen mühim nokta, bu masrafların Yüksek 
Meclisin murakabesinden uzak kalacağı keyfi
yetidir. 

Bu paraların ciheti tahsisini tek taraflı ola
rak tâyin ve istimal etmek iktidarında olmadı
ğımız, verilen izahlardan anlaşılmıştır. Kaldı ki, 
tesbit edilen şekle göre sarfedilecek olan paralar, 
ciheti tahsisleriyle sarf cihetleri ertesi senenin 
bütçesine ekli, mufassal cetvellerle Meclise su
nulmak suretiyle murakabe edilecektir. Masraf
ların istimalinde her hangi bir aksaklık görül
düğü takdirde, Hükümete lâzımgelen ihtarda 
bulunulmak ve kendisini daha isabetli yollara 
sevketmek imkânı her zaman elimizdedir. Onun 
için vaziyette en ufacık bir tereddüdü icabetti
recek bir cihet yoktur. Beyhude vakit kaybedi
yoruz. (Alk'şlar). 
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BAŞKAN — Maliye Bakanı Hasan Polat-

kan. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —Arkadaşlarımızın ifade ettiği gi
bi, vaziyet gerçi tamamen tavazzuh etti amma 
yalnnz Ferid Melen arkadaşımız için tavazzuh 
etmedi. Tabiî kendileri diledikleri kanaati taşı
makta -serbesttirler. Yalnız Ferid Melen arka
daşımız kasten soruyorlar, Tarım Bakanlığı ya bu 
paralarla otomobil alırsa? 

Burada konuşan arkadaşlarımızın hepsi tara
fından ifade edildi. Hükümetiniz, yalnız başına 
bu parayı dilediği maksada tahsis etme yetkisini 
haiz değildir. Eğer hakikaten Tarım Bakanlığına 
otomobil alınmak lâzımgeliyorsa ve Amerika Hü
kümeti bu yardımı yaparken malî istikrarı ve 
iktisadi kalkınmayı temin bakımından bunu lü
zumlu görüyorsa bu yardım elbette ki otomobile 
de tahsis edilebilecektir. Vermiş oldukları misal 
üzerine arzedeyim ki, Tarım Bakanı arkadaşımız 
bu % 95 1er hesabındaki paralardan dilediği 
miktarda serbest bıraktırarak dilediği işe tah
sis etmek, harcamak, dilediği şeyi satmalmak 
hakkını haiz değildir. Bu, beraberce kararlaştı
rılacak, nereye ve neye tahsis edileceği tesbit 
edilecek, Amerika'nın yapmakta olduğu yardı
mın esas maksadını teşkil eden malî istikrar ve 
iktisadı emniyet bakımından lüzum ve zaruret 
görülecek işlere müştereken tahsis edilecektir. 

Ferid Melen arkadaşımız mütemadiyen mu
rakabe, üzerinde duruyorlar. Arkadaşlar, Ana
yasa der ki, Devlet emvali bütçe dışı sarfedile-
mez. Burada bütçe dışı sarfiyat yoktur. Bilâkis 
bu tahsisleri bütçenin içine almak, istiyoruz. 
Bütçeye bir taraftan masraf, diğer taraftan ge
lir kaydetmek istiyoruz. 

ikincisi; Muhasebei Umumiye Kanununun 
55 nci maddesinde buna müşabih bir nokta da 
vardır. Yapılacak iane ve teberruları, Maliye 
Bakanı bütçeye irat ve masraf kaydetmeye yet
kilidir. Biz şimdi bunu Bakanlar Kuruluna bı
rakıyoruz. 

Üçüncüsü; bütün bu sarfiyat Sayıştaym vi
ze ve murakabesinden geçecektir. 

Dördüncüsü; hesabı katî kanunları yüksek 
heyetinize gelecektir. 

Beşincisi de, şimdi okunmuş olan kanunun 
kanunda, birinci maddesinin sonuncu fıkrasın
da, bir sene içinde kaydedilen gelir ve giderler 
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ertesi yıl bütçesiyle ayrı bir cetvel halinde 
B. M. Meclisine sunulur, denilmek suretiyle 
Yüksek Meclisin ıttılaına arzedileceği bildiril
mektedir. 

Ferid Melen arkadaşımız eğer bunlardan da
ha başka bir murakabe arıyorlarsa bu, arkadaşı
mın ancak hayalinde yaşıyabilir. 

BAŞKAN — Salamon Adato, (istanbul) 
(Kâfi sesleri) 

SALAMON ADATO (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, Marshall plânı yolu ile memle
ketimize gelen paranın sarfı cihetiyle Ferid Me
len arkadaşımızdan ziyade Amerikan mükellefi 
alâkadardır. Çünkü bu parayı veren Amerikan 
mükellefidir. Bu itibarladır ki; Marshall plâ
nından bâzı memleketlere gönderilen paraların 
ne suretle sarfelildiği hususunda, raporlar gön
dermek suretiyle, Amerikan mükelleflerini, 
Amerikan heyetleri muntazaman tenvir etmekte
dirler. Bu paraların ciheti sarfı üzerinde her
halde Türk Hükümeti kadar Amerikan Hükü
meti de alâkadardır, sahibi salâhiyet de daha zi
yade kendisidir. Bu Marshall plânının işleme
sine imkân vermek «cin her iki Hükümetin mu
tabakatının husulü lâzımdır. 

Eğer, Ferid Melen arkadaşımızın arzu ettikleri 
veçhile evvelâ bu masrafları tesbit, bütçeye ithal 
ve Yüksek Meclisin tasvibine arzetmek yolunda 
gidilecek olsaydı, Marshall plânından beklenilen 
fayda fevt olacaktı. Bu itibarla bu geliri Millî 
gelir olarak telâkki etmek malî bakımdan büyük 
bir hatadır. Bendeniz hukukçu olduğum halde 
bu hatanın ağırlığını idrak ettiğimden dolayı 
Ferid Melen arkadaşımız beni affetsin. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, mal-
deyi aynen tasvibinize arzediyorum kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince öde
nek kaydedilen mebaliğden yılı içinde sarfedil-
miyen kısmı, aynı hizmetlere tahsis olunmak 
üzere ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve mev
cut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Büyük çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

2. — 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarnm ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/77) 

BAŞKAN — Bütçe Kanunu tasarısının 21 
nci maddesi dün komisyona iade edilmişti, Büt
çe Komisyonuna söz veriyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, hesabı ka
tiye alınmış olan 1944 Malî senesi nihayetine ka
dar olan fazlalık ve noksanlıkların mahsubunu^ 
istihdaf eden bu mevzuu ayrıca bir kanun haline 
getirmek için bu maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu sözcüsünün 
izahatı dâhilinde 21 nci maddenin Bütçe Kanu
nu tasarısından çıkarılmasını tasvip buyuranlar.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Efendim, bilindiği üzere İçtüzük gereğince 
Mtçenin tümü hakkında bir aleyhte bir leh
te ve bir de üzerinde konuşmak istiyenlere 
söz verilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu adına Cemal Eyüboğlu aleyhte konuş
mak için söz almıştır, kendilerine söz veriyorum 
buyurun. 

CEMAL EYÜBOĞLU (Trabzon) — Sayın ar
kadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupunun 1951 yılı Bütçesi üzerindeki görüş ve 
tenkidlerini ilk görüşmeler sırasında yüksek ıttı
laınıza arzetmiştik. 
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Bütçenin tümü yüksek oyunuza sunulduğu 

şu anda dâhi, bu görüşlerimizi muhafaza etmek
te olduğumuzu söylemek mecburiyetindeyiz. 

Bütçe müzakereleri sırasındaki münakaşalar ve 
Ekonomi Bakanının beyanatı, Hükümetin Tem
muzdan beri külliyen değişen şartlara göre ayar
lanmış vazıh ve kararlı bir iktisadi politikaya sa
hip olmadığı yolundaki görüşümüzü teyit et
miştir. 

Yaz aylarından beri dünyanın her tarafında 
millî savunma tedbirleri ile birlikte ve ayni önem
le millî ekonomi sahasında çeşitli tedbirler alı
nırken,, Hükümetimiz bilhassa böyle zamanlarda 
Devlete düşen murakabe ve nazımlık vazifesine 
bigâne kalmış, halen de bigâne kalmaktadır. 

En zaruri maddelere de şâmil olmak üzere 
eşya fiyatlarının mütemadiyen yükselmesi, ha
yat pahalılığını artırmakta, dar ve değişmez ge
lirli vatandaşların geçimini güçleştirmektedir. 
Bütçe konuşmalarında önemle üzerinde durdu
ğumuz bu konulara Hükümet tatminkâr cevap
lar vermemiştir. 

Sayın arkadaşlarım, evvelce de işaret ettiği
miz gibi bütçe giderlerinin dağılışında isabetsiz
likler vardır. 

ödeneklerin, bilhassa konjonktüre karşı hassas 
olan ödeneklerin, ihtiyacı tamamen karşılayaca
ğına muhakkak nazariyle bakmaya imkân yoktur. 

Günün başta gelen göçmen işleri de bütçeye 
aksettirilmemiştir. 

Gelir tahminleri mûtut usuller dışında ta
mamen takdire dayanan bir usulle yapılmıştır. 
Bu tahminlerin tahakkuk etmesine muhakkak 
nazariyle bakılamaz. Tahminlerin tahakkuk 
etmemesi halinde ise bütçe açığı bu yüzden de 
bir miktar daha artacaktır. 

Bütçenin görünen açıkları katma bütçelerle 
birlikte 352 milyon liradır. Buna görürımiyen 
açıkları da katmak lâzımdır. Açık için göste
rilen karşılıklar hakkında yapılan beyanları 
da emniyet verici ve tatmin edici bulmadık. 

Avrupa Tediye Birliğinde memleketimize 
açılan 25 milyon dolarlık krediden bu yıl ne 
miktarının bütçeye intikal ettirilebileceği meç
huldür. 

Amerikan iktisadi yardımının bütçe açığı
na kapatılacak kısmı hakkında da, şu anda 
bile, sarih bir fikrimiz yoktur. 

Açığın ne kadarının iç istikrazla kapatıla-
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eagı, -bu istikrazın hangi şartlarla ve nerele
re plase edileceği de malûm değildir. 

Görünmiyen açıkların ne suretle karşılana
cağı ise ayrı bir mesele olarak ortada durmak
tadır. 

Bu suretle Bütçe üzerindeki görüşlerimizi 
bir kere daha yüksek huzurunuza ana hatla-
riyle arzetmiş oluyoruz. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Demokrat Parti Meclis 
Grupü adına Fethi Çelikbaş'mdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; C. H. Partisi Meclis Grupu adına 
benden evvel konuşan sözcü arkadaşın bu sı
rada ortaya attığı fikirleri, Bütçe hakkında
ki görüşlerimizi izah ederken cevaplandıraca
ğım. 

Bundan daha evvel memleketimizin verimli 
bir çalışma devresine girebilmesi için muhte 
rem ekseriyet muhalefetinin çalışma tarzı husu
sundaki görüşümüzü açıklamak istiyoruz. 

Malî murakabenin geniş bir şekilde cereya
nına mevzu teşkil eden bütçe müzakereleri, ale-
lûmum her tarafta, zaman zaman sert tartışma
lara ve acı tenkidlere mevzu teşkil etmektedir. 
Bu vaziyeti tabiî karşılamak icabeder. Bu iti
barla muhalefetin Bütçe vesilesi ile vâki beyan
larını serinkanlılıkla karşılamak ve bütçe açı
ğını henüz kendilerinin dahi tesbit edemedi
ği, bâzı ahvalde milyara yaklaştırdıkları mü
balâğalı tenkidlerini hoş görmek mevkiinde bu
lunduğumuzu takdir etmekteyiz. 

Fakat muhalefetin murakabe ve tenkid hak
kında memleketimiz şartlarından ileri gelen bir 
hususiyeti olduğunu da huzurunuzda tebarüz et
tirmek isteriz. 

Tek parti sisteminden çok partili rejime geç
tikten sonra, siyasi hayatımızda, eski iktida
rın yarattığı zorluklar dolayısı ile maalesef nor
mal demokrasi hayatının seyretmediği bir vakı
adır, 

Demokrat Parti kuruluşundan itibaren eski 
iktidar mensupları veyahut mesul Hükümet 
adamları tarafından sistemli olarak türlü it
hamlara ve çeşitli tariz ve hükümlere hedef it
tihaz olunmaktan geri kalınmamıştır. Herkesçe 
malûm bir vakıadır ki, memleketimizde iktidar 
değişikliği demokrasiler için mûtat olan nor
mal bir siyasi mücadele ile vukubulmamıştır. 
İşte tek başına bu tarihî vaka bile C. H. Par-
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tisi muhalefetine, elyevm takip etmekte olduğu 
siyasetten farklı bir siyaset takip etmeyi icbar 
eylemektedir. Bugün muhalefet olarak C, H. 
Partisinin vaktiyle çok partili devrede bilerek 
veya bilmiyerek işlediği ağır hataları düşüne
rek mutedil bir yol tutması muvafık değil mi
dir? 

İktidara mütemadiyen tesamuh tavsiye eden, 
müsamahakâr olunuz, müsamahakâr olunuz ik
tidar mevkii müsamahakâr olmayı icabeder di
ye söyliyen muhaliflerimiz, yakın mazide maa
lesef kendilerinin sebebiyet verdiği hazin hâdi
seleri nazarı itibara alarak bugün kendi vazi
yet ve vazifesini tâyin etmişler midir? 

Arkadaşlar, hepimiz insanız, insan olmak 
itibariyle sadece etten ve kemikten ibaret de
ğildir. Hepimizin hislerimiz ve sinirlerimiz var. 
Bugün bizim saflarımızda, Millî Hâkimiyetin 
tecelliyetgâhı olan bu Yüksek Mecliste, eski ik
tidarın tazyiklerine göğüs germiş, tevkif oluna-

>* rak hürriyetinden mahrum edilmiş, siyasi mü
cadele yolunda hüküm giymiş, hapishanelerde 
yatmış arkadaşlarımız mevcuttur. 

Bu vaziyet dâhilinde O. H. P. muhalefetinin 
burada Yüksek Meclis önünde daha ölçülü ve 
itidalli ve asla tahripkâr olmıyan bir çalışma 
tarzı takip etmesi; her zaman hürmetle dinle
meye amade olduğumuz tenkidlerin daha mu
tedil ve insaflı bir eda ile ileri sürmesi daha mu
vafık değil midir? Sözlerimizin yanlış anlaşıl
maması için derhal ifade edelim ki, bu, ısmar
lama muhalefet istemek değildir. Bu ısmarla
ma muhalefetin ne olduğunu arkadaşlarımız, 
müstakil grup mevzuunda daha iyi takdir eder
ler. Bizim bugün muhalefetten beklediğimiz, da
da insaflı, daha itidalli ve her halde salim bir 
demokrasi nizamına kavuşabilmek için daha 
yapıcı bir muhalefet ve murakabe vazifesini 
yapmaya başlamasından ibarettir. Şimdi bütçe 
müzakereleri esnasmd cereyan - etmiş olan bü
tün münakaşalarda soruyoruz ve öğrenmek isti
yoruz ki, yapıcı olarak ne teklif edilmiştir? 

Bâzı arkadaşlar, bütçenin açığını 300 küsur 
milyona, bir kısmı 500 küsur ve nihayet bir kıs
mı da 900 küsur milyona iblâğ ederken, yıllar
dan beri müzminleştiğini Bütçe Komisyonu ra
porunda ifade ettiğimiz memleketimiz bütçe 
açıkları karşısında, alınması lâzimgelen isabetli 
tedbirlerin ne olduğu hakkında bir mütalâa ileri 
sürülmüş müdür? Bir taraftan hizmet erbabına1 
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tatbik edilmesi; gereken ve dün Muhterem Hey
etinizin kabul buyurduğu Gelir Vergisinin tat
bikini, nümayişkâr- bir eda ile, sanki bu tatbik 
keyfiyeti kendileri tarafından istenmişçesine 
ileri sürerlerken, bu tatbikatın karşısında zu
huru muhtemel fazla açığın ne ile karşılanıla-
cağı hakkında en ufak bir fikir ve mütalâa ileri 
sürmüşler' midir? 

Bizim muhalefetten beklediğimiz, nihayet 
kendi görüşlerine, kendi ifadelerine göre ikti
darı mücerret bir çıkmaza sokmuş olmak iddia
sını ortaya atmak değildir. Eğer bu çıkmazı 
görmüşlerse çıkar yolun nerede olduğunu gös
termek' muhalefetin vazifesidir. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun 
raporunda da uzun boylu izah edildiği veçhile, 
memleketimizde, bütün dünya memleketlerinde 
olduğu, gibi Kore ihtilâfından sonra iktisadi şart
lar ve ona muvazi olarak malî ve bâzı ahvalde 
nakdî şartlar değişmiştir. Bu bir vakıadır. 

Fakat arkadaşlar, iktisadi ve malî mevzular
da, insanlığın bugün sihirbaz olduğuna, iktisadi 
ve malî mevzularda mucize yaratmak keyfiye
tinin bugün bir hakikat olduğuna rastlanmamış
tır. Eğer bugün hâlâ bu millet hayat pahalılığı 
çekiyor ve bu memleketin bütçesi hâlâ açıkla 
kapanıyorsa bunlar, yıllardan beri takip edilen 
sakim iktisadi ve malî politikanın ancak netice
leri olarak gösterilebilir. (Alkışlar) 

Takdir etmek gerekir ki, iktisadi ve malî po
litika^ jhugünden yarma netice almaya elverişli 
olan bir çalışma sahası değildir. İktisatta, ma
liyede ancak uzun vâdelerle yapılan çalışmalar 
sonunda müspet ve verimli sonuçlar alınabil
mektedir. Bu itibarla iktidara geldiğimizde, 
seçim beyannamemizle millete taahhüt ettiğimiz 
esasları yerine getirmeyi vazife bilen Hükümet; 
44 milyon lira gibi mühim bir varidata göz yu
marak hayatı ncuzlatmak mevzuunda cesaretli 
bir adım atmştı. Fakat iktisadi ve malî vâkılar 
mücerret bir âlemde cereyan etmemektedir. Her 
millet ekonomisi diğer milletler iktisatlariyle 
münasebet halinde bulunmaktadır. Bu itibarla 
dünya ahvalinin millî iktisadımıza tesir icra et
mesi tabiîdir ve bugün Kore'de başlıyaıı harb 
neticesinde fiyatlar bâzı sahalarda 7rükselme-
ye başlamıştır. Fakat bu-yükseliş arkadaş
larımızın ifade ettikleri veçhile bütün iktisadi 
sahaya sirayet etmiş değilken, bunu böyle mü-
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, balâğalandırarak ifade etmek doğru değildir ve 
I hattâ zararlıdır. Unutmamak lâzımgelir ki, 

»Hükümet muhtelif vesilelerle, harb ekonomisi 
icaplarına matuf bir çalışma programını ele al
dığını ve bunu peyderpey tatbik sahasına isal 
edeceğini ifade etmiştir. Memleketin iktisadi 
bünyesi, malî imkânları iyice tetkik edilmeden 
sadece tedbir alınıyormuş dedirtmek için ya
pılan teşebbüsler iyi neticeler verememektedir. 
Bu ikinci Dünya Harbinde memleketimizde tat
bik edilen harb ekonomisiyle aşikâr olmuştur. 
(Bravo sesleri) Bu itibarla pahalılık mevzuun
da Hükümetin, memleketin bünyesini iyice tet
kik ederek memlekette tatbik edildiğinde mu
vaffakiyet sağlıyacak tedbirleri düşünüp taşı
narak 'aldıktan sonra icraata geçmesinde ancak 
isabet vardır arkadaşlar. 

İkinci olarak, arkadaşımız, bütçenin tanzi
minde tahsisin, bilhassa konjonktürün hassas 
olduğu mevzularda kâfi olmaması endişesini iz
har ettiler. Arkadaşlar, bu mevzu bütçe müza
kerelerinde komisyonda uzun boylu ortaya atıl
mış, ve hizmetlerin yükselen fiyatlara rağmen 
aynı tahsisatla karşılanması, hususu, idarenin 
her kademesinde çalışacaklara bir talimat, ta
sarrufa riayet etme bakımından bîr direktif ola
rak telâkki edilmiştir. Bu sebepledir ki bu mev
zuda Hükümetin önümüzdeki bütçe yılı içinde 
mümkün olduğu kadar fazla bir tahsisat talep 
etmiyecek şekilde idarede, kırtasiyede ve sairede 
gerekli tedbirleri alacağını ümit ediyorum. Bu 
sebepledir ki, muhalif arkadaşlarımızın çok en
dişeli bir tavır takınarak memlekette, bütçe 
açığını göründüğünden de fazla olacağı yolunda 
şüphe tevlit edecek şekilde konuşmaları, bilmiyo
rum. yapıcılık zihniyeti ve müspet muhalefetle 
ne dereceye kadar kabili teliftir. 

Nihayet bütçenin samimiyetiyle alâkalı olan 
hususta kendilerine hatırlatmak muvafık olur ki, 
geçen yıl muhtelif vesilelerle huzurunuzda ifa
de edildiği veçhile, Devlet Demiryolları tahsi-
satında, bile bile kömür mubayaası için. noksan 
ödenek kabul edilmiştir. Bugün bizim bütçe
mizde bilerek böyle noksan bir ödenek kabul edil
diği hususunda, kendilerinin bir mütalâaları
na şahit olunmuştur. 

Bir de varidat tahminlerinin tahakkuku 
mevzuunda da endişeli olduklarını ifade ettiler. 
Henüz, memleketimizde, esefle kaydetmek lâ
zımgelir ki, maliyemiz bu memleketin iktisadi 
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gidişine ayak uyduramadığı, memleketin ikti
sadi imkânları ile mütenazır bir çalışma siste
mi 'kuramadığı için bu mevzuda sureti katiye-
de bir mütalâa beyan etmek mümkün değildir. 
Yalnız Bütçe Komisyonu raporunda esas itti
haz edilmiş olur. 

Konjonktür vaziyeti dolayısiyle. bir nokta
yı hatırlatmak isteriz ki, yabancı memleketler
de konjonktürün % 35 nispetinde yükseldiği 
sıralarda teklif edilen vergi % 100 artmakta
dır. Eğer memleketimizde vaktiyle kendileri
nin kurmuş olduğu malî sistemde bu etüdleri 
yapmak imkânı mevcut olsaydı şu veya bu şe
kilde sarih bir rakamla ortaya çıkmak kabil 
olabilirdi. Maalesef bu imkân eski devirlerde 
bu ilmî çalışma yapılmamış olması dolayısiyle, 
bugün elimizde mevcut değildir. Bunun ku
suru bize değil, her halde kendilerine raci ol
mak lâzımdır. 

Nihayet arkadaşlar; bütçe açığından bah
sedildi. Derhal ifade edeyim ki, iktidarımız, 
ilk bütçesinde, bütçenin açık olduğunu ifade 
edecek bir fazilet göstermiş bulunmaktadır. 
Malî tarihimizi tetkik edenler ıstırapla ve 
elemle göreceklerdir ki, para kıymetinin müte
madiyen kaybolduğu, bütçenin mütemadiyen 
açıkla kapandığı devirlerde burada hillet hu-
zunda Maliye Bakanları denk bütçe ve düzgün 
ödeme esaslarından bahsetmişlerdir. (Soldan, 
alkışlar). 

Hattâ geçen yıl dahi, yine üzülerek kaydet
mek lâzımgelir ki, Hükümetin esbabı mucibe ge
rekçesinde, (envestismanlara ayrılan paralar do
layısiyle, bütçenin bir açık verdiğini kabul et
mek pek de isabetli olmaz) diye garip bir telâk
ki ortaya atmışlardır. Biz bu bütçede envestis-
man kısmına daha geniş bir yer ayırmış bulun
mamıza rağmen, nihayet millet huzurunda fazi
let göstererek, bütçe açığını sarih bir ifade ile 
tesbit etmiş ve bunu millet huzurunda ifadeden 
çekinmemişizdir. 

Bütçe açığının kapatılması hususuna gelince; 
bunun için İkinci Dünya harbinden sonra bir
çok memleketlerde bütçe açığının Marshll yardı
mı ile kapatılmasına çalışılması mûtad hale gel
miştir, 

Nihayet bütçe, kabul etmek gerekir ki, bir 
memleketin iktisadi ve malî hayatına tesir •etti
ği gibi memleketin iktisadi ve malî hayatının bir 
neticesi ve muhassalasıdır. 
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İktisadi ve malî hayatı bu kadar cılızlaşan 
bir memleketin bütçesinin Marshall yardımiyle 
tavzinini kabul etmekte şaşılacak bir nokta ara
mak sadece samimiyetsizliktir. 

Nihayet bütçe açığının kapatılması hususun
da muhtelif kalemler üzerinde duralmuştur. 

Arkadaşlar, açığın kapatılmasında evvelâ Av
rupa Tediye Birliğinden 25 milyon liralık ala
caklı hesap gelmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin insiyatifiyle 
Avrupa devletleri arasında çok taraflı müba
dele sistemi tesisine çalışılırken muhtelif mem
leketlerin iktisadi ve malî imkânları tetkik edil
miş, iktisadi ve malî vaziyeti zayıf olan memle
ketlere ve bu arada memleketmize, gayet doğru 
olarak, böyle bir kredi tanınmıştır. Bu kredinin 
tanınması dahi yabancı memleketlerde bizim 
memleketimizin iktisadi za'fınm bir tesbiti de
mektir. Bu itibarla bunun kullanılmasında ar
kadaşlar kadar endişeye ve telâşa yer vermemek 
lâzımgelir. Hattâ temenni etmek gerekir ki, bu 
kredi hesabı mümkün olduğu kadar memleketi
miz istihsaline elverişli olan hususlarda ve hele 
bilhassa kaaraborsaya bertaraf edecek bâzı em
tia ithalinde ve hayat pahalılığında mücadele 
için istihlâk maddelerini ithal etmek için be
hemehal kullanılmasın. Açığın ikinci yerdim ka
lemiyle de ne miktar kapatılacağının söylenme
diğini ileri süren arkadaşlar, netice olarak is
tikrazın neye baliğ olacağı ifade edilmiştir, di
yorlar. 

Arkadaşlar; nihayet bu muhtelif kalemler bir 
sıraya tâbi olduğuna ve bütçe açığının kapatıl
masında bu muhtelif kalemler hesaba katıldığı
na göre, en kötü ihtimal de bu açığın neye baliğ 
olacağını ve binnetice ne miktar istikraz yapıla-
eağnın istidlalini arkadaşlarımızın ferasetinden 
beklerdik. 

Nihayet en kötü ihtimal, hiçbir şey alınma
dığı takdirde ki; bu kendi ihtimalleri olarak ka
bul edilebilir, çünkü bu vaziyetin tahakkuk et
mesi asla mümkün değildir; ve bu izahtan va
restedir. 

Arkadaşlar; şimdiye kadar Bütjçe, mem
leketin iktisadi ve malî imkânlarının bir inika
sı, iktisadi, malî ve nakdî sahalara tesir edecek 
olan bir inkısam mevzuu olduğuna göre bu hu
sus üzerinde de kısaca tevakkuf ederek mühim 
bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. Bütçe
nin rakamları kadar tatbikatı da mühimdir ve 
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İ'951 Bütçesinin tatbikatında devlet hizmetle
rinin, umumi hizmetlerin nasıl biraz daha 
halka hizmet etme yolunda olduğumuzu önü
müzdeki aylar gösterecektir. Bütçede asıl mü
him olan nokta sadece vesikalar üzerinde yer 
almış olan rakamların miktarı değil, bilhas
sa bu ödeneklerin santimi santimine lâyıkı veç
hile kullanılması hususunda gösterilecek ti
tizlikte aramak lâzımgelir. Bu itibarla aynı 
miktarda tahsisatla bile halkın umumi hizmet
lerinden daha geniş ölçüde istifade etmesi, 
bütçenin tarzı istimalindeki bu titizlikte imkân 
dâhiline girmiş olacaktır ve nihayeüt 1951 Büt
çesi ile birlikte Grupumuz, programımızda yer 
alan," Hükümet ve idare, halkla beraber, halk 
için düsturunun gerçekleşme yolunda olduğunu 
görmekten zevk duyacaktır. Bu 1951 Bütçesi
nin, geçen yılların ağır yüklerini taşımasına 
rağmen halka hizmet yolunda, iktisadi kalkın
mayı sağlama mevzuunda yapılabilecek en iyi 
bir bütçe olduğunda ve geçen yıllara nispet
le verimli bir bütçe tanzimine adım atıldığına 
kanaat getirerek Yüksek Heyetinizin bütçe ta
sarısını tasviple Hükümete itimat buyrulması-
nı temenni etmekteyiz. Malûm olan dünya ah
vali içinde memleketin ve milletin yüksek men
faatlerinin ifadesi, bakımından ufak tefek ih
tilâflardan sarfınazar .ederek birçok muhalif 
arkadaşların ve ezcümle müstakil arkadaşların 
da bu temennimize iltihak edeceğini ümit et
mekteyiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, tü-
züğünllO neu maddesini okuyacağım : 

«Tasarı veya teklifin maddeleri üzerinde gö
rüşme bittikten sonra tümü için, yana ve karşı
ya söş söylemek istiyenlerden yalnız birer mil
letvekiline izin verilir.» 

Maddenin bu sarih hükmüne göre iki arkada
şımız söz istemişlerdir. Biraz evvel arzettiğim gibi 
Halk Partisinden bir arkadaş aleyhe konuştular. 
Demokrat Partiden de bir arkadaş, şimdi dinledi
ğiniz gibi, lehte mütalâada bulundu. 

Diğer iki arkadaşımız daha söz istemiştir. Şim
di okuduğum maddenin açık hükmüne göre üzü
lerek söyliyeyim ki, bu arkadaşlara Divan söz ve-
remiyecektir. 

Söz Başbakanındır; 
(Başbakan Adnan Menderes alkışlar arasında 

kürsüye geldi), 
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BAŞBAKAN ADNAN MENDERES -(îstan 

bul) — Muhterem arkadaşlar, 
1951 yılı Bütçesi aylarca süren geceli gün

düzlü ve dikkatli incelemelerden sonra Bütçe1 

Komisyonunca Yüksek Heyetinize sevkedildi. 
Günlerden beri de aynı ciddiyet ve dikkatle 
bütçe; Yüksek Heyetiniz tarafından müzakere 
edilmiş, tasvibinize mazhar olarak nihai şeklini 
almıştır. 

Bu suretle hattâ Meclise tevdiinden çok 
evvel bütçemiz etrafında yapılmak istenen şa
şırtıcı telkinlerin mahiyeti de karar ve hüküm
lerinizle meydana artık tamamiyle çıkmış bulu
nuyor. 

Günler ve günlerdir geceli gündüzlü devam 
eden müzakereler bütün imkânlar kullanılarak 
Türk halkının bilgisine sunulmuştur. Devlet ve 
millet işlerinin, millî iradeyi temsil eden yük
sek Heyetiniz elinde ve umumi efkâr huzurun
da bütçe müzakereleri münasebetiyle böylece 
samimî ve aleni bir muhasebeye tâbi tutul
masın^ millî murakabenin gereği gibi işlemesi 
bakımından bir zaruret saymaktayız. 

Memleket, işleı'nin sevk ve idaresinde ve bir 
yıllık gelir ve masrafların tertiplenmesinde millî 
murakabe icaplarının Yüksek Hay i tiniz tara
fından tam mânasiyle yerine getirilmiş olmasın
dan müsterih olabililr. 

Büyük Heyetinizin bu kadar dikkat ve itina 
ile meydana getirmiş olması, 1951 Bütçemizin 
memleket hesabına hayırlı ve başarılı olacağı
nın en kuvvetli delili olduğunda şüphe yoktur. 

Belirtmek istediğim diğer mühim bir nokta 
da, bütçenin şekil ve hüviyetinin tesbitinde 
ana hatları itibariyle ve hattâ teferruatına ka
dar Yüksek Heyetinizle Hükümetin görüşleri 
arasında dikkate şayan bir muvaziliğin eçıkça 
görülmüş olmasıdır. 

Maziden alınan derslerle milletçe çekjilen sıkın
tıların ve duyulan hasretlerin yuğurup vücut ver
diği bu •görüş ve anlayışın birliğini çok tabiî 
telâkki etmek icabeder. geçmişin ıstırap ve 
hasretleriyle beş yıllık mücadelenin kucağın
da vücut bulmuş olan bir iktidarın Meclisi ile 
Hükümeti ile memleket işlerini ele alışta bu 
derece bir müvaziliğe ermiş olmasını iktidarı
mızı bekliyen birçok hizmetlerin başarılması 
bakımından çok esaslı bir mesnet olarak müta
lâa etmek yerinde olur. 

Memlekette mühim işler başarabilmek için, 
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çok kuvvetli bir görüş ve anlayış merkezi sik-
letinin mevcudiyeti memleketin her bakımdan 
huzura ; kavuşmasının da teminatını teşkil eder. 

Arkadaşlar, 
Yina. müşterek görüş ve kararlarımızın ne

ticesi olarak memlekette yeni başhyan bir hürri
yet nizamının temellerinin kuvvetle atılmakta 
olduğunu da beraber müşahede etmekle müs
terih olabiliriz. 

Vatandaş kendi serbest iradesiyle seçtiği 
Meclise belbağlamakta haklıdır. Dokuzuncu 
Büyük Millet Meclisinin tesbit ettiği istikamet
lerde yürüyen Hükümetin de vazife başına gel
diğinden beri takip ettiği yol, inanıyoruz ki, 
vatandaşa emniyet ve itimat telkin edecek şe
kilde tecelli etmiştir. Devlet hayatında huzurun 
mânası işte bu olmak lâzımgelir. 

Artık Türkiye'de vatandaş siyasi, içtimai ve 
ferdî hürriyet ve masuniyetlerinin hiçbir su
retle baskı veya tehdit altında bulunduğundan 
bir endişe duymamaktadır. Buna muhalefetin 
başında bulunanların da inanmaması için hiçbir 
sebep yoktur. Halbuki, yerli, yersiz her fırsat 
ve vesile ile memlekette bir huzursuzluk hava
sının hâkim olduğu zehabı verilmek isteniyor. 
Nitekim bütçe müzakerelerinde de bu maksatla 
sarfedilen beyhude gayretlerin nasıl bir yekûn 
teşkil etmekte olduğunu hep beraber gördük. 
Memlekette baştanbaşa huzursuzluk hâkim ol
duğunu iddia edebilmek için hiç olmazsa, bir 
müddet beklemek lâzımgelirdi. 

Yeni iktidarın icraatı görüldükten sonra 
bunları sebep ve bahane göstermek suretiyle 
hücuma geçmek kendileri için daha akıllı bir 
hareket olurdu. Esefle kaydedelim ki, yeni ik
tidar daha vazifeye başlar başlamaz onlar, mu
halefet olarak bu neviden feryatlarla ortaya 
atılmışlardır. Eğer daha ilk günden bu yola 
dökülmemiş olsalardı ve Hükümetçe takip olu
nan yolun inkişafını bekleyip tenkid ve hücum
larını o zamana tehir etmiş bulunsalardı, hiç ol
mazsa. zevahiri kurtarmış ve zamirlerini bir de
receye kadar saklamış olurlardı. 

Ortada zahirî dahi olsa hiçbir sebep yokken 
daha ilk günde hücuma geçmiş olmalarını an
cak kendilerini seçmemiş olan millî iradeye kar
şı duydukları bir infialin ifadesi saymak, icabe-
der. 

Bu o kadar doğrudur ki, 14 Mayısta mille-
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tin aldanmış olduğunu söylemek için üç ay geç
mesine dahi sabır ve tahammül gösterememiş
lerdir. 

Arkadaşlarım; 
Muhalefet vazifesini en ağır şartlar altında 

başarmaya çalışmış ve eski devrin bütün hid
det ve şiedtini nefsinde tecrübe etmiş bir par
tinin mensupları olarak biz, muhalefetin vazi
fesini kolaylaştırmak için bütün ruhi hazırlık
lara ve iyi niyetlere sahip bulunuyoruz. Ancak 
bizim haksız hücumlar karşısında haklı muka
belelerde bulunmamak hususundaki müsamaha
mızın da bir hududu olmak lâzımgelir. Hattâ 
bu hududu, daha ziyade, Devlet işlerini yürüt
me mesuliyeti ve siyasi ve idari istikrarı temin 
etme zarureti tâyin eder. 

Arkadaşlarım; 
Bir muhalefetin, memleket mukadderatını 

dört yıl elinde bulunduracak bir iktidarı da
ha ilk günden kötülemeyi ve onu her türlü iti
mat ve itibar mesnetlerinden mahrum bırakma
yı ilk gaye olarak ele almasını hayırlı bir hare
ket olarak kabul etmek mümkün değildir. Böy
le bir hareketin muvaffak olduğu bir an için ka
bul edecek olsak, vazifeye başlamasının daha 
ilk aylarında milletin itimadını kaybeden ve 
tamamen itibarsız düşen bir iktidarın dört se
ne millet mukadderatına hâkim olması ne kadar 
bedbaht bir hâdise olurdu.. Hele dünyanın en 
ciddî şartlar içinde bulunduğu ve memleketi
mizin yepyeni bir rejimi yerleştirmeye çalıştı
ğı çok nazik bir devrede böyle bir halin vahim 
neticeler doğurabileceğini tahmin etmek zor de
ğildir. Memleketi, idare mesuliyetini uzun yıl
lar kendiliğinden üzerine almış olan ve Devlet 
idaresinde uzun tecrübelere sahip olduklarını 
iddia eden insanların bu şartları göz önünde 
bulundurarak, mecburiyet ve mesuliyetlerini iyi 
hesap etmek icabeder. Bu itibarla, muhalefetin 
başında bulunanların daha dürüst, memleket 
menfaatlerine daha uygun ve demokrasi reji
minin yerleşmesine yarıyacak bir yolda yürü
melerini ve hattâ ellerinden geldiği kadar yeni 
iktidara yardım etmelerini beklemek hakkımız
dır. Bu yolda müşahede edebileceğimiz istidat 
ve temayüllerin üzerimize derin tesirler yarata
cağını söylemeye dahi lüzum görmüyorum. 

« Muhalefeti istiyor musunuz? » şeklinde bi- * 
ze tevcih edilmiş olan sual bu mülahazamızı 
haklı olarak davet etmiştir. Cevabımız ise, 
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millet iradesiyle kurulan yeni idarede böyle 
bir suâlin asla yeri olmadığını söylemekten iba
ret kalacaktır. 

Muhterem arkadağlar; 
iktisadi görüşlerimizin izahına malî politi

kamızın makinesini teşkil eden bütçemizin da
yandığı esasların müdafaasına lüzum görmü
yorum. Bunları daha evvel Hükümet âdına or
taya koymuş bulunuyoruz. Bununla beraber ko
misyonlarda ve bilhassa Büyük Millet Mecli
sinin geceli ve gündüzlü devam eden müzakere
lerinde sizler bilgi ile, vuzuhla, heyecanla ifa
de etmiş bulunuyorsunuz. 

Ancak muhalefetin bütçe etrafındaki iddi
aları ile bizim görüşlerimizi çok kısa bir hulâ
sa olarak tekrar karşılaştırmakta fayda var
dır. 

Muhalefet iddia ediyor ki, bütçenin gelir 
rakamları maksatlı olarak çok fazla, masraf 
rakamları ise, yine maksatlı olarak hakikî ihti
yacın çok dununda gösterilmiştir. Binaena
leyh Bütçenin açığı gösterilmek istenen mik
tarda değil, gösterilenin birkaç misli fazlasiy-
le milyara yaklaşmaktadır. Bu itibarla büt
çede esaslı tasarruflar yapılabileceği hakkında 
Demokrat Parti iddialarının asılsızlığı meyda
na çıktığı gibi yine bu bütçe Demokrat Parti
nin muhalefette iken yapmış olduğu vaitleri 
tahakkuk ettiremiyeceği hakikatini ortaya çı
karmıştır. 

Arkadaşlar; 
Bütçenin gelir rakamlarının' tahmininde 

yalnız daha evvelki bütçelerdeki mukabil ra
kamların esas alınması hiçbir zaman hakikata 
götürmez. Tahminlerin isabetli olması için bir 
evVelki bütçe rakamları ele alınmakla beraber, 
memleketin içinde bulunduğu iktisadi şartla
rın şümulü ile kavranması ve konjonktür sey
rinin dikkatla göz önünde bulundurulması da 
zaruridir. 

Bütçenin gelir rakamlarmın şişirildiğine 
dair olan iddia lara karşı cevabımız bu olacak
tır. Masraf rakamlarının hakiki ihtiyacın du
nunda olduğu iddiası da varit değildir. Bir Hü-
Hüküjhet şu hizmetleri şu kadar para ile yapa
cağım. Bunlar için fazla tahsisata ihtiyaç ' 
yoktur, derse bu hizmet ve işler için senin 
daha fazla tahsisata ihtiyâcın vardır demek, 
icra • karcısında parlâmentoların itiyat edindik
leri bir yol değildir. 

Şurasını da kaydetmek lâzımgelir ki, bütçe
ler nihayet tahmine dayandıkları için bir ba
kıma nazari sayılabilirler. Bütçelerin ^tanzi
minde isabetli tahminler yapmak ne kadar mü
him ise, onların tatbikmda hâkim olan tutum 
ve zihniyet de o derece mühimdir. Ve niha
yet bir bütçenin tanziminde Hükümetin mak
satlı olarak ve fahiş derecede isabetsiz tahmin
lere gitmiş olması ,elbette kısa bir tatbikat ne
ticesinde ortaya çıkar. B,u takdirde siyasi me
suliyet Hükümete terettüp eder. Evveli zaman
larda bu neviden ve hattâ her hususta parlâ
mentoya karşı Hükümetlerin- siyasi mesuliyet
lerinin lâyıkiyle mevcut olduğu iddia oluna
maz . Halbuki, yeni idarede hükümetler, par
lamentoya karşı siyasi mesuliyetin bütün ağır
lığını hissetmek mevkiindedrler. Bu sebeple 
muhalefetin tasvir etmek istediği gibi milyar
lık açık gösteren bir bütçe karşısında bulunul
madığını katiyetle ifade etmeyi lüzumlu gör
mekteyiz. 

Arkadaşlar; 
Hakikati biz ifade edelim; muhalefet bir ta

raftan gelir rakamlarını çok dar tutmak bir 
taraftan da gider rakamlarını alabildiğine şi
şirmek suretiyle milyarlık bir açık karşısında 
bulunduğumuzu memlekete ilân etmek ve bunun 
tesirlerini istismar etmek istemiştir. Bu suretle 
partimizin muhalefette iken ileri sürdüğü ta
sarruf iddialarını ve umumiyetle vaitlerini ye
rine getirmemiş ve getiremiyeeek bir durumda 
bulunduğunu da ispata uğraşmıştır. Halbuki 
derin ve uzun tetkiklerinizle yeni iktidarın ta
sarruf dâvasını nasıl tahakkuk ettirmeye çalış
tığının ve iş görmek ve hizmet etmek eehdinin 
delillerini bütçede de müşahede ve tesbit etmiş 
bulunuyoruz. 

Aynı zamanda daha ileri tasarrufların niçin 
tahakkuk ettirilmemiş ve iş ve hizmet anlayışı
mızın5 bütün genişliği ile bu yılki bütçede niçin 
aksettirilmemiş olduğunun tarafımızdan ifade 
olunan sebepleri de Yüksek Heyetinizce makbul 
görülmüş ve benimsenmiştir. 

Bu suretle 'muhalefetin hücum için kullan
makta olduğu iki silâhtan biri yani Demokrat 
Partinin vaitlerini yerine getirmemiş olduğu 
iddiasının mahiyeti böylece ortaya, çıkmış 'bulu
nuyor. İkinci silâha gelince: Bu siyasi emniye
t in mevcut' olmadığı iddiasıdır. Demek istiyor
lar ki, hürriyeti arzu eden, hürriyet nizamını te-
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sis, temsil ve müdafaa eden kendileridir. Demok
rat Partiye gelince; o da hürriyet nizamını teh
dit eden bir teşekküldür ve âdeta, iddia biraz gü
lünç oluyor ama; tek parti sistemini temsil ve 
müdafaa eden de Demokrat Partidir. 

Ciddiye alındığı takdirde hakikatlarm bu de
rece tahrifine tahammül etmek güç olur. 

Bu hücum silâhının da ne kadar işlemez ol
duğuna memlekette hüküm süren mânevi huzura 
ve vatandaş vicdanında yerleşmiş olan itimada 
bakarak hükmetmek mümkündür.. Bundan başka 
hürriyet mücadelesinden henüz ayağının 
tozu ile ve millet iradesiyle gelmiş bulunan siz
lerin Hükümetin gidişi hürriyet idealinden 
ehemmiyetsiz bir ayrılış göstediği takdirde buna 
asla müsaade etmiyeceğiniz her türlü şüphelerin 
ötesinde bir hakikattir. Hürriyetin bekçileri 
ve millet namına icranın murakıbı, millet irade
sini temsil eden Dokuzuncu Büyük Millet Mec
lisidir. Bu sözlerimiz aynı zamanda hürriyet mu-
rakıpliğini ve bekçiliğini kendilerine inhisar et
tirmek istiyen ve millî murakabenin sadece 
kendilerinin vücudu ile mevcut olabileceği veh
mine kapılmış olanlara cevap teşkil etse ge
rektir. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden önce 
iktidar ve muhalefet arasındaki münasebetleri 
zehirliyen bir zihniyetin son zamanlarda bir 
defa daha açığa vurulmuş olan delillerine de 
temas edeceğim. Muhalefet, siz askerî politikayı 
bilmezsiniz; siz dış politikayı idare elemezsiniz; 
siz geniş bir iktisadi ve malî görüşle memleket 
işlerine müspet bir veçhe vermek şöyle dursun, 
bugüne kadar elde edilen neticeleri de tehlikeye 
sokarsınız; demek istiyor. 

Askerlik • işlemimizin dünden daha iyi olma
dığını iddia elebilmek için ciddî hiçbir delil gös
terilemez kaldı ki, dünden daha iyi yolda oldu
ğumuzu ciddî murakabeniz ve tasvibinizle teyid 
etmiş bulunuyorsunuz. Hele çok yakın bir âti 
için takip etmekte olduğumuz yol, tasavvur ve 
teşebbüslerimiz bu memleketin lâyık olduğu 
bir askerî kudrete eriştirilmesini bununla muvazi 
olarak Devletimizin kadrü, itibarının bir kat 
daha yükselmesini muhakkak ki, temin edecek
tir. Bu yolda elde ettiğimiz neticeler daha bu
günden gönüllere emniyet verecek mahiyette ol
muştur. 

Dış politikamıza gelince; milletlerarası mü
nasebetlerimizde en küçük bir gerileme müşahede 
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etmek şöyle dursun, bugün cihan barışını müda
faa ve müşterek emniyeti tesis bahsinde en azimli 
adımı atmış üç beş devletten biriyiz. 

Muhayyel bir muvazene politikasının tered
düt vehimlerinden kendisini kurtarmış olan Tür* 
kiye, dünya sulhunun muhafazasında ve müşte
rek emniyetin kurulmasında gayet kararlı hare
ketleriyle yeniden büyük bir itibar* kazanmış bir 
Devlet olarak hürmet görmektedir. 

Böyle bir dış politikanın memleketimizin is-
istikbali için sağlıyacağı neticeler çok ehemmiyetli 
olacaktı?. 

Memleket işlerine mlaî ve iktisadi geniş ve 
ihatalı bir görüş ile elkoyamıyacağımız hakkın
daki iddialara gelince derhal söyliyelim ki, bun
ları çok yatan bir âti hakikatları görmemekte 
en inatçı olanların nazarında dahi tamamiyle 
çürütecektir, harb tehlikesi karşısında tamamiy
le alâkasız kaldığımız bir hakikatin ifadesi de
ğildir. İkinci Cihan harbnide çektiklerimiz vak
tinde alınmamış tedbirlerin bir hikâyesinden 
ibaret olmuştur. Bütün dünya harbin çok yaklaş
tığı devrede mütemadiyen madde ithaline çalışır
ken biz o zaman bu ihtiyaç ve zarureti asla kav-
rıyamadık. Esasen kısır bir iktisadi ve malî po
litika da bu imkânlarımazı daraltmış bulunuyor
du. Bugün cihan hâdiseleri karşısında asla lâ-
kayıt değiliz. Ve tedbirlerimiz vaktiyle onlann-
kilerin tam aksine tecelli etmektedir. Memleke
te mal ve madde ithaline büyük bir ehemmiyet 
vermekteyiz. Kendi imkânlarımızı kullanmakla 
beraber Ame'rikan yardımından da bu yolda ge
niş imkânlar sağlamak üzereyiz. Bu suretle mal 
ve madde azlığı ile beslenen karaborsanın mes
netlerini daha bugünden yıkmak peşindeyiz. Mem
lekette fiyat yüksekselişinin beynelmilel konjonk
türe nazaran yüksek olduğunu iddia etmek müm
kün değildir. Bunun aksine olarak memleketi
mizde fiyatlarda nispî bir istikrarın vücut bul
makta olduğunu söyliyebiliriz. Bu temayülü al
makta olduğumuz tedbirlerle kuvvetlendirip te
yid edeceğiz. 

Enflâsyoncu bir politika takip etmemiz asla 
mevzuübahis değildir. Ancak, her sahada aldığı
mız tedbirlerle tahaccür etmiş olan bir'iktisadi 
bünyeyi tabiî yollardan harekete geçirip inkişaf 
ettirmenin tedbirleri alınmıştır, alınmaktadır. 

Her sahada istihsali bütün imkânlarımızla 
teşvik etmek ve desteklemek katî kararımızdır. 
istihsali ve müstahsili destekleyici ve teşvik edici 

— 1214 — 



B : U -2ft-.2vİ9&- O •:'% 
bir .politikanın, aynı amanda müstehlikin hakikî 
menfaatiyle beraber olduğu kanaatindeyiz. 

Arkadaşlr^ bu bahse girnrektenasıl maksadım, 
partilerarası münasebetleri zihirliyen bir zih
niyete işaret etmekti. Bu iddialariyle Halk Par
tisinin başında bulunanalr, memelketi kendile
rinden başka kimsenin idare edemiyeceğine ve 
kendileri olmadığı takdirde memletetin her tür
lü korkunç tehlikelere mâruz bulunacağına dair 
bir fikri sabite kapılmış olduklarını gösteriyor
lar. Bu âdeta kendilerinin, bu memleketi idareye 
mintarafillâh memur edildikleri kanaatine daya
nır. Şayet böyle bir hal demokratik bir rejimin 
kurulmasına ve iktidarla muhalefet münasebet
lerinin tanzimine zarar verecek şekilde tecelli 
etmeseydi, kendilerini bu kanaatleriyle başfeaşa 
bırakabilirdik. 

Meseleyi bu suretle teşrih etmeğe çalışmak^ 
tan maksadımız, evvelâ memleket için zararlı 
olan böyle bir kanaatten kurtulmalarına yardım 
etmek sonra da muhalefet saflarında yer almış 
olan aklı selim sahibi vatandaşlarımızın dikkat
lerini uyandırmaktır. 

Bu vesile ile kaydetmek yerinde olur ki ge
rek komisyon, gerek yüksek heyetiniz huzurun
da cereyan eden müzakerelerde, fikri sabitlere 
bağlı kalmadan aklı selim ile muhalefet vazife
sini başarmış ve tenkidlerini yapmış olan arka
daşlar, müspet vasıflariyle kendilerini memle
kete tanıtmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarımız, 
Yeni kurulmakta olan demokrasimiz ciddî im

tihanlar geçirmektedir. Böyle bir devirde ikti

darla muhalefet münasebetlerinin memleket 
meMaatlemyle-bir hizaya getirilmesine bügrüh 
ehesanûiyet veırdiğiımzi alenen teriblt etemefe irte-: 
riz. Sabit fikirler bir tarafa atılmalı, ondan son
ra da birikirini takip eden dört seçimle ks&m 
bir ekseriyet kazanan bir iktidarın birtakım 
hücum ve şaşırtmalarla programmı tatbikten ve 
memleketi idarede karalarını yümtoekfe©» zt»-
re kadar tereddüt etmiyeeeği bilinmelidir. Esa
sen normal demokratik hayatın icabı da brıdur. 

Arkadaşlarım; 
Bütçe müzakerelerinin sona ermekte olduğu 

şu anlarda dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin 
bütün müzakereler esnasında hükümetimize kar
şı göstermiş olduğu anlayış zihniyetine ve yar
dıma karşı derîn teşekkürlerimizi arzetmeyi bir 
vazife saymaktayız. (Bravo sesleri, sürekli ve 
şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi sayın Başbakanın iza
hatından sonra 1951 Bütçe Kanunu tasarısını 
yüksek tasvibinize arzedeceğrm. Reyler açık ola
rak verilecektir. m 

Bütçeyi kabul edenler beyaz, kabul etmiyen-
ler kırmızı, müstenkifler yeşil oy vereceklerdir. 

(Gaziantefb seçim e, evresinden yoklama su
retiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — Rey vermiyen arkadaşlar var 
mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
• Efendim tasnif (biineeye kadar Birleşime 20 

dakika ara verâyorusm. 

Kapanma saati: 17 . "" 

KÂTIPLER 

t s tir ol O T U R U M 
Açılma saati: 17,20 * 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

Füruzan Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Oturum açılmışır. 
10151 yılı Bütçe Kanununa oylarını kulla

nan arkadaşların sayısı 433 tür. (Bravo sesle
ri) Kafeul edenler 375, reddiedenler (58), bu su
rette Bitçe Kanunu büyük çoğunlukla Mecli

sin taisvilbine iktiran etmiştir. (Soldan sürekli 
ve şidkietli alkışlar). 

Söz Başfbakan Adnan Menderes'indir. 
(Başbakan Adnan Menderes Ibravo -sesleri 

ve şidldetli alkışlar arasnı^a küasüye geldi.) 
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BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (îstan-

Ibul) — Dünyanın nazik (bir zamanında vazife 
görmekte olan ve memlektte vazife Ibaşına ga
yet ciddî şartlar altında ve mühim vazifeler 
(başarmak üzer gelmiş Ibulunan Demikrat Par
t i iktidarının ilk (bütçesini Ibu suretle kaibul et
miş olmanız karşısında mâruzâtımız, ancak bü
tün kaUhimizle teşekkür etmekten ibaret ola
caktır. Çok teşekkür ederiz ve bu teşekkürün 
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yükü altında sizlere ve memlekete lâyık ola
rak 'bütçeyi ta'tlbik etmekte kusur etmiyeceği-
ımizi huzurunuzda .ara ve ifade ederiz. (Bravo 
sesleri sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Gündemde müzakere' edilecek 
Ibaşlka madde kalmamıştır. 

2 Mart 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saa t i : 17,22 

4 — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Tirebolu'dan İbrahim Türfeer ve arkadaş
larının, Büyük Millet Meclisi ve Hükümet ta
rafından alınan isaJbetli kararlar ve 1951 yılı 

Ibütçe görüşmeleri dolayısiyle harcanan emek
lerin Millet ve Memleket için' hayırlı olması 
temennisini tazammun eden telgrafları. 

DÜZELTÎŞLER 

45 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 50 sıra sayılı 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısında Kamu
tayca bâzı bölüm ve maddelerde yapılan artırma veya indirmelerden sonra toplamlarda hâsıl olan 
değişikliklerle diğer düzeltişleri gösterir cetvel. 

Sayfa 

B.M. 

8 207 
8 

13 
> 

24 206 

31 
34 
» 

45 
47 -

Y a n l ı ş D o ğ r u 

Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 
1 

İkinci kısım toplamı 1 523 886 
> » » 1 523 886 

Genel toplam 10 444 373 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
nci bölümden önce II. başka haklar başlığı konacak. 

B.M. 

207 

İkinci kısım toplamı 
» » " » 

Genel toplam 

BAŞBAKANLIK 
770 871 
770 871 

2 198 137 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

İkinci kısım toplamı 931 786 
» » , » 931 786 

Genel toplam 969 239 

Lira 

1 523 887 
1 523 887 

10 444 374 

770 872 
770 872 

3 198 138 

931'787 
931 787 
969 240 
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Sayfa Y a n l ı ş D o ğ r u 

B.M. Lira B.M. Lira 

BASIN - YAYIN VE TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
53 207 1 
» İkinci kısım toplamı 1 913 626 
57 * » » . 1 913.626 
» Genel toplam 4 912 837 
> Yatırımlar toplamı ' 351 000 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
65 İkinci kısım toplamı 996 660 
68 » » » 996 660 
» Genel toplam 1 963 064 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEI^MÜDÜRLÜĞÜ 
75 . İkinci kısım toplamı 1 454 283 ' 
78 > » ' » 1 454 283 
78 Genel toplam 2 104 65,4 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
86 İkinci kısım toplamı 7 497 020 
86 » » > 7 497 020 
» Genel toplam 7 819 070 

ADALET BAKANLIĞI 
100 Bölüm toplamı 2 133 735 
120 221 1 78 916 221 1 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
124 308 2 5051 sayılı Kanun 308 2 5501 sayılı Kanun 
131 * Toplam ~~ 424 164 820 Kurumlar toplamı 424 164 820 

Aynı şahifenin sondan 9 ncu satırmdan önce şu kısım eklenecektir : 
(A/l) ve (A/2) cetvellerinde derpiş olunan hizmet nevilerine şâmil olarak gider şekli Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI * ' • 

2 
1 913 627 
1 913 627 
4 912 838 

351 800 

996 661 
996 661 

1 963 065 

1 454 284 
1 454 284 
2 104 655 

7 497 021 
7 497 021 
7 819 071 

2 133 725 
76 916 

142 
416 

157 
162 

170 
173 

» 

181 
185 
185 

İkinci kısım toplamı 17 596 045 
Genel toplam 20 099 570 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İkinci kısım toplamı 31 312 620 
Genel toplam 34 514 991 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
İkinci kısım toplamı 16 661 681 

» » » 16 661 681 
Toplam 39 209 653 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
İkinci kısım toplamı 9 046 743 

» » »* 9 046 743 
Genel toplam 14 072 119 

17 599 045 
20 102 570 

; . • • • * » * 

31 312 621 
34 514 992 

16 661 682 
16 661 682 

Genel toplam 39 209 654 

9 058 743 
9 058 743 

14 084 119 
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Sayfa Y a n l ı ş D o ğ r u 

B. M. Lira B. M. Lira 

MALÎYE BAKANLIĞI 
199 307 7 60 850 307 7 60 580 
205 Altıncı kısım toplamı 36 45,3 765 35 928 765 
205 Beşinci kısım toplamı . » 36 45,3 765 35 928 765 

» Genel toplam 90 017 387 . 89 492 387 
207 , Yatırımlar toplamı 109 32fr 138 109 339 353 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 
243 203 1 > 172 060 268 060 
243 Bölüm toplamı ' . 225 500 321 500 
245 İkinci kısım toplamı 147 796 342 147 942 342 
247 416 5 1 416 0 0 
» 6 5 

248 7 6 
» 8 7 
» 9 ' 8 
» 1 0 9 

251 476 2 mesleki ve teknik kurslar 309 700 476 2 Mesleki ve 
teknik kurslar 213 700 

» Bölüm toplamı 334 700 238 700 
» Dördüncü kısım toplamı 22 914 712 22 818 712 

252 îkinci kısım toplamı 147 796 342 147 942 342 
» Dördüncü kısım toplamı 22 914 712 22 818 712 
» Genel toplam 175 881990 175 931990 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
270 îkinci kısım toplamı 6 898 147 6 901 147 
273 . » » » 6 898 147 6 901 147 

» Genel toplam 7 360 069 7 363 069 

EKONOMÎ VE TÎCARET BAKANLIĞI 
298 ikinci kısım toplamı 3 544 419 3 549 419 
302 » » » 3 544 419 3 549 419 
303 , Genel toplam 4 186 133 4.191 133 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
320 îkinci kısım toplamı 31 277 205 31 282 205 
326 » » » 31 277 205 31 282 205 

» Genel toplam 59 028 191 a 59 033 191 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
339 ikinci kısım toplamı 13 599 728 13 601 228 
347 » » » 13 599 728 13 601 228. 

» Genel toplam 19 839 007 19 840 507 

TARIM BAKANLIĞI 
375 ikinci kısım toplamı 16 665 305 16 669 805 
386 » » » 16 665 305 16 669 805 

» Genel toplam 34 714 312 34 718 812 



Sayfa 
a . t » 
Y a n l ı ş 

HSO . & . 1Î7U.L 

Doğru 

B.M. Lira B.M. Lira 

401 

411* 
416 

» 

420 
421 
424 

433 
434 
437 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
203 ncü bölümle 206 ncı bölüm arasına : II . başka haklar başlığı konacaktır 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
İkinci kısım toplamı # 1 975 826 

» » » 1 975 826 
Genel toplam 2 902 048 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
204 ncü bölümle 206 neı bölüm arasına : II. başka haklar başlığı konacaktır 

İkinci kısım toplamı 1 166 664 
» » » 1 166 664 

Genel toplam 1 707 949 
İŞLETMELER BAKANLIĞI 

202 2 iler geçici hizmetlileri ücreti 
ikinci kısım toplamı 721 099 

» » » 721 099 
Genel toplam 9 223 928 

1 977 326 
1 977 326 
2 903 548 

1 168 164 
1 168 164 
1 709 449 

202 2 İller hizmetlileri ücreti 
722 599 

;, 722 599 
9 225 428 

Sahife Sütun Görevin çeşidi 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret Görevin çeşidi Sayı Ücret 

D/4 

D/19 

D/21 

D/23 
» 

D/24 

D/25 

D/36 

BAŞBAKANLIK 
1 Başodacı (aynı, zamanda Baaşodaeı (aynı zaman-

Bankalar kuruluna bakar) 1 200 da Bakanlar Kuruluna 
bakar) 1 200 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Güzel Sanatlar Akademisi 

Laborant ve ders âletleri Lâboratuvar ve ders alet-
koruma memuru leri koruma memuru 

41 Kaloriferci 1 150 Bahçıvan 1 150 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Saymanlık Müdürlüğü 
2 Dağıtma memuru 1 130 • 
2 » » 1 150 Dağıtma memuru 1 150 

KONYA OVASI SULAMA İDARESİ 
1 Hesap İşleri Heyeti tan- Hesap İşleri Heyeti tah

sildarı 4 130 sildarı 4 135 
SAĞLIK'VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

İler Kuruluşu 
1 Refik Saydam Merkez Hıf- Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 

zıssıhha Müzesi Müessesesi 

S - CETVELİ 
2 İmam, hatip, müezzin, kay- * , 

yum " 2066 60 
, Toplam 4630 

İmam, hatip, müezzin, 
kayyum 2243 60 

Toplam 4807 
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Sayfa Y a n l ı ş Doğru 

L/11 

L/12 

R/8 
» 

R/9 

R/12 
R/13 

R/21 

R/21 

D. 

L - CETVELİ' 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Sayı Aylık D. 

5 ikinci hukuk müşaviri 
Hukuk Müşavirliği 

1 80 6 ikinci hukuk müşaviri 

TEŞKİLÂTLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
— 5 Müşavir 
6 Şube müdürü - 4 70 6 Şube müdürü 

Bütçe Kanunu : Madde - 5 

Bütçe Kanunu : Madde - 5 

O - CETVELİ 

P - CETVELİ 

R - CETVELİ 

Bütçe Kanunu : Madde - 15 

Bütçe Kanunu : Madde - 15 

Bölüm 301 
MlLLl SAVUNMA BAKANLIĞI 

Madde 4 1 - 4 4 Bölüm 301'- Madde 11 
Bölüm - 307 - Madde 51 - 54 
Bolüm 409 - Madde 11 - 14 

Madde 21 - 24 
Madde 31 - 34 

Bölüm 307 - Madde 1 -
Bölüm 409 - Madde 1 -

Madde 5 -
Madde 9 -

14 
14 
4 
8 

12 

Sayı Aylık 

1 70 

1 80 
3 70 

Bu maddenin son satırındaki artırma kelimesi arıtma olacaktır. 
Bölüm 410 - Madde 1 1 - 1 4 Bölüm 410 - Madde 1 - 4 

Madde 2 1 - 2 4 Madde 5 - 8 
Madde 31 - 34 Madde 9 - 12 

414 ncü bölümün 2 nci satırındaki aşınmaları kelimesi taşınmaları, 
42İ nci bölümün birinci satırındaki ve müstehlek gereçleri; müstehlek gereçleri gider
leri; 
Gene aynı sahif ede 452 nci bölümdeki gönderilmiş subay ve . . . gönderilecek subay 
ve,. . . olarak düzeltilecektir. 

Adalet Bakanlığı kısmına 6 nci madde olarak : 
6 - Bakanlık kâğıt işleri müdürlüğü için bir motosiklet . . . satırı eklenecektir. 

Yekûn 336 
TARIM BAKANLIĞI 

Yekûn 264 

— 1220 — 



B : 54 28.2.1951 O : 2 
Sahife Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 
E/22 13 Müzik Müzelik 
R/24 4 neü satırdan itibaren 9 satır çıkacak ve yerine aşağıdaki kısım konacaktır : 

Madde - 1 - Köy enstitüleri 
Madde - 2 öğretmen okullarını bitirenlerin donatım karşılığı 
Madde 3 - Köy- öğretmenlerini donatım ve uygulama bahçelerine ait tesis ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları ve tazminat 
Besleme : . 
Her türlü yiyecek maddeleri : - : • 
Yakıt : 
Akaryakıt ,ve aydınlatma : " * 
Tesis giderleri : 

R/26 451 ncî bölümün 11 nci satırındaki gereç kelimesinden itibaren 12 nci satırda gereç 
kelimesine kadar olan satır kaldırılmıştır. . * 
Keza 17 neide bu belgelerin diye başlıyan satır kaldırılarak yerine : Bakanlık ya
yınlarının, baskı paraları, telifi hakları ve dağıtma .giderleri satırı konacaktır. 
Aynı bölümün son satırı kalkacak, yerine : Yabancı memleketlerle yayım değişimi, 
bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat giderleri ibaresi konacaktır. 

R/27 11 öğrencilere öğreticilere 
R/29 4 Kanunlaştırma Kamulaştırma 
R/31 deki 918 nci bölüm ve devam eden iki satır kaldırılacak yerine : 

Bölüm 920 - konacak ve 
Madde 2, madde 1 - 2 olarak düzeltilecektir. 

R/32 deki madde - 2 nin izahatı kaldırılarak yerine : Keşif, denet, yönetim kabul ve sair işler için 
gönderileceklerin yolluklariyle hariçten getirtilecek yabancı uzmanların yolluk, ikamet, 
etüd ve diğer masrafları bu tertipten verilir; satırları konacaktır. 

R/33 Bölüm 903 ün sonuna aşağıdaki yazı eklenecektir : 
(bu ödeneğin lüzumu kadarı yukarda yazılan bilûmum işlerde kullanılmak maksa-
diyle toptan Halk Bankasına yardım olarak verilir). -

GÜMRÜKTE TEKEL BAKANLIĞI 
R/34 Bölüm 301 - Madde 41 . Bölüm 301 Madde 7 

Madde 51 # Madde 8 
R/35 Bölüm 308 - Madde 32 Bölüm 308 Madde 5 

Madde 42 Madde 8 
R/38 Madde 31 Madde 5 

Madde 32 Madde 6 



B : 54 28.2.1951 O : 2 
1951 yılı Bütçe Kanununa verfen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİAR 
Abdullah Güler 
Bekir (Tynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfüli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren-
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyf i Kurtbek 
Talât Vâsfi Öz 
Fuad Seyhıın 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
433 
375 

58 
0 

36 
18 

[Kabul edenler] 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN s 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

Mehmet özbey 
BURSA 

Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügü 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

* Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
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ESKİŞEHİR 
Muhtar Ba$]^rtfio 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasatf-PÖîatKan 

Kemal Zeytmoğftr 

Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmem 
Tahsin înanç 
Doğan KSymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMUŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Haüt Zsrbun 

İÇEL 
Halü Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Raîıazanoglu 
Şahap» Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
KemaL Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 

Faruk Nşli^Şamiıbei 
Fuad Ruiûsi Demircili 
Bedri Netlim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya M©ŝ osv 
MüfeKPîem. Sarol 
Fahrettin Şayımer 
Füruzn Tekil 
Nazlı Tiabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş* 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Tezer Taşkaran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

.#51 <04î 
ibrahim laşazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf -?üya Tuçgut 
Suad JBayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbü 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan 
Ekrem ABcan 
Ziya, Atıg 
Hamdi Başak 
SaHh Kaleracioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğkr 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
LûtfL Tokoglu 
Hüsn-ü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alafeay 
Ziya Barlas 
Remzi Bırand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Himmet ölfmen 
Murad Ali ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 

Hüseyin Doğan 
MANÎSA 

Semi Ergin - - i 
Refik Şevket İner ' 
Faruk Ilfceî* 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfl Ka?aosman-
oğlu 
Muzaffer KurkanegLu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhli» Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Amued Kadogrlu 
Nedim ökınen 
Remzi öksüz 
Mazha* özsoy 

MARDİN 
Abdür rahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztark 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir NacB 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbas 
Necip Bilge 
Süreyya Dellalo|lı* 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 
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Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYRAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut .Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 
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Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
îlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
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Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri * 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

Reşit Kemal Timuroğlu 
VAN 

İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcılj 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Âvni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Serv«r Somuneuoğlu 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orjhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
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[Oya katilmtyanlar] 

AFYON KARAHÎSAE 
Süleyman Kerman 

AĞRI 
Halis öztürk (I.) 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Abdullah Gedikoğlu 

BALIKESİR 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin İnan (I.) 

BURSA 
Halil Ayan 
Sadettin Karacabey 

Hulusi Köymen (Bakan) 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Buna 1 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Köprülü (Bakan) 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümügan* 1 

Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ömer Rıza Doğrul 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Nafiz Korez 

istanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 

SAMSUN 
Hadi Üzer (t.) 

SÎNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

YOZGAD 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 

Sivas 
Zonguldak 

* 1 
1 
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S. Sayısı: | |4 
Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı 
çerçevesi dahilinde temin edilen yardımlar karşılığı Türk lirala
rından bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal 
şekli hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/153) '• 

T. C. 
Başbakanlık 27 .11 . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1919, 6-709 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı çerçevesi dahilinde temin 
edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına in
tikal şekli hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . II . 1951 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan' 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Majçal Yardım Plânı çerçevesi içinde yapılan yardımlardan hibe ve tiraj haklarının kullanıla
bilmesi iğin muadili Türk liralarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılan % 5 ve fc 
95 ler hesabına yatırılması gerekmektedir. 

Bunlardan % 5 ler hesabında teraküm eden pa ralar, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
Türkiye dahilinde yapacağı masraflar için E C A İdaresi tarafından kullanılmaktadır. 

% 95 ler hesabında biriken paraların ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında varılan mutabakatlar dairesinde muayyen maksatlara tahsis ve bu 
maksatlar için sarfedilmesi icabetmektedir. 

Mezkûr paraların sarf mahalleri şu sahalara taallûk etmektedir : 
Umumi Muvazeneye dâhil daireler; 
Katma bütçeli daireler; 
Devlet Ekonomi kurumları; 
Hususi teşebbüs sahası. 
Hususi teşebbüs sahasına yapılan tahsislerin istimali tamamen E C A İdaresiyle aktediletı 

Anlaşmalar gereğince tanzim ve idare edilmektedir. Diğerlerine gelince : 
Bunların bütçe hesaplarına intikal ettirilmesi ve keyfiyetin topluca bir kanun çerçevesi içine 

alınması iktiza etmektedir. İlişik tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/153 
Karar No. 58 

Yüksek Başkanlığa 
* 

Avrupa Ekonomik iş Birliği Sözleşmesi ve arzetse idi. 
Marşal Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin 
edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından 
bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesapları
na intikal şekli hakkında Maliye Bakanlığınca 
hazırlslhıp Başbakanlığın 27 . I I . 1951 tarihli ve 
6/709 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale buyu-
ralmakla Devlet Bakanlığı yetgili temsilcisi ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarının birinci maddesiyle Marşal Yardım 
Plânı çerçevesi dahilinde temin edilen ve Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasında % 95 1er 
hesabına yatırılmış ve yatırılacak Türk lirala
rından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle 
mutabık kalınarak serbest bırakılan miktarların 
bütçeye irat ve Amerikan Hükümetiyle mutabık 
kalınanhizmetlere ait masraf tertiplerine tahsi
sat kaydedilmesi hususunda Hükümete salâhiyet 
verilmekte ve aynı madde ile de bu paralardan 
yılı içinde sarfedilemiyen kısmın, aynı hizmet
lere tahsis olunmak üzere «ertesi yıl bütçelerine 
devri temin edilmektedir. 

Hükümete verilen bu salâhiyet ilk bakışta 
Meclisin bütçe üzerindeki hâkimiyet hakkına 
aykırı gibi görünürse de bu salâhiyetin mün
hasıran ciheti tahsisi esasen 5526 sayılı Kanunla 
tasdik edilen 21. XI . 1949 tarihli Anlaşma ile 
tesbiı edilmiş bulunan hibe şeklindeki Amerikan 
yardımına ait olduğunu gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. Bu kargılıkların, karşılık hesabında 
toplanan bu «paralara tek taraflı olarak tasar
ruf etmek mümkün değildir. Şayet böyle olsa 
ve hâdise tamamen şartlı bir hibe mahiyetini 

28.11.1951 

(Menafii umumiyeye mütaallik bir 
hizmet için sarf edilmek üzere verilmiş olan ia
neler, bütçesinde hususi bir fasla kayıt ve ifr 
edilecek hizmet için bütçede tahsisat olduğa 
takdirde teberru miktarı o tahsisata ilâve v 
aksi halde ayrıca bir fasla kaydolunarak hangi 
hizmet için verilmiş ise oraya sarfedilir) şeklin
de Muhasebei-Umumiye Kanununun 55 nci mad
desinde esasen mevcut hüküm bu ihtiyacı kar
şılardı. 

Bu bakımdan tasarı Komisyonumuzca muva
fık görülmüştür. Yalnız Hükümetin karşılıklı 
anlaşmalar neticesinde temin edeceği bu nevi ge
lir ve giderleri ertesi yıl bütçesi ile ayrı bir 
cetvel halinde Büyük Millet Meclisine de bildir
mesi Komisyonumuzca uygun görülerek tasarı
nın birinci maddesinin sonuna bu maksatla bir 
fıkra ilâve edilmiştir. Tasarının diğer madde
leri aynen kabul edilmiştir. Kamutaya gönde
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Giresun 

M. Şener 
îzmir 

B. Bilgin 
Konya 

R. Birana 
Seyhan 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 

Dr. S. Ban 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Elâzığ 

0. F. Sanaç 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kırklareli 
Ş Bakay 

Ordu 
R. Aksoy * 

Sivas 
H. îmre 

Van 
Muhalifim 

F. Melen 

( S. Sayısı : 114) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve Mar-
shall Yardım Plânı çerçevesi dahilinde temin edi
len yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye 
taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal 

şekli hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5526 sayılı Kanunla tasdik edi
len 21 . XI . 1949 tarihli Anlaşma ve bu anlaş
mada yapılmış ve yapılacak tadiller veya diğer 
anlaşmalar gereğince Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasında % 95 1er hesabına yatırılmış ve 
yatırılacak Türk liralarından Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetiyle mutabık kalınarak mu
ayyen maksatlara tahsisi kararlaştırılan kısım
ların genel ve katma bütçeli dairelere taallûk 
edenleri bu bütçelere, Devlet Ekonomi kurum
ları ile diğer Devlet teşekküllerine tahsisi ka
rarlaştırılan miktarlar dâ  genel bütçeye irat 
kaydolunur. 

Bu miktarlardan tahsis edilen maksatlar için 
ilgili bütçelere ilâveten sarfı lâzımgelenleri 
Ibu bütçelerde mevcut veya yeniden açılacak 
bölüm ve maddelere, Devlet Ekonomi kurumla-
riyle diğer Devlet teşekküllerinin sermayeleri
ne mahsup edilmek veya yardım olmak üzere 
verilmesi gerekenlerini Maliye Bakanlığı Büt
çesinde mevcut veya yeniden açılacak bölüm
lere ödenek kaydetmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

MADDE 2. —• Birinci madde gereğince öde
nek kaydedilen mebaliğden yılı içinde sarfedil-
miyen kısmı, aynı hizmetlere tahsis olunmak üze-
rê  ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve mevcut 
veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere Ma
liye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakamlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakam Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖIŞTÎRlŞt 

Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Mars" 
hail Yardım Plânı çerçevesi dahilinde temin edi
len yardımlar karşılığı Türk liralarından Büt
çeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına in

tikal şekli hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5526 sayılı Kanunla tasdik edi
len 21 . XI . 1949 tarihli Anlaşma ve bu anlaş
mada yapılmış ve yapılacak tadiller veya diğer 
Anlaşmalar gereğince Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasında % 95 1er hesabına yatırılmış ve 
yatırılacak Türk liralarından Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetiyle mutabık kalınarak mu
ayyen maksatlara tahsisi kararlaştırılan kısımla
rın Genel ve Katma bütçeli dairelere taallûk 
edenleri bu bütçelere,* Devlet Ekonomi Kurumla
rı ile diğer Devlet teşekküllerine tahsisi karar-» 
laştırılan miktarlar da Genel Bütçeye irat kay
dolunur. 

Bu miktarlardan tahsis edilen maksatlar için 
ilgili bütçelere ilâveten sarfı lâzımgelenleri bu 
bütçelerde mevcut veya yeniden açılacak bölüm 
ve maddelere, Devlet Ekonomi Kurumları ile di- ' 
ğer Devlet teşekküllerinin sermayelerine mahsup 
edilmek veya yardım olmak üzere verilmesi ge
rekenlerini Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut 
veya yeniden açılacak bölümlere ödenek kaydet
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bir sene içerisinde kaydedilen gelir ve gider
ler ertesi yıl bütçesi ile ayrı bir cetvel halinde 
Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayım: 114) 
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fiı^şleri Bekam 
F: Köprülü 

MM Bğ&ttt Batoı 
f. îhefi 

ra Ticâret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
İV. ö*ıa» 

UlaftomA Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Pbl&tfam 

Bayındırlık bakanı 

Öa. Te So. T. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. îyriboB 

Çabama Bakan* 
S,'Koy men 

îşletmeler Bakanı 
Ete 

MM4 
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