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L - . GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum ••"•'•''y',-} ••'•.•..l 
1952 yılı Bütçe Kanuna tasarısının tümü 

üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 
Başkan vekili Kâtip ; 

Ağrı Milletvekili Çorum. Milletvekili 
C. Yardımcı 8. Baran 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/. Kirazoğlu 

İkinci Oturum 
1952 yılı Bütçe Kanunu , tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Manisa Milletvekili •' Çanakkale Milletvekili 
M. Tümay , ö. Mart 

Yazılı sorular 
Giresun Milletvekili Doğan Köymen 'in, Aluc

ra İlcesine bağlı Anastos, Alışız ve Yeniköy 
(Çakrak) adiyle mâruf'Bum köylerinin kimlere 
intikâl ettiğine, bu köylerde Hazineye ait top
rak varsa senelik icar bedelleri ile kimler ta
rafından ekildiğine ve Hazine yerlerinin toprak
sız köylüye dağıtılmasına teşebbüs edilip edil* 

Tasarılar 
1. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/338) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırma
ları için borç para verilmesine dair kanun tasa
rısı (1/339) (Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/340) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

4. — Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ta
sarısı (1/341) (içişleri. Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili I 

F. Tekil 

Üçüncü Oturum 

1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere bir müddet daha devam 
olundu. 

22 . II .1952 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

F, Apaydın ö. Mart 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

mediğine dair olan yazılı soru Önergesi, Maliye 
ve Devlet Bakanlıklarına gönderilmiştir (6/592). 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosımoğlu'-
nun, Hukuk JJsulü Muhakemeleri Kanununun 
429 ncu maddesinin tatbik şekline ve mevcut 
yanlış tatbikatın önlenmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/593) 

Tezkereler 
5. .__ İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'in 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında . Başbakanlık tezkeresi (3/288) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

6 — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/289) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan. Kar
ma Komisyona); , 

7. — Samsun Milletvekili İsmail Işın 'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/290) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından lamdan Kar
ma Komisyona); 

Somlar 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 476 — 
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' Raporlar t ..' 

8. — Harçlar Kanunu tasarısı ve Geçici Ko-x 

misyon raporu (1/320), (Gündeme); 
. 9. — Türkiye--.İsveç. Ödeme Anlaşmasına ek 

olarak imzalanan Protokol \vç eklerinin onanma
sı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret komisyonları raporları (1/257) (Günde-

me); '' ' " ' • " ' " . ' . " : . 
10. — Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme An

laşmalarının tekrar yürürlüğe girmelerine dair 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret komisyonları raporları (1/258) (Gün
deme). 

t>&<t 

BÎEİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (İstanbul) 

-«•S» 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Bugünkü Birleşimi ve ilk otu
rumu açıyorum. 

Ruznameye geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Arazi Vergisi Kanununa ek kanun ta
sarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (1/319, 3/286) 

BAŞKAN '— Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
' 21 . I . 1952 tarihli ve 6/201 sayılı yazımızla 

sunulan 6 . VII . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Ara
zi Yergisi Kanununa ek kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte geri gönderilme
sini saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Adnan Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. (Alkışlar) 

2: — Tuz Kanununun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun tasarısının geri 
verilmesi, hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(1/283,3/287) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
30 . II .1951 tarihli ve 6/3838 sayılı yazı

mızla sunulmuş olan 3078 sayılı Tuz Kanununun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının geri gönderilmesine müsaade 
Duyurulmasını saygılarımlarica ederim. 

Başbakan 
Adnan Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. (Alkışlar) 

3. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıranhn, 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 5387 
sayılı Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi "hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (2/346, 4/225) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
. Korunmaya. Muhtaç Çocuklar hakkındaki 
5337 sayılı. Kanunun 4 ncü, ve 5 nci maddelerine 

, birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tekli
fimin geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

• BAŞKAN ~~ Geri verilmiştir.; 

- m - -
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4. ™ İzmir Milletvekili Pertev Arathn, İçtü

züğün .22 ve 85 nci maddelerinin, yörumlanmcm 
hakkındaki önergesinin geri verilmesine dair 
önergesi (4/202, 4/227) 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 22 ve 85 nci maddelerinin yorum-

İ952 6 : 1 ,, 
lanması hakkındaki 12 . X I I . 1051 tarihli öner
gemi geri alıyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasını arzederim. 
İzmir Milletvekili 

Pertev Aral; 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1, — 1952 yût Bütçe Kanunu tasarısı w 
Bütçe Komisyonu raporu (İ/269) . 

BAŞKAN — Bütçe Kamın tasarısı üzerinde
ki müzakereye devam ediyoruz. 

Dünkü oturumda C. H. Partisi adına Cemal 
Reşit Eyüboğlu söz almıştı. Kendisine söz ve
riyorum. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Sayın arkadaşlarım, dün, Sayın Maliye Bakanı
nın ve Bütçe Komisyonu raportörünün, bütçe 
üzerindeki tenkidlerimize yermiş oldukları ce
vaplara, yeniden görüşlerimizi ve cevaplarımızı 
arzetmek için huzurunuza çıkmış ^ulunuyorum. 

Tenkidlerimizde cevaba müstelzim mahiyette 
gördükleri ve cevaplandırdıkları noktaları ay
nen takip ederek, ben de mukabil mütalâaları
mızı arzedeceğim. 

Bütçe tenkidleri üzerinde konuşan arkadaşı
mız Sayın Emin Kalafat teşriî hayatımızın gü
zel taamülleri olarak bütün komisyonlara örnek; 
olmasını candan dilediğim Bütçe Komisyonu; 
Sözcüsü olarak konuştular. 

Fakat, sayın arkadaşım bu güzel taamülleri 
örnek almadılar. Muhalefetin tenkidini tenkidle: 
söze başladılar ve öylece bitirdiler, Doğrusu Sa
yın Kalafat'in Bütçe Komisyonunun mu, yoksa 
Hükümetin mi sözcüsü olduğunu tâyin etmek 
güç oldu. 

Sayın Kalafat geçen seneki gibi bu yıl da; 
tenkidlerimizi zayıf buldular: bununla beraber 
iki saat süren konuşmalarında yalnız bizim ten
kidlerimizi cevaplandırmaya çalıştılar. Tenkidle-
rimizin neden zayıf olduğunu da yine kendileri 
hükme bağladılar; dediler ki: «Bu, zayıflık h ü 
kümet tasarısı ve gerekçesinin mükemmel olma
sından ileri gelmiştir». Biz bekledik ki Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü olarak böyle enfüsi bir hük
me varacaklarına bütçe tasarısının neden mü

kemmel olduğunu objektif delilleriyle ispata, ça
lışsınlar. (Misal, misal Öesleri). 

Sayın Emin Kalafat; Bütçe Komisyonu Söz
cülüğünün tahmil ettiği bu vazifeyi yapamadılar. 
Bütçe Komisyonu raporuna matuf tenkidleri-
mizle birlikte bütçenin tümü üzerindeki müta
lâalarını huzurunuzda tevsi edeceklerini bekler
dik. Halbuki beyanlariyle âdeta ifükümet sözcü
sü gibi konuştular. Bizim konuşmalarımız yazılı 
olarak 24 saatten beri ellerinde olduğu halde 
bunları olduğu gibi değil, noksan ve hattâ de
ğiştirerek ele aldılar. Biz tenlddlerimizle Hükü
met tedbirlerini bilkülliye inkâr etmişiz. 1952 
nin bol mahsulü sadece Allâhın lûtfuna ve rah
metine bağlamışız, (öyle demedin mi sesleri). 
Biz 1951 - 1952 mahsul bolluğunu sadece hava 
şartlarına bağlamadık; • Hava şartlarının başka 
memleketlerde olduğu gibi, Türkiye'de de zirai 
verimde birinci derecede rol oynıyabileceğini 
belirttik. Lütfen konuşmalarımızı tekrar zabıt
lardan okuyacak olursanız göreceksiniz ki, kati
yen biz; 1951 - 1952 yılı ziraat mahsûlünün bol
luğunu sadece hava şartlarının iyiliğine bağ
lamış değiliz. Yalnız hava şartlarının ziraat 
mahsûlleri üzerindeki, önemini göz önünde tut
tuk. Memlekette arkası arkasına hava şartla
rının iyi olmasını ve bu faktörün ziraat mah
sûlleri üzerindeki tesirini küçümsiyerek bunu 
Hükümetin kendi muvaffakiyetlerine inhisar 
ettirmesinin doğru ölamıyacağım ve bu yüzden 
bir nikbinliğe kapılmasının hatalı olacağını söy
ledik. 

Bu mevzuda' 1937,1938, 1947 yıllarında zi
raat mahsullerinin hava şartlarından faydalan
dığını ve Türkiye'nin hububat bakımından ihra
catçı bir, , memleket haline geldiğini kendilerine 
misal olarak verdik. 

Hava şartları sadece memleketimiz için de
ğil bütün dünya ; memleketleri için mahsûller 

m 
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üzerinde rol oynıyan birinci derecede bir fak
tördür. Bunu yüksek heyetiniz birçok misalleriy-
lo bilir. Meselâ Fransa'da, hatırımda kaldığı
na göre, 1934 - 1935 yıllarında olacak, iki yıl 
arka arakaya mahsûlün iyi olması ve geniş mik
yasta hububat elde edilmesi, Fransa'yı hubu
bat'ihraç eden bir memleket haline getirmiş
ti; bu memlekette bolluktan mütevellit bir kriz 
meydana getirmiştir. Fransa bu mahsûlleri 
ihraç edememiş, Devlet bunları mubayaa etmek 
zorunda kalmış ve neticede.de imha etmek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Burada diğer bir noktaya, tenkidlerimiz-
den sayın raportörün ve sayın Maliye Bakanı
nın ele almış ; olduğu diğer bir noktaya geçi
yorum : 

Bir taraftan C. H. P. sinden tamamen şi
razesinden çıkmış, içtimaiye iktisadi nizamı 
bozulmuş bir memleket deyralmdığı. ileri sürü
lüyor, diğer taraftan böyle bir durumda olan 
bir memlekette iki yıldan az bir zamanda büyük 
başarılar elde edildiği iddia ediliyor. 

Arkadaşlar, tamamen şirazesinden çıkmış, 
iktisadi, içtimai nizamı bozulmuş bir memle-

, kette takdir edersiniz ki, bir, iki yıl içinde bü
yük muvaffakiyetler elde edilemez. Bu bir ne
vi mucize olur. Bugünkü iktisadi şartların, bu
günkü iktisadi imkânların yıllardan beri mil
letçe sarf edilmiş olan emek ve gayretlerin mah
sûlü olduğunu söylemiştik. Yoksa Hükümetin 
1950 - 1951 senesindeki tedbirlerini tamamen 
sıfıra indirmiş değildik. Bu itibarla Emin Ka-
lafat'm ve onu mütaakip Maliye Bakanının bu 
konu üzerinde fazla,hassasiyetle bize tevcih et
miş oldukları tenkidler. yersizdir, kanaatinde
yim. Kalkınma plânına lüzum vardır. 

Yine sayın Kalafat bizim millî kalkınma 
programlarına ve plânlarına vermiş olduğumuz 
ehemmiyeti ele aldılar ve itiraf edeyim; kendi
lerinin bu konuda ne fikirde olduklarını izahla
rından anlamış değilim. Sayın Emin Kalafat'in 
kalkınma plân konusundaki izahlarından, hükü
metlerin icraatlarının, bilhassa hükümetler de
ğiştikçe icraatın da değişmemesi için, partilere 
malolmuş, hükümetlerin üstünde, partilerin te
minatı altında bir plâna lüzum olup olmadığını 
anlıyamadım. Bizim bu husustaki fikirlerimiz, 
beyanlarımız gayet sarih olarak tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Beyanatımızda arzettiğimiz gibi, 

.1952 O : İ 
( biz, kolektif vist ekonomi nizamına dayanan 

Rusya gibi veyahut, Nasyonal Sosyalist Alman
ya gibi, Faşist İtalya gibi tatbikatta gördüğü
müz topyekûn, bütün iktisadi nizamı içine alan, 
sosyal hayatın bütün safhalarını nizamlamak 
iddiasında bulunan plânlara değil; İkinci Dün
ya Plarbinden sonra, bilhassa dünyanın birçok 
yerlerinde, ezcümle Fransa'da ve harbden ikti
sadi nizamın bozuk olarak çıkmış olan memleket
te tatbik edilen ve iyi neticeler istihsal edilen 
kalkınma plânlarını kasdetmiş bulunuyoruz. 
Şüphesiz devletçi olarak kendisini vasıflandırmış 
olan bir partinin iktisadi hayata müdahale eder
ken bu müdahalenin istikbale muzaf olan tesirle
rini evvelden görmüş olması ve vatandaşlara bu
nu bir tatbikat programı, yani bir plân halinde 
bildirmiş olması lâzımdır. Aksi takdirde hu mü
dahalecilik, himayecilik, güdümcülük gelişigü
zel bir müdahalecilik olur ki, bu, iktisadi nizamı 
şirazesinden çıkarır. Hiç müdahale etmemek mev
zuu bahis olduğu, takdirde liberalizmin başıboş 

, seyri içinde kendisini göstermiş bulunur. Demok
rat Partinin de Cumhuriyet Halk Partisi gibi 
p rogram itibariyle devletçi bir parti olması bakı
mından, memleket için muayyen vâdeleri taşıyan 
birtakım kalkınma plânları yapması gayet tabiî
dir ki, kendisinden beklenen iktisadi faaliyetlerin 
iktisadi politikanın en başında bir vazifesi ol-

I mak ieabeder. . . - • ' . • ' . - . 
Sayın sözcü gelir tahminleri üzerindeki mü

talâalarımızı dla tezatla dolu bulmuşlar ve ka
çamaklı telâkki etmişler* Beyanatını tekrar 
okudum. Bizim beyanatımızda. bu konuya taal
lûk eden kısımda İtapalı-hiçbir nokta görmedim. 
Biz diyoruz k i ; . ithalâttan alınan Gümrük ve 
Muamele Vergisini Hükümet 1951 senesi Büt
çesinde 210 milyon lira olarak, tahmin etmiştir. 
Bu varidat hakikat halde bütçeye 312 miyon 
lira gelir temin etmiştir. Yani tahmin olunan 
varidata nazaran fazlalık 102 milyon liradır. 
Yani fazlalık yüzde 50 dir. Buna karşı da Ka
lafat arkadaşım sürprizle karşılaşmadık, diyor
lar. Vergi 210 milyon lira olarak tahmin ediliyor, 
elde edilen miktar 312 milyon oluyor. Bilmiyo
rum bir varidatın tahmininde sürprizle karşılaş
mak bundan başka nasıl olur? Tahminlerin üs
tünde 100 milyon gibi bir gelir elde edilmekte-
bir ve bu sürpriz değildir. Kendileri müsaade 
buyursunlar, ben bunu Hükümetin tahmin ve 

j takdirlerinde büyük bir hata olarak kabul et-
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mekteyim. ye bunda ısrar ediyorum. Bu itibarla I 
da kendimi haklı buluyorum. 

Oelir Yergisinde mesele berakistir. Gelir Ver
gisinde bütçe tahmin ve takdirleri 260 milyon 
liradır. Elde edilen hasılat ise 205 milyon liradır. 
Buradaki tahmin ve takdir hatası % 25 tir. Şim
di bütün bu vaziyetler ortada iken, Sâym Mali
ye Bakanının dün bize vermiş olduğu cevapta 
«Bütçedeki varidat tahmin ve takdirlerimiz ev
velce de iddia ettiğimiz gibi santimi santimine 
tamamen doğru çıkmıştır» dediler. Halbuki 
bütçe varidat tahminlerinde topyekûn olarak 
bir rakama varılması başka bir şeydir, bunun 
unsurlarını teşkil eden varidatın ayrı ayrı tah
min ve takdirlere ulaşması veya ulaşmaması 
yine başka bir şeydir. Bu bakımdan biz, ten-
kidlerimizde, eğer Hükümetin tahmin ve tak
dir sebeplerinde, gümrük hasılatında 100 milyon 
liralık bir artış olmasaydı, Hükümet 1951 senesi
nin tatbikatı içinde büyük güçlüklere mâruz 
kalacak ve o zaman huzurunuza ya, hizmetlerden 
bâzılarından vazgeçmek veyahut da yeni baştan 
vergilere zam yapmak gibi bir teklifle gelmek 
mecburiyetinde kalacaktı. Bizim bütçe tenkidle-
rinde söylemek istediğimiz bunlardan ibaretti. 
Binaenaleyh Sayın Emin Kalafat gibi zeki bir 
arkadaşımızın bunu anlamamış bulunmasını ve 
Sayın Maliye Bakanının bu konuyu bir başka 
zaviyeden ele alarak tuhaf bir müdafaa tarzı 
tutmasını cidden anlamış değilim. 

Ticaret muvazenesi açığına gelince; 1951 yılı 
ticaret muvazenesi, sayın sözcünün verdiği ra
kama nazaran 240 milyon liradır. Biz bunu 220 
milyon lira olarak ifade etmiştik. Sayın Maliye 
Bakanı da ticaret muvazenemizin pasif değil 
hattâ aktif durumda olduğunu söylediler. Buna 
göre ortada üç vaziyet var Sayın Raportör 
240 milyon liralık bir ticaret muvazenesi açığı 
olduğunu ö'öyliüyorlar. 'Biz 220 milyon lira ola
rak diğer bir mehazdan almış bulunuyoruz. Ma
liye Bakanı 'ticaret açığı şöyle dursun, hattâ ak
tif bir duruma geçmek vaziyetinden bahsedi
yorlar. 'Sayım Fethi Çelikbaş 'arkadaşım bu te
reddütleri meydana (getiren âmiller üzerinde 
(bizi tenvir ettiler. Bu, devrelerden birisinin tak
vim yılı, diğer birisinin malî yıl olduğunu ve di
ğer birisinin de Haziran başından ertesi yılın 
Haziran başına kadar 'olmak üzere bir yıllık 
bir devre için ticaret muvazenemizin açık veya 
(kapalı, veyahut fazla olduğunu (hesap etmek lâ- | 
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zım geldiğini söylüyorlar. [Kendileri eğer mem
leketin iktisadi durumunu tetkik etmek icabe-
derse, geçmiş senelerin ticaret ve tediye muva
zenelerinin mukayeseleri yapılması istenirse 
böyle bir devrenin alınması tabiî olabilir. Biz 
ticaret muvazenesi açığını iktisadi şartlar ha
lamından ele almış değiliz. Burada bütçe mü
nasebetiyle bu açığı ele almış bulunuyoruz ve 
diyoruz ki; eğer harici ticaretimizde £40 mil
yon gibi bir açık meydana getiren ithalât faz
lalığı olmamış olsaydı gümrük hasılatı Hükü
met tahminlerinin çok fevkma çıkarak 100 mil
yon lira gibi büyük , bir varidat fazlası temip1 

edemezdi. ' 
Sonra, devrenin bir takvim yılı olarak alın

mayıp 1950 Haziranından 1951 Haziranına ka
dar alınması da bu mevzuda esaslı bir §ey ifade 
etmez. Çünkü ticaret muvazenemiz 1951 yılı 
sonunda açıksa, bu açık 1952 yılı sonuna kadar 
kalacak mı, kalmıyacak mı? Yani bu açık mü-
taakıp yıllara nazaran sirayet edecek mi, etmi-
yeeek midir? 

Bütün temennimiz, zirai mahsûllerimizin ha
riçte iyi fiyatlarla satılması ve sınai mahsûlle
rimizin artırılmasıdır ve ithalâtla ihracat far
kı memleket lehine büyük olsun., Bu, höpimizin 
dileğimizdir. Fakat ben burada objektif olarak 
bir vakıaya temas etmek lüzumu iledir ki bu 
açık üzerinde durduk ve Yüksek Meclisinizin 
dikkat nazarını bu noktaya çekmek istedik. 
Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Kalafat, yol 
ve su işlerindeki temenni ve görüşlerimizi baş
ka zaviyeden ele aldılar. Biz, yor Ve su işlerin
de Hükümetin alâkasız olduğunu yahut konmuş 
olan tahsisatın noksanlığı, yahut da mazide1 bu 
işin daha ehemmiyetle ele alınmış olduğunu id
dia etmedik. Hattâ bu konuya ayrılmış tahsi
satın 1952 yılında, geçen yıla nazaran fazla ol
duğunu da memnuniyetle kaydettik. 

Bizim, üzerinde durduğumuz nokta şudur : ' 
Memlekette köy ve il yolları, köy suları hepi
mizce malûmdur ki, vatandaşları yakinen ilgi
lendiren, bilhassa milletvekilleriyle seçmenleri 
arasında daimî temas konusudur. Bu konu üze
rinde, öyle tahmin ediyorum ki, siz arkadaşla
rım da, seçmenlerinizden temenni' mektupları 
almaktasınız. (Seçim dairelerinizde su getiril
mesi veyahut yollarının yapılması için bir dilek 
alınca bu dileğin yerine 'getirilmesi için alâkalı 
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mercilere baş vtırmuşsunuzdur. Bu işlerin bir ı 
sıraya konduğunu ve bir programa bağlandığı- ı 
nı gösteren ve daha evvelden herkesin malûmu 
bulunan bir vesika ibraz edilirse, vatandaşa 
yolunun ve suyunun hangi yıl, ne zaman yapı
lacağını bildirebilir ve milletvekili olarak seç
meninize karşı vazifenizi yapmakta bir kolay
lık elde etmiş olursunuz. Bu itibarla bu konu 
üzerinde tekrar duruyorum. Gerek sayın Maliye 
Bakanı ve gerekse Sayın Emin Kalafat bu ko
nuya mütaallik olan tenlndlerimizi yanlış anla
dılar. Biz tahsisatın artırılmış olduğunu mem
nuniyetle kaydettik. Fakat bu işlerin bir plâna 
ve programa bağlanması lüzumunu da belirttik. I 
Bunun lüzumuna ısrarla işaret ediyoruz. 

Yol meselesinde Bayındırlık Bakanı hakika
ten Bütçe Komisyonunda, izahat verdi ve ne 
gibi esasların yol programında tatbik edilece
ğini bize izah ettiler. Bunu söylemelerine rağ
men bunun şehir itibariyle, kaza ve nahiyeler 
itibariyle yapılmış bir listesini vermediler. Hat
ta o kadar ki kendileri bize böyle bir liste ver
medikleri gibi bir arkadaşımız, iki aydan beri 
yazılı bir sorusu mevcut bulunduğu halde, bu 
listeyi alamamıştır. 

Gelelim vergi politikasına: Bu konuda ben, 
Sayın Maliye Bakanını bir dereceye kadar ma
zur görürüm. Çünkü Maliye Bakanı Meclise ge
tirdiği bütçe mümkün olduğu kadar açığını ka- ! 

pamak, mümkün olduğu kadar varidatını çoğalt- j 
mak ister. Bu tabiî görülebilir. Yalnız burada i 
sayın, Emin Kalafat arkadaşımızın vaziyeti 
Maliye Bakanının durumundan ' farklı olması | 
icabeder. 

Bilhassa kendileri Bütçe Komisyonu sözcü
sü olduklarına göre, vergiler üzerinde Bütçe 
Komisyonunun mütalâasını ifade ettiklerine gö
re meseleyi daha etraflı ve daha başka bir zavi
yeden ele almaları icabederdi. Bunu yapmadık
ları kanaatindeyim. 

Bilhassa burada Sayın Emin Kalafat'm bir 
sene evvelki bütço münasebetiyle Bütçe Komis
yonundaki beyanlarını hatırlatmak isterim. 

Sayın Emin Kalafat arkadaşımızın gazete
lerde gıkmiş' bulunan bu beyanatını tahmin 
•ederim ki arkadaşlarımız içerisinde okumuş 
olanlar çoktur. 

Say m Kalafat Devlet gelirleri konusu üze
rinde bilhassa esaslı olarak durmuşlar ve Dev-
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ı let varidatının çoğaltılması için vergi sistemin-
i de önemli bir ıslahat yapılması lüzumuna işaret 

etmiş ve vergi yükünün vatandaş gelirleri ile 
mütenasip şekilde dağıtılmasını temin ve vatan
daşlar arasında yeni vergi adaletsizlikleri mey
dana getirmesin demişlerdi. Hattâ bu konuda 
Vasıtalı vergilerin âdilâne tevzi sistemini daima 
bozucu bir tesir yapmış olması itibariyle aley
hinde bulundular. Zirai gelirlerin, topyekûn Ge
lir Vergisi içine alınması lüzumuna iştirak edi
lir veya edilmez, işaret ettiler. Ve hattâ bunda 
gecikmiş olduğumuz için Devlet bütçesinin böyle 
verimli bir kaynaktan mahrum bulunduğunu, 

I bunda istical edilmesi icabettiğini söylediler. 

Binaenaleyh sayın Emin Kalafat da, bu ko
nu üzerinde bu defa konuşurlarken şahsi kanaat
leri bunun hilâfına idi ise buna katiyen dokun
mamaları bu mevzu üzerinden atlayıp geçmeleri 
icap ederdi; yok eğer kanaatlerinde bir deği
şiklik var idi ise bunu da açıkça ifade etmeleri 
lâzımdı zannederim. Bu vaziyet karşısında cid
den bizi tereddüde düşürmüş bulunuyorlar. Aca
ba bir seneden beri fikirlerinde büyük bir de
ğişiklik mi olmuştur? Vaktiyle yanıldığını mı 
bugün kabul etmektedir? Ve yahut da aynı fikir
de midir yoksa dün Bütçe Komisyonu sözcüsü 
olarak konuşurlarken bu fikirleri ifade etmek
ten çekindiler mi? 

Vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki nis
pet hakkında Sayın Emin Kalafat arkadaşım 
vaktiyle mukayeseler yapmış ve vasıtalı vergile
rin bütçemizde gelir toplamına nispeti itibariyle 
yüksek olduğu neticesine varmışlardı. O zaman 
vermiş oldukları misalleri dün aksi bir tez için 
de yine kullandılar. Fakat bu defa bir başka 
rakam silsilesi halinde önümüze koydular. Ben 
de kendilerine yine aynı misallerle cevap verece
ğim. 

1938 seensinden bu yana, 1942 yılı müstesna, 
hiçbir zaman memleketimizde Vasıtalı vergilerin, 
vergilerin tümüne nispeti i% 70 i bulmamıştır. 
Bu devre içinde en yüksek nispet '% 66, en aşa
ğı nispet !% 55 tir. 

Şimdi başka memleketlerin nispetlerini ele 
alalım. Tabiî takdir ' edersiniz ki; örnek olarak 
alacağımız memleketler geri memleketler olmı-
yacaktır. Kendimize örnek ittihaz ettiğimiz mem
leketler olacaktır. Bu nispet Amerika Birleşik 

I Devletlerinde 1% 33, İngiltere'de i% 47, Alman-
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ya'da % 56;' Fransa'da !% 62, Yugoslavya'da/ | 
eski bir rakamdır, ;% 58, Şili'de [% 58 dir. 

Sonra bütün bu mukayeselere ne lüzum var
dır, mensubu oldukları partinin programının 75. 
maddesi kendilerini bu konuda başka türlü hare- | 
ket etmeye mecbur tutmakta mıdır? 

Sonra yine savunmasını üzerine aldıkları 
Hükümet kendi programiyle bu konuda daha 
evvel bir başka taahhüde girmiş değil midir? 
Bakınız arkadaşlarım, tamamen parti programı
nın 75. maddesine mütenazır olarak Menderes 
Hükümetinin programında aynen şöyle denil
mektedir: «Parti programımıza sadık kalarak 
vergilerde İslâhat yapmak ve bilhassa Vasıtalı 
vergiler nispetini vasıtasızlar aleyhine indir
mek suretiyle vergi adaletini tamamiyle mu
hafaza edeceğiz» deniyor. 

Demek ki, Hükümet kendisini bir taahhüt 
altına sokmuştur. Memlekete karşı muayyen bir 
vecibeyi yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Ve 
Hükümetin taahhüt etmiş olduğu şey memle
kette vergi yükünün âdilâne tevziidir. Hükü
met bunun için âdilâne tevzi için vasıtalı 
vergiler nispetinin azaltılmasını ve merkezi 
sikletin vasıtasız vergiler üzerine kaydırılması 
icabettiğine kaanidir. 

Şimdi sayın Maliye Bakanından beklediği
miz açıkça ve ikna edici söz şu olmalı idi : 

Biz Hükümet programında, parti progra
mında memlekette vergi adaletini tesis için va
sıtasız vergileri birinci plâna alınmasına kaani 
idik. Ama, bunu 1952 senesinde yapamıyacağız. 

Birçok memleketlerde de zaman zaman bu 
iki. vergi arasında nispî kaymalar olmuştur. 
Bugün memleketimizi kalkındırmanın birtakım 
zaruretleri vardır. Hükümet programımızda va-
dettiğimiz halde bu . va'dimizi yerine getirecek 
durumu kendimizde göremiyoruz, denmiş olsay
dı o zaman bu açık ifade karşısında sebeple
rini takdir eder, kendilerine hak. vermiş olur
duk. Binaenaleyh ben sadece objektif olarak ra
kamları, hâdiseleri, söylenmiş olan sözleri hu
zurunuza ve yüksek tetkikınıza arzetmekle ikti
fa ediyorum. 

Bir nebze de Devlet Borçları Kanunu üzerin
de duracağım. 

Arkadaşlarım, mukayeseleri yapmak için mu
ayyen devreleri ele almak şarttır, aksi takdir
de mukayese imkânı elde edilemez. Biz, bütçe 
tenkidlerimizde 1950 nin mebdeini hesabımıza I 

.1952 O : 1 
esas aldık. 1950 ve 1951 yıllarının rakamlaııhıa 
göre Devlet borçlarmdaki artış 610 milyon lira
dır. Bu 610 milyon liranın tahlilini yaptık. 
Bunun mühim bir kısmı dalgalı borçlardır, bir 

i kısmı konsolide borçlardır. Hattâ tenkidleri-
miz arasında bu 610A milyonun tamamı Demok
rat Parti iktidarı zamanına raslamış olsa dahi 
kendilerinin icraatı neticesi değil, 1949 - 1950 
yılındaki hükümetlerin icraatının neticeleri
nin de bu rakam içinde olduğuna da işaret et
tik. Devlet borcu şu tempo ile, bu tempo ile 
bir memlekette artmış olabilir. Devlet borcu
nun memleketteki millî gelirin inkişafına göre 
artış seyri süratli görülebilir veya görülmeye 
bilir. Bunlar ayrı ayrı tetkik mevzularıdır. 
Biz sadece öteden beri ve bilhassa muhalefet
te iken, hattâ iktidarda iken, «Devlet borçla
rını arttırmıyacağız diyor» ve mazide yapılmış 
olan Devlet borçlarını bir tenkid vesilesi ittihaz 
ediyor. îşte bizim üzerinde durduğumuz nokta 
budur. Biz diyoruz ki; Demokrat Parti iktidarı 
dahi iki senelik icraatı sırasında Devlet borç
larının artmasının önüne geçememiştir. Artış 
temposu eskisi gibi devam etmektedir. Şimdi 
buna mukabil, C. H. P. iktidardan çekildiği za
man bırakmış olduğu borç mikttrmın milyar
ları bulduğunu söylemek mümkündür. Fakat 
arkadaşlarım; 27 senelik bir devre içinde, Os
manlı İmparatorluğundan müdevver borçlar ve 
ayrı sömürge halinde bir memleketin bugünkü 
hale getirilmesi bir yanda ve iki milyara ya
kın borçlar da bir tarafta. Aynı zamanda 1939 
dan 1945 e kadar devam eden ve memleketi-

| mizi mütemadiyen gayrimüsmir bir şekilde 
borçlanmaya sevkeden birtakım fevkalâde va
ziyetleri de buna ilâve etmelidir. 

Bu itibarla ben, sayın Demokrat partilili ar
kadaşlarımdan rica ediyorum; gerek maziye ta
allûk etsin ve gerekse iktidarda bulunduğumuz 
senelere taallâk etsin; nasıl ki, biz yalnız bugün
kü meselelerde mütalâa ve fikirlerimizi derme-
yan ederken sizler tarafından mübalâğalara 
kaçmakla itham ediliyoruz. Sizlerin de ölçü
lerinde objektif olmanızı ve hisse kapılmama-
nızı yine mukabil olarak rica etmekteyiz. Zan
nediyorum ki, bunda da çok haklıyız. Bütçe 
Kanununun beşinci maddesi üzerindeki mâruzâ
tımıza Sayın Kalafat cevap verdiler. Bilâhara 
da Sayın Maliye Bakam bu noktaya temas bu
yurdular. Biz bütçe tenkidlerimizde bu nokta-
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ya temas ederken Bütçe Kanununun 5 nci mad- I 
desi-Hükümete 700 milyon lira gibi muazzam 
bir rakama baliğ olan kısa vadeli istikraz yap
ma yetkisini veriyor. Biz, bu salâhiyetin Hükü
mete önceden1 verilmesi doğru değildir, zaten 
beşinci madde Hazine ihtiyaçlarını karşılamak 
için rakamla ifade edilmek üzere 100 milyon li
ralık salâhiyet vermiştir, eğer bu 100 milyon 
lira az görülüyorsa daha fazlaya çıkarılmak su
retiyle tesbit, tâyin ve tahdit edilsin, dedik. Ma
liye Bakanı Bütçe Komisyonunda bizim tarafı
mızdan vâki olan bu teklife iştirak ettiler fakat 
yıl içinde Meclise bir kanun tasarısı getirecek
lerini söylediler. Eğer tenkidlerimizde biz Ma
liye Bakanının bu vai'dini hatırlıyamamışsak 
bunun kabahati şahsan benimdir; affetsinler. 
Fakat Sayın Maliye Bakanı Bütçe Kanununun 
5* nci maddesine tadilât yapılmasını kabul edi
yorlar. Bütçe metni tasarı halinde Yüksek Mec
lise gelmiştir. Bunu bütçe ile yapmaktan neden 
çekiniyorlar. Bunu anlamak müşküldür. Bütçe 
Komisyonu adına konuşan Emin Kalafat arka
daşım ve onu mütaakiben konuşan Sayın Mali
ye Bakanına teşekkür ederim. Bize cesaret ver
miş oluyorlar. Demekki Hükümetçe de bu iş ka
bul edilmiştir. Bütçe Komisyonunuz da bu işi 
kabul etmiş oluyor. Ben kendilerini külfetten 
kurtarmak için bir tadil teklifini Yüksek Mec
lise sunacağız ve kendilerini külfetten, bu vazi
yetten kurtaracağız. 

' Sayın Emin Kalafat 'm beyanlarını cevaplan
dırırken Sayın Maliye Bakanına da arzı cevap 
etmiş bulunuyorum. Sayın Maliye Bakanının 
üzerinde durduğu bir, iki noktaya da burada 
ayrıca cevap vermek isterim. 

Saym Maliye Bakanı, zirai kredilerin mem
leketimizde artmasının 1946 ya rastladığını ve 
bunda memleketimizde çok partili rejimin ku
rul muş bulunmasının büyük tesiri olduğunu 
söylediler. Çok partili demokratik rejim hepi
mizin, milletimizin dilhahıdır. Bu rejimin, mem- I 
leketimizde teessüs ve inkişaf etmesini hepimi
zin candan temenni ettiğimiz müşterek arzumuz, 
hattâ idealimizdir. Ben Sayın Maliye Bakanına 
çok partili rejimin feyizlerini saymak istersem 
tahmin ederim ki, çok zengin bir liste ile huzur-^ 
1 arma çıkabilirim. Bu kısa devre içinde çok 
partili demokratik rejimin misalleri, elle tu
tulacak, gözle görülecek şekilde memleketin her 
tarafında mevcuttur. - ' • | 
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Biz beyanatımızda Sayın Maliye Bakanına, 

1951 yılı içinde zirai kredilerin artırılmış oldu
ğunu, hattâ artma temposunun daha süratle 
gittiğini memnunlukla müşahede ettiğimizi ifa
de ettik. Bunun mazi ile alâkası bultınduğun'a 
da haklı bir nokta olarak teimas ettik. Kendi
leri de lütfetsinler, zirai kredinin artması Halk 
Partisi iktidarı zamanında Ibaşlamıştır ve yavaş 
yavaş miktarı tacili artmak suretiyle çoğalmış
t ı r ; diyerek mevcut hakiafctı kabul buyursun
l a r . ' • • ' . ' • • 

Yalnız, zirai kalkınmanın sadece zirai kredi 
yolu ile mümkün olmadığına, Ziraat Bankasına 
mensup, formasiyonu o müessese içinde yapmış 
olması itibariyle, ;Saym Maliye Bakanı çok iyi 
tak'dir ederler. Memleketimizde ıfcopyekûn bir 
zirai kalkınmanın şartları içinde şüphesiz ki zi
rai kredi başta gelir; fakat zirai kredinin zirai 
istihsale taksimi ve onidan. sonra bunun müsmir 
ibir tazda kullanılması için, Ibir tarafta müstah
sil vatandaşların teknik seviyelerine göre maki
ne ve aletlerle "teçhizi ve ondan sonra toprak 
durumlarının ıslahı ve buna müteferri ve daha 
birçok meseleler zirai kalkımm'a dâvasının önü
ne çıkan fakat 'azimli hükümetlerin yenebilece
ği (birtakım manialar olarak göstermek .müm
kündür. . Biz vaktiyle başlanmış, ama ne ka
darı (başarılmış olup olmadığını münakaşa et-
metksizin, memleket için hayırlı olan. işler De
mokrat Part i hüküme'tlerinin de devam etmesi
ni 'gördüğümüz (takdirde bundan duyacağımız 
sadece memnuniyettir. Burada Sayın Maliye 
Bakanı temas ettiği için ben de temas etmek 
'mecburiyetinde kaldığım bir noktaya işaret ede
ceğim •: «Sanayi Kalkınma Bankası» mıı parti
mizin iktidarı zamanında temellerinin atılmış 
olduğunu beyanatımızda birçok diğer misaller 
arasında zikredivermiştim. Sayın Maliye Ba
kanı, bir cümleyi kentli fikir kadrosu içinden 
çıkartmış, tek başına ele almış ve cevaplarımızı 
Ikolaylaştıran bir misal olarak merhum. Mithat 
Paşanın Ziraat .Bankasını kurmuş bulunması 
bugün bu müessesenin .görmekle olduğa hizmet
leri topyekûn ona hamletmeyi icabettiremiyece-
ğini söylemek suretiyle, her ne kadar tetmelle-
leri O. II. P. si zamanın'da atılmış ise de Sanayi 
Kalkınma Bankasının Demokrat Parti zamanın
da geliştiğini söyliyerek neticeyi iktidarın lehi
ne bağladılar. 

Bugünkü çok partili rejimin temellerine atıl-

— 483 — 



B : 44 22. 2 
mı§ taşlar arasında birçokları Ibu muhterem ölü- 1 
ye ait bulunmaktadır. Bunları 'bir tarafa bı
raksak' dahi sadece Ziraat Bankasını kurmuş ol
ması dahi Mithat Paşayı tebcil ve tevkire kâfi
dir zannederim. Biz Sanayi Kalkınma Banka
sının temelleri C. H. P. zamanında atılmıştır, de
dik. Hakikat da böyledir. 
• Beyanatımızın bir yerinde «Hükümetin ne 

yapacağını, nereye gitmek istediğini anlamak 
mümkün değildir» dedik. Sayın Maliye Bakanı 
cevabında, bu cümleyi tecrit ederek tek bir cüm
le olarak ele aldılar; ve tenkicllerimizi şiddetli 
tenkidleri ile cevaplandırmaya çalıştılar. 

Biz bu cümleyi, bilhassa memleketimiz gibi 
Devletin uhdesine terettüp eden namütenahi bir
çok iktisadi, içtimai kalkınma hizmetlerinin yar
dım beklediği; buna mukabil varidat kaynakları 
mahdut olan bir memlekette bu mahdut kay
nakları en verimli sahalara tevcih ederek kalkın
ma plânlarının lüzumuna işaret ederken kul
lanmış bulunuyoruz. 

Sonra, böyle bir plânın mevcut olmaması yü
zünden, Hükümetin muayyen bir iktisat politika
sına sahip olmaması yüzünden, tatbikatta ne gibi 
aksaklıklar olduğunu birçok misaller göstererek 
mütalâa etmiştik. 

Sayın Maliye Bakanı bütün bunları bir tarafa 
bırakarak cadeee bir cümlemizi alıyor ve bu 
cümlemiz üzerinde delilsiz, topyekûn Hükümeti 
nereye gittiğini bilmez bir faaliyet manzumesi 
içinde görüyormuşuz gibi bir ifadeye tebdil 
etmiş bulunuyor. Arzettiğim gibi biz Hükümetin 
bir plâna, evvelden hazırlanmış ve millete ilân 
edilmiş bir plâna sahip bulunmaması yüzünden 
icraatında daima günlük tesirlere kapılmaya, 
daima her gün önüne çıkacak müstacel ve o gün 
için çok mühim meseleler karşısında rota değiş
tirmeye ve bu itibarla nereye gittiği hakikaten 
belli olmıyan bir faaliyete mahkûm görüyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı personel masrafları 
meselesine temas buyurdular. Personel giderleri
nin artışını bir zaruretin ifadesi olarak huzU- [ 
runuzda beyan ettiler. Sayın Polatkan'a ben de I 
sormak isterim. Bu zaruret eski yıllarda yoktu 
da 1952 yılında birdenbire mi meydana ge-
liverdi? I 

Eski yılların bütçelerinde yapılmış olan ten-
kidlcrin sıklet merkezleri umumiyet itibariyle bu 
personel giderleri üzerinde toplanır. Bütçenin ge- | 
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lirinin mühim bir kısmının personel masrafları
na, akim bir sahaya harcandığı yıllarca ve yıl
larca tenkid konusu olarak ele alınmıştır. Bugün 
Maliye Bakanının ağzından personel giderlerinin 
durdurulamamasınm bir zaruretin ifadesi ol
duğunu dinlemiş olmak, bu hakikati er geç anla
mış olmalarını göstermesi itibariyle kayda değer 
bulmaktayım. 

Bu konuda şahsi fikirlerim olarak şunları ar-
zetmeme müsaade etmenizi rica ederim. 

Memleketimizde memur adedi, diğer memle
ketlerle mukayese edildiği takdirde, Türkiye'nin 
muayyen nüfusuna isabet eden memur sayısı 
başka memleketlerinkinin çok altında olduğu gö
rülmektedir. Nüfus itibariyle, mesaha itibariyle 
yapılmış olan mukayeseler Türkiye'de memur 
adedinin ihtiyacın, medeni memleketlere göre, 
oradaki ihtiyaçların ölçüsüne göre altında kal
dığını göstermektedir. Diğer taraftan memleke
timizde umumi olarak, âmme hizmetlerinin ifa
sı konusu üzerinde bir hoşnutsuzluk da vardır. 
Bu da bir vakıadır. Bu hoşnutsuzluk memleke
timizde âmme hizmetlerinin ifasından ileri gel
diği zanmndayım. Yani memleketimizde memur 
tensikından evvel âmme hizmetlerinin tensikı-
nm icabettiğine kaniim. Nüfusumuz ortalama 
her yıl 200 bin arttığına göre memur kadroları
nın artışı da tabiîdir. Diğer taraftan medeni se
viyemiz süratle yükseldiğine göre bunun bir ne
ticesi olarak da âmme hizmetleri memlekette 
çoğalacak bu da memur kadrolarının çoğalması
nı icabettirecektir. Bugün hükümetlerin bu ko
nuyu geçici tedbirlerle önlemek yoluna değil 
asıl derdin köklerine gitmek suretiyle, kaynağı
na gitmek suretiyle halletme yolunu tutması 
lâzımdır kanaatindeyim. Türkiyo'de bugünkü 
mülki teşkilâtımız 75 sene eVvel, belki daha 
fazla, Fransız Mülki Teşkilât kanunlarından 
yapmış olduğumuz tercüme kanunlarla kurul
muş ve sonra bugün Avrupa için örnek gösteri-
lemiyecek olan Fransız mülki teşkilâtı birçok 
tadillere uğramış, zamanın icaplarına uydurul
muş olduğu halde, Türkiye mülki teşkilâtı 75 
sene evvelki umumi şeklini olduğu gibi muha
faza etmekle beraber, esprit itibariyle de ne de
rece ileri gittiği üzerinde ayrıca durulması ica-
beden önemli bir mevzudur. Bu itibarla bu bü
yük dâva sadece bir iktidar partisinin işi oldu
ğuna kani değilim. Bunu önemine uygun ola
rak millî bir, dâva haline getirmek icabeder. 
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Partiler ve millet el birliği ile buna sarılmalı- ı 
dır, ki daima bütçelerimiz üzerine ağır bir yük 
olarak basacak olan bu personel giderleri mese
lesi uzun seneler boyunca hem bütçe bakımın
dan, hem âmme hizmetlerinin görülmesi bakı
mından iyi bir yola getirilmiş olmasın. 

Yine Sayın Maliye Bakam konuşmasında ge
çen Ağustos ayı içinde yürürlüğe girmiş ve Ver
gi Usul Kanununa mütaallik olan bir tadilât 
hakkındaki sözlerimizi aldılar. Af buyursunlar, 
her defasında cümleleri, kendisim tamamlıyan 
veyahut kendisine tekaddüm eden fikir silsile
sinden koparmak suretiyle istedikleri mânayı 
vermeye hizmet eder şekilde kullanır gibi gör
düm kendilerini. 

Bu konu üzerinde bizim söylediğimiz aynen 
şöyledir, bir cümlemi okumama müsaade buyu
runuz : «Vatandaşın kanun çerçevesi içinde ver
disini tamamen tahakkuk ettirip ödemesi nasıl 
vizifesi- ise Devletin de suiniyet sahibi olmıyan 
vatandaşlara şefkatli bir anlayışla müzahir ol
ması mukabil vazifesidir» demiştik. Bu itibarla 
geçen Ağustos ayı içinde çok acele olarak çıkmış 
olan ve bu itibarla tatbikatta hakikaten, şahsan 
bir kaçını müşahede ettiğim, birçok haksızlıkla
ra meydan vermiş olan bu kanunun' tadilini te
menni etmekteyiz. Bunun için biz bir tadil tek
lifi yapabiliriz. Fakat takdir buyurursunuz ki; 
vergi kanunları üzerinde yapılacak tadiller, et
raflı bir surette tetkik ve teknik kadrolarla mev
zu üzerinde çalışılmayı da icâbettirir. Biz bu 
itibarla Hükümetin bu konu üzerinde dikkat 
nazarını çekmek istedik. Ve Meclisten acele çı
karılmış olan bu hükümlerin tadili va'dini işit
mek istedik. Demek İri; Hükümet henüz böyle 
bir lüzuma kani değildir. Artık düşünmek ve bir 
tadil ile huzurunuza gelip gelmemek işi bize ka
lıyor. I 

Son olarak müsaadenizle Doğu ve Batı mese
lesine temas edeceğim. Bu meseleyi bir coğrafi 
ayırış olarak, kabul etmek haddizatında doğru 
olmaz. Memleketin imara muhtaç, kalkınmaya 
muhtaç sahaları sadece Şarkta değildir. Bu du
rumda başka yerler de vardır. Fakat aziz arka
daşlarım ortada bir Şark kalkınma ihtiyacı me
selesi de mevcuttur. Bu bölgenin kalkınması için 
eski hükümetler, müstakillen programlar yap
mak lüzumunu hissetmekte idi. Bu şeniyetin ve 
bir zaruretin ifadesidir. Bunda politik bir mülâ-
kazaya ve bilhassa bunu bir politik görüşe bağ- I 

.1952 0 : 1 
lamaya çalışmak doğru okıfag. Bu konuyu hükü
met esaslı olarak ele alır ve Şarkın iktisaden ve 
sosyal bakımdan kalkınmasını temin edecek bir 
programın tatbiki için Yüksek Meclise bir tahsi
sat talebiyle gelirse tahmin ediyorum ki Yüksek 
Meclis, muhalif ve muvafık olarak büyük bir 
ekseriyetle buna daima müzahir olacaktır. Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak şimdiden böyle 
bir Şark kalkınma plânına ve onun için istene
cek ödeneklere tasvip oyu vereceğimizi arzedebi-
liriz. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bütçe 

Komisyonu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adma Fethi 

Çelikbaş. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FETHÎ ÇE

LÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
değerli raportörümüz Emin Kalafat bugün ma
alesef biraz rahatsız olduğu için huzurunuza 
komisyon adına ben çıkmak durumunda'kaldım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu Sözcü
sü Sayın Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız bu
gün geçen günkü beyanlarını tavzih etmek su
retiyle Hükümetin almış olduğu bâzı tedbirle
rin isabetine iştirak ettiklerini ifade ettiler. 
Kendilerinin geçen günkü konuşmalarında, ha
kikaten zabıtların tetkikindan anlaşılacağı veç
hile tavziha muhtaç olan bâzı hususları tavzih 
ederek alman tedbirlerde isabet bulunmasını 
açıkça ifade etmiş olmasını biz kendileri lehin
de bir fazilet telâkki etmekteyiz. (Bravo sesle
ri) Üzerinde en çok durulan mesele memleketin 
1951 senesi içerisindeki zirai istihsalâtmm artışı
nın esbabına taallûk etmektedir. Nihayet bugün 
hava şartları içerisinde alınmış olan diğer ted
birlerin de bu artışta rolü bulunduğunu ifade 
etmek suretiyle hakikati teslim etmişlerdir. Fa
kat bu mevzuda eıı sıhhatli ölçü arkadaşlar is
tihsal-rakamları değil, hava şartlariyle alâkası 
asgari hadde olan ekim sahasıdır. • 

Şimdi müsaadenizle konjonktür mecmuasının 
son nüshasından halen müzakere mevzuu olan 
bol mahsule ait ekim sahası ile bir yıl evvelki 
ekim sahasını mukayese ederek durumu arze-
deceğim. Bu suretle zirai istihsalin artışında 
alman tedbirlerin neticesi daha vazıh olarak 
görülebilecek ve hava şartlarının tesirinin ne 
hadde kadar gittiği daha kolaylıkla anlaşılabi
lecektir. 

/ 
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Hububatta; buğday : 1949 - 1950 kampan- I 

yasında ekim sahası 4 477 191 hektar iken, 
1950 - 1951 kampanyasında bu miktar 4 886 100 
hektar olmuştur. Binnetice artış aşikârdır. Ar
pa : 1949 - 1950 kampanyasında 1 901 910 hek
tar iken 1950 - 1951 kampanyasında 2 047 900 
hektara baliğ olmuştur. Artış açıktır. Çavdar; | 
487 536 hektar iken '518 200 e çıkmıştır. 

Yulaf; '302 076 hektar iken 320 100 e çık
mıştır. Bütün kalemlerde bir artış vardır. 

Fakat en ziyade /dikkati; celbeden artış bu 
arada sınai bitkilerde, pamukta tesbit edildiği 
için, diğerlerini okumadan sadece bu rakamı 
tesbit etmek suretiyle 'başka ımevzua geçeceğim. 

1949 -1950 senesinde saf pamuk ekim saha
sı 448 495 hektar iken bu »miktar (bir yıl son'ra, 
iktidarımızın işe başladığı devrede '642 bin hek
tara baliğ olmuştur. Ekim sahasına mütaallik 
rakamların ifadesi bu iken, mahsulâtın artışını, 
kendi telâkkileri'ne >göre şu veya Ibu ölçüde de 
olsa, büsbütJün hava şarlarıria atfetmek hakika
ten, hakikatları 'biraz ıgölıgelemek olacaktır. Hal
buki vaziyet (buna müsait değildir arkadaşlar. 

Bir de 'geçen seneki (bütçenin ıgelir taJhmin-
lerinde Hükümetin âdeta bir sürprizle karşılaş
tığını ifade ederek bu derece isabetsizliğin Hü
kümet lehinde (bir şey olmadığını ifade ettiler. 
'Kendileri gayet iyi 'bilirler ki, nihayet bütçe
nin varidata mütaallik rakamları Bütee Komis
yonunda, Hükümetin de iştirakiyle, in'celen^ 
mektedir ve ımuhammenata istinadeden bu ra
kamların en sıhhatli rakamlar olalbilme.ii için 
en yakın ayların tahsilatın elde edilmesindeki 
fayda aşikârdrı. Hükümetin 'elinden Bütçe Ko
misyonuna intikal eden (rakamlar incelenirken j 
nihayet, en yakın ayların hasılatı nazarı itibara 
alınmış ve memleketin (dâhil Ibülunduğu Avru
pa Tediye Birliğinin tanıdığı 25 milyon liralık 
rıozisyon inisiyal kredisi, 50 milyon dolarlık 
kota ve nihayet Devletin diğer ımevzularda ta
hakkuk ettirmek istediği programlar nazarı iti
bara alınarak (geleceğe muzaf olmak üzere kon
jonktürün tesirleri de göz (önünde tutularak | 
tahminler yapılmıştır. Bu tahminlere Hükümet 
de iltihak etmiştir.. Esasen igeçen gün (Maliye 
Bakanının bir vesile ile ifade ettiği veçhile, Hü
kümet, (Bütçe Komisyonunun (tadillerine iştirak j 
etmediği takdirde, kendi toütçesini müdafaa et- I 
mek mevkiindedir. Bütçe Komisyonunun tadil
lerine iştirak ettiği andan- itibaren (bu bütçenin | 
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mesuliyetinin olduğu gibi şerefinin de yine Hü
kümete ait olacağı tabiîdir. Bu takdirde Hükü
metten gelen rakamları bir buçuk iki aylık ko
misyon mesaisinde işliyerek yapılan tetkikler 
sonunda, memleket imkânlarını da nazara ala
rak tezyit veya tenzil etmek mümkündür. 

Şimdi bu rakamlar; Hükümet tasarısında 
gümrük vergilerinden elde edilecek hasılat 115 
milyon lira tahmin edilmişken, bu miktar ko
misyonda arttırılmış ve Hükümet buna iltihak 
etmiştir. 

Komisyon gelir bütçesi raportörlerinin, çok 
ince ve isabetli tetkiklerinden sonra (ki, bu
gün bu tahminin isabetli olduğu tahakkuk et
miştir, ve bilhassa varidat bütçelerinin tahmi
ninde bu derece isabet çok güçtür.) bulunan ra
kamlarla Hükümet tasarısının 115 milyonluk 
tahmini 140 milyona iblâğ edilmiş ve halen 11 
aylık gümrük varidatı 145 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Hükümetin 1951 yılı Gümrük İtha
lât Vergisinden elde edeceği hasılat 160 milyon 
raddesinde tahmin olunmaktadır. Bu bakım
dan, Hükümet için bu tahsilat bir sürpriz teş
kil etti denemez, arkadaşlar. Buna mütenazır 
olmak üzere ithalât Muamele Vergisinde Hükü
metin tahmini 95 190 000 iken komisyonun, 
Gümrük İthalâtı Vergisinin artışını nazarı itiba
ra alarak, bu mevzudaki tahmini 127 milyon ı>, 
larak tesbit edilmişti. Ve buradaki rakamlar da, 
komisyonun tesbit ettiği miktarı biraz tecavüz 
etmiştir. Bütün bunlar, hakikaten Hükümetin 
komisyonla müştereken yaptığı çalışmaların 
isabetine bir delil olarak zikredilmesi lâzımgc-
l i rk i , Hükümet için bu hâsılatın tahakkuk et
miş olmasını bir sürpriz telâkki etmek katiyen 
doğru değildir. 
. Ticaret muvazenesine ait olan açığa gelince : 

Burada gene dün de bir vesile ile ârzetmiş ol
duğum veçhile, Maliye Bakanının konuşmasiy-
lo Bütçe Komisyonu raportörünün sözleri ara
sında bir tezat olmadığı gibi nihayet rakamla
rın birbirinden ayrı olan devrelere ait olmasın
dan başka bir şey yoktur. Bütçe Komisyonunun 
raporunda, 1951 takvim yılında ithalâtımızın 
ihracatımızı 234 milyon geçtiği tesbit edilmiş
tir ki, raportörümüz eğer bunu 240 milyon lira 
olarak ifade etmişse bu nihayet bir zühuldür. 

Binnetice, 1951 takvim yılında ithalâtımı
zın ihracatımızı tecavüz eden miktarı, elimize 
geçen en son istatistiklere göre, istatistik. Umum 
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Müdürlüğünün neşriyatına göre 234 milyon 
liradan ibarettir. 

Maliye Bakanının ifadeleri ise, bir başka 
devreye aittir. Hakikaten memleketimizin zirai 
bir memleket olması ve malısül idrak edilir edil
mez ihraç edilmiyerek dünya konjonktürünün 
müsait zamanını beklemek bakımından, müstah
silin ve memleketin menfaatini korumak üzere 
takvim yılının-dış ticaret yılı olarak ifade edil
mesi doğru değildir. Maliye Bakanı bu zaviye
den Hazirandan, Hazirana giden ve nihayet Av
rupa Tediye Birliği ölçüsüne de uyan bir dev
reyi kendisine esas ittihaz etmektedir ki, bakan
lığın bu mevzudaki rakamları tahmini rakam
lardır, tahakkuk etmiş rakamlar değildir. 

Bu 234 milyon lira açık iyi midir, kötümü-
dür? 

Arkadaşlar bir açığın iyi veya kötü olduğu 
hakkında bir hüküm verebilmek için evvelâ bu 
açığın tediye plânçosunda, cari dış tediyeler 
üzerinde menfi bir tesiri olup olmadığını, para 
kıymeti üzerinde bir tesir icra edip etmediğini, 
bu açığı teşkil eden miktarın tarzı terekkübünü 
vazıh birtakım istihlâk maddelerinin ithal edilme
sinden mi, yoksa makine otomobil kamyon ve 
saire gibi istihsal vasıtalarının veya, fabrika ku
rulması yol, bina inşası için alman malzeme, 
tesisat ve saire ithalinden mi ileri geldiğinin teker 
teker tetkik edilmesi lâzımdır. Umumi bir hü
kümle bu kadar milyonluk açık memleketin lehi
ne değildir demek isabetli bir görüş olmasa ge
rektir. Huzurunuzu fazla işgal etmek istemem, 
kısa keseceğim. 234 milyonluk açığı, senesi içeri
sindeki tediye bilançomuzda müşkülâtı mucip 
olmadığı takdirde komisyonumuz, tediye bilan
çosunun âtisi bakımından, müspet bir unsur ola
rak teleâkki etmiştir. Biz bu kadarla iktifa etmek 
istiyoruz. Uzun izahatla vaktinizi işgal etmiye-
eeğim. > • 

Nihayet temas ettikleri mühim bir nokta- da 
vasıtalı ve vasıtasız vergiler üzerinde Hükümetin 
ve komisyonun telâkkisine ait bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; ithalât mevzuunda söy
lediğim şeyler aynen vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
için de varittir. Vasıtasız vergilerin içindeki 
kalemler teker teker tetkik edilmeden umumiyet
le vasıtasız vergiler vasıtalılara nisptle daha âdil
dir elemek doğru değildir. Misal; Yol Vergisi va
sıtasızdır. Zengini fakiri 12 veya 18 lira verir. 
Buna mukabil benzinden alman vergi vasıtalı bir 
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t vergidir. Benzinden alman bir vergi yani vası

talı bir verginin mükelleflerden seyyanen alınan 
fakir, zengin gözetmeden alman vasıtasız Yol 
Vergisine nispetle âdilâne olduğunu iddia etmek 
doğru mudur? (Asla sesleri) Bizlerin hatip arka-

'{ dağlardan beklediğimiz, vasıtalı veya vasıtasız ver-
giler içine giren ̂ kalemler üzerinde teker teker dura
rak ona göre bir hüküm vermelerinden ibaret
tir. Huzurunuzu işgal etmek istemem. Esasen söz-

i cü arkadaşımızın söylediklerinden fazla ifade ede-
ceğimiz bir cihet yoktur. .Konrsyona mütaallik 
bir söz vardır ki, Maliye Bakanlığına ait temen
nilerimizde bu esasen yer almıştır. Netice itibariyle 

I ne raportörümüzün, şahsi görüşünde, ne de ko-
I misyonun görüşünde geçen seneye nazaran bir 

tahavvül yoktur. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonundan bir sual-

i leri var. 
| . CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
I Biraz evvelki mâruzâtımda gerek parti progra-
I mından, gerekse Hükümet programından bâzı 
i fıkralar okumuştum. Bu fıkralara göre gerek 
| Hükümetin memleketteki vergi yükünün tevziin-

deki adalet, ancak ve bilhassa bu vergiler arasm-
I dairi nispet üzerine temerküz ettirilmektedir. 

Halbuki sayın sözcü, Bütçe Komisyonu adına 
! biraz evvel vâki olan beyanlarında vasıtasız ver-
j ğinin üzerinde durduklarını ve vasıtasız verginin 
i bu adeleti temin edebileceğini beyan buyurdu-
| 1ar. Acaba eski noktai nazar değişmiş midir? 
j Ve Hükümet de bu noktai nazarda beraber midir? 
| BÜTÇE Ko. BAŞKAN V. F E T H İ ÇELÎK-

BAŞ (Burdur) Bu sual komisyona tevcih . 
i edilmiş değildir. 
I CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
i Hükümetle hemfikir olarak mı bu mütalâada 

bulunuyorlar? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bizim 

mütalâamız, misal de vermek suretiyle komis-
i yonun noktai nazarını belirtmekten ibarettir. 

Hükümetin bu mevzudaki görüşü gerekirse Mali
ye Bakanı tarafından ifade edilebilir. Vasıtasız 

j vergiler mevzuunda yapılacak tâdillerin netice-
I sini almak ancak bir yıl sonra kabil olabilir. Zen-
I gin . çiftçilerden Gelir Vergisi alınması kabul 

edilse dahi, bunun temin edeceği varidat ancak 
• bir yıl sonra olabilir. Halbuki devletlerin haya-
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tında acele sağlanmasına zaruret hâsıl olacak 
birtakım, vergiler de mevzuubahs olabilir. Garp 
memleketlerinde ele buna rastlanır. 

Raportör- arkadaşımız yabancı memleketlerle 
olan mukayeseli bir cetveli okumuştur. İcabın
da Garp memleketlerinde dahi vasıtasız vergile
rin vasıtalı vergilere nispetle umumi varidat 
içinde daha az nispette bir mevki işgal ettiğini 
bize • göstermektedir. Malî meselelerde nihayet 
vergi ihdası ve malî politika meselesi üzerinde, 
Devletin askerî sahada, millî savunma sahasında, 
adalet sahasında, iç nizam mevzuunda ve saire-
de, yürütmek mecburiyetinde olduğu umumi hiz
metler vardır. Bu umumi hizmetleri öyle telâk
ki etmek lâzımdır ki; Devlet, ikinci Dünya har
binde olduğu gibi, vatandaşın canını istiyebildi-
ği gibi, icabında' pekâlâ emvalini de talep ede
bilmektedir. Bu bakımdan, bu yıl acilen elde edil
mesi gereken bir varidat movzuubahis olunca 
memleketin hayatında düne kadar ana mahiyette 
bulunan ve âdil telâkki edilmesi zaruri olan bir 
vergiyi, bu yıl ki varidat içerisinde ele alarak 
Hazineye sağlamak maksadiyle bir tasarı yap
mış olabilir. Bu, muhalif arkadaşımızın iddia 
ettiği gibi, Hükümetin vasıtalı vergiler üzerinde 

-durarak, vasıtasız vergiler üzerinde durmadığı 
şeklinde biı* telâkkiye yol açacak bir hattı hare
ket değildir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Affedersiniz, su
alim, hem Bütçe Komisyonumu, hem de Hükü

met i alâkadar etmektedir, ve biraz da uzun ola
cağı için kürsüden arzetmek istedim. 

. Evvelki gün Maliye Bakanının yapmış oldu
ğu beyanatta ve Hükümetin Meclise sunmuş ol
duğu bütçe tasarısında Hükümetin 1951 bütçe
sini ne kadar büyük bir titizlik: ve itina ile tat
bik etmiş olduğunu sene sonunda yapmış olduğu 
tasarruf I ardan anlamaktayız. Yalnız, bu tasar
ruflar dolayı siyle kendimce halledemediğim 1-2 
nokta var bunun Bütçe Komisyonu ve icabederse 
Hükümet tarafından cevaplandırılmasını rica 
edeceğim: 

1. Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları 
ve P. T. T. idarelerinin 1951 bütçelerinin 118 
milyon liralık açıklarına mukabil yıl sonuna ka
dar çıkarılacak bonolar yekûnunun 67,8 milyon 
liradan ibaret olacağı ve bu suretle bütün bir 
yıl zarfında 50, 8 milyon liralık bir tasarruf ya
pılmış olduğu beyan edilmiştir. Bu tasarrufun 
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masraf ve gelir sektörleri itibariyle membaları-

!. m beyan etmek mümkün olur mu? 
Aynı zamanda bu tasarruf dolayısiyle şunu 

da öğrenmek istiyorum: 118 milyon liralık açı
ğın % 45 i tasarruftan kapatılmış olduğuna gö
re, başlangıçta, bütçe, yapılırken işbu açığın bu 
kadar fazla hesap edilmesinin sebebi nedir? 

i 2. Diğer taraftan Maliye Bakanının emis-
I yon vaziyeti dolayısiyle yapmış olduğu beyanat-
i tan, bilhassa hayat pahalılığım önlemek maksa-
| diyle, bütçe muameleleri için Merkez Bankası 

membalarma müracaattan tevakki ettiğini ve 
diğer taraftan Hazine bonolarının bundan son-

j ra çıkarılmasının durdurulmasına azmetmiş ol
duğunu anlamış bulunuyoruz. Vaziyet böyle ol
duğuna yani Hazine bonoları çıkarılmaması hu-

j susunda büyük bir azim bulunduğuna göre, Dev-
İ let Demiryollarının 1.952 yılı açığının kapanma-
| sı için 10 milyon liralık bono çıkarma salâhi-
I yetinin tamamen kaldırılarak, işbu açığın, diğer 
! katma bütçelerde olduğu gibi, umumi muvaze- • 
j neden yapılacak yardımla kapatılması Hükü-
j metin siyasetine daha uygun olmaz mı idi? Bu 

hususta gerek Hükümetin, gerekse Bütçe Ka-
I misyonunun düşüncelerinin ne olduğunun açık-
! lanmasmı gerek şahsım ve gerek efkârı umumi-

yenin tenevvürü bakımından1 lüzumlu görüyo
rum. 

I BAŞKAN — Hamdi Başar arkadaşımızın da 
I sualleri var. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
I FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şunu arzede-
j yim. İlamdi Bey arkadaşımız komisyon üyesidir. 
İ Bendeniz baktım; muhalif kaldığına dair rapor-
i da bir kayıt yoktur. İçtüzük, böyle bir niulıa-
j lefet şerhi verilmediği takdirde, üye arkadaş-
I larm sual sormalarına mânidir. 
j . BAŞKAN — Konuşma sual sorma şeklinde-
| di*. 
j BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl 
i FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sual sorula-
j maz efendim. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
j Bendeniz komisyon raportöründen şunu, soraca

ğım. Burada vâki mütalâalarını şahsı namına--
mı, komisyon namına mı ifade etmişlerdir? Ko
misyon namına kendisine salâhiyet vermediği
miz cihetleri burada söylemişlerdir. Sorum şu; 
Yol Vergisi kalkıyor, onun yerine benzine zam 
yapılıyor. Raportör arkadaşımız bu işin methü 
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senasını yaptı ve dedi ki, fakirinden zenginin
den aynen alman bir vergiyi kaldırıyoruz, çün-
ki gayriâdildir, onun yerine akar yakıt vergi
sini koyuyoruz, çünki âdildir, dediler. Bu nok-
tai nazar komisyonun mu, yoksa şahıslarının 
mıdır, onu öğrenmek istiyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, sa
yın arkadaşımız benim konuşma!arımı hakika
ten belki dikkatle 'takip edememişler. Bende
niz delmiştim ki : «Vasıtalı Vergiler, Vasıtasız 
Vergilere' nispetle gayriâdildir, diye umumi bir 
büküme varmak isabetli değildir. Bunun için 
yengileri teşkil eden kalemlerin (bünyesine nü
fuz etmek lâzımgelir.» Nihayet 'bir misal olmak 
üze're de şunu serdedeyim : Arkadaşımızın sırf 
umumi 'bir hüküm vermenin isabetsizliğini gös
termek mıaksadiyle vermiş olduğum misali ko
misyonun' görüşü olarak ele alıp tenkid etmele
rini, hakikaten benim sözlerimi yeter alâka ile 
takip etmedik]erinin delili telâkki etnıek ica-
ıbeder. 

BAŞKAN — Necip Bilge 'niıı de bir suali 
vardır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ .(Devamla) — Müsaade 
ederseniz Necip Bilige 'arkadaşımızın sualleri ge
niş ölçüde Hükümete tevcih edilmiş bir sualdir 
ve 'birçok rakamlara da ihtiyaç göstermektedir, 
bu sebeple bunun llükümet tarafından cevap
landırılması yerinde olur. 

NECİP BİLGE (Niğde) .— Sualimin ikinci 
kısmı Komisyona müteveccihbir noktai nazar 
olarak cevaplandırılaMlir. Yani Devlet Demir
yollarının 10 milyon liralık açığının umumi mu
vazene içinde mütalâası 'hakkında Komisyon ne 
düşünmektedir ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ '((Devamla) — Efendim, 
bu mevzuda şunu arzedeyim; mülhak bütçeli 
dairelerin bütJün açıklarının, bono mekanizma
sını işletmemek suretiyle, umumi 'muvazene içe
risine alınması bir noktai nazardır. Hükümet 
bir taraftan iktisadi kalkınma programını ta
hakkuk ettirmek mevkiindedir, diğer taraftan' 
malî salâh 'mevzuu içinde buluıi'maktadır. Hiç
bir Hükümet ve iktidar 'hiçbir zaman maziden 
devraldığı borçları bir hamlede kesip atamamış
tır. Bunun dünyada misali yoktur. Hükümet 
bu yolda bir politika takip etmektedir ve bu, 
zamanla tahakkuk ettirilecek (hususlardandır. 
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Ancak geçen yıl Hükümetin mülhak bütçelerde 
yaptığı tasarruflarla katma bütçelere ait borç
lar yalnız ve yalnız Devlet Demiryollarının 10 
milyonluk bir açığından ibaret kalmıştır. 50-
60 milyonluk açığın bir yıl içinde on milyona 
inmesi bunun gelecek yıl için be'hemal giderile
ceğine bir delildir. (iSoldan (bravo sesleri). 

Nihayet şunu da arzetmeme ımüsaade etme
nizi rica edeceğim : Birinci Dünya Harbinden 
sonra, Fransa'mn malî Salâhı; halkının ; dillere 
destan olan1 tasarrufuna, muazzamı miktarlara 
baliğ olan yabancı ımemlekeıtlerdefci plasmanla
rına rağmen ancak büküm etlerinin . aldığı son 
derecede şiddetli tedbirler sayesinde ve iki' se
ne sonunda tahakkuk ettirilebilmiştii'. 

İktisadi bünyesi son derece zayıf, malî im
kânları cılız, fakat behemahal kalkınmak zorunda 
olan bii1 'memleketin, malî salâhını bil* yılda ta
hakkuk lettirii'mesine maddeten imkân yoktur 
arkadaşlar. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Sualin Hükümetten olan kısmı
nı Maliye Bakanı cevaplandıracaktır, 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, çok sevdiğim Cemal 
Reşit Eyüboğlu arkadaşım, sevgili arkadaşım 
Emin Kalafat ile aramı açacak. (Gülüşmeler) 
Emin Kalafat buna ne karışıyor, Emin Kala
fat Hükümeti niçin müdafaa ediyor diyecek 
sayın -arkadaşımla aramızı açmaya uğraşıyor 
ama açamıyacaktır. (Gülüşmeler) 

Efendim, bu vasıtalı ve vasıtasız vergi me
selesi, hakikaten üzerinde çok konuşmaya müsa
it olan mevzulardan birisidir. Yalnız Muhte
rem Heyetinizin ve bu arada Cemal Reşit Eyü
boğlu arkadaşımın şu noktayı bilhassa hatırla
malarını rica ediyorum. Cemal Reşit Eyüboğlu 
arkadaşım nispet hususunda dedi k i ; şimdi va
sıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki nispet 
% 70 küsur, halbuki bizim iktidarımız, zama
nında yüzde şu kadar idi dediler. Arkadaşım 
şunu unutuyor, 400 milyon, liralık Kazanç Ver
gisi bir hamlede kaldırıldı, yerine 260 milyon 
liralık gelir, kurumlar ve Esnaf Vergisi ikame 
edildi ve arada 140 milyon liralık bir fark hâ
sıl oldu. Bu vasıtalı ve vasıtasız vergiler ara
sındaki nispeti bir hamlede bozan noktalardan 
biridir. Bu nispetin bozulmuş olması, takip 
olunan malî politikanın kötülüğünden değildir. 
Eğer malî politikanın isabetsiz olduğu gibi bir 
noktadan hareket edersek o takdirde Gelir Ver-, 
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gisinin Kazanç Vergisinin yerine kaim olması- I 
mn isabetsiz olduğu gibi bir noktai nazara va
rırız ki, bunun zannederim, Cemal Reşit Eyü-
boğlu arkadaşım da ileri süremez. 

İkincisi; Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşım 
kendi iktidarları zamanında vasıtalı ve vasıta
sız vergi nispeti arasındaki farkın vasıtasız ver
giler lehine olduğuna işaret etti ve misaller ver
di. Yalnız bir noktayı burada söylemedi. Vası
tasız vergilerin nispetinin lehte olduğunu ifa
de ettikleri senelerde Toprak Mahsulleri Ver
gisi alınırdı. Bu verginin senelik 375 milyon 
liralık tahsilatı vardı. Yine misallerini ve nis
petini verdiği o yıllarda Varlık Vergisi alın
mıştı, bunun da 320 milyon liralık tahsilatı ol
muştu. (Bravo sesleri). Şimdi, Toprak Mah
sulleri Vergisini, Varlık Vergisini unutmuş gö
rünerek, bizim iktidarımız zamanında vasıtasız 
vergiler nispeti daha fazla idi diye ifadede bu
lunmak garip olur. Kaldırılmış olan 400 mil
yon liralık Kazanç Vergisinin hangi zümreler
den alındığım göz önünüze almanızı rica edece
ğim; bu 400 milyon liranın P/o 71 i ücret erba
bından, % 8,5 ğu iktisadi Devlet Teşekkülle
rinden % 20 si de iş ve teşebbüs erbabından 
alınırdı. Vasıtalı vergiler, vasıtasız vergiler 
diye konuşurken, 40Û milyon liralık bir vasıta
sız verginin muhassenatmı ne dereceye kadar mü
dafaa edebileceğinizi de, bu nispetleri göze aldık
tan sonra düşünmek lâzımdır. (Soldan Alkışlar), 

Sonra çok sevgili Cemal Eyüboğlu arkada
şım, tediye muvazenesi ne demektir, ticaret mü- I 
vazenesi ne demektir, bunları bilirler. Yalnız 
karıştırıyorlar... 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Ben tediye muvazenesini mevzuubahis etmedim. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN | 
(Devamla)—Tediye muvazenesi, biliyorsunuz; I 
görünen ve görünmiyen tahsilatın ve tediyatm 
muhassalasıdır. Ticaret muvazenesi ise; ithalâ
tın ve ihracatın muhassalasıdır. Sayın arkada
şımızın bugün, kürsüye çıkmadan önce, hiç ol
mazsa ilk konuşmamızın bâzı kısımlarına bir 
göz atmalarını arzu ederdik. Bizim konuşmamız
da, burada bir tezat gibi görünen mesele şudur: 
İlk konuşmamızda ticaret muvazenesinden bah
sediyoruz. Ondan sonra Türkiye'nin tediye mu
vazenesine geçiyoruz. İkisi ayrı ayrıdır. Bu bi
raz karıştırılmış gibi görünüyor. Arkadaşı m ko- j 
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nuşmamıza bir göz atarsa tatmin edilmiş ola
caktır. 

Bir de son cevap olarak arkadaşımın beya
natlarının şu noktasına temas edeceğim: Dün 
bu müeyyideler meselesinde arkadaşım, esaslı 
bir nokta bulmuş gibi, bu noktaya mutlaka asıl
mak istiyor. Bu müeyyideler kanunun tatbika
tına ait olmak üzere Jnlhassa beyanname ver
me zamanı olan Mart ayının çok yaklaşmış ol
ması münasebetiyle matbuata muhtelif haber
ler intikal etmekte, fakat bunların tetkiki neti
cesinde mühim, bir kısmının tamamiyle farazi 
olduğu anlaşılmaktadır. Biz bu konuda aynen 
şunu söyledik : «Bir kaçakçılık kasdı olmaksı
zın sadece birtakım basit hatalar yapmış olan 
mükellefleri mutlaka bir ceza altına almak ni
yetinde değiliz.» En çok misal teşkil etmiş olan 
2 500 lira meselesini de, bir bakanlık tebliği ile 
ifade ettik, izahta da bulunduk. 

Gelir, kurumlar, esnaf ve Vergi Usul kanun
larına ait olup bütçenin çıkmasından sonra Yük
sek Meclise sevkedeceğimiz 200 küsur madde
lik tadil tasarısı içinde ona da yer verilmiştir. 

Arkadaşım, «Maliye Bakanı bunların tadil 
edilmiyeceğini söyledi, ben Hükümetin nazarı 
dikkatini celbetmekle sözümü bitireceğim» di
yor. Bunların tadil edileceğini ifade ettik. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Nazarı 
dikkati celbetmesini geri alsın. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Arkadaşımız Cemal Eyüboğlu 
borçlanma meselesine temas ettiler, i lk konuş
mamızda Devlet borçları hakkında tasnifli, te
ferruatlı izahat vardır. Yalnız arkadaşımın ya
nıldığı nokta veya politika icabı olarak kullan
dığı taktik şudur : Arkadaşımızın mebde ola
rak ele aldığı tarih 1949 sonudur. Biz de iş ba
şına geldiğimiz tarihte neyi devralmışsak onu 
nazarı itibara almış bulunuyoruz. Onun için bir 
rakam farkı hâsıl oluyor. Maruzatım bundan 
ibarettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Necip Bilge'nin bir suali vardı. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Necip Bilge arkadaşım, «Bu tasar
ruf nerelerden geldi.» diyorlar. Bu, muhtelif 
dairelere ait ve teferruatlı kalemlerdir. Bakan
lık bütçelerinin müzakeresine geçildiği zaman 
arkadaşım aynı suali sorup öğrenebilirler. 

İkinci olarak «Demiryolları açığı bono me
kanizması ile kapatılacak yerde umumi büt-
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çe açığı içine alınsa ne olurdu» diyorlar. Fethi 
Çelikbaş arkadaşım izah etti, bende arzedeyim : 

Arkadaşlar, bu açık belki de olmıyacaktır. 
Sebebi; Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryol
ları Genel Müdürlüğü, inkişaf etmekte olan iş 
seyri ve hacmi karşısında belki de buna müra
caata dahi lüzum ve zaruret hâsıl olmıyacağım 
bize sarahatle ifade etmiştir. Onun için bunu 
umumi muvazeneye alıp açığı âdeta kendiliği
mizden büyütmek istiyormuşuz gibi bir man
zara vermeye lüzum yoktur. Temennimiz, De
miryollarının 1952 yılı içinde umduğu bu inki
şafın hâsıl olması ve bu açığı Devlet yardımiy-
le kapatmaya lüzum hâsıl olmamasıdır. (Güzel, 
çok güzel sesleri) 

BAŞKAN — Cemal Eyüboğlu! (Kâfi, kâfi 
sesleri) 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, huzurunuzu uzun boylu işgal edecek 
değilim. Yal niz münakaşa konusu olan beyan
larına karşı, ait olduğu bütçelerinde uzun uza-
dıya temas imkânı vardır. Onun için yeniden 
bu mevzua -dönnıiyeceğim. Ancak sayın Fethi 
Çelikbaş arkadaşımızı deminki konuşmalarımı 
tavzih sadedinde bir cümle ile cevaplamak iste
rim. 

Arkadaşımız sözlerine başlarken, bizim ko
nuşmalarımızda ve tenkidlerimizde bütün Hü
kümet icraatını okluğu gibi tasvip eder mahi
yette konuştuğumuzu beyan ettiler, gibi geldi 
bendenize. Biz Hükümetin icraatını, alması lâ-
zımgelen tedbirleri ve görüşlerimizi bütçe ten
kidlerimizde belirtmiş bulunuyoruz. Hüküme
tin icraatında bâzı kısımlarda tasvip ettikleri
miz de vardır. Tenkidi erimiz meyanmda bunla
ra ayrı ayrı temas ettik. Bu itibarla bu nokta
yı bilhassa tavzih etmek isterim. 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bir kıs
mını tasvip ediyorlar, dedim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 

Kanunun tümü hakkında 43 arkadaş söz al
dı ve konuştu. Bütçe Komisyonu ve Hükümet 
bunları ayrı ayr ı . cevapladılar. Şimdi baş
ka söz istiyen kalmadığına göre maddelere ge
çilmesini oya arzediyorum. Kaimi edenler . . . 
Etmiyenler. . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. ' • ' " • • • : 
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I 1952 yılı Bütçe Kanunu 

, MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 373 5Ö0 125) lira ve yatırım-
giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (368 840 928) lira ödenek ve
rilmiştir. • ' 

A -r- Büyük Millet Meclisi Bütçesi : 

B A Ş K A N - - Efendim, Büyük Millet Mecli
si Bütçesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz, tü
mü üzerinde söz istiyen var mı? ! ' 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) .— Muhte
rem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçesi üzerinde söz almak bugüne kadar âdet 
hükmüne girmiş değildir. Benim de esasen büt
çenin fasıl ve maddeleri üzerinde her hangi bir 
mâruzâtım yoktur. Ancak, bu bütçe vesilesiyle 
teşriî hayatımızla ilgili bâzı hususları müsaade
nizle arzetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz ki Türkiye, 
çok geriye gitmeye lüzum yok, ancak 1945, 
1946 yıllarından beri demokrasi yolunu tutmuş 
bulunmaktadır. Muhakkak ki her geçen sene 
bizi hakiki demokrasiye yaklaştırmaktadır. Ka
naatimce daha tam olarak demokratik hayata 
yetiştiğimizi iddia edecek vaziyette değiliz. Bu 
bakımdan birtakım kanunlarımızda mühim bâ
zı değişiklikler yapılması lâzımgeldiği kanaa
tini bendeniz beslemekteyim. Buna da Anaya
samızdan başlamamız lâzımdır. Bir tek millet
vekilinin Anayasamızda değiştirme teklifinde 
bulunamıyacağı hepinizce malûm olduğu için, 
milletvekili arkadaşlarımın bâzı noktalarda na
zarı dikkatlerini çekerek bu hususta düşünme
lerini ve bilhassa bu devre bitmeden evvel mem
leketimizin tam ve demokratik hayata ulaşabil
mesi bakımından lâzımgelen tedbirleri almaları
nı rica edeceğim. Bilirsiniz ki, demokrasi demek, 
halk idaresi demektir. Halkın kendi kendini 
idare etmesi bunun en iyi şeklidir. Mümkünse 
halkın bir meydanda toplanarak kendini idare 
edecekleri seçmesi ki, bu ancak Yunan sitelerin
de tatbik edilebilmiş bir usuldür. Bugünkü sis
teme göre en iyi demokrasi temsilî meclisler 
seçmek suretiyle yapılmaktadır. Ancak bâzı 

I memleketlerde, bunun dışında olarak, mühim 
meselelerde yine halkın reyine müracaat etme 
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esasına dayanan referandom sistemi mevcut bu« 1 
Ilınmaktadır. Nüfus itibariyle, memleketimizin 
bu yola gitmesini ben de pek istiyecek değilim. 
Ancak bizim hakiki demokrasiden geri kalmış 
tarafımız ikinci bir meclise mâlik olmayışımız-
dıı\ Tek meclisle hakiki demokrasiye gitmek 
mümkün olmadığı kanaatindeyim. Çünkü tek 
Meelisto daima tahakküme kaçmak ihtimali 
mevcuttur. Bu tahakkümün önlenmesi için Ana
yasalarda tedbirler düşünülmüştür. Bizim Ana
yasamızda bu hususta gördüğüm tek tedbir, 
Cumhurbaşkanının.... 

BAŞKAN — Kemal Türkoğlu; bunlar Ana-
yasa mevzuları dır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) —. Evet, 
Anayasa mevzuudur. Fakat B. M. Meclisi Büt
çesi münasebetiyle Anayasadan, İçtüzükten her 
şeyden bahsedebilirim. Cumhurbaşkanının Mec
listen çıkmış olan kanunları tekrar tetkik edil
mek üzere Meclise iade hakkı vardır. Bu bir ne
vi vetodur. Fakat bu salâhiyet, Cumhuriyet ta
rihimizde hiçbir Devlet Reisimiz tarafından is
timal edilmemiş bulunmamaktadır. Mamafih 
bu da yine aynı Meclise kendi kararını yeniden 
tetkik ettirmekten ileriye gidemez. Onun için 
tek Meclisin yapacağı hataları tashih etmesi için 
ikinci Meclisin kurulması yoltina gidilmesi lâ
zımdır, kanaatindeyim. Bu bakımdan Anayasa
nın tadili gerekmektedir. 

Arkadaşlar, bir de bizim konuşmalarımıza 
taallûk eden hususlarda İçtüzüğün bâzı nokta
larına temas edeceğim. Kanun müzakerelerinde 
öncelik, ivedilik' gibi müesseseler mevcuttur. Bu 
hükümler daha ziyade istisnai vaziyetler için İç
tüzüğe konmuştur. Allah göstermesin, harb za
manlarında veyahut böyle bütçe müzakerelerin
de, acele olarak yetiştirilmesi icabeden kânun
larda bu usul kullanılabilir. Fakat bu usullerin 
bol bol istimal edilmesiyle Meclisin kanunları ra
hatça tetkik edebilmesine ekseriya imkân bulun
mamaktadır. Bu itibârla istisnai bir hüküm olan 
bu İçtüzük maddelerinin esas bir hüküm haline 
getirilmemesini, bundan ancak istisnai zaman
larda ve nadiren istifâde edilmesini rica edece
ğini. 

Kifayeti müzâkere takrirlerinin de maalesef 
bolca istimal edildiği de görülmektedir. Haki
katen bâzı arkadaşların uzun konuşmalar yap
tıklar! vâkıdır. Bu hatayı belki hepimiz işlemek
teyiz. Fakat "hiç olmazsa muhalefete mensup ' 
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milletvekilleriyle müstakillerin fikirlerini bu Mec
lis huzurunda serbestçe ifade etmelerine imkân 
ve zaman bırakılması icabeder. Bu itibarla ki
fayeti müzakere takrirleri meselesinin suiistimal 
edilmemesini bilhassa rica etmek mecburiyetini 
hissediyorum. 

BAŞKAN — Konuşmaların 10 dakika ile 
tahdidi üzerindeki Meclis kararı devam ediyor 
efendim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Aynı 
zamanda kanunların tetkiki meselesine temas ede
ceğim: 

Biliyorsunuz ki, İçtüzük gereğince normal 
komisyonlar teşkil edilmektedir. Her kanunun 
normal seyrini takip ederek alâkalı komisyon
lardan geçmesi icabeder. Fakat birçok kanunla
rın, geçici ve karma komisyonlara havale edil
mek suretiyle, olgunlaşmış bir şekilde Meclise 
gelmesine mâni olunmaktadır. Buna da mümkün 
mertebe az baş vurulmasını rica edeceğim.-

Arkadaşlar son bahis olarak Milletvekilleri 
Seçimi Kanununa geçiyorum. Bundan da Meclisi 
alâkadar eden bir husus olduğu için bahsedece
ğim: 

Halen elimizde bulunan Milletvekilleri Seçi
mi Kanunu, ilk hali itibariyle hakikaten o za
manki hükümet tarafından o günün icaplarına 
uygun olarak ileri bir zihniyetle ilim heyetleri
ne hazırlatılıp getirilmiş bir vesikadır. Fakat ge
çen zaman içinde anlıyoruz ve görüyoruz ki bu 
kanunun birtakım eksiklikleri de vardır. Bu iti
barla bu eksikliklerin tamamlanması lâzımdır. 
Bilhassa 3 noktadan kanunun değiştirilmesi lü
zumuna kaani bulunuyorum: 

Evvelâ seçim sisteminin değiştirilmesi gerek
mektedir. Mutlak olarak sistemi, vatandaşların 
reylerini temsil edecek demokratik bir meclisin 
kurulmasına mâni olmaktadır. Rey sahibi olan 
vatandaşlardan % 51 nin reyini her hangi bir 
parti aldı mı bütün milletvekillerini o parti çı
karabilmektedir. Diğer parti reylerin '% 49 unu 
dahi asla vatandaşların bu büyük itimadına rağ
men kendisini Mecliste temsile imkân bulama
maktadır. Bu, doğru değildir. Binaenaleyh bu 
sistemin değiştirilmesi lâzımdır. O halde ya se
çim bölgelerini küçültmek veya temsili nispîye 
gitmek veyahut ta Amerika'da tatbik edilmek
te olan, tek liste usulüne ıgitmek mecburiyetin
deyiz. Yani, devlet eliyle nazmetler tesfbit edi-
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lir, halka ilân olunur. 'Seçim kurulu oy pusu- I 
lalarını dağıtır, seçmenler bu listeler üzerinde; 
istediklerini seçerler, oyları sandıklarına atar
lar. Bu takdirde listede kalanlar seçimi kazan
mış addolunurlar. 

Üçüncü nokta olarak adlî teminatın tamam
lanması lâzımgeldiğiriden bahsedeceğim. De
mokrat Parti, ilim heyetine verdiği raporda tam 
Ibir adlî sistemi ileri sürmüş bulunmakta idi. Ma
alesef geçen Meclis tarafından milletvekilleri 
mazîbtalarının Meclis tarafından tasdiki kabul 

1 

edilmiş bulunmaktadır. (Bu, doğru değildir;, zi
ra bâzı politik hareketlerin vukuuna sebep olur. 
Binaenaleyh bunun, Meclis dışında hukuki bir 
(görüşle kurulmuş 'bir heyete verilmesi lâzımgelir. 
Bu 'bakımdan lSeçim Kanununun değişmesi lüzu
muna kaaniim. 

Son nokta olarak d̂a milletvekillerinin sayı
sının çok olduğuna temas edeceğim. Yine De
mokrat Parti ilim heyetine verdiği raporda, ha
tırladığıma göre, 70 binde Ibir milletvekili se
çilmesini ileri sürmüştü. Bugün Demokrat Par
ti ekseriyette bulunmaktadır, artık bunu ta
hakkuk ettirmesi lâzımdır. Hakikatten milletve
killeri sayısının !bu milletin ihtiyacına nazaran 
çok olduğunu tahmin ediyorum. Binaenaleyh 
70 veya 80 binde bir ''milletvekilinin çıkarılması 
bakımından 'kanunumuzun değiştirilmesini lü
zumlu addeylem ekteyim. (Bu bakımdan Seçim 
Kanunu ele alınırsa 1954 Seçimlerinden sonra 
liakiki demokrasiye varabileceğimizi veya yak
laşabileceğimizi tahmin -ediyorum.-' Bilhassa, ek
seriyet partisi arkadaşlarımın devre bitmeden 
önce bu hususta bir karar almaları ve Seçim 
Kanununa ve Anayasaya ait projelerin yine ön
ceden bir ilim heyeti tarafından hazırlandıktan 
sonra Meclise getirilmesi uygun olur. 

Meclisi alâkadar etmesi itibariyle bir nokta
ya temas edeceğim : Arkadaşlar, bendeniz Ki
yasetten şikâyetçiyim. Riyaset Divanını teşkil 
eden arkadaşlar, zaman zaman muhalefete ve 
müstakillere haksızlık etmektedir. (Soldan gü
rültüler, öyle bir şey yoktur sesleri). 

BAŞKAN — öyle bir şey yapılmamıştır. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Halbu

ki,1 bilirisiniz ki reisliğe seçilen arkadaşlar bü
tün" Meclis tarafından seçilirler. Bunlar muh
terem zevattırlar ve kendilerinin itibarı ve şah
si \ prestijleri vardır. Hepimiz reylerimizi onla
ra-kullanmaktayız. Onlar Meclisi idare ederler- | 
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I ken muhalefet, muvafakat ve müstakil diye bir 

tefrik yapmamalıdırlar. (Soldan gürültüler). 
(BAŞKAN — Öyle Ibir tefrik yapılmamıştır 

ve yapılmaz da. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bende

niz de yapılmamasını temenni ediyorum. Ya
pılmamış olduğunu farzetsek dahi muhterem 
Ibaşkanlarımızın söz verirken, kesekken iktidar 
veya muhalefet partili milletvekili arasında her 
hangi bir tefrik yapmamalarını bendeniz rica 
ediyorum. Eğer yapılmışsa yapılmamalı, yapıl
mamışla mesele yoktur. (İçtüzük bütün arka
daşlara müsavi şekilde tatbik edilmelidir. 

MÜKERREM ISAROL >(îstanibul) — Yarın 
bunları Ulus yazacak Kemal Bey.. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Yazar 
veya yazmaz, o beni alâkadar etmez. Ben ken
dim de yazması ricasında (bulunmam ama her 
hanlgi bir arkadşm sözünü yazar veya yazmaz 
o, matbuatın kendi takdir hakkına kalmış bir 
şeydir. Ben ş/ahsan propaganda için konuşacak' 
bir şahıs değilim, foun'a ihtiyacım da yoktur sa
yın doktorum. 

Efendim, zamanım kaldığı için bir noktaya 
daha temas edeceğim. Bilhassa matbuat ve ef
kârı uraumiyeyi. alâkadar eden masuniyeti teş-
riiyeden bahsetmek istiyorum. Bâzı arkadaşlar 
buradan teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasını 
bizzat istediler. Alman, Fransız, İsviçre kitap
larını tetkik ettim, bu tetkikatımın neticesi 
olarak daha evvel şunu arzedeyim ki ; masuni
yeti teşriîye müessesesi milletvekilinin şahsına 
tanınmış bir hak değildir. Bunu bilhassa ef
kârı umumiyenin ıttılaına arzederim. Milletve
kilinin hakikaten serbest olarak vazifesini ya
pabilmesi için bu hak Parlâmentolara ve Mec
lislere tanınmıştır. Binaenaleyh her hangi bir 
vatandaşın şu veya bu milletvekilinin masuni
yetinin kaldırılmamış olmasından şikâyet etme
si haksızdır. Masuniyeti teşriîye müessesesi ta
mamen bir nizamı âmme müessesesidir; millet
vekilinin isteğiyle kaldırılamaz. Nitekim bizim 
iç Tüzüğümüzde de (milletvekilinin istemi bu 
masuniyetin kaldırılmasına kifayet etmez) di
yen bir madde bulunmaktadır. Efkârı umumiye-
ye bunun bu şekilde, lüzumlu bir müessese ol
duğunu arzettikten sonra şünû söylemek iste-' 
rim İti, Meclis muayyen hallerde ağır cezalı ve 

[ sair suçlarda, milletvekilinin teşriî masuniye-
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tini kaldırmak mecburiyetindedir ve buna ria
yet olunmaktadır. Bunun dışında, mutlak kal
dırma şartları içine girmiyen hallerde, bâzı 
arkadaşların taleplerine rağmen kaldırma cihe
tine gidilmemiştir. Hakikati halde bunda ısrar 
olunması yerindedir. Ancak bâzı arkadaşlar... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 
KEMAL TÜKKOĞLU (Devamla) — Bili

yorum. Bâzı suçlar vardır ki, bunlar hacaleta-
verdir. Talep edildiği anda bunu kaldırmak 
Meclisin prestijini yükseltmek ve o milletve
kilinin kendini müdafaa etmesi imkânını ver
mek bakımından yerindedir. Binaenaleyh vazi
feyi suiistimal gibi yüz kızartıcı bir suç atfedil
diği takdirde masuniyeti teşriîyenin kaldırıl
ması cihetine gidilmelerini, rica ederim. Mâru
zâtım bundan ibarettir. . 

NECİP BİLGE (Niğde) —Muhterem arka
daşlarım, Büyük Millet Meclisi Bütçesi münase
betiyle Bütçe Komisyonu raporunda yazılmış 
olan bir temenniyi burada açıklamak istedim. 

Bütçe Komisyonu temenniler kısmında Millî 
Sarayların Büyük Millet Meclisinden ayrılarak 
salahiyetli ve mesul makamlara bağlanması hu
susunda bir temenni izhar etmiş bulunmaktadır. 
Hakikaten Millî Sarayların bugüne kadar sürüp 
gelen idare tarzı memnuniyetbalış bir lîalde de
ğildir. Bu bakımdan Bütçe Komisyonunun bu 
husustaki temennisine iştirak eder ve Başkan
lık Divanının bir kanun teklifiyle gelerek Millî 
Sarayların mesul ve salahiyetli bir makama tev
di edilmesi hususunda bir tedbir elınmasmı 
mümkün kılmasını rica ederim. 

Yine Meclis Bütçesinin konuşulması müna
sebetiyle başka bir mevzua da temas etmek isti
yorum. Geçen sene bu bütçe konuşulurken, ar
kadaşlardan bir kısmı bir teklifte bulunarak, 
tek metin kanunların çıkarılması için bütçeye 
50 bin liralık bir tahsisat konmasını istemiş
lerdi. 

O zaman Bütçe Komisyonu adına konuşan 
arkadaş «Henüz bu hususta bir hazırlık olmadı
ğına göre, verilecek parayı sarf etmeye imkân 
olmıyacaktır, bu sene bu parayı koymıyalım, 
gerekli hazırlik yapılsın, ondan sonra bu para
yı bütçeye koyalım» demişlerdi. 

Bu nene de Meclis Bütçesinde tek metin ka
nunların çıkarılması hususunda her hangi bir 
fahsişat konmuş değildir, Bu tahsisatın yalnız 
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I Büyük Millet Meclisi Bütçesinde bulunması lâ

zım olduğu kanaatinde değilim. Bunun yeri bil
hassa Başbakanlık Bütçesidir. Müdevvenat 
Umum Müdürlüğüdür. Fakat Başbakanlık Büt
çesinde de böyle bir tahsisat mevcut olmadığına 
göre bu hususta vardığım netice şudur ki; Hü
kümet bu hususta her hangi bir tetkikat yap
mış değildir. Acaba bu tetkikat hakikaten ya
pılmamış mıdır, yoksa henüz Hükümetin aklına 
böyle bir şey gelmemiş midir? Geldi ise tetkika-
tı var mıdır? Bu hususu Hükümetten öğrenmek 
istiyorum. 
. Hakikaten tek metin kanun çıkarılması bu
gün medeni memleketlerin takip etmekte olduk
ları bir usuldür. Küçük İsviçre 1848 den 1948 e 
kadar olan 100 senelik kanunları 9-10 cilt içeri
sinde toplamış ve birleştirmiş bulunmaktadır. 
Bunun tatbikatına 1946 da geçmiş ve 1948 de 
bitirmiştir. Yani bu kanunları toplama ve birleş-
tirmo işini iki sene zarfında bitirmiştir. Hattâ 
çıkarmış olduğu mecelleye bu ciltler içinde bu-
lunmıyan kanunlar kaldırılmıştır diye bir hü
küm de koymuştur. Bizim bu dereceye kadar 
varıp varmıyaçağımızı bilmiyorum, fakat her 
halde tek bir metin altında bu kanunları topla
maya ve birleştirmeye lüzum ve zaruret vardır. 
Bugün kanunlarımızın hangileri meriyettedir, 
hangileri meriyetten kaldırılmıştır, bunu değil 
memurlarımız, hâkimlerimiz dahi bilmemektedir. 
Çünki koskoca bir kanunlar manzumesi içinde 
bulunuyoruz. Bu iş yapılırsa bu hususta sarfe-

I dilen para heder edilmiş de olmıyacaktır, husu
si şahıslardan bu paranın bir kısmını satışla al
mak mümkündür. Mümkün olmasa dahi hâkim
lerimizin ve diğer memurlarımızın kanunların 
tatbikatında ellerinde böyle bir mecelle bulu
nursa, işlerin veriminde bir fazlalık olacağın
dan, bu hususta sarfedeceğimiz paranın kat kat 
fazlasını elde edeceğimize: kaniim. Bu hususta 
Hükümetin tetkikatta bulunmasını ve gelecek 
yıl içinde bunun bir kanun projesi şeklinde önü-
müzo getirilmesini bilhassa rica etmek isterim. 

Arkadaşımız Türköğlu'nun masuniyeti teşri-
iyo prensibi hakkında söylemiş oldukları sözle-
ro bendeniz de iştirak ederim. Çünki masuniyet 
meselesi, milletvekilinin şahsına taallûk eden 
bir şey değildir. O, milletvekilinin vazifesini iyi 
yapabilmesi için vazife bakımından tanınmış 
bir muafiyettir. Yalnız şunu da göz önünde bu-

| lundurmak lâzımdır ki, modern Anayasalar mil-
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letvekilliği dokunulmazlığı meselesini, eskiden.ı 
olduğu ve şimdi bizim Anayasamızda mevcut 
bulunduğu gibi, çok geniş mânada anlamakta
dır ; bunu milletvekilinin, vazifesini ifa bakımın
dan işliyebileceği bâzı suçlardan dolayı kendi
sinin takibat altına alınmaması mânasına almak
tadır. Bu itibarla bu vazifenin ifasiyle ilgili ol-
mıyan âdi suçların takibedilmesi hususunda ye
ni imkânlar açılmış bulunmaktadır. Modern ana
yasalar bunu kendi hükümleri içine almakta, 
alelade suçlardan dolayı takibatı kabul etmek
tedirler. Bu doğrudan doğruya otomatik olarak 
bir takibata girişmek mânasına alınabileceği 
gibi masuniyetin bu husustaki suçların takibi 
bakımından kaldırılması mânasına da alınabilir. 
Anayasa üzerinde yapılacak tadilâtta bunun I 
da nazarı dikkate alınması gerektiği kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller! 
ABDÜRRAHMAN BÖYACIGGÎLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; sayın arkada
şım Necip Bilge'nin tek metin kanunlar mevzu
una temas etmesi beni kürsüye gelmek gibi bir 
vazifeye davet mahiyetini arzetmiş bulunmak
tadır. 

Hatırlarsınız, bu kanunlarımızı ve nizamname
lerimizi tevhit mevzuunda bendeniz bir hayli 
emek sarf etmiştim. Sayın Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Samet Ağaoğlıı ile aramızda 
geçmiş olan bir konuşmada Hükümet bu işe anga
je olmuştu. Aradan bir yıl geçtiği halde Hükümet
te bu yolda bir hareket görmediğimden, bende
niz âcizane İsviçre'nin yaptığı tek metin sistema
tik kanunları tetkik ederek, ta?ndi anlayışıma 
göre, bir kanun teklifiyle hâdiseyi Meclise inti- \ 
kal ettirmiş bulunmaktayım. Bu teklifin Adalet , 
Komisyonunda konuşulması sırasında Adalet Ba
kanı olan arkadaşımız, İsviçre Federal Devle
tinin meydana getirmiş olduğu bu eserin tetkik 
edilebilmesi için mehil istemiş ve kanun tek
lifim, tm totkikatm yapılması için, icabeden 
vesaikin celbine değin, tehir edilmiş bulunmak
tadır. Arkadaşıma, bana bu mevzuda konuşma 
vesilesi verdiğinden dolayı teşekkür ederim. 

Arkadşlar, bu çok mühim bir iştir. Bu 
memleketin mevzuatı, - tadilleri, ekleri nizam
name ve tamimleriyle - çok dağınık, kaldıkça 
Devlet memurları ve Devlet idaresinin işlerini 
üzerine alan arkadaşlar ve hele memleketin en 
hücra köşelerinde vazife gören Devlet memurları | 
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en son tadiller şöyle dursun, yeni çıkan kanun
ları dahi tetkik etme imkânına malik değildirler. 
Kaymakam, vali, hâkim, savcılar ancak kendi büt
çelerinden ayırdıkları paralarla kendilerine 
taallûk eden kanunun tadillerini takip etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Bu işi iki kanldan yap
mak mümkündür. Yalnız kanun ve nizamname
leri, Başbakanlığın (ki, Başbakanlık Bütçesin
de de arzedeceğim) Müdevvenat T'iimm Müdür
lüğü kanaliyle temini mümkündür. Arkadaşı
mız Necip Bilge'nin bahsettiği ve bendenizin te
mas ettiğim İsviçre Federal Devletinin meydana 
getirdiği kanun, sistematik kanundur. Tek metin 
halinde Federal Meclise arzedilmiş ve o yolda 
hiç tadil yapılmadan kabul edilmiştir. Bu mu
azzam bir iştir. Fakat hususi hayatımızda gör
düğümüz veçhile bugün rahmetli Edip Ergin ve 
bugün serbest bir avukat olan bir profesör ar
kadaşımız bu kanun ve nizamnameleri tek metin 
dahilinde derlemişler ve bugün Devlet daireleri 
bu tek metinden istifade etmektedirler. Fakat 
ne de olsa ihtiyaca salih değildir, hataları var
dır ve resmî bir metin değildir. Bu itibarla 
bu işin resmileştirilmesi ve hususi çalışmalara 
mütenazır olarak Devletin kendisive memurları
nın ihtiyacı için muhtaç olduğu bütün kanun
ların tek metin haline getirilmesi mümkündür. 
Temennimiz bu işin bir an evvel Hükümet tara
fından ele alınması şeklinde tecelli etmiştir. 

• Muhterem arkadaşlar, iktidara gelmiş olan 
Demokrat Parti seçim zamanlarında Anayasa ta
dilâtını yapacağını vadetmiş, Hükümet, beyan
name ve programlarında bu esası açık olarak 
ifade eylemiştir. Bizim görüşümüz; hali hazır
da çalışmalar ancak Anayasanın konuşulan 
Türkçe'ye çevrilmesinden ibarettir. Halbuki, bu 
Meclis kurucu, Meclis karakterindedir. 1954 se
çimlerine kadar beklemeden bu husustaki çalış
malarımızı hızlandırmak mecburiyetindeyiz. 
Birçok devletler ve .en başta Fransa ve İtalya, 
zamanın ihtiyaçlarına göre anayasalarını çok 
demokratik bir şekle sokmuşlardır. Biz de bu 
hamlenin içindeyiz. Binaenaleyh Anayasa tadi
lâtımızı hızlandırmak ve şimdiden başlıyarak ve 
partilerin bu görüşmelere iştirakini temin eyle
mek mecburiyetindeyiz. Günün ve memleketin 
ihtiyaçlarına göre tadilâtı hazırlamakta bir taraf
tan ilmî heyetler çalışırken diğer taraftan da 
komisyonlarda bu işe başlamalıyız. Netice Mec
lise bir an evvel getirilmelidir. Çünkü bu işte 
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Meclis hakem olacaktır. Parlâmentoları çift 

• meclise istinat etmektedir. Anayasa tâdilinde 
esas tutulacak mevzulaııdlan birisi de budur. 
Sistematik murakabeyi Meclis içinde tesis ede-
bilniek için? ikinci bir meclisin ihdasına zaruret 
vardır. Zannediyorum muvafık ve muhalif ar
kadaşlar arasında • bu prensipte ayrılık bulun
mamaktadır. 

(Müh terem arkadaşlar; (memleketimizde hal
ledilmemiş mesele; kanunların Anayasaya mu
halefeti derecesinin bugün arzettiği manzaradır. 
Bu mevzuu kesin olarak halletmek zamanının 
geldiğini diğer memleketlerin modern anayasa-
larındaki hükümler' göstermektedir. Modern 
anayasalı devletlerde, anayasa mahkemeleri, 
yüksek mahkemeler kurulmuştur ve bir kanunun 
Anayasaya muhalefetini iddia eden^ bir vatan
daş veya bir teşekkül çıktığı zaman bu mahke
me bu işi halletmektedir. 

Memleketimizin sosyal ve ekonomik şartla
rına uygun olarak, hangi yolun takip edilmesi 
lâzımgeldiği noktasında, Anayasa tadili nazarı 
itibara alınırken durmak sırası gelmiş olan bir 
meseledir zannediyorum. 

Mnhterem arkadaşlar; D. P. programında 
(Gfenel Başkan seçildiği zaman parti başkanlı
ğından ayrılır) diye bir kayıt olduğu halde; 
Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı se
çildiği zaman dâhi, parti başkanı olarak kal
maktadır. Görülüyor ki, henüz partiler arasında 
btı hususta bir müşareket vâki değildir. Bu pren
sibi halletmenin zamanı gelmiştir. Cumhurbaş
kanı milletin malıdır, Devletin başkanıdır; bu 
itibarla doğrudan doğruya halk tarafından se
çilmelidir. Birçok memleketler bunu kabul et
mişlerdir. Bu da Anayasaya taallûk eden bir 
mevzudur. Bütün partiler bu prensipte noktai 
nazarlarını ilim heyetine bildirir veya Hükümet 
tarafından Anayasanın tadili üzerinde bir çalış
ma olursa, veya Meclis tarafından Anayasaya 
uygun bir teklif vuku bulursa bunu halletmek 
icabedecektir. 

Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir!' 
'. BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu!., 

r MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; ben de masuniyeti teşriîyeden 
bir nebze bahsetmek istiyorum. • 
. . Kemal Türkoğlu arkadaşımız masuniyeti teş
riîye meselesinin'milletvekili için bir imtiyaz 
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[ olmadığını ve kendisi arzu, ederse masuniyeti-teş-

riîyenin ref'i icabettiğini söylediler. „ 
Arkadaşlar; hakikaten milletvekilleri için 

masuniyeti teşriîye müessesesi bir imtiyaz değil-
I dir; fakat, teşriî i vazifelerini lâyikiyle, her türlü 
| tesirden azade olarak yapabilmelerini temin için 

kabul edilmiş:bir teminattır. Bu itibarla millet
vekillerinin arzusu üzerine masuniyeti teşriiye-
• sinin:', ref'ine karar verilmesine şimdiki halde 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerimiz müsait değil
dir. Anayasamız ve içtüzüğümüzün 180 ve 181 
nci maddeleri milletvekillerinin ne gibi hallerde 
masuniyeti teşriîyesinin ref'i icabedeceğini tas
rih etmiş bulunmaktadır. Nitekim Anayasa 'nm 
12 nci maddesi mücazatı terhibiyeden madut 

[ olan suçları sarih olarak saymış ve bu suçların 
sühutu halinde masuniyeti teşriîyenin ref edil
in esine müsaade etmiştir. Bu sarih hükümler 

i muvacehesinde milletvekili arzu. etse dahi masu
niyeti teşriîyesinin kaldırılmasına imkân yoktur. 

j Esasen îç.tüzük'ün 181 nci maddesinde (millet
vekillerinin arzusu bu mevzuda kâfi gelmez) 

[ şeklinde açık bir hüküm mevcuttur. Bu itibarla, 
I milletvekillerinin arzusu üzerine masuniyeti teş-

riîyelerinin ref'ine imkân olmadığını izah için 
I söz almış bulunuyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
| ARÎF NİHAT ASYA (Seyhan) — Arkadaş

lar temas etmediği' için bu mevzu bana kaldı. 
Biz zenginlik muvacehesinde fakir bir durumda
yız: üç tane Meclis binamız var; fakat bugün 
sıkıntıda bulunuyoruz. Mevcut odalar encümen
lerin; ihtiyacını karşılamıyor. Ekseriya kütüp
hanede toplanıyoruz; sözler ve sesler ihtilâl ha
linde kalıyor. Bu itibarla varmak istediğim ne
tice şudur: Mülkiyet meselesi henüz halledilme
diği için kapalı kalmış pulunan eski; tarihî Mec
lis binasından encümenler namına da istifade 
etmek hususunu bilmem Başkanlık Divanı aradı 
mı, aramadı mı? „ . 

Mâruzâtım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Komisyonların Meclis binası 

içinde bulunması lâzım efendim. 
KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Söz isti

yorum' efendim. 
BAŞKAN - . Buyurun. • 

•KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, bendenize cevap verdiler. Sayın 
arkadaşım Müfit Erkuyumcu bir bakıma hakli
dir. Esasen-bâz! noktalar, üzerinde birleşiyoruz. 
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Masuniyeti teşriiye müessesesi milletvekiline ta
nınmış bir hak değildir, Meclise aittir. Bu bir 
nizamı âmme kaidesidir; buna sıkı surette bağ
lanmak lâzımdır. 

. Arzedeyim ki, masuniyeti teşriiye «immünitĞ» 
iki müesseseden ibarettir : Biri ademi mesuli
yet, (irresponsabilite), ikincisi dokunulmazlık 
yani (inviolabilite). Bunun ikisi do Anayasamı
zın 17 nci maddesinde tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Birinci fıkra ademi mesuliyete taallûk 
etmektedir. Meclis dahi bu masuniyeti kaldıra
maz. 

Bu fıkrayı okuyorum : «Bir milletvekili ne 
Meclis içindeki oy, düşünce ve demeçlerinden, ne 
do Meclisteki oy, düşünce ve demeçlerini Mec
lis dışında söylemek ve açığa vurmaktan sorum
lu değildir.» 

Binaenaleyh bu mutlak olan masuniyet hiç-, 
bir zaman refedilemez ve hiçbir suretle ceza
ya mevzu teşkil edemez. Her milletvekili Mec
lis "içinde istediği gibi konuşur, istediği gibi 
rey verir ve bu konuşmalarım istediği gibi dı
şarıda söyler. Bu, mutlak masuniyettir, ademi 
masuniyettir. 

Bunun dışında ikinci fıkra ise bir dokunul
mazlık, bir muafiyet tesis etmektedir.' Bu halde 
suç belki vardır. Ancak milletvekilliği sıfatı bu
lunduğu ve masuniyet kaldırılmadığı müddet
çe takibat yapılamaz. Fıkra şöyle diyor : 

«Sçimiııden gerek önce ve gerek sonra üstü
ne suç atılan bir milletvekili Kamutayın kararı 
olmadıkça sanık olarak sorgulan amaz, tutula
maz ve yargılanamaz.» 

Binaenaleyh bir milletvekili iki türlü suç iş-
liyebilir : 

Meclis konuşmasından dolayı cezai mesuli
yeti icabettiren bir suç işler; meselâ ,her hangi 
bir vatandaşa karşı hakeretamiz bir söz sarfe-
der ve bundan dolayı ne masuniyetinin kal
dırılması mevzuubahis olur, ne de milletvekilliği 
sıfatını kaybettiği gün hakkında cezai veya hu
kuki tatbikat yapılabilir. Fakat bunun dışında 
milletvekilliği vazifesiyle hiç alâkası olmıyan 
âdi birtakım suçlar vardır. Bir milletvekili her 
hangi bir" münakaşa esnasında hususi hayatın
da birisine hakaret ederse bu, suçtur ve cezayı 
müstelzimdir. Ancak ikinci fıkra mucibince 
Meclis tarafından teşriî masuniyeti kaldırılma
dıkça hakkında'takibat yapılamaz. Bendeniz bu 
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ikinci masuniyetin dahi bir intizamı anime un
suru olduğunu söyledim, Meclisin de hakikaten 
öyle ufak tefek tezvirata âlet olacak hallerde 
masuniyetin kaldırılmaması yolundaki karar
larına sadık kalmasını istedim. Ancak gördü
nüz ki ; bu devrede 20 den fazla muhterem ar
kadaşımızın hakikaten birçoğu suç teşkil et-
miyen birtakım meselelerden dolayı masuniyeti 
tesmiyelerinin kaldırılması istendi. Bu, efkârı 
umumiyede, sanki suçlular himaye ediliyormuş 
gibi yanlış bir zehap uyandırdı. Yine gördük 
ki, bâzı muhterem arkadaşlar masuniyetiteşriî-
yeleriıım kaldırılmasını kendileri istediler. 
Neden? Çünkü onlara suçları olmadığı halde 
yüz kızartıcı suçlar isnat edilmiştir. Bu arka
daşlar neden töhmet altında kalsınlar, neden 

| hakikaten siıçlu olmadıklarını ispat etmek için 
' dâhi mahkemeye gidemesinler? Binaenaleyh 
| masuniyeti teşriîyesiriin bu bakımdan da kal-
j dırılmaması o milletvekilinin aleyhindedir. 
j Dört sene için bir milletvekili Meclise geliyor, 

farzedelim kendisine doğru veya yatolış bir suç 
i isnat ediliyor, bu milletvekili dört sene kendi-.. 
I sini tebriye imkânına malik değildir. Sonra bu 
| hal o milletvekili için seçim esnasında propa

ganda vasıtası olarak hasımları tarafından kul-
j lanılıyor. Evet masuniyet meselesinde Meclis 

İç Tüzüğe göre tamamen hâkimdir. îç Tüzü-' 
[ gün madclei mahsusası ilgili milletvekilinin ta-
| lebini kâfi görmüyor. Onun için bu hususta 
j müspet bir karara varılması lâzımdır. Sörum-
| suzluğun kaldırılmasını İç Tüzük men'etmiş de-
j ğildir. Benim, ricam; milletvekiline müdafaa 
i hakkının verilmesidir, gider mahkemeye, siıçlu 
| olmadığını ispat 'eder ve yine eskisi gibi millet

vekili olarak Meclise gelir vazifesini görür. 
| Masuniyeti teşriîyesi kalkan bir kimsenin mil

letvekilliği devam eder. Mahkemeye gider suç ' 
işlemediğini ispat eder, eskiden olduğu gibi ter- ! 

temiz bir milletvekili olarak Meclise avdet eder./ 
Bu itibarla bu müdafaa hakkını/ tanımak hem', 
Meclisin prestiji, hem o milletvekilinin şahsi \ 
hukukunu müdafaa etmesi ve nihayet seçimler-; 
de aleyhinde bir propaganda olmaması bakı
mından faydalıdır. Meclis, isterse talebe râğ- ' 
men kaldırmıyabilir, fakat kaldırabilir de. Me- > 
selâ vazifesini suiistimalle itham edilen bir mil- '. 
letvekiliniıi vazifesini suiistimal etmediğini is
pat etmesine fırsat verilmelidir. Bu, hem Mec- ; 

[ lis için, hem de o milletvekili için iyidir. Mec-. 
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salâhiyeti vardır. 
bnıidan istifade 

Efendim, mü-

lisin, masuniyeti kalcl'imüı 
Hiç olmazsa talep Vukuunda 
edilmesini bendeniz istedim. 

BAŞKAN ~ Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) 

zakereler bu safhaya intikal ettikten ve Meclis 
çalışmalarının teferruatma girildikten sonra 
ben de bâaı meseleler için huzurunuzu işgal et
mek zaruretinde kaldım, özürdilerim. Meclis ça
lışmaları içinde milletvekili arkadaşların da bir
birlerine, karşı vazife ve vecibeleri olduğu kana
atindeyim. Bir hüsnü tesadüf eseri olarak Kemal 
Türkoğlu arkadagımın temas ettiği noktaya ben 
de temas etmek istiyorum. Hiçbir milletvekili 
bu Meclisteki hareketinden dolayı sorumlu tutu
lamaz. 9 aydan beri başımdan geçmekte olan bir 
vakayı arzetmek istiyorum. Bâzı milletvekilleri
nin aleyhimde yazı yazdıklarını, hattâ ellerimin 
titrediğine varıncaya kadar gazetelerde neşriyat 
yapmakta .'olduklarını göıınekteyim. Şahsımla 
uğraşmakta, hattâ hastalık teşhisleri dahi koy
maktadırlar. Bunu eza duyarak arzediyorum. 
Bir vakıa olarak arzediyorum ki; birçok aksiyo-
nerleri milletvekili olan Zafer Gazetesinin birin
ci sayfasından sonuncu sayfasına kadar hak
kımda çıkmadık yazı bırakmadılar. Şahsımı il
gilendirdiği için yakîneıı takip zaruretinde kalı
yorum. 

BAŞKAN — Şahsi konuşmayınız; mevzua 
geçiniz. ı 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bir milletve
kilinin Meclis içi çalışmasında kendimi bir vaka 
olarak gösteriyorum. Milletvekili olan burada 
ekseriya gördüğüm milletvekili arkadaşlarımın; 
benim buradaki beyanlarım ve hareketlerim üze
rine ertesi gün gazetelerde hakkımda yazı yaz
maları Anayasa hukukuna aykırı geliyor bana. 
Onlar da buraya gelip benim gibi yemin ettiler. 
Bir milletvekilinin Meclis kürsüsünde vâki be
yan ve hareketlerinden ve bunları dışarda söy
lemesinden dolayı mesul olmayacağını kabul et
tikleri halde aynı milletvekili arkadaşlar; kendi 
intifa hakları bulunan ve idare ettikleri gazete
lerde yazı yazarak bana ve benim gibilere Meclîs 
dışından tethig yapmak istiyorlarsa yanılıyor
lar. Yalnız Meclis konuşmalarında, karşı karşıya, 
milletvekili arkadaşlar olarak, bir birimizin hu
susiyetlerini £İe elır ve fiilen bu 'gibi'hareketlere 
tevessül etmekte devam'edersek bunu, Meclis 
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çalışmalarımızın yarım için iyi bir hareket ola
rak görmüyorum. Bu cidden kötü bir yoldur. 

BAŞKAN — Meclis çalışmalarına taallûk 
eden husus hakkında konuşunuz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — .0 mevzuda ko
nuşuyorum. Evvelce arzettim, yine de söylüyo
rum: Memleket meselelerine ait bir fikirleri' var
sa, mukabelelerini bu. mukaddes kürsüden yine 
fikirle yapsınlar. 

BAŞKAN —. Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; Meclisin bu mevzudaki hassa
siyetini görüyorum. Anayasanın bu mevzua ta
allûk eden maddesini okuyayım. (Lüzum yok 
sesleri). 

Arkadaşını, «Buna mâni olan nedir» buyur
dular. Kendilerine sarahatle arzedeyim ki, Ana
yasa ve İçtüzük mânidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre bölümlere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 

B, Lira 
6 740 755 101 Ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler. . . Kabul Edil
miştir. 

102 Denetçi ücreti 2 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul Edil
miştir. 

103 Üyelerin yollukları 1 458 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul Edil
miştir. 

201 Aylıklar 790 371 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul Edil
miştir. 

202 Ücretler 558 000 
BAŞKAN —• Bu bölüm için verilmiş önerge

ler var. 

Yüksek Başkanlığa 
21.11.1952 

Meclisimizin Milletlerarası Kurumlar ve par
lâmentolarla olan münasebat ve muhaberatında 
dalanı bir anut ercim e ve dil bilir bil* daktiloya 
ihtiyacı okluğunu nazara alan 1952 yılı B. M. 
M. Bütçe tasarısı, (D) cetvelinde bir mütercim 
ile 'bir dit bilir daktil'o kadrosu koymuştur. Bu 
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kadroların aynen ipekasını, lüzumuua binaen 
saygı ile talebederiz. 

Afyon K. 
Avni Tan 

Kars 
A. Çetin 

Bolu 
Z. Danışman 

İsparta 
S. Bilgiç 
Konya 

M. Obuz 
Konya 

H. ölçmen 
Çanakkale 

Ö. Mart , 
Çorum 

A. Başıbüyük 
Sivas 

IS. Z. Örs 

Bursa 
A. Erozan 

Kars 
L. Aküzüm 

Urfa 
N. Açanal 

Bingöl 
F. Düşünsel 

Bursa 
H. Şaman 

Rize 
A. Morgil 

Giresun 
D. Köymen 

Seyhan 
C. Türk 
Niğde 

H. Yurdakul 

Manisa 
N. Körez 

Niğde 
N. Bilge 
Kayseri 

F. Apaydın 
İsparta 
T. Tola 

•Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Trabzon 
H. Orhon 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Zonguldak 

A. Boyacıgiller 
Muğla 

N. Poyrazoğlü 

A. R. Incealemdaroğlü Ş. Yazman 
Muğla 

Z. Mandalinci' 
Maraş 

A. Kadoğlu 
. İzmir 

Sadük Giz 
İzmir 

Ç. Baban 
Ağrı 

0. Yardımeı 
İzmir 

0 . Kapanı 
Seyhan 

R. 0. Arık 

Antalya 
N. İŞ. Nabel 

Kayseri' 
S. 'II. Ürgülblü 

İsparta 
R. Turgut 
Kayseri 
1. Berkok 

Kayseri 
1. Kirazoğlu 

Erzurum 
R. IS. Burçak 

Çorum 
S. Baran . 

Erzurum 
B. Dülger 

Seyhan 
S. Barı 

Kayseri 
Z. Turgut 

Giresun 
T. İnanç 
Kayseri 

F. Apaydın 
Çanakkale 
S. Endik 
Gümüşane 

V. M. Koeatürk 
Gazianteb Maraş 

C. San R. Öksüz 
Burdur Afyon K. 

M. özbey iSüleyman Kerman 

BAŞKAN — .Diğer bir önerge vardır, onu 
da okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
•21.lt. 1952 

Millî Sarayların salon ve odalarında mevcut 
kanape ve koltuk gibi bütün eşyalarla perdeler 
binaların inşa tarihlerine göre o günkü Türk 
sanat motifiyle renklerini ihtiva eden Her eke 
Fabrikasında hususi surette tesis olunan tezgâh-
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larda her oda ve salonların tezyinatına bir 
ahenk teşkil eder surette imal edilmiş kumaş
larla döşenmiştir. 

Bunlardan zamanla eskimiş olanlardan bir 
I müddet önce Hereke fabrikasından alınıp Sa

raylar. Müdürlüğünde kurulan tezgâhlarla bu 
kumaşları dokuyalbilecek hayatta kalan ancak 
birkaç usta marifetiyle tamamen benzerleri ya
pılarak yenilenmesi mümkün olabilmiş fakat bu. 
meyanda asıl mühim kısmını teşkil eden ve çok 
eskimiş olanları değiştirilmemiştir. 

Türk sanatının hakiki Ibir ifadesini taşıyan 
bu eserlerin haliyle bırakılması bir, iki sanat
kârın da ölmesiyle yerine konması imkânı kal-
mıyacaktır. 

'Gerek ayrı ayrı ve gerek umumi olarak tet
kik edildiği zaman Türk sanatının kudretine 
bir delil teşkil edecek mahiyet arzetmek ve bun
dan başka tarihe bağlı büyük bir değeri olan 
ifadeleri ile her hangi bir surette aynı vasıfta 
olmak üzere hariçten tedarikine de imkân olma-' 
ması keyfiyeti göz önünde tutularak hüsnü mu
hafazaları lüzumlu olduğuna Ikanaat 'getirilmiş
tir. 

Bunun .temini için de Büyük Millet Meclisi 
1952 Bütçesinin 302 nci bölümünün 2 nci döşe
me ve demirbaş tertibine 45 000 ve bunların 
personel ücretlerine karşılık olarak 202 nci bö
lümün 12 nci maddesine 12 900 liranın eklen
mesini ve D cetveline de aşağıda yazılı kadro
nun ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Lira Aded Yıllığı 

250 1 Dokuma memuru 3 OOO 
250 1 » » 3 OOO 
200 12 Kumaş dokumacısı 4 800 
175 1 » tmasıracısı 2 100 

12 900 
Bilecik Ankara Muğla 

1. Aşkın T. V. Öz Z. Mandalinci 
Tokad Urfa Afyon K. 

A. Gürkan R. K. Timuroğlu A. Tan 
Maraş Maraş Burdur 

A. Kadoğlu M. özsoy M. özbey 
• Bursa Kayseri Tokad 

A. Erozan 1. Kirazoğlu S. Atanç 
Kocaeli Kocaeli Kocaeli 

S. önhon H. Başak S. Kalemcioğİu 
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Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
Yozgad 

H. Tatlıoğlu 
Bursa 
M. San 
Gazianteb 

C.San 

Kocaeli Kayseri 
Y. Kişioğlu Z. Atığ 
Yozgad Seyhan 

Y. Karslıoğlu Z. Akçalı 
Bolu Bolu 

K. Kozak Z. Danışman 
îçel Erzurum 

H. Fırat R. Topçuoğlu 
Niğdo Bilecik Zonguldak 
F. Ecer M. Kurkut A. R. încealemdaroğlu 

îzmir 
C. Tunca 

Okunmadı 
Tekirdağ 
Ş. Mocan 
Seyhan 
S. Bari S 
Afyon K. 
S. Kerman 

Bingöl 
P. F. Düşünsel 

Elâzığ 
Ş. Yazman 
Kayseri 
î. Berkok 

Erzurum Kütahya 
M. Zeren B. Besin 

Kars Siird 
A. Çetin B. Erdem 
Balıkesir Balıkesir 

A. Kalıpsızoğlu M. Iştın 
Erzurum Afyon K. 

. Erduman B. Oynaganlı 
Bursa Aydın 

R. Aybar Ş. Hasırcı 
Kütahya Denizli 

S. S; Nasuhoğlu E. Şahin 
sElâzığ Elâzığ 

S. Ergene İL A. Yöney 
Bilecik Kayseri 

Talât Oran Y.Z.Turgut 

BAŞKAN — Önce 11 nci madde hakkındaki 
önergenin görüşülmesini yapacağız. 

AVNİ TAN (Afyon Karahisar) — Muhte
rem arkadaşlar, Ceza Kanununun 141, 142 nei 
maddelerinin tadiline mütaallik Kanunun mem
leket haricinde yanlış anlaşılmamasını temin 
maksadiyle Parlâmentolararası Dergide neşri 
Meclisimizden talep edilmişti. Meclisin bu hu
suslarda vazifeli bir mütercimi bulunmadığın
dan bilmecburiye Hariciye ve Adalet bakanlık
larına gönderilen bu kanunun tercüme edilen 
şekli ancak iki ay sonra Meclise gelebilmiş ve 
Meclisçe bâzı arkadaşlara gösterilerek icabeden 
vaziyetin; sağlanması mümkün olabilmişti. Bu 
hal Meclisin çalışma mekanizması içindeki bü
yük bir noksanı göstermektedir. Meclis haya
tında Milletlerarası birçok vesikaların gözden 
geçirilmesi ve bunların, tam bir tercümesinin 
vücuda getirilerek Milletlerarası, vesikalara da
yanan mütemadi bir temas tesisi zaruri bulun
maktadır. Bu hâdise Meclis için büyük bir za
ruret olduğundan Meclis kadrosuna bir müter
cim ile dil bilen bir daktilonun ilâvesi için elli 
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arkadaşla birlikte bir takrir takdim ettik. Ka
bulünü rica ederim. 

ABÎDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarımız; bütçenin tanzimi sırasın
da bir mütercim ile, başkanlığa bağlı dil bilir 
bir daktilo istemişlerdi. Bunu Bütçe Komisyo
nunda uzun uzadıya inceledik, ve neticede böy
le bir mütercim ile daktiloya lüzum olmadığı
na kaani olduk. (Neden, neden sesleri) Sebebi 
şu: Çünkü 750 lira aylık karşılığında bulduğu
muz bir mütercim kaç lisan bilir?. 3 - 5 lisan bi
len bir mütercim 750 lira ile gelip de bu Mec
liste çalışmaz. Birincisi bu. Sonra acaba Meclise 
böyle bir tercüme işi senede acaba kaç defa ge
lir?. (100 defa, 500 defa sesleri) Müsaade buyu
run, evvelâ böyle bir mütercime lüzum varmı dır, 
yok mudur?. Bu iş eskiden beri hariciye tara
fından yapılageldiği gibi şimdiden sonra da ya
pılabileceğine kaniyiz. Biz bunun için bu müter
cime lüzc görmedik. 

Gelelim daktiloya : Bu daktilo Başkanlığa 
ait olacaktır. Ancak Başkanlığa bağlı bir dak
tilo esasen Kalemi Mahsus Müdürlüğünde bu
lunduğu içi buna da lüzum görmedik. 

Bu ciheti bu suretle belirttikten sonra, asıl 
ikinci takrire geliyorum. Bu ikinci takrirde ar
kadaşlarımız diyorlar ki; saraylarda bir doku
macılık işletmesi açalım. Arkadaşlar, bilirsiniz 
biz daima devleti bu işletmelerden çekmek isti
yoruz. Bir de saraylardan Meclise kadar bu iş
letmelerin kurulmasında hiçbir sebep ve âmil 
yoktur. Arkadaşlar, Meclis veya Hükümet bir 
dokuma tezgâhı işletemez. 

BAŞKAN — Takrirleri madde madde cevap-
landırsak, öyle halletsek. 

ABİDlN POTUOĞLU (Devamla) — Bütçe 
Komisyonunun vardığı netice mütercim ve dakti
loya lüzum olmadığı merkezindedir. Bu > kanaat
ledir ki, bu konuda tasarrufa gittik. Bu takririn 
reddini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacığiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIĞÎLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; tasarrufları 
eğer böyle çok mühim olan ve iyi çalışmayı ko
laylaştıracak olan mevzularda yapmaya kalkar
sak vay halimize. 

Muhterem Abidin Potuoğlu arkadaşım Mec
lise bir mütercimi çok görmesinler. Bu yüzden 
ne kadar sıkıntı çekildiğini benim gibi birçok 
arkadaşlar bilirler. 

- W — 
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750 lira ile kimsenin gelmiyeceğini söylediler. ı 

750 lira ve hattâ daha az bir para ile tercümeci 
bulunabilir. Birçok gençlerimiz, 3-4 dil bilme
lerine rağmen, böyle işler peşinde koşmaktadırlar. 
Mecliste çalıştırılacak (Fransızca, İngilizce, Al
manca) veya (Fransızca, İtalyanca, İngilizce) 
bilen bir mütercimin bütün işlerimizin görülme
sine imkân vereceğine kaniim. Bu itibarla bunu 
çok görmiyelim, çok iyi bir iş yapmış oluruz. 

İkinci takrire belince: (O sonra sesleri). 
Peki onu sonra arzedeyim. 
BAŞKAN — Osman Kapani. 
OSMAN KAPANI (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, şayet Sayın Potuoğlu arkadaşımız ko
misyon adına yapılan teklif aleyhinde konuşma
mış olsaydı bu konu üzerinde bendeniz de söz 
almıyacaktım. Bugün milletlerarası münasebet
ler gittikçe gelişmektedir. Bunun neticesi parlâ
mentolar arasındaki münasebetler de gittikçe in
kişaf etmektedir. Binaenaleyh Meclisin emrinde 
fransızca ve ingilizce bilen bir tercümana mu
hakkak ihtiyaç vardır. Sebeplerini arzedeyim: 

Avrupa Konseyi çalışmalarına iştirak ederiz. 
Ciltlerle kitaplar gelir. Bunların tercümesi yu
karda kitaplıkta yoktur. Bu Konsey çalışmala
rına bütün arkadaşların ıttıla kesbetmesi, ora
daki yapılan işleri takipleri için muhakkak ora
daki faaliyeti tercüme etmek lâzımdır. Bunlara 
bütün milletvekillerinin ıttıl&ı elzemdir. 

Sonra İktisadi İş Birliği çalışmaları var. Ke
za bunların dokümanları yine Meclise gönderil
mektedir. Eğer Mecliste bir tercümanlık ihdas 
edilmezse o zaman dokümanlardan istifade et
mek lisan bilen arkadaşlara .münhasır kalacak
tır ki bu, hiçbir zaman doğru olamaz. Aynı za
manda bâzı ecnebi devlet adamları memleketi
mizi ziyaret etmektedirler. Bu • ecnebi devlet 
adamlarının Meclisimizi de ziyaret ettiklerini 
müşahede etmekteyiz. Çok defa milletvekili arka
daşlara tercümanlık yapmaları için ricalarda bu
lunulmaktadır. Kabul etmek lâzımdır ki, millet
vekili arkadaşlar bir tercümanlık vazifesini deruh-
de etmekten kendilerini müstağni sayabilirler. 
Meclisin emrinde İngilizce ve Frnsızcaya hakika
ten vakıf bir tercümanlık ihdas edildiği takdir
de bunun faydalarından hepimiz müstefit olaca
ğız. Buna kanaatim vardır arkadaşlar. (Ret sesle
ri) Bu mevzu üzerinde daha fazla huzurunuzu iş
gal etmiyeceğim. Eskiden Mecliste böyle bir ter-
cümanlığn mevcut bulunduğunu bize söylediler. I 
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ı Bu tercümanın Meclis çalşmalarmda çok faydalı 

olduğunu eski meclislerde bulunmuş olan arka
daşlarımız izah ettiler. Binaenaleyh Avni Tan ve 
onunla beraber 53 arkadaşımızın imzasiyle ge
len teklifin kabl edilmesini istirham ediyorum. 

SUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, Bütçe Komisyonu sözcü
lerinin evvelâ Mecliste ecnebi lisan faaliyetine 
fazla ihtiyaç olmadığı hakkındaki noktai nazar
larının ciddî bir tetkika müstenit olmadığı anla
şılıyor . Hakikaten kütüphaneyi teşrif buyurup 
ecnebi âlemle Parlâmentomuzun temaslarını 

I tetkik ederlerse şu vaziyetleri görürler: 
| Meclis bünyesinde teşekkül etmiş beynelmilel 

mahiyette üç teşekkül vardır: Birisi Avrupa 
Istişari Konseyi, ikincisi Beynelmilel Parlâmen
tolar Birliği, üçüncüsü Avrupa Parlâmentolar 
Birliği buna ilâveten 1949 senesinden beri 
de Avrupa İktisadi İş Birliği faaliyette bulun-
amktadır. Bütün bunların yanında yeni yeni bey
nelmilel mahiyette teşekküller Meclisimizle sıkı 
sıkıya iş birliği haline gelmektedir. Ayrıca İstan
bul'daki Beynelmilel Parlâmentolar Birliğinde 
meclislerin umumi kâtipleri dahi kendi aralarında 
bir temas ve teşekkül vücuda getirmişlerdir ve 
bütün Dünya parlâmentolarnda mesai tevhidi, 
masuniyeti teşriîye meseleleri ve müzakere usul
leri hakkında müşterek çalışmalar olmakta
dır. Bizim Kâtibi Umumimiz de bu mesaiye cid
den kıymetli bir gayretle iştirak etmiştir. 

Fazla lisan bilen bulunur veya bulunmaz, 700 
liraya olur, olmaz; bu, işin esasına tesir etmeme
lidir. Bulunmazsa konulan tahsisat kalır. Böyle 
bir mütercim bulunmazsa konulmuş olan para 
heder olacak değildir, kalır. Bütçede bu gibi va
ziyetler vardır. Ve her bütçede birtakım inhilâl-
ler olur. 

Potuoğlu arkadaşımıza temin ederim ki; ken
dilerinin söylediği gibi daha şimdiden beş lisan 
üzerine çalışmaya ihtiyaç yoktur. Alınacak tercü-
meeinin Fransızca ve İngilizce bilmesi kâfidir. 
Bu iki lisanı hakkiyle bilen ve daha da az ücretle 
çalışmak istiyen insanlar da mevcuttur. 

Ben de takririn kabulünü rica ediyorum. 
BAŞKAN — Ahmet Gürkan. (Vazgeçti ses

leri) 
Celâl Yardımcı. (Vazgeçti sesleri) 
Fehmi Çobanoğlu! 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ar-

, kadaşlarım, Meclisin böyle bir tercüme şahsiye-
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tine-ihtiyacı vardır. Hattâ bir kişi değil, bir 
heyet olarak buna lüzum vardır. Binaenaleyh 
Fransızca, İngilizce ve Almanca olmak üzere, 
3-4 kişilik bir tercüme heyetine lüzum olduğu
na göre, bunu bir heyete tevdi etmek lâzımdır, v 
Böyle bir kadro Meclis kadrosunda yer almı-
yacaksa hariciye teşkilâtımızda vardır, Millî 
Savunmada da böyle bir tercüme heyeti vardır; 
bunlara yaptırılabilir. O halde böyle bir mas
rafa lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Reye arzetmek üzere önergeyi 
tekrar okutuyorum. 
(Afyon Milletvekili Avni Tan ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu). 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
mütercim kadrosu (D) cetvelinde yer alamaz. 
Barem Kanununun 6 ncı maddesine göre müter
cim, memur sıfatmaı haizdir. Memurlar için ay-
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rı bir kadro kanununun olması icabeder, 

BAŞKAN — Teklifi reye arzediyorum : Dik
kate alanlar. . . Almıyanlar. ... Teklif dikkate 
alınmıştır, komisyona veriyoruz. (Alkışlar) 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ABÎDÎN 
POTUOĞLU (Eskişehir) — Efendim, önerge 
kabul edildiğine göre mütercim olarak nazarı 
itibara alınması lâzımdır. Halbuki 3656 sayılı 
Kanuna göre (tercümeci) olarak kadroya ilâve 
edilmesi lâzımdır. . .(Gürültüler) Yani 3565 
sayılı Kanunun 6 ncı madaesi mütercim aylık
ları faslına girer. Halbuki. . . 

BAŞKAN — Takrirde yazılmıştır. Ona göre 
komisyona tevdi ediyoruz. 

Vaktin gelmiş olmasına binaen saat 15 te top
lanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13 

ÎKİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,08 

BAŞKAN — Başkanvekilı Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

«m» 
BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN—- Oturumu açıyorum. 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinin görüşülme

sine devam ediyoruz. 202 nci bölümün 11 nci 
maddesi hakkındaki önerge nazarı dikkate alın
dığı için bu madde, komisyona verilmişti. 

Şimdi 12 nci maddeye taallûk eden önergeye 
gelmiş bulunuyoruz. Bu madde hakkında söz 
istiyen arkadaşlar var. Söz Ahmet Gürkan 'in
dir. . 

AHMET GÜKKAN (Tökad) — Kıymetli 
arkadaşlarım; saraylarda vaktiyle kurulmuş 
olan bir atelye vardı. Burada işlenen bez, tabiî
dir ki, sarayın dekoruna uygun bir şekilde sa-

" natkârane işlenmekte ve bu vesile ile de bu sa
natkâr elemanlar muhafaza edilmekte idi. Bir 
zamandan beri, bu atelyenin kapatılması yüzün
den, saray içinde eskiyen birçok kanape ve sai-
ire tamir görememekte ve depolara atılmaktadır. 
Bendeniz gittim, gezdim ve gördüm. Bilhassa 
arkadaşlarıma da tasviye ve istirham ederim ki, 

vakitleri olduğu zamanlar gitsinler, sarayları 
görsünler. Orada ecdadımızın haşmetli yadi
gârları canlı olarak hâlâ yaşamaktadır. 

Bu mevzuda konuşan Pamukoğlu arkada
şımızı dinledim. Sanki orada geniş mikyasta bir 
işletmecilik kûrulacakmış gibi konuştular. Ben
deniz, takrire imza koymuş bir arkadaşınız ol
mam sıfatiyle arzediyorum, işe vâkıf olmasam 
rey vermekte tereddüt edecektim: Arkadaşlar, 
bu atelye üç beş personel ile faaliyette buluna
bilecek bir atelyedir. Her şeyi ile kurulmuş, ha
zır bir vaziyettedir. Sarayda her odanın, her sa
lonun kendine mahsus dekoru vardır. Eskiyen 
kanape yüzleri için bugün bez bulmanın imkânı 
yoktur. Dışardan metresine yüz lira vermek su
retiyle dahi o kânap elere uygun bir bez bulmak, 
yahut dokutmak imkânı yoktur. Bu atelye yeni
den kurulacak olursa buraya verilecek para 
12900 liradan ibarettir, malzemeye verilecek pa
ra da 45 bin lira raddesindedir. 

Arkadaşlar, nihayet tarihî vesikalar mahiye
tinde olan saraylara. Yereceğimiz bu paraya acı-
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mıyalım, bunu kabul buyurun. Günbegün bez- | 
lerinin yıpranması yüzünden depolara yığılmak
ta olan sandalye, koltuk, karyola ve saireyi hiç 
olmazsa tahripten kurtaralım. İstirhamım bu tak
ririn kabulünden ibaret olacaktır. 

ÎSMAÎL AŞKIN (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar, aziz milletimizin dünya sanat tarihi
ne malolmuş değerli eserleri arasında çinicili
ğin müstesna bir kıymet taşıdığını bilmiyenimiz 
yoktur. 

Hattatlarımız, ressamlarımız ve çinicilerimi-
zin elele vermek suretiyle tam bir ahenk içinde 
çalışarak ruhlarının bütün incelikleriyle ibda 
ettikleri bu sanat nefiselerini camilerimizde, 
medreselerimizde, çeşmelerimizde seyrederken 
atalarımıza karşı minnet ve şükran duymamak-
lığımıza imkân var mıdır İ , 

Fakat ne yazık ki, dünya üzerinde rekabet 
tammıyan bu millî sanatımız, zamanla daha da 
terakki ve tekâmül edeceğine, çok ömürsüz bir 
devreye inhisar etmiştir. 

Bu alandaki, bugünkü bütün çalışmaların 
maateessüf aynı neticeyi veremediğini eski çini
lerimiz bütün belâgatiyle anlatmaktadır. 

Çok uzun süren bir fasüdan sonra yeni bir 
hamle daha görüyoruz. Yıldız'da çini fabrikası 
açılıyor, hayli çalışılıyor, uğraşılıyor ve muvaf
fak da olunuyor. 

Şimdi Dolmabahçe Sarayını ziynet!'.yon .'ser
ler arasında bu fabrikanın mamulâtı vazolar, 
tarif edilemiyecek bir güzelliğin gurur ve ihti
şamı içinde ve fakat hazin bir akıbetin şahidi 
halindedirler. 

Sevr mamulâtı vazolarla yanyana duran bir 
çoğunun onlardan farksız değil, hattâ üstün 
olduğunu görüyoruz. 

Köşelerinde Türk sanatkârlarının imzaları 
ve 1312, 1313 tarihleri üzerindeki ay yıldız, göğ
sümüzü kabartırken, kaybolan bu sanat eserle- 1 
ri önünde içimizin en hisli bir köşesinin sızla
yıp yandığını hissediyoruz. 

Zira Yıldlz Çini Fabrikası da tarihe malol-
.• muştur.. Ne furunu kalmıştır, ne tezgânı ve ne 
de hayatta bir ustası.. Sanatın yaşamasına çalış
mak ve buna imkânlar hazırlamak, hiç şüphesiz 
ki onu kaybettikten sonra acı duymak gibi bey- I 
hude sayılmaz. Küçük bir himmet, ufak bir alâ
ka, mukadder bir hüsranı ekseriyetle önler; El
de mevcut olan sanatları birer birer kaybeder- j 
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ken bir yenisinin doğmasını nasıl bekliyebiliriz?. 

Bu kadarcık bir mukaddemeden sonra henüz 
ölmeyen ve fakat intizarda bulunan bir sanatı
mızdan bahsedeceğim : 

Dolmabahçe, Beylerbeyi saraylariyle Küçük-
su Kasrı gibi millî saraylarımızın perde ve döşe
melikleri, Türk dokumacılığının birer şaheser
leridir. Renk ahengi ile .dokuma nefaseti, bu ku
maşlarda kemalini bulmuştur. Bunların gözleri 
kamaştıran bir güzellik içinde öyle cana yakın 
ve baş döndürücü ifadeleri vardır ki, bizden ol-
mıyanlarm bile bol bol takdir ve hayranlıklarını 
toplıyan bu kumaşların hemen bir çoğu bugün ar
tık erimiş ve eskimiştir, dökülüyorlar, dokunmaya 
mukavemet edemiyecek bir hale gelmişler.. Tarihî 
kıymetlerinin dokunulmazlığına zarar vermeden 
aynı renk ve aynı desende olan yenileriyle de
ğiştirilmeleri lâzım. Fakat miktarları çok mahdut 
olan mevcut stoklar maksadı karşılayamaz bir du
rumdadır. 

Saray ve kasırların salon ve odalarındaki 
döşemelikler birbirlerine benzemiyen çeşit ve 
orjinalliktedirler. • • 

Bu kumaşlar vaktiyle saraylar , için Mereke 
Fabrikasında ve el tezgâhlarında imâl edilmiş. 
Fabrika modernize edildikten sonra tezgâhlar 
tasfiye edilerek kaldırılmış üç beş tanesi de sa
raylar için imalâta geçilmek üzere Dolmabahçe' 
ye getirilmiştir. 

Böylece Dolmabahçe Sarayında küçük bir iş
çi kadrosuyla. (1937 - 1941) yıllarında çalışma
lar yapılıyor, muvaffak olunuyor. Fakat harb 
dolayısiyle ipek ipliği fiyatının 140 liraya kadar 
yükselmesi yüzünden dokumahanenin faaliyeti 
tatil ediliyor. İşçileri de uzaklaştırılıyor. 

Halen dokumahane, hemen faaliyete geçebi
lecek ve saraylarımızda mevcut bütün döşeme
lik kumaşları aynı nefasette dokuyabilecek bir 
durumdadır. 

Modern tezgâhlarla bu kumaşlar dokuna-
mıyacağı gibi, bunlarda çalışan işçiler de el tez
gâhlarını çalıştıramazlar. 

Tezgâhları gibi ustaları da memleketimizde 
beş on kişiyi tecavüz etmemektedir. Birkaç sene 
sonra bunlar da göçecekler ve bir millî sanat 
daha hâtıra olarak tarihe intikal edecektir. 

Mütevazı bir işçi kadrosiyle'üç tezgâhın-ça
lışması yılda 45 000 liraya." mal olacak ve ;kar-
şılık olarak 2000 metre kumaş - alınacaktır. Bu 
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* suretle bir metre kumaş 22,5 liraya mal olacaktır 

ki, bu nefasette olnııyan Avrupa ipeklilerinin dahi 
şimdi metresi 70 - 80 liradır. 

Bu uğurda sarf olunacak para ziyan sayıla
bilir mi? Kaldı ki, böylece hem bir sanatın 
ömürlü olmasını, hem de değiştirilmiye ger
çekten çok muhtaç olan saray döşemeliklerini 
sağlamış olacağız. 

Bu kadar küçük bir paranın esirgenmemesini, 
kahramanlık kadar sanata da tarihinde yer ver
miş olan kadir, kıymet tanır aziz milletimizin 
vekilleri olan sizlerden ayrı ayrı rica eder, hi
mayenizi istirham ederim. 

işletmecilik işletip satmak demektir. Biz sa
raylarda imal edeceğimiz kumaşları yalnız sa-
raylardaki perde ve döşemelerde kullanmak 
için bu tahsisatı istiyoruz. Yoksa; orada işlet
mecilik yapıp ticarete kalkacak değiliz arka-; 

. daşlar. Ricam, teklif ettiğimiz 45 bin liranın 
bütçeye konmasının kabulüdür. 

BAŞKAN — Hasan Ali Vural. 
HASAN ÂLÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım; saraylarda mevcut eşya ve 
mobilyalardan eskiyenlerinin tamiri bakımın
dan lâzım olan bu kumaşların başka yerden 
temin edilememesi dolayısiyle bu tezgâhların 
faaliyete geçmesinin önemim arkadaşlarımız 
mümkün olduğu kadar tebarüz ettirdiler Haki
katen Türk tezgâh sanatının en ileri, en müte
kâmil şekli bugün müzakere ettiğimiz Dolma-
bahçe Sarayında muhafaza edilmektedir. 

Arkadaşlar, bu tezgâhların âtıl kalması ge
rek eski sanat eserlerimizi ve gerekse bugün 
saraylârdaki eşyaların eski kalitelerini ve eski 
bediî kıymetlerini muhafaza etmek bakımından 
bir ehemmiyet taşımakta ve bunun âtıl kalma
sı da zararı mucip olmaktadır. 

Yine arkadaşlarımız tebarüz ettirdiler ki; bu 
sanatı işlemekte bulunan eski sanatkârlar yavaş 
yavaş yok olmakta ve ebediyete intikal etmek
tedir. Hakikaten bunu yeniden ihya edecek şa
hısları tekrar elde etmek ve bunları yetiştirmek 
imkânsızlığı karşısında bulunuyoruz. 

* Kalen mevcut olan birkaç ustanın yanında 
yetiştirilecek yeni çıraklar, bu sanatın devamı
nı ve ihyasını temin edecek vaziyettedir. Yalnız 
burada bir nokta vardır: Eskiden bu tezgâhla
rın Hereke Fabrikasında çalışmakta olduğun
dan bahsedilmektedir. Hereke Fabrikasında ça
lışmakta iken bu fabrikanın tatili münasebetiy-
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le saraya nakledildiği rivayet olunmaktadır. Bu 
tezgâhların sarayda aynı yerde mi kalması ica-
beder, yoksa Hereke Fabrikasına nakletmek su
retiyle devamı mı icabeder noktası üzerinde te
emmül etmek ve bunu bir prensibe ve esasa bağ
lamak lâzımgelmektedir. 

Saniyen bu tezgâhlarda işlenen kumaşlar, 
kıymet itibariyle Avrupa piyasalarında dahi bu
lunamamaktadır. Bunu da yine arkadaşlarımız 
tebarüz ettirmişlerdir. Binaenaleyh bu tezgâh
lar için tahsis edilecek meblâğ, asarı atika ola
rak saraylarımızda muhafaza etmekte olduğu
muz gerek moble, gerek perdelere verilen kıy
met bakımından nispet kabul etmiyecek kadar 
cüzidir. Keyfiyeti yüksek kürsüden yüksek hu
zurunuza arzetmeyi vazife kabul ediyo
rum. Çünkü bugünkü möble kumaşları 
ve perdelerin kıymetleri yüz binleri te
cavüz etmektedir. Bunları başka suret
le tedarik etmenin imkânı yoktur. Benim 
mâruzâtım arkadaşlarımın beyanatını teyit ve 
takviye etmekten ibarettir. 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim, şim

diye kadar israf yuvası diye tavsif ettiğimiz, 
dillerimizde destan olan sarayların perdelerine 
dönüyoruz. Evet orada iyi bir sanat eseri ola
bilir. Biz bütçede göz önünde tuttuğumuz pa
raları o kadar küçümsüyoruz ki 40 bin lira, 50 
bin lira güya hiçmiş. Öyle değil. Emin ol ki 
köylü amcamızın cebinde lokantaya gidip ye
mek yiyecek elli kuruşu yoktur. (Münasebeti yok 
sesleri, gürültüler). 

Mademki saraylârdaki israfa arka çevirmişiz, 
bu da israftan başka bir şey değildir. Biz geldi
ğimiz yeri, vatandaşları düşünmüyoruz. Yani 
40 - 50 bin liraları küçümsüyoruz. Daima ehem
ini mühimmo tercih etmek lâzımdır. Şimdi biz 
orada tezgâh kurduğumuzda bunlardan harice 
bir hisse ayrılacaktır. (Gürültüler, ne münase
bet sesleri). Anlaşıldı mı? Orası hususi bir iş
letme şeklini alacaktır. Onun için rica ederim, 
mademki saraylar tarihe karışmış, varsın onun 
tesisleri de tarihe karışsın. îktisat devrinde ik
tisadi hareket edelim. (Gülüşmeler, alkışlar). 

İşimize gelmediği vakitler yüzümüzü maziye 
hiç çevirmeyiz. Fakat işimize geldi mi mazide
ki kıymetleri takdire başlarız. Rica ederim tah
sisat ne kadar az olursa olsun bir menfaat te-

504 
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min etmiyen müesseselere vermiye hakkmıız yok
tur. Böyle bir şeyi kabul etmemenizi rica ederim. 
(Gülüşmeler, alkışlar). 

BAŞKAN —Hadi Hüsnüm. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

Millî sarayların mesul bir makama "devredilme
si üzerine Bütçe Kamisyonunda geniş müzake
reler ve tartışmalar yapıldı. Hakikaten bugün 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonundaki 
arkadaşlarımızın Millî sarayhırdaki eşyaların 
miktarları ve umumi durumları hakkında karşı
laştıkları müşkilât, Millî saraylar ve içindeki 
Devlet malı eşyaların şimdiye . kadar mevcut 
kanunlar dairesinde mesul bir makamın elinde 
bulunmamış olmasından ileri geldiğini bize öğ
retmiş oldu. Oradaki eşya ve kıymetli maddeler 
Devletin diğer kıymetli eşya ve maddelerinin 
muhafazasını âmir kanunlara uyularak mesul 
makamlara tevdi edilmiş olsaydı bu gibi vazi
yetlere hiçbir zaman tesadüf olunmazdı. 

Bu itibarla müzakereler sonunda Millî sa
rayların ve bunların idaresinin sureti katiye-
de umumi ahkâma tâbi olacak bir makama dev
redilmesi kararlaştırılmış ve bu teklif ve temen
ni edilmiştir. 

. Şimdi arkadaşlar, vaziyet böyle iken Millî 
saraylardaki bâzı eşyaların tecdiden yerine ko
nulması maksadiyle dokuma tezgâhlarının iş
letmeye açılmasının ne dereceye kadar muva
fık olacağını takdirinize terkederim. 

B. M. M. nin kendi esas fonksiyonuna girme
mesi itbariyle ,Millî sarayların idaresini dahi ü-
zerino alması icabederken, buralarda mensucat 
dokuması için, velev ki, bu sarayların kıymeli 
bâzı eşyalarının olduğu gibi muhafaza edilmesi 
maksadiyle dahi olsa, birtakım tezgâhlar açıl
masını ve bu işin doğrudan doğruya Büyük 
Millet Meclisine tevdi edilmesini caiz görmek, 
kanaatimce doğru değildir. Bu iş B. M. M. nin 
fonksiyonuna hiçbir veçhile dâhil telâkki edile
mez. Esasen Bütçe Komisyonu Millî sarayların 
mesul bir makama devri hakkında mütalâa ve 
temennide bulunduğu için, şüphesiz bu temen
ni yüksek heyetinizce de tasvip edilirse o suret
le bir karara bağlanacak ve Millî saraylar bü
tün işleri ve mevcutları ile beraber bir maka
ma devredilecektir. Bunu devralan makam o 
zaman Millî sarayların ihtiyacını göz önünde bu
lunduracak, gerekli tetkikleri yapacak, icabe-
derse tezgâh açacak, icabederse başka yollara te-
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I vessül edecek ve Millî sarayların her halde mu

hafazası hususunu temine çalışacaktır. Bu iti
barla esasen fonksiyonuna dâhil olmadığı halde 
elinde ve idaresinde bulundurduğu Millî saray
lar içinde bir de işletme tezgâhı açmak gibi fonk
siyonuna hiç yakışmıyacak bir mevzuu Büyük 
Millet Meclisine vermiyelim. 
• Takririn reddini teldif ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ABİDİN PO-
TUOĞLU (Eskişehir) — Efendim; Komisyon 
namına söyl iyeceklerimizi arkadaşımız, Hadi Hüs-
man izah ettiler. Bir, iki noktayı da bendeniz 
ilâve edeceğim. 

Millî saraylar, malûmu âliniz, saltanat yıkıl
dıktan sonra, Maliyeye devredilmişti. Fakat her 
nasılsa sonradan, 1933 de henüz sebep ve saikı bi-
linmiyen ve anlaşıknıyan (bir şekilde 'bu saraylar 
B. M. Meclisine devrolunmuştur. Yani mesul el
lerden alınmış, gayrimesul ellere tevdi edilmiştir. 

|" Nitekim geçenlerde bu mevzu üzerinde müzakere-
j 1er ve münakaşalar yapıldı, Meclis tahkikatı açıl

dı, bugün bu eşyaların muhafazasında mesul ola
cak bir makam ve şahıs bulunamadı. 

Bütün bu noktaları göz önünde bulunduran-
Bütçe Komisyonunuz, bu millî sarayların yeni
den Maliyeye devri ve .(bunun (bir kısmının mü-, 

- ze ve 'bir kısmının da Iher hangi Ibir şekilde kul
lanılmak üzere devrini münasip ıgörmüşlJür. Bu 

. yolda Hükümetçe bir kanun 'tasansı 'hazırlan
mıştır. Zannediyorum ki, Ibu (tasan Meclise su
nulmuş Ibulun'm aktadır. 

'Şimdi mesele şu'dur : [Bir defa millî saray
ların hüviyetini tesfbit. etimefc kalıyor. (Bu ka
nun tasarısının yakında Yüksek Meclisinizde 
müzakere edileceğini ümit ediyorum. Yüksek 
Meclisiniz millî sarayları (her (halde mesul ellere 
verecektir. Bu ciheti düşünen (komisyonunuz 
şimdilik burada Ibir işletmeye lüzum olmadığına 
kaanidir. 

Komisyon olarak, sarayların ve eşyalarının 
mulıafazası ve bunların kıymetleri' hakkında ar
kadaşımızla biriz. Elbette (bunları muhafaza et
mekle mükellefiz. Ancak aramızdaki noktai 
nazar farkı, bu sarayların (döşcnıelerini yapmak 
için açılacak (bir tezgâhın Büyük Millet Mecli
sine mi, yoksa 'her "hangi• bir vekâletin mütehas
sıs olan ellerine mi verilmesi icalbettiğini tâyin. 
noktasındadır. Bu İşin Meclis fonksiyonuna ka
rıştırılması (birtakım dedikoduya, sebebiyet ve-
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recektir. Yoksa esasen Hereke fabrikasından 
gelmiş olan bu tezgâhları yine Hereke falbrika-
isına vermek ve 'mütehassıslar nezareti altında 
bunların işletilmesi suretiyle do yapmak müm
kündür. İşte arkadaşlarımızla ayrıldığımız 
nokta burasıdır. 

'Tensip buyurulursa, millî sarayların hüviye
ti tesbit edilinceye Ikadar Ibu işin -tehir edilme
sini rica edeceğim. Bu Umsus tesbit edildikten 
sonra, alâkadar dairenin Hereke ile anlaşarak 
bunu yaptıracağına komisyonunuz kail olmuş
tur. Vaziyet bundan ibarettir. 

(BAŞKAN — Ahmet Kocabıyıkoğlu. 
İDARECİ ÜYE AHMET KOCABIYIKOÖ-

LU (Balıkesir) —Müsaade ederseniz arkadaş
lar; vermiş 'olduğunuz bir vazife dolayısiyle sa
raylarda yapmış olduğumuz Itetkikat neticesini 
Heyeti Umumiyenize arzedeyiım. (Gürültüler, 
reye, reye sesleri). İMüsaade ederseniz konu
şalım.... 

Arkadaşlar; benden evvel konuşan arkada
şım Potuoğlu bu atelyeyi bir işletme olarak gös
termek istediler. Halbuki Ibu atelye bir işletme 
değildir. Esasen oradaki eşyaları tamir etmek 
için bir marangozhane vardır. !Mobilyeleriıı< 
ağaç kısmı burada taımir edillirkeni kumaş kı
sımları' da niçin tamir edilmesin. OBu maibilye-
lerin kumaş kısmını nereden tedarik edeceğiz? 
[Bunlar piyasada bulunimıyor. Arzetımek istedi
ğim budur. Yeni bir işletme kurmuyoruz, bu 
tezgâhlar esasen mevcuttur. İki tane usta ge
tireceğiz ki bunun için de kadro istiyoruz. Bun
dan başka, tıpkı diğer malzemeleri aldığımız gi
bi, bir parça da ipek alacağız. Mesele bundan 
üba/rettir. Yoksa yeni bir işletme yapmıyoruz. 

HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, saraylardaki kıymetli kumaşlar, per
deler ve sairelerin yapıldığı yer eskiden Hereke 
Fabrikası idi. Cumhuriyetten sonra bu tezgâh
ların faaliyeti tatil edilmiştir. Bundan bir buçuk 
sene evvel sayın Cumhurbaşkanımızın Hereke 
Fabrikasını ziyareti esnasında saray için doku
nan kumaşları gösterir bir albümü kendilerine 
gösterdiler. Bu albümde hakikaten bunların bi
rer sanat eseri olduğu görülüyordu. Evvelce 
bunları işliyen tezgâhların halen metruk bir 
halde olduğunu gören sayın Cumhurbaşkanımız 
bu sanatın ihyası için fabrika müdüründen bâzı 
ricalarda bulunmuştu. 

Hakikaten bu sanat ihya edilmelidir, fakat. 
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I bence bunu, millî saraylarda değil, Hereke Fab

rikasında kurmak ve ihya etmek daha faydalı 
olur. Nitekim meşhur Hereke halıları bugün za
rar etmesine rağmen sırf bir millî sanattır diye 
işletilmekte ve imalâtına devam olunmaktadır. 

Temennim *bunun eskiden olduğu gibi yine 
I Hereye Fabrikasında kurulmasıdır. Mâruzâtım 
I bundan ibarettir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlar, söylesem belki tesir etmez, ama sus
mama da gönlüm razı değil. 

Bu sarayı bendeniz de gezdim, karış karış 
dolaştım arkadaşlar. Hakikaten bunların tefri-
şatı göğüs kabartan eserler halindedir. Bugün, 
arkadaşımızın buyurduğu gibi, bu sanayi, bu 
dokuma işini tekrar Hereke Fabrikasına verir
sek bu işin ustasmıh temini, tesisatının kurul
ması ve saire belki 250^300 bin liraya malola-
caktır. Halbuki bugün bu tesisat tezgâhı, ipliği, 
kumaşı, boyası ve ustası hepsi sarayın içinde 

j mevcuttur. Verilecek olan para sadece işletmeyi 
temin etmek. içindir. Adı işletmedir, haddi za
tında sarayın eksikliklerini tamamlayan bir atel-
yedir ve saraydan ayrılamaz. 

Arkadaşlar, bu kumaşların her biri görül
memiş sanat örneğidir. Bunu yapan imalâthane 
bir nevi sarayın çiçekçisi gibi, bahçıvanı gibi, 

I sair tamirlerini yapan daimî işçisi gibidir. Bir 
arkadaşın buyurduğu gibi, bunun bilhassa üs
tünlüğü nedret halinde oluşundadır. Yarın Here-

| kc Fabrikasına giderse birçok vatandaşlar müra
caat eder «Benim evime de bundan isterim, bana 
da dokuyun» der (Eyi ya sesleri) (der tabiî 
sesleri)1. 

Der ama Sayııı Abidin Potuoğlu; bunun mah
zurlarını biliyor musunuz, Müsaade edin arrze-
deyim. Bunların kıymet ifade edişi, yalnız sa
raylarda oluşu ve nadir bulunuşundadır, saraylar 
da ve müzelerde toplanmış olmasındadır. Bu
gün Dolmabahçe Sarayında bulunan bu perde
leri hiçbir yerde bulamayız. Oraya gelen bir Av-

I rupalınm, bir Amerikalının ağzının suyunun 
I akışı, saatlerce onları seyredişi, sırf başka yerde 

bulunmayışmdandır. (Bravo sesleri) Hereke'dö 
yapılmaya başlanırsa bu kumaşları bir gazino
nun perdeliğinde de görmek kabil olacaktır. So-

' rarım o zaman kıymeti kalır mı? (Bravo sesleri) 
Binaenaleyh • arkadaşlar, bu mühim birşey değil-

I dir, Dolmabahçe sarayını gezen arkadaşlar bilir-
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ler, gitmiycnler varsa istirham ediyorum teşrif 
etsinler, görsünler, bu milletin göğsünü bu mıılite-
şeiıı asar ile nasıl kabardığı bir kere daha anlatılır. 
öylo bir saray möblesi ile karşılaşılıp ve her bir 
salonu ayrı bir tarzda döşenmiş ve müstesna, 
görülmemiş bir Türk zevkinin en kudretli ifa
desini teşkil eder ki sarayların bu eşyalarına 
bu parayı çok görmemeliyiz. 

Bir misal daha soyliyeyim. Eğer iş zarar et
mek veya kazanmak veyahut bir bütçe açığı me
selesi ise arkadaşlar, sizi temin ederim, depolar
da iskeletleri mevcut olan, her biri bir harika 
olan döşeme takımların kumaşlar dokunup da 
bımlar yeniden yapılmış olsa ye İstanbul'da 
umumi müzayedeye çıkarılsa binlerce liralık bir 
bedel ile satılması işten değildir. Başlangıçta da 
arzettiğim gibi, maruzatım tesir etmemiş ve sizi 
ikna eylememiş olabilir. Fakat ben de söyleme
mek ıstırabından kurtuldum. Takdir sizindir. 
(Alkışlar, reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Nahid Pekcan. 
NAHİD PEKCAN (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar; bu saraydaki kumaşların dokunma
sı için vaktiyle Hereke Fabrikasında bir atelyo 
vardı. Bilâhara Hereke Fabrikası İktisadi Dev
let Teşekkülü haline getirildikten sonra, bu el do
kumasından ibaret olan tezgâhların burada de
vam etmemesi kararlaştığı için, 12 tanesi saray-
lardaki eşyalar için saraya, iki tanesi de köşk
teki kumaşlan dokumak üzere orada alıkonul
muştu. Bir müddet çalıştı, son zamanlarda dur
duruldu. Bu işten anlar orada el'an iki üç kişi 
kalmıştır; sarayda kaç kişi.vardır bilmiyorum. 

Bence sarayın bünyesinde böyle bir tezgâh 
açılması doğru değildir. Zaten Hükümet de bu 
konuyu elo almıştır, Hereke Fabrikasında bu 
sanatı canlandırmak için küçük bir tesis kurul
mak üzeredir. 

Bu bilgimi arzetmek için huzurunuza çıktım. 
BAŞKAN — Mithat San. 
MİTHAT SAN (Bursa) — Muhterem arka

daşlar; mesele bir kere hakikaten tarihe karı
şan sanatın ihyası değildir, Nasıl ki 300-400 se
ne evvel el yazısiyle yazılmış bir Kuranı yaz
mak imkânı yoksa nasıl ki eski Kütahya çinile
rini ihya etmek mümkün değilse, bu sanatın da 
ihyası mümkün değildir. Ancak hakikaten sa
raylarda mevcut ve bizim için mefahiri milliye-
den madut bulunan bu şeylerin hüsnü muhafa-
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I zası lâzımdır. Bu, ne Hereke Fabrikasına İade

siyle mümkündür ve ne de bu sanatın tekrar ili* 
yasına gidilmesiyle kabildir. Fakat bugün he« 

ı pimiz biliyoruz ki, Avrupa'nın büyük müzele-
[ rinde kendi sanat eserleri olmıyan el yazması 

bir kitabın (vav) harfinin kuyruğunu düzeltmek 
için bile dünyanın en büyük hattatını getiri
yorlar. 

Biz neden millî saraylardaki mefahiri milli-
yeden madut bu eserleri muhafaza etmek için 
12 bin lirayı esirgiyoruz? Mesele bir sanatın ih
yası değildir. Mesele mevcudu hüsnü muhafaza
dan ibarettir arkadaşlar. (Reye sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar söz isti
yorlar. Buyurun Bedri Bey. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, hiçbir arkadaşımız bu bedii, 
tarihî kıymeti haiz eşyanın hüsnü muhafaza 
edilmesi için istenen 12 bin lirayı esirger du
rumda değildir. Bunu iyi anlamak lâzımdır. Me
sele bir prensip meselesidir. Bunu eğer salahiyet
li, işletmenin tekniğini bilen ve mesuliyetini ka
bul edebilecek bir idareye verirsek oraya de
ğil 12 bin lira, indelhace 1 200 000 lirayı dahi fe
da etmiyecek bir tek milletvekili arkadaş tasav
vur edemem. Mesele B. M. Meclisi bünyesi için
de bir işletme idaresinin, velev küçük mikyasta 
olsun.. (İşletme değil,sesleri) bir tezgâh, iki tez
gâh, üç tezgâh bir işletme idaresidir. Gayrimes-
ul bir teşekkülün.. (Gürültüler) 

Sözümü kesmeyin arkadaşlar.. 
BAŞKAN — Hatibin sözü anlaşılmıyor... 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — B. 

M. Meclisinin sarayların muhafaza ve idaresine 
müdahale etmesi bile teşriî sıfatiyle kabili te
lif değildir. Bunun için, velev küçük mikyasta 
da olsa, sınai bir teşebbüse yer vermek benco 
Anayasanın bize verdiği vazifelerin hududu ha-
ricino çıkmak demektir. Bu itibarla bu takririn 
reddi icabeder. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet teklifi vardr.' Söz isti-
yen arkadaşlar tevali ediyor. Kifayeti okuya
cağız. 

Yüksek Başkanlığa 
202 nci bölümün 12 ncifaslf-üzerindeki mü

zakereler kâfidir. Kifayetin oya konulmasını 
arzeylerim. 

Çanakkale 
Nusret Kirişcioğlu 
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Başkanlığa. , 

Mesele anlaşılmıştır. Oya konulmasını teklif 
ederim. . 

Gaziantep 
Ali Ocak 

BAŞKAN— iki Önerge de aynı mahiyette
dir. Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

12 Ö00 liralık kadronun vrilmesini tazammun 
eden önergeyi dikkatinize arzediyorum: Dikkate 
alanlar lütfen işaret buyursunlar... Almıyanlar... 
Anlaşılmadı. Dikkate alanlar lütfen ajrağa kalk
sınlar... Önergenin reddini iltizam buyuranlar 
lütfen ayağa kalksınlar... önerge kabul edilmiş. 
tir edenfim. (Alkışlar) 
önerge dikkate alındığı için komisyona veriyo

ruz ve bu itibarla 202 nci bölümü tehir ediyoruz. 

B. Lira 
203' Geçici hizmetliler ücreti 13 500 

.,.., BAŞKAN—, Kabul edenler ... 
^tmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

206 .4598 sayılı Kanun gereğince 
•yapılacak zam ve yardımlar 38 340 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâ
fatı 2 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434'sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
•38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 85 019 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 5027 sayılı,, Kanun gereğince 
- Genel Kâtibe verilecek temsil 

ödeneği 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çalışma hakları 61,700 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

212 436,7 sayılı Kanun gereğince 
.. köllüîc memurlarına verilecek 
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B. , Lira 

er tayın bedeli 12 900 
BAŞKAN — Kabul edenler ... • 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 112 700 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) .— Efendim; 
301 nci bölümün müzakeresi dolayısiyle Meclis 
Hesaplarını İncelemo Komisyonu, İçtüzüğün 
bir maddesinin hükmünü ahlamak bakımından 
düştüğü bir tereddüdün izalesini teminen, bir 

' teklif yapmaktadır. Bendeniz Meclis Hesapları
nı İnceleme Komisyonu denetçisi sıf atiyle bu 
teklifi arzediyorum. 

içtüzüğün 212 nci maddesinde, Başkan Bü
yük Millet Meclisi konağında oturur, diye bir 
hüküm mevcuttur. Bu hükmün bugüne kadar' 
tatbikatı, Meclis Başkanının kendisine tahsis 
edilen konakta oturması ve aynı zamanda bu ko
nağa ait birkısım masrafların Meclis bütçesin
den ödenmesi şeklinde cereyan etmektedir. 

Bendeniz Meclis Hesaplarını inceleme Ko
misyonu denetçisi'sıfatiyle Meclis masraflarını 
vizeden geçirirken, bu maddenin tatbikatında 
bâzı tereddütlere düştüm ve Meclis Hesapları
nı inceleme Komisyonundan" bu tereddütlerimin 
izalesi için prensip kararı istedim. Binnetice 
komisyon bu mevzuu görüştü ve ekseriyetle yar
dığı bir kararla bu masraflardan bir kısmının 
hakikaten ödenmesi icabettiği neticesine vardı. 
Yalnız bugünkü , haliyle masraflar Meclis Büt
çesinin ilgili tertiplerinden ödenmektedir. Ko
misyon bu vaziyet muvacehesinde bu masrafla
rın bir hududunun mevcut olmadığını tesbit et
miş bulunmaktadır. Çünkü başkanın oturduğu 
konağın meselâ teshin masrafı Meclis Bütçe
si içinde, müzakere mevzuu olan 301. nei bölü
mün ilgili maddesinden ödenmektedir. Bunun 
bir hududu mevcut değildir. Bu itibarla bu hu
dudu, hem içtüzüğün 212 nci maddesinin tavzih 
edilmesi bakımında, hem de bu masrafların bir 
hudutla tesbit. edilmesi, babında, 301 nci bölüm
deki bir kısım tahsisattan muayyen bir miktarı
nın alınıp, 403 ncü bölümdeki Başkanlık tem
sil giderleri kısmına ilâvesini uygun bulduk. 
Bu nakledilecek meblâğın . miktarını tesbit ba
kımından 1949 dan itibaren yapılmış olan mas
rafların bir. vasatisini aldık ve bu vasatilere 
göre .birtakım rakamlar tesbit ettik. Bunların 
neticesi hazırlamış bulunduğum bir önergede 
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tesbit edildi. Buna göre 301 nci bölümün 41 nu
maralı maddesinden 100' lira, 43 ncü madde
sinden 900 lira, aynı bölümün 51 numaralı mad
desinden 2 000 lira, 61 nci maddesinden 2 000 
lira; ve bilâharâ gelecek olan 304 ncü bölümün 
21 numaralı maddesinden 2 500 lira tehzil edi
lip 403 ncü. bölümde Başkanlık temsil giderle
ri kısmına, bunların yekûnu olan 7 500 liranın 
ilâvesini komisyon uygun buldu. Bu suretle İç
tüzüğümüzün 212 nci maddesine de yüksek Mec
lis vuzuh vermiş olacak ve yarın, hâsıl olacak 
tereddütler bu suretle izale •"edilmiş bulunacak
tır. Bir taraftan da bu masrafların hududu tâ
yin edilmiş ve bu suretle Başkanlık konutuna 
muayyen tahsisat vaz'edilmiş bulunacaktır. Tabiî 
bu indirmeler yapılıp 403 ncü bölüme bu mik
tarlar ilâve edilince 403 ncü bölümün isminin 
de değişmesi icâbedecektir. Takririmde o husu
su da ayrıca bir madde olarak zikrediyorum. 
Orada «Başkanlık temsil giderleri» başlığı, 
«Başkanlık konutu ve temsil giderleri» şeklin
de değişiyor. • • • • • • • 

Ayin suretle gene bütçenin (R) formülü de 
buna göre tashih ediliyor ' ve bu formüle «Baş
kanlık konutu, ısıtma ve sair masrafları da bu 
tertipten ödenir» şeklinde bir hüküm konulmuş 
olupör. Bunu yüksek Meclise arzediyor ve ka
bulünü rica ediyorum. Bu suretle hem İçtüzük 
vuzuh kesbedeeek, hem de bu masraflar azalmış 
olacaktır. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Sayın Meclis Başkanının konak masrafları üze
rinde üyesi bulunduğum Meclis Hesapları İnce
leme Komisyonunda uzun tartışmalar yapıldı. 
Arkadaşım Ekrem Ali Çan'ın buyurduğu gibi, 
İçtüzüğün 212 nci maddesinde Meclis Başkanı
na bir konak tahsis edilir. Bu maddeye göre ko
nak masraflarının verilip verilmiyeceği husu
sunda yaptığım tartışmalar sonunda komisyon
ca İçtüzüğün bu maddesinin tefsiri icabettiği 
ileri sürülerek raporla Başkanlığa sunuldu. (Es
kiden nasıldı sesleri). Bendeniz bu rapora mu
halif kaldım. 212 nci 'maddeye göre Meclis Baş
kanlığına'konak tahsis edilir, buna itirazım yok
tur, ve bu hususta tereddüt edeceğimiz bir hal 
de yoktur. Ancak konak tahsisi başka, genel gi
der başkadır/Şimdiye kadar ' olduğu gibi cet
veldeki tertipler hususi birer kanuna dayan
maktadır.: Buna' da eğer lüzum görülürse hususi 
bir kanunun getirilmesi lâzımdır. 
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I , Diğer taraftan yapılan masrafların: hudut-
I landırılması hakkındaki Ekrem Ali Can arkada

şımın tekliflerini şükranla karşıladım. Yalnız 
Yüce Kamutayı aydınlatmak maksadiyle bir 
masrafı arzedeyim: Şubat 1951 den Aralık 1952 
tarihine kadar Sayın Meclis Başkanımızın kona
ğında yalnız telefon masrafı olarak, dahilî tele
fon 634. lira 90 kuruş, şehirler ve milletlerarası 

telefon masrafı 1 329 lira 16 kuruş. Elimdeki 
resmî kayda göre toplamı; 2 464 lira 6 kuruş
tur ki korkunçtur. (Eskiden nasıldı sesleri). 
Demek ki, eskiyi taklid ediyoruz. 

Şehir içme suyu 900 lira, elektrik, havagazı 
2 000 lira ve bir mahalleyi ısıtacak kadar 22 ton 
kömür 2 000 lira.. Bunlardan başka temsil öde
neği namı altında 2 500 lira... Arkadaşlar, bu 
para niçindir biliyor musunuz?.. Törenlerde Mec» 
üs Başkanının ağırlıyacağı kimseler içindir. 

Arkadaşlarım, biz Sayın Meclis Başkanına 
ödenek aylık veriyoruz. G eçenlerde kabul etti
ğimiz bir kaımnla makam tahsisatı da verdik. 
Şu halde bu temsil ödeneğinin 2500 lira olarak 
kabul edilmesini ben şahsan doğru bulmuyorum. 

Sayın Meclis Başkanının verdiği ziyafetler 
Ankara Palas veya başka yerlerde verilmekte
dir. Başkanın konağında şimdiye kadar ziyafet 

.verdiği de vâki değildir. 
Binaenaleyh Ekrem Alican arkadaşımızın 

önergesi ile konak masrafı ve temsil ödeneği adı 
altında 10 bin lira teklif ediliyor ki, bunu kabul 
etmiye İçtüzük ve Muhasebei Umumiye Kanunu 
müsait değildir. 

Tekrar arzediyorum, İçtüzüğün 212 nci mad
desi sarihtir. Konak masraflarının ödeneceği 
hakkında İçtüzükte sarahat olmadıkça ve gider 
hususi bir kanıma . dayanmadıkça bunu kabul 
etmiye, hukukan imkân yoktur. Takdir Yüksek • 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bahadır. Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Kâmil 

Bey arkadaşımızın beyanatını ben hayretle din
ledim. Çünkü hayret edilecek şeyler söyledi. 
İçtüzüğün 212 nci maddesi Meclis Başkanına 
"bir konut tahsis ediyor. Konut demek Meclis 
Başkanı olacak zatın ikametine... 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin);— 
Konak. ' 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — K o n a k 
tahsis ediyor, oturacak ev tahsis ediyor. Meclis 
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Başkanı gibi büyük temsilî salâhiyet sahibi olacak I 
bir zatın oturmasına tahsis edilecek konak, çıplak 

. bir konak olamaz. Nitekim valilere tahsis edi
len konaklar da böyle çıplak konaklar değildir, j 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Sa
ray eşyasiyle tefriş edilmiştir. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) —İşletme 
ve ısıtma masrafları Hususi Muhasebe bütçele
rinden verilmektedir. j 

Beyefendi dediler ki; Büyük Millet Mecli-
. sinin konağında 22 ton kömür yanıyormuş. Ben 
kendilerine söyleyeyim, bizim Erzurum. Valisi-

: nin konağında 48 ton kömür yanıyor. 
' Binaenaleyh maksat 212 nei maddenin tef
siri mahiyetinde ise, Büyük Millet Merlisi Re
isine tahsis edilmiş olan konağın her hizmeti 
görülmüş, işe yarıyabilecek bir konak olması 
icabeder! Yoksa kapının anahtarı teslim edilip, 
'kiralık bir ev gibi, bunun içerisine gir otur de
nilecek bir şeyse böyle konut olamaz. Zaten 
eskiden beri gelmiş geçmiş anane de bunun 
böyle olduğunu tesbit ediyor. Bendeniz Kâmil 

.• Beyefendinin 212 nci maddenin tefsiri şeklini 
indî buluyorum. Binaenaleyh bu masraflar tem
sil masrafları olarak ödenmesi lâzımgelen mas
raflardır. (Soldan, alkışlar). 

••'• ABBAS ÇETİN (Kars) —Arkadaşlar, tiizü-
', gün beriden evvelki arkadaşlar tarafından söy

lenen maddesi Büyük Millet Meclisi Başkanına 
bir konak tahsis edileceğini sarahaten âmir bu
lunmaktadır. Bunda tereddüt yoktur. Tered
düt bundan sonra (başlıyor. Bu tahsis edilecek 
konak çıplak mıdır, eşyadan lâri bir konak mı
dır, yoksa, eşyasiyle (beralber telâkki edilecek 
bir konak mıdır ? Eşyası da dâhilse tm asraf la-
riyle birlikte midir, yoksa masrafsız bir konak 
mıdır? Bu hususta (mevzuatımızda hir sarahat 
oyktur. Ama gelenek olarak Meclis Başkanına I 
konak tahsis edildiği günden şimdiye kadar foü-
tün giderleri Meclis Bütçesinden ödenegelmek-
tedir. >• Bugüne kadar ıbu şekilde ödenmiştir. 
Ama biz Meclis olarak !her şeyde açıklık ve ka
nuniye t aramaktayız ve (bunu her şeyin üstün
de tutuyoruz. Mesele, Meclis 'Başkanlığı binası 
masrafları ödensin mi, ödenmesin mi değildir, t 

. Mesele ödenecekse kanunla ve sarahatla öden- \ 
sin mevzuudur. 
w . Ekrem Alican arkadaşımızın takriri de bu 

: mevzudadır. Ben dejbir kısım arkadaşlar gibi, | 
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bu takririn dahi kâfi gelmiyeceği kanaatinde
yim. Çünkü ıbütçedeki her tahsisat bir kanuna 
dayanmak mecburiyetindedir. Esasen tahsisatı 
istihdaf eden bir kanun Ibulunmadıkça bütçeye 
masraf konması doğru değildir. ıQrtada bir 'ha
kikat vardır, Meclis Başkanı hiçbir zaman kos-
kaca bir konağın suyunu, hava gazını kendi pa
rası ile temin etmeye medbur değildir. Aksi 
takdirde oturmaz. Bunu verelim ama kanunla 
verelim, muayyen olarak verelim. Bugünkü 
vaziyette Başkan Meclis Bütçesinin umumi ye
kûnu içerisinden namaihdut (bir şekilde masraf 
yapmak imkânına mâliktir. Bu imkânı işin hu
susiyetinin ieaibettirdiği (bir hudutla tahdit et
mek elbette ki lâzımdır. Mesele (budur. Yok
sa Meclis Başkanı kuru 'bir konakta oturmaz, 
otur diye icbar da edemeyiz. Böyle olacak ol
duktan sonra üç odalı bir apartman dairesinde 
oturur.. Bu hususta kanunda sarahat yoktur. 
(Bütçe Kanununda sarahat vardır sesleri). 

Bütçe Kanunundaki sarahat Meclise aittir. 
Meclis binası ile Meclis Başkanlığı, ibinası fiilen 
ve hukukan ayrıdır. Fiilen ayrıdır, çünkü bu 
binanın kilometrelerce ötesindedir; hukukan 
ayrıdır, zira hu bina âmine hikmeti için tahsis 
edilmiştir, öbürü (bir konuttur. Bunu Mecbs 
Bütçesinin umumiyeti içerisinde mütalâa edip 

, gayrimuayyen masrafa müsait tutmayı muva
fık görmemekteyiz. Ben de bir komisyon âzası 
olarak muvafık ıgörmemeflctetyiim. Fakat şahsan 
hiçjbir zaman buraya hiçbir masraf verilmesin 
iddiasında değilim. Bunu kanuni ve muayyen 
bir hale koymak zaruridir. Ben Ibu hususta 
Ekrem Alican'm 'teklifini de kâfi »görmemekte
yim. Ancak ortada ibir fiili zaruri vardır. Bu 
itibarla illiç olmazsa 'bütçeden ayırıp hususi İnV 
fasıl halinde gösterm'ek en muvafıktır. O tak
ririn kabulü muvafık olur, an'cak arkasından 
kanunu gelmek şartiyle. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — Ar
kadaşlarım, biz Meclis olarak Türk milletinin 
santiminin nasıl sarf edildiğini murakabe etmek 
mecburiyetindeyiz. Belki bir kısım arkadaşlarım, 
efendim dün nasıldı diyecek. Dün kötü olduğu 
için millet Halk Partisini yere vurmuştur. Onu 
misal getiremeyiz. Binaenaleyh ben bütçe encü
meninde bu noktaya biraz temas ettim. Fakat bir 
arkadaşımız daha temas ettiği için birkaç kelime 
de burada arzedeyim : 
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Bn büyük makamda oturan bir şahsın iyi bir 

yerde oturması kanuni olmak şartiyle, doğrudur. 
2 500 lira gibi masraflar ihtiyariyle evinden Is-
tanbul'a, Amerika'ya ve saireye telefon etmesi 
hayretimi mucip oluyor. Çünkü Meclis Başkanı
nın 12 - 13 saati yukarda geçiyor. O telefondan 
da konuştuğuna göre demek ki, yaptığı telefon
lar şahsı ve bâzı mühim işleri için oluyor. Belki acı
dır, cıyak cıyak bağırdık senelerce. Acı söyliyen 
içten söyler. Biz 4 seneden beri bağırmaktayız. 
Meclis Reisi de bu sözlerimi herhalde okuyacak
tır. 'Kendisinin de bu işler üzerinde biraz daha 
hassas olmasını rica ediyonun. 

BAŞKAN -— Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, hukuk devletinde bilhassa mas
rafların bir kanuna dayanması zaruridir. Şimdi 
arkadaşlarımızın okuduğu maddede Meclis Rei
sine mefruşatı ile beraber yalnız bir konağın ve
rileceği yazılıdır. Sair masrafların verileceği hak
kında her hangi bir kayıt yoktur. Bu sarahat kar
şısında her hangi başka bir delile itibar olunama
yacağı muhakkaktır. 

Arkadaşlarım biz,bunlarla daha evvelce mü
cadeleye başladık dedi. Evvelâ vali konaklarmda-
ki bu çeşit masrafların kaldırılması hususunda 
bu çatı altında münakaşalar oldu. "Ve netice iti
bariyle vali 'konakları, masraflarının her hangi 
bir kanuna dayanmadığı için kaldırılması yo
lunda bir karar alındı. Hattâ Bakanımız bu şe
kilde bütün illere tamim yaptılar. 

Bundan başka, yine hususi kanunlarla bu ka
bil bâzı konaklar, bâzı memurlara verilmekte
dir. Meselâ posta telgraf memurlarının birçok
ları Devlet binalarında oturmaktadır. Yani bu 
memurların- vazife ve hususiyetlerine göre bu 
binalar ikametlerine tahsis edilmiştir. Fakat 
bunların hiçbirisinde şahsa göre değişebilen hu
susi masrafların verildiğine dair bir kayıt olma
dığı gibi, tatbikatta da böyle bir şey yoktur. 

Halen özel idarelerce vali konaklarına aşağı 
yukarı hiçbir masraf yapılmamaktadır. (Verili
yor sesleri) özel idareler Kanunu tasarısını tet
kik ettim. ;Bu tasarı halen komisyonlarda ince
lenmektedir. Orada şu kayıt vardır: Valilere 
birer.konak tahsis edilir, ayrıca şu şu masraf
lar da verilir... O kanun kabul edildiği takdirde 
bu masraflar verilebilir. 

Büyük Millet Meclisinin şahsını temsil ede
cek olan Meclis Reisine konakla birlikte bâzı 

2.1952 O : 2 
j masrafların da, verilip verilmiyeceğini bir ka

nunla halletmek zaruridir. Hukuk Devleti man
zumesi içinde bir kanuna dayanmadıkça bu gibi 
şahsa, sarfiyata göre değişen masrafların veril
mesi doğru değildir. Evvelâ bu kanunu getire
lim, verilip verilmiyeceğini, verilecekse hudut
larını tâyin ve tesbit edelim. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Ahmet Köcabıyıkoğlu. 
İDARECİ ÜYE AHMET KOCABIYffiOĞLU 

I (Balıkesir) — Efendim; Kâmil Boran arkadaşı
mız bu sene Meclis Reisimizin yapmış olduğu 
telefon masrafının çok yüksek olduğunu huzu
runuzda tebarüz ettirmek ve bunun hariçte ve 
dâhilde çok büyük yekûn tuttuğunu ifade etmek 
istediler. Ben yalnız bu konuya temas edeceğim. 

Arkadaşlar; telefon masrafı olarak 1949 da 
2 600 lira sarfedilmiştir. 1950 yılında 2 400 li
ra ve 1951 yılında ise 2 500 lira masraf edil
miştir. 

Şimdi arkadaşlar; bir milletvekili olarak da
hi biz senede en az 600-700 lira telefon parası 
veriyoruz. Bu itibarla bunu çak görmemek lâ
zımdır. 

Sonra, Kâmil Boran arkadaşımız dediler ki, 
2 500 liralık bir temsil ödeneği veriyoruz. Biz 
geçen sene verilen 2 500 liradan 350 lira sarfet-
mişizdir. O da riyaset makamına gelen misafir
ler için sarfedilen sigara, şeker ve saire masra
fından ibarettir. (Reye reye sesleri) 

ÂBlDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımız bu gibi 
masrafların muhakkak hususi kanunlara isti
nat etmesi lâzımgeldiğini ifade buyurdular. Hal
buki yüksek malûmlarıdır ki, bütçe bir kanun
dur. Bütçe Kanunu ile verilen tahsisat tamamen 
kanun mahiyetindedir ve sarf edilebilir. 

Ekrem Aliean arkadaşımızın teklifini komis
yon namına kabul ediyoruz; hakikaten yerinde
dir. 403 ncü bölümün açılacak 20 nci madde
sinde bir tahsisatın aktarma suretiyle yapılma
sında hiçbir mahzur yoktur ve tamamen kanu
na da muvafıktır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle; 
1. Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 301 nci 

bölüm 41 numaralı maddesindeki 35 000 lira
lık tahsisattan 100, 301 nci bölüm 43 numaralı 

1 maddesindeki 10 000 liralık tahsisattan 900, ay-
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hi bölüm 5İ numaralı maddesindeki 22 000 li
ralık tahsisattan 2 000, aynı bölüm 61 numara
lı maddesindeki 20 000 liralık tahsisattan 2 000, 
304 ncü bölüm 21 numaralı maddesindeki 25 000 
liralık tahsisattan 2 500 lira tenzilini ve bu ten
ziller yekûnu olan 7 500 liranın adı geçen büt
çenin 403 ncü bölümüne ilâvesini, 

2. 403 ncü bölüm adının «Başkanlık temsil 
giderleri ve Başkanlık konutu» şeklinde değişti
rilmesini, 

3. Bütçeye bağlı (E) formülü 403 ncü bö
lümünün «Başkanlık konutunun ısıtma, telefon, 
elektrik, havagazı, bahçe, şehirsuyu giderleri 
ve tören, ağırlama ve her çeşit giderler bu ter
tipten ödenir.» şeklinde tashihini, 

Saygılarımla arze ve teklif ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

Ekrem Alican 

BAŞKAN — Efendim; komisyon iltihak et
miştir. önergeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler, . . Etmiyenler. . . Kabul edilmiş
tir. y 

Formüle edilmesi için bölümü komisyona 
iade ediyoruz. 

B. 
302 Millî Saraylar giderleri 

Lira 
63 500 

BAŞKAN — Bundan evvel dikkate aldığınız 
ismail Aşkın ve arkadaşlarının önergesi dola-
yısiyle 202 nci bölüm komisyona iade edilmiş
ti.. O önergede şimdi okunan 302 nci bölümle de 
ilgili bir kısım vardır. Bu kısmı okuyoruz : 

(Bunun temini için de Büyük Millet Meclisi 
1952 Bütçesinin 302 nci bölümünün 2 nci döşe
me ve demirbaş tertibine 45 000 ve bunların 
personel ücretlerine karşılık olarak 202 nci bö
lümün 12 nci maddesine 12 900 liranın eklen
mesini ve D cetveline de aşağıda yazılı kadro
nun ilâvesini arze ve teklif ederiz.) 

Lira Aded 

250 
250 
200 
175 

i 
1 
2 
1 

Dokuma memuru 
» » 

2 Kumaş dokumacısı 
» masıracısı 

Yıllığı 

3 000 
3 000 
4 800 
2 100 

BAŞKAN 

12 900 

12 900 liralık kadroya taallûk 
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eden kısmı evvelce kabul edildi. Şimdi mas
raflara ait 45 bin liralık', kısmını da reyinize 
arzediyorum : Kabul buyuranlar. . . Etmiyen
ler. . . Kabul edilmiştir. 302 nci bölümü de ko
misyona iade ediyor ve bu maddeyi bu sebep
ten geçiyoruz, efendim. 

E* Lira 
303 Basılı kâğıt ve defterler 300 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

•304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 33 300 

BAŞKAN — 304 ncü bölüm.biraz evvel ka
bul ettiğiniz Ekrem Alican'm önergesi ile. alâ
kalı bir mevzu olduğundan bunu da komisyona 
veriyoruz. 

B. 
306 Giyecekler 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe giderleri 
BAŞKAN — Kabul ',edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Başkanlık temsil giderleri 

Lira 
40 500 

9 750 

2 500 

8 500 

69 000 

6 500 

2 500 

BAŞKAN — Bu da demin kabul ettiğiniz 
önergeye dâhil hususattan olduğundan 403 ncü 
faslı da komisyona iade ediyoruz. 

B. 
404 Koruyucu asker müfrezesi gi

derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...; Kabul. edilmiştir. 

Lira 

100 965 
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451 Yayın giderleri 16 850 

B A Ş K A N — K a b u l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

453 Milletlerarası Meclis münase
betlerinin gerektirdiği giderler 155 700 

ŞEVKİ YAZMAN (Elazığ) —Efendim, 453 
tıcü bölümde meselenin biraz tenevvüü dolayı-
siyle, bütçe komisyonu bir zühul yapmıştır. Fa
kat bu zühul hukuki ve teşriî büyük mahzurları 
havi olduğundan bir önerge ile huzurunuza çik-
maya mecbur kaldım. Mesele şudur efendim: 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
masraflar bahsinde Başkanlık Divanı üç grup 
için ödenek teklif etmiştir. . Bunlardan birisi, 
Avrupa Konseyi, diğeri Avrupa Parlâmentolar 
Birliği, üçüncüsü de Milletlerarası Parlâmento
lar Birliği giderleri. Bütçe Komisyonumuz bü
yük bir anlayış göstererek bunu aynen kabul 
etmiştir. Ancak hepsini tek bir bölümde topla
mış ve (R) cetveline koymuş ve yanma da şu 
kaydı ilâve ederek: «Bunları Meclis seçer» de
miştir.' 

Avrupa Konseyine ait olan bahis için sözüm 
yok. Bunun Londra Andlaşmasına göre Hükü
met tarafından seçilmesi icabeder. Bilâhare isti-
şari asamble ve Bakanlar Kurulunun verdiği 
kararla Meclisçe seçilmesi kabul edilmiştir. Za
ten Meclisçe seçilmesinde bir mahzur da mey
dana gelmez. Zira Meclisçe seçilmesi Meclisi il
zam etmez. Hükümet temsilcisi olarak giderler 
ve istişari konseye ' giden arkadaşlar ne kabul 
ederlerse etsinler bu Bakanlar Kuruluna bildi
rilir. Bakanlar Kurulunun kabulüne iktiran et
mesi de lâzımdır. Yani huzurunuza ancak Hükü
met vasıtasiyle intikal eder ki bu mesele hiçbir 
zaman bir mahzur meydana getirmez. Ancak 
diğer iki gruptan Bütçe Komisyonunun teklif 
ettiği şekil kabul edilirse, yani Avrupa Parlâmen
tolar Birliğine ve Milletlerarası Parlâmento-
Birliğine giderek üç beş arkadaş Meclisçe seçile
cek olursa, bunlar sizin temsilcileriniz olur ve 
oradaki müspet veya menfi kararlar doğrudan 
doğruya Büyült Meclisi ilzam eder. Böyle birşeye 
müsaade edeceğinizi asla aklıma getirmiyorum. 
Çünkü Büyük Meclis şu veya bu iş için^bir mü
messil heyet seçer. Bunlar falan kralın veya fi
lân kraliçenin evlenmelerinde Meclisi hakkiylc 
temsil ederler. Ama Avrupa Parlâmentolar Bir- I 
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ligine giden neyi temsil ediyor arkadaşlar? Hiç
bir şeyi temsil etmiyor. Müzakere ediyor. Müza
kere ettiği mevzu da çocuk oyuncağı değil. 

Avrupa Federasyonuna gidecek heyet Avru
pa Federasyonu mevzuunda müspet veya menfi 
bir lâf söyliyecek ki bu, Meclisinizi ilzam eder. 
Halbuki siz, bu 3 - 4 arkadaş vasıtasiyle hiçbir 
zaman ve hiçbir şeyi kabul edecek vaziyette de
ğilsiniz. O halde bu heyetler, şimdiye kadar haklı 
olarak Meclisin bir mümessili sıfatiyle değil» 
fakat Meclisin içerisindeki (bir grupun mümes
sili olarak gönderilmiştir. Bunlar orada -ileri 
veya geri bir sürü meseleleri münakaşa, kabul 
veya rendelerler. Bu, Meclisi asla ilzam etmez. 
Eğer verilen karar umumi bir karar olarak bu 
grup veya Hükümet tarafından Yüksek Huzu
runuza getirilirse kabul, veya reddetmekte 
Meclisiniz tamaımen serbesttir. Fakat oraya 
gönderilen üç, beş arkadaş sizin tarafınızdan 
seçilmiş, sizin mümessiliniz olarak ıgMerse. onla
rın huzurunuza getirecekleri şeylerde Meclisin 
(bir kısım bağlantısı 'mevcut olacaktır. Binaen
aleyh benim teklif im şudur (ki; grupun, Başkan
lık Divanının teklifinde olduğu igibi, R 'cetveli
nin dışarısında bırakılmasıdır. Şimdiye kadar-
ki teamül gruplarca .gidecek Iheyetlerin gruplar-, 
ca seçilmesi ve 'Meclisi temsil eder bir şekilde 
g'önderilmemesiidir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
..BAŞKAN — Sadri Malksudi Arsal. 

SADRI MAKŞUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Arkadaşlar; Avrupa'da bugün- milletlerarası 
malhiyette üç müessese vardır. Bu teşekküller 
halklknıda arkadaşların bir •(kısmının; vazıh bir 
fikir sahibi olmamaları ihtimalini • 'göz önünde 
tutarak on dakikanın içiride Ibu bildiğiniz üç te
şekkülün (mahiyeti, gayesi (üzerinde durmama 
müsamahanızı rica ederim. 

Arkadaşlar, bugün bu teşekkülletr Avrupa'
nın lüks teşekkülleri 'değildir. Gayet hayati, 
istikbali olan, bütün Avrupa milletlerinin istik-
ibalinde rol oynamaları çok mümkün, hattâ mu
hakkak ulan müesseselerdir. 

Avrupa Konseyi nedir? İkinci Umumi Harb-
den sonra dünyanın bütün medeni memleketle
rinde, Avrupa'yı birleştirmek, Avrupa'da teş
riî ve ierai salâhiyeti haiz ıbir merkezî, siyasi 
müessese yaratmak cereyanı husule »geldi. tMü-
itaaddit, Avrupa 'yi siyasi bakımdan birieştirme-
yi istryen federalist cemiyetler kuruldu. Bu ce-
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reyanı HervuJt, .Sforza, ıSpaacfc, Çörçil gi'bi Av
rupa'nın/en mâruf şahsiyetleri iltizam ettiler. 
'Bu sayede merkezi Strazburg olmak üzere Av
rupa Konseyi isminde bir (müessese zuhur etti. 
Bu müessese federalist' olan'cemiyetlerin istedi
ği şekilde, değildir. Fedıeralist cemiyetlerin iste
diği şekille hükümetlerin istediği şeklin imtiza
cından husule (gelmiş (bir müessesedir. 

Bunun iki meclisi vardır. Îştişari Meclis, hü
kümetler tarafından tâyin edilen azadan mü
rekkep bir meclistir. 

İkinci müessese olarak bütün bu istişare 
meclisinin serbestçe konuşarak kabul ettiği 
kararları süzgeçten geçiren daha doğrusu gc-
çirmiyen bir Bakanlar Komitesi vardır. Üç se
neden beri Îştişari Meclis federasyon şeklini 
almak için, Avrupa'da teşriî ve icrai bir mües
sese olmak üzere çalışıyor, tavsiyeler kabul edi
yor, fakat Bakanlar Komitesi bunları mütema
diyen reddediyor. Bu böyle iken geçen Mayıs 
ayında Avrupa Konseyi bir karar kabul etti ve 
federasyon şeklini alması için Amerika'nın yar
dımı gerektiği belirtilerek Amerika Senato
sundan ve kongreden yedişer kişi olmak üzere 
devlet adamları çağrıldı. Bunlarla konuşuldu, 
konuşma neticesinde Amerika'lıler ısrar ettiler 
ve bir an evvel bir siyasi merkez, daha doğrusu 
teşriî ve icrai salâhiyeti haiz bir merkez yara
tılmadığı takdirde bizim ileride size para ver
memiz şüphelidir. dediler ve bunu oldukça açık 
ve katî bir şekilde ifade ettiler. 

Bunun neticesinde Istasari Mecliste teklif ya
pıldı, bir an evvel teşriî ve icrai salâhiyeti haiz 
bir müessese kuralım dediler. Bunu îştişari 
Meclisin ekseriyeti reddetti. Bunun üzerine, ar
kadaşlar, bu M'eclisin reisi olan Spaack istifa etti. 

Şimdi vaziyet şudur: Yakın bir âtide hükü- • 
etler bir şey yaparak ya bu müesseseyi federati-
oıi istikametinde bir adım atmaya mecbur ede
cekler, o' zaman birçoklarının hayal sandığı fe
deral teşkilât meydana gelecek, yahut da Avru
pa Konseyi dağılacaktır. Ben dağılacağını zan
netmiyorum-. Bir sene zarfında federal müessese 
haline geleceğini tahmin ediyorum. 

İkinci müessese Avrupa Parlâmentolar Bir
liğidir. Bu hususi cemiyet Avrupa Konseyine 
muvazi olarak çalışıyor, açıktan açığa federa
lizmin taraftarıdır. 

Üçüncü müessese bütün dünya parlâmentoları 
arasında tesanüdü temin etmeye çalışan bir 
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müessesedir. Federalizm meselesi üzerinde ça
lışmak benim naçiz kanaatime göre Türk Mille
tinin siyasi istikbalini sağlam temellere bağla
mak için çalışmaktır^ Onun için arkadaşlar, ya 
federalizme gireceğiz, yahut da federalizm hari
cinde kalarak, müstemlekeler sahasında sayı
lacağız. Ben Büyük Türk Milletinin bu;12 - 3 bin 
seneden beri çok büyük işler görmüş ve gayet 
parlak bir maziye sahip bulunan bir milletin ile
ride daha da büyük işler göreceği kanaatinde
yim. Bu itibarla Türk Milletinin bekası için 
medeni yolda seri inkişafını temin edecek yegâ
ne yol federasyondur kanaatindeyim. Buna gire
ceğiz. Binaenaleyh bu istikamette çalışan Avru
pa Parlâmentolar Birliği mühim bir müessesedir. 
Üçüncü müessese ise bütün dünya parlâmento
ları arasında tesanüdü temin etmeye çalışan bir 
müessesedir. Bunu ayrıca izaha lüzum görmü
yorum. 

Bu üç müesseseden biri olan Avrupa Konseyi 
resmî hükümetler tarafından kurulmuş müesse
sedir. İkisi, Avrupa Parlâmentolar Birliği ve 
dünya parlâmentoları arası birlik, hususi teşek
küllerdir. Bunların yönetim komitelerinin ve 
bunlardan Avrupa'ya gidecek-heyetlerin Mec
lis, tarafından seçilmesi mahzurludur. 

BAŞKAN — Necip Bilge; 
NECİP BİLGE (Diğde) — Muhterem arka

daşlarım, benden evvel konuşan arkadaşlarım gi
bi bendeniz de Milletlerarası Parlâmentolar Bir
liği veyahut Avrupa Parlâmentosu Birliği kon
feranslarına iştirak edecek arkadaşların' Meclis 
tarafından seçilmesinin mevcut hukuki hükümle
re göre doğru olmadığını müspet hükümlere is
tinaden izah etmek için söz almış bulunuyorum. 
Benden evvel söz alan arkadaşlar bu husustaki 
kanaatlerini kâfi derecede izah etmiş buhinduk-
lari için sadece müspet hükümlere göre işin hu
kuki mahiyetini açıkliyacağım. 

Parlâmeııtolararası Birliğinin ne olduğu hak
kında bir statü mevcuttur. Bu statünün üçüncü 
maddesine göre Parlâmeııtolararası Birliği millî 
gruplardan teşekkül eder. O halde sadece bu hük
me göre bu parlâmentolararası konferanslara gi
decek olan azalar Meclis tarafından değil millî 
gruplar tarafından seçilmek suretiyle giderler. 
Diğer taraftan, bu parlâmentolar birliği statüsü
nün 7 nci maddesinde de oraya gidecek olan mıi-
rahaslarin hangi makam, hangi uzuv tarafından 
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seçileceği hususunda: sarih; ;jhüküm vardır ki, ay- I 
nen şöyledir : 

«Madde 7. — Konferas, gruplar tarafından 
tesbit olunan murahhaslardan mürekkeptir.» 

Binaenaleyh şu madde, gösteriyor ki, konfe
ransa gidecek murahhaslar gruplar tarafından 
seçilecek, Meclis tarafından seçilmiyccektir. Par-
lâmentolararası Birliğinin bu statüsüne muvazi 
olarak Türk grupu da hususi bir statü tesbit et
miştir. Onda da murahhaslar Meclis tarafından 
değil, idare heyeti tarafından seçilir denmektedir. 
Gerek beynelmilel olan bu Parlâmentolararası 
Birliği Statüsü ve gerek Türk Grupu Statüsü, 
oraya gideceklerin Meclis tarafından ve Meclis 
adma. gönderilmelerine müsait değildir. 

Denebilir ki, biz burada yapacağımız bir ka
nunla Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun 
Statüsünü değiştirebiliriz. Fakat bu da hukuk 
prensiplerine uymaz. Cemiyetlerin ne şekilde ku
rulacağım Cemiyetler Kanunu tesbit etmiş bulun
maktadır. Cemiyetler Kanununa bir hüküm koy
madan Bütçe Kanuniyle böyle bir değişiklik ya
pılması umumi prensiplere aykırı düşer. 

Diğer taraftan biz, her hangi bir kanunla Par
lâmentolararası Birliği Türk Grupunun, bize ait ' 
olan, Türk Grupuna ait olan Statüsünü değiştir
mek yetkisini haiz olsak bile, beynelmilel statü
yü değiştirme imkânına malik değiliz. Bu itibar
la Bütçe Komisyonunun E formülü içerisine koy
muş olduğu cümleleri statülere uygun değildir. Bu 
bakımdan E formülünün bu hususa taallûk eden 
kısmının çıkartılması lâzımgelir. Arkadaşlarım bu 
hususta bir takrir vermişlerdir. Bunun kabulünü 
bendeniz de rica ediyorum. 

BAŞKAN— Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlar, Parlâmentoler Birliği ve Avrupa 
Konseyine dâhil bulunan arkadaşların düşünce
lerini burada dinledik. Büyük Millet Meclisi 
Bütçesine" bu maksat için tahsisat konuyor ve 
Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti yalnız bu 
tahsisatı koymakla kalsın, öte tarafına siz karış
mayın diyorlar. Tahsisatı veren Meclis olduğu
na göre gidecek üyelerin seçilmesi de Meclise 
ait olmalıdır. Tahsisat ve hizmetin kontrol ba
kımından bu lâzımdır. Çünki bu konferans ve 
birliklere iştirak eden arkadaşların bu maksat | 
için almış oldukları avansları bir kısmını şim- I 
diye kadar kapatmamış olması da bü hizmet ve 
kontrolün aksamakta olduğuna bir delildir. Bu I 
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. itibarla Bütçe Komisyonunun bu mülâhazaların 
dışında olarak Hükümetçe yapılan teklifi, mu
rakabe ve kontrol yönünden,; bir bölümde topU-
yarak okuduğunuz [kayıtları koymuş bulunması 
doğrudur ve lüzumludur. Sonra bu konferans 
vo komisyonlara müstemirren aynı arkadaşların 
gitmek istemeleri bence kendi iç arzuları olabi
lir.:'Seçime mazhar olurlarsa şüphesiz ki gene 
kendileri gidebilirler. Onun için parayı veren 
Meclisin seçim hakkına da sahip olması icap ve 
iktiza eder kanaatindeyim. (Alkışlar) 

BEHZAT BİLGİN (izmir) — Muhterem -ar
kadaşlarım, evvelâ bu mevzuda Bütçe Komis
yonunda takarrür etmiş olan fikri izah etmeme 
müsaadenizi rica ederim. 

Bu tahsisat ilk önce bir yardım olarak ayrı
lıyordu, bâzı arkadaşlarımız bu hususta şu nok
tayı ileri sürdüler; bunun bir yardım olabilmesi 
için ve bu yardımdan istifade edebilmesi için 
beynelmilel Parlâmentolar Birliği Türk Grupu
nun âmme menfaati için teşekkül etmiş bir ce
miyet olması icabeder ve ondan sonra bu yar
dımdan faydalanması mümkün olur. 

işbu şekilde mütalâa edilince buna ait tah
sisatın kül halinde reddedilmesi icabedecektir. 
Buna mukabil diğer bir kısmın ileri sürdüğü 
noktayı nazar da şu olmuştur; Avrupa Konseyi 
Hükümetimizin resmen iltihak ettiği bir taeşek-

.'küldür. Bu Strazburg Konseyi Statüsü esasen de
legelerin doğrudan doğruya Parlâmento tarafın
dan intihap edilmesini âmirdir. Diyor ki; delege
leri ya doğrudan doğruya Parlâmento tarafından 
intihap edilir, yani Parlâmento delegelerin nasıl 
intihap edileceğini kendisi tâyin eder ve ona gö
re intihap edilir veya eğer Parlâmento içtima 
halinde değilse ve delegelerin intihabı hakkın
da bir şekil tâyin ve tesbit etmemişse, o takdir
de mensup olduğu Hükümet delegeleri intihap 
eder. 

Demek ki, Konsey için mesele mahlûldür. De
legelerin doğrudan doğruya Yüksek Meclis ta
rafından intihap edilmesi lâzımgelir. 

ikinci teşekkül olan Beynelmilel Parlâmen
tolararası Birliği Teşekkülünün Statüsü de, Ne
cip Bilge arkadaşımızın burada izah ettiği mad
de dışında bir, hattâ iki maddeyi ihtiva etmek
tedir. Bunu okudukları maddeye varyant ola
rak, onun mütekabil şekli olarak kabul etmiş
ler. O madde der ki, her hangi bir Parlâmento 
eğer arzu ederse kendisini Milletlerarası Par-
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' lâmentolar Birliğinin Millî Grupu olarak ilân ve 

kabul eder. Bu: demektir İd; muhterem Meclisi-
rniz, bu teşekkülün lüzumuna kailse ittihaz ede
ceği) ekseriyetinizin vereceği bir kararla Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Beynelmilel-Parla-: 

mentolar Birliği Grupu mahiyetinde olduğu, ya
ni ayrıca Millî Grup teşkiline ihtiyaç olmadığı 

' kararlaştırılmış; olur. • ' 
'Nitekim, iştirak eden. arkadaşlardan Ziyad: 

Ebüzziya arkadaşımızın.söylediklerine g"öre, Ame
rika'nın vaziyeti ' budur ve kendisi Parlâmento-
.lar Birliği. Millî Grupu halinde ilân ederek iş
tirak etmiş bulunmaktadır. i 
;, (Bu madde körü. körüne konulmamış olduğu

na göre bu şekilde kendisini Millî Grup ilân et-; 
• miş Parlâmentolar muhakkak, vardır. Nitekim. 

aynı. Statünün diğer bir maddesinde reylerin 
"yani mümessil delegasyonun rey hakkının Par-; 
: lâmento üyelerinin iştirak nispeti arttığı nispette 

artmasını, meselâ:.% 50 iştirak için bir rey, daha; 
fazlası içini şu kadar rey fazlasiyle Asambleye 
iştirakini temin etmektedir. Bu bakımdan (R): 
formülüne konulmuş olan kayıt,' yani bu birliğe 
girecek delegelerin: Büyük Millet Meclisi tara-, 

. fıridari intihap edilmesi kaydı ancak muhterem 
Meclisinizin kendi kendini Parlâmentolararası 
Birliğinin Millî Grupu olarak kabul etmesi kay-' 
dma mual lâk olabilir. Yoksa pek •tabiîdir ki, ! 

Meclis Milli Grup olmayınca intihap edilecek: 
olan delegelerin doğrudan doğruya teşekkül ede
cek bir grup tarafından intihap edilmesi icabe-
decektir. O takdirde dahi Meclis haricinde te
şekkül etmiş olan bir grupa tahsisat verilip ve-
rilmiyeeeği meselesi yeniden ortaya çıkacaktır. 
Bu Meclise de 5 -, 10 veya 50 arkadaşın iştirak 
edeceği bir grtipun ihtiyar edeceşi seyahat mas
rafları Meclisçe kabul ederek bunları Türkiye 
bütçesinden, milletin bütçesinden tediye edilecek 
'ödeneklerle karşılamak, hakikaten müdafaası 
güç bir prensiptir. Ve bu ödeneğin kabul ve 
sarfını içabettiren fikri benimsemek demektir. 
Esasen bu Parlâmentolararası Birlik fikri, nev'i 
şahsına münhasır bir fikir değildir; 

Birleşmiş Milletler Teşekkülü, Avrupa Kon
seyi Teşekkülü de bunun başka bir misalidir. 
Demek ki Ibiz B. M. M. olarak milletlerarası en 
sıkı iştirak fikrinin esasen taraftarıyız. Böyle 
olunca Milletlerarası Parlâmentolar Birliğinin 

clbir üyesi mevkiine geçersek, 'kanaaıtknce bunda 
ıhiçbir mahzur yoktur. Şüphesiz bu, Muhterem | ; 
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Mecilisin vereceği bir "kararla temin edilebilir. 

Binneitice vaziyet şudur -arkadaşlar Y Eğer 
Meclis bu fikirleri beııimsiye'cek ve fbu teşekkül
lere, bunların Asamblelerine 'gidecek delegeleri 
kendisi seçecek olursa; Meclis kendisinin bir 
organı olarak şüphesiz bunlara bir tahsisat: ve
recektir. Fakat bu şekilde 'delege 'gönderilmesi 

"kabul edilmiyecek olursa; o vakit bu Parla-
anentolararasi' Birliği, Avrupa Parlâmentolar 
Birliği gruplarına Meclisin Ibir tahsisat kabul 
etmesi mevzuubalhis olamaz. 

'Nitokian; diğer memleketler mebuslarından 
% 5, % 10, %20 sinin iştirakiyle teşekkül eden 
'milli ıgruplarını delege olarak gönderdikleri za
man (bunların. masraflarını meclisler değil, ken
dileri, yahut da onların aidatiyle kurulan millî 
grupları verir. Binaenaleyh ya Muhteremi Mec
lisiniz millî ıgrup vaziyetini ihtiyar edecektir, 
'Türk Milleti adına ıgidecek olan delegelerin 
masrafları bütçeden verilecektir, yalhut teşek
kül ibunları kendi seçtiği takdirde hususi oıahi-
yette Ikalır. Bu vaziyetiyle Ibir cemiyet bile de
ğildir. Ne yardım edilmesi, ne de bütçeden tah-
sisaJt 'ayrılması ımevzuulbahis olamaz arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

reım arkadaşlar, Behzat Bey ilahlarının sonunda. 
aşağı yukarı benim fikirlerime temas ettiler. 
453 nöü 'bölümde mevcut 155 700 liranın 150 bin 
lirası Dünya Parlâmentolar Birliği, Avrupa 
Parlâmentolar Birliği, Avrupa Konseyi için 
kongre, konferans, komisyon, tören v.s. için 
harcırah ve 'giderlerin karşılığını ihtiva ediyor. 
Bu paradan 150 bin'lira ile yapılacak olan har-
eırailı ve masraflar demek oluyor ki, üç teşek
küle ait bulunuyor; biri, Dünya Parlâmentolar 
Birliği, diğeri, Avrupa Parlâmentolar Birliği, 
üçüncüsü de, Avrupa îstişari Konseyidir/ 

Avrupa îstişari Konseyi için seçilecek üye
lerin Meclis taraf indan seçilmesi takarrür etmiş 
olduğuna- göre bu hususta bir diyeceğimiz yok
tur. . Dünya Parlâmentolar' Birliği ile, Avrupa 
Parlâmentolar Birliğine ıgidecek arkadaşlarımı
zın vaziyetine gelince; benini anladığıma göre 
her parlâmentoda.' ıbir Avrupa Parlâmentolar 
Birliğinin veya bir Dünya Parlâmentolar Birli
ğinin vücuduna inanan arkadaşlar, aralarında 
bir grup teşkil ediyorlar; bu igruplar kendileri
ni tönısilen Dünya ve Avrupa. Parlâmentolar 
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delegeler -göndermektedirler.. Parlâ-
mento'lar içinde tese'kkül- etmiş olan İm gruplar 
ya o parlâmentolar âzalarının tamamını ihtiva 
eder ve binaenaleyh tamamını temsil eder veya 
tamamını temsil etmediği için keyfiyet kısmi 
bir temsilden ibaret kalır. Eğer bu gruplar par
lâmentoların tamamını ihtiva ve temsil ediyor
larsa o takdirde gidecek üyelerin, de onların ta
mamı tarafından seçilmesi ve binaenaleyh üc
retlerinin Meclis tarafından kabul ve tediye edil
mesi lâzımgelir. (Bravo sesleri). 

Eğer bu gruplar parlâmentoların tamamım 
ihtiva etmiyor ve binnetice tamamını temsil et
miyorsa bu takdirde delegelerin parlâmento ta
rafından seçilmesine taraftar değilim, kendi 
grupları tarafından seçilmesi lâzımdır. Binaen
aleyh masraflar da kendilerine ait olmak lâzım
gelir. Meclis, kendi tamamiyetini temsil etmiyen 
birşey için masraf kabul etmez. > 

Mâruzâtım bundan ibarettir. ; 

. BAŞKAN -™ Bu bölüm hakkında Fethi Çe-
likbaş, Abbas Gigin, Halûk Şamam Sinan Teke-
lioğlu, ve Bahadır Dülger arkadaşlarımız da söz 
almışlardır. Yeterlik takriri de vardır. (Okun
sun sesleri) Okuyacağız. 

Başkanlığa 
Konu aydınlatılmıştır. Müzakerenin kifayeti 

hususunun reye vaz'im teklif ederim. 
. ;i •"••.:•'• Bize Milletvekili 

üL.: <: . İzzet Akçal 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini dikkate 

alanlar... Almıyanlar... Kabul edilmiştir. Bir 
öıiergoidaha vardır okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
i Türkiye Büyük Millet • Meclisi Bütçe, tasarı

sının 453 ncü Milletlerarası Meclis münasebet
lerinin ' gerektirdiği giderler faslının 21 nei 
maddesiyle ilgili (R) formülünün Bütçe Komis
yonu tarafından tanzim edilen şekli Avrupa 
Parlâmentolararası Birlik statüsüne ve bu sta
tüye mütenazır olarak tanzim ve kabul edil
miş; bulunan- Tüzüğe muhalif bulunduğu gibi 
hukuki ve politik esaslara da uygun düşmedi
ğinden bu teşekküllere statü ve Tüzüklerine 
göre hareket imkânları bahşedilmek üzere işbu 
madde ile ilgili formülün (E) cetvelinden çı
karılmasını ve Başkanlık Divanı teklifi üzere 
ipkasını arz ve teklif ederiz. 

. ; Elâzığz ••; Ankara ' . 
Şevki Yazman Sadrı Maksudi -Arsal 
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BAŞKAN,-^- Önergeyi dikkatinize arzedi-

yorum. Kabul buyuranlar işaret buyursun. . . 
Etmiyenler. :;;; Önerge kabul edilmemiştir. 

Bölümü tasvibinize arzediyorum. Ayiıen ka
bul buyuranlar. . . Etmiyenler. ... Kabul edilr;, 
mistir. 

Tehir edilmiş olan bölümlere geçiyoruz efen
dim.. ,:'"'1 

B. 
301 

304 

403 

454 

501 

502 

601 

701 

751 

Büro giderleri • 
BAŞKAN — Kabul buyuran
lar. .' . Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 
Posta Telgraf ve Telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN - . K a b u l buyuran
lar. . . Etmiyenler. . . Kabul 

, edilmiştir. 
Başkanlık temsil giderleri ve 
Başkanlık konutu 
BAŞKAN, T-, Kabul buyuran
lar. . . Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. ' 
Sigorta giderleri ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. ,., . Kabul edilmiş
tir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler, . . Kabul edilmiş

t i r . ,,;;..•;'.. v.'..'-.'.,•"., 
Eski yıllar harçları . 
BAŞKAN — Kabul edenleri,> 
Etmiyenler. . .Kabul edilmiş-
:tir. : ... • 
Çeşitli yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiş
tir. 
Yapı vo onarma 
BAŞKAN, — Kabul edenler/.. 
Etmiyenler. ,: . Kabul edilmiş
tir. 
Basımevi için satmalmaçak ma
kine bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler,.: 
Etmiyenler.'.-,-, Kabul edilmiş
tir. - , ' ••-

• Lira 
107 700 

30 800 

10 000 

î) 165 

500̂  

2 500 

137 000 

50 000 

517 
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BAŞKAN—• Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Bölümlere geçilmesini kabul edenler. . . Et
miyenler. . . Bölümlere geçilmesi -, kabul edilmiş
tir.'" 

B , 
101 

201 

202 

206 

209 

210 

213 

301 

304 

306 

307 

309 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun, gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince 1\ C. Emekyli Sandığı
na yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 
Yaverlik ve başdoktor ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel giderler. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul; edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri ' 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
$tmiyehler,., K?ıbul edilmiştir. 

Lira 

150 373 

126 601 

147 660 

5 600 

16 456 

3 000 

15 530 

182 000 

18 000 

17 000 

15 000 

64 000 
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Lira 

Su ve bahçe giderleriyle işçi ~#. 
ücretleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ,;; 

501'' Geçen yıl borçları ., r 1 
- BAŞKAN — Kabul edenler... ,i|; - HM, 
• Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , ' 

502 Eski yıllar borçları •;;-,\., 1 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı ve onaıvma 5 500 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C — 8ayı§tay'JBütçesi-.• 
BAŞKAN -—Tümü1 hakkında söz istiyen var 

mi? 
HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) .• — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Griip adına arkadaşımız söz is-

tiyorlar, Tüzük gereğince takaddüm ediyorlar. 
HALİL SEZAİ ERKUT (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, şimdi görüşmeye başladığımız 
Sayıştay Bütçesini, malûmu âlileri olduğu üzere, 
Meclis adına murakabe vazifesi yapan bu önem
li müessesenin bütçesini göz önüne getirdiğimiz 
zaman hakikaten çok dar ve kifayettiz durum
da öldüğünü görürüz. Bu nokta rakamlarla ifa
de edildiği gibi komisyon raporunda da esaslı 
olarak belirtilmiştir. Tetkikatı yapan iki kişilik 
arkadaş grupü esaslı olarak bir noktaya temas 
etmişler; onda diyorlar ki: «Anayasanın 101 nci 
maddesine göre katı hesapları zamanında ve
rilmediği ve dört beş senelik hesap zamanının 
geçmiş olmasına rağmen katî neticeye bağlan
mamış olduğu ifade edilmektedir» Bu, doğru
dur. Büyük Millet Meclisi namına kazai bir mu
rakabe yapan bu müessese senelerden beri gayet 
büyük yük altında bütün gayret ve cehdine 
rağmen beklenilen: murakabeyi yapmak imkâ
nına kavuşamamıştır. Rakamlar bize bu hakikati 
açıkça söylemektedir. Devlet Bütçesinin 200 
milyon lira olduğu bir zamandaki kadrosuyle 
bugün bir buçuk milyar liraya yükselmiş bir 
bütçenin kontrolünü yapmaktadır. 680 muhasi
bin hesabını tetkik ve murakabe eden müesse
senin kadrosu aynı olduğu halde bugün 2000 e 
yaklaşan muhasip kadrolarının hesaplarını ted-
kik vazifesini de, bu müesseseye vermiş bulun-

m 
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maktayız. Böyle dar kadro ve imkânlarla çalışan ' 
bu müessesenin mesaisini tetkik ettiğimiz zaman 
birkaç bakımdan onun durumunu süratle tak
viye mecburiyetinde olduğumuz anlaşılır. Bir 
defa murakabeden beklenilen gaye ancak, tet-
kikatm muayyen ve kısa bir zaman zarfında ve 
zaman aşımına yaklaşılmadan bitirilip neticenin 
katî hesaba bağlanması ile hâsıl olur. Geciken 
bir murakabeden beklenen fayda temin edilemi-

yeecği gibi hesapları görülen muhasiplerin kontro-
HUbakımmdan ve bir de içeride çalşan'bir memurun, 
bir muhasibin çok eski bir zamana ait hesabını 
tetkik etmekteki /zorluğu ve güçlüğü bakımın
dan işin mütalâa edilmesi lâzımgelir. Evvelâ, 
Devlet namına yapılan masrafların, Bütçe ka
nunlarında kabul edilen tahsisat içinde ve o kiı-
ımnlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını za
manında murakabe etmek lâzımgelir. B. M. Mec
lisi adına yapılan sarfiyatın yolsuz, kanunsuz, 
uygunsuz olup olmadığının zamanında incelen
mesi lâzımgelir. Netice çok zaman geçtikten son
ra-anlaşılmış olursa, evvelâ Hazine hukukunun 
tahsili zorlaşmaktadır. Mesul mevkiinde olan 
muhasipleri bulmak, kanun yoliyle müdafaalara 
m almak, haklı veya haksız olduklarını tesbit 
etmek için zaman kifayetini nazara almak lâ
zımdır. Bu cihet, mesuliyet noktasından olduğu 
gibi, mülıasip arkadaşların, binlerce muhasibin 
ve onların çoluğunun çocuğunun hukuku bakı
mından da çok mühimdir. 

Arkadaşlar; 10-12 sene bu daire içinde çalış
mış bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, bu 
müessese içinde çalışan arkadaşlar iyi bir disip
lin dairesinde iş görmektedirler. Bilhassa son 
yıllarda çok esaslı çalıştırma metotlarına ve 
tedbirlerine baş vurulmuş olmasına rağmen, 
kadro imkânları sağlanamadığı için, bu tedbir
lerden arzu edilen netice alınamamıştır. 

Bugün huzurunuza gelen bütçede görüyo
ruz ki yeni bir ilâve yoktur. Bereket versin 
sonradan Bütçe'Komisyonu bu mübrem dâvayı 
kavrıyaralr tashih diye koyduğu bir kısımda ge
ciken hesapların bir an evvel tetkik ve mura
kabesini sağlamak için yeni bir ilâveyi huzuru
nuza getirmiş bulunuyor. Böyle bir anlayışı gös
teren1 Bütçe Komisyonuna teşekkür etmek lâ
zımdır. Hakikaten bu arkadaşlar, bu işin öne
mini Kavrıyarak bunu Büyük Meclisin huzuru
na getirmiş olmanın bahtiyarlığım tatmış ola-' 
caltlrtrdirV ; 
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Muhterem arkadaşlar, bendeniz orada, çalişv' 

tığmr için* bilirim, bugünrhesaplarm geç tetkik : 
edilmiş olmasından dolayı muhasiplerin: çektik^ 
leri ıstırabı yakından görmüş bir arkadaşınızım. 

Hâdisenin cereyanından tetkikatin; yapılması 
tarihine kadar geçen uzun yıllar içinde, muha
sibin yer değiştirmiş olmasiyle adresinin tesbit 
edilememesi halinin bu müddet içinde ölmüş 
bulunması ve zaman geçmiş olması dolayısiyle 
muhasibin yedindeki bâzı delilleri kaybetmesi 
veya hâdiseleri hatırlıyamaması, o muhasibin 
mesuliyetini intaç etmekte, onu mağdur hattâ 
perişan etmektedir. Bazan ölmüş olması dolayı
siyle iş vârislerine intikal etmekte, zamanında 
tetkik edilmemiş, o muhasib hayatta iken kendi
sinden sorulmamış olması dolayısiyle zavallı vâ
risleri, çoluk çocuğu sürünmektedir. Eğer. zama
nında tetkikat yapılmış olsa o muhasip kendisini 
müdafaa edebilecek, delilleri elinde olduğundan 
her hangi bir ithama karşı kendini koruyabile
cekti. Onun için arkadaşlar Devletin icraatını büt
çe yoliyle murakabe gibi gayet önemli bir vazife 
ve mesuliyeti, kendisine tevcih ettiğimiz Sayış
tay müessesesine verimli çalışma imkânları sağ
lamak Büyük Millet Meclisinin vazifesi cümle-
sindendir. Diğer bakanlıklar bütçelerinin tanzi
mi sırasında' kendi imkânlarını artırdıkları hal
de Büyük Millet Meclisine bağlı bulunan bu mü
essese lâzım1 olduğu kadar loıdrö sağlamak ve 
tahsisat almak imkânlarını bulmsmaktadır. Bu
gün böyle bir himayesizlik karşısında Anayasa
ya, Divanı Muhasebat ve Muhasebe! Umumiye 
kanunlarına, göre,' kendisine tahmil ettiğimiz 
önemli vazifesini bihakkin ifa edebilmesi, mura
kabe yapabilmesi ve süratle hükme bağlayabil-
mesi suretiyle vatandaşların mağduriyetine mıa-
hal bırakmamak ve nihayet seneler geçtikten 
sonra, soracak mesul edecek kimse bulamıyan : 

murakıp arkadaşın, tetkikleri sırasında çektiği 
ıstırabı da duyarak bu müşkül vaziyetten bu mü
esseseyi kurtarma imkânının komisyon ' arkadaş-
lanmızın da işaret ettiği gibi, bu görüşmelerle 
sağlanacağı kanaatindeyim. 

Maruzatımın hulâsası şudur ki, birikmiş ohtiı 
işlerin süratle incelenmesini ve murakabeden bek
lediğimiz faydaları sağlamak, muhasip arkadaş
larımızı mesuliyetten1 kurtarmak ve seneler geç
tikten sonra beyhude emek sarfetnienin mahzur
larını gidermek için bu tahsisatı lmbülivetmekli-v 

ğimi z< lü izumunu' a rze d erken Bi f• ân evvel' yen i bir 
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Sayıştay. Teşkilât Kanununun süraetlemeclise 
getirilmesini ve komisyonlarda bulunan kanun
ların bir an evvel tetkik ve neticeye bağlanmasını 
ve bu vesile ile bu bütçenin gelişmesini temin 
edecek olan bu önemli kanunun çıkarılmasını 
rica cdorim. 

BAŞKAN ~- Scyfi Oran buyurun. 
ÖBYFJt ORAN (İstanbul) - - Sayın arkadaş

lar/ bendeniz söz alacak değildim. Çünkü Büt
çe Encümeninde bulunuyorum. Sonra bir sene" 
mukaddem, 18 sene riyasetinde bulunduktan 
sonra ayrıldığım dairenin leh ve aleyhinde söz 
söylemeyi münasip görmüyordum. Ancak dünkü 
celsemizde sayın raportörümüz Divanı Muhase
batta birikmiş olan işlerden bahis buyrdular. 
Âdeta 18 sene düşü zailimde bulunan bu idare
nin kusurlarını' savunmak mecburiyetini hisset
tim. (Soldan bravo sesleri) 

Efendim, kısaca arzedeyim; Divan 1923 te te
şekkül eltiği zaman ancak 5G0O muhasip hesap, 
lan üzerinde mahallen tetkikat yapardı. O za
man Divanı Muhasebat kesinhesapları, böyle geç 
olarak değil, .hattâ miadından daha evvel Yük
sek Meclise arzelmektc bulunuyordu. 

1920 senesinde Divnn Teşkilât Kanunu ı muh
terem selefim tarafından Meclise sevkedildikten 
sonra 8 sene Mecliste kaldı. Bendeniz 1933 senesi 
nihayetlerine doğru Riyaset Makamına gelince, 
bunu takip ettim. 1934 Haziranında mevkii meri
yete konmak üzere Divan Teşkilât ve Vazife Ka
nunu çıktı, Ancak o' tarihlerde Divan elemanları. 
680 muhasip üzerine düşünülmüş ve tertipedil-
mış ve mahallen tetkikat yapmak kaydiyle mu
kayyet . bulunmuş olan elemanlardan mürekkep
ti. Halbuki bütçemiz, -muvazene! umumiye ve 
mülhak bütçeler yekûnu 500 milyon içerisinde 
idi; Gün'geçtikçe-yavaş yavaş muhasipler ade
di- arttı, Devlet Muvazenei Umumiye Bütçesi 300 
milyodan, 600, 800, 900 milyona çıktı. Nihayet 
19.39••senesi; fevkalâde ahvalin ilânı dolayısiyle 
asıl mesele, buradadır - Divan murakıplarından 
!% 25 i iptidaen silâh altına alındı. Bir taraftan 
tetkik edilecek hesabat miktarı artıyor, diğer 
taraftan malî hükümler tanıyan kanunlarımız ço
ğalıyordu. Kanun sayısı 2500 den 5 bine yüksel
di ve nihayet bugün Divanın , rüyet edeceği he-
sabatm ye muhasiplerin' sayısr 2 bini buldu. An-;•• 
cak bendeniz/ İkinci Cihan Harbinin, devam etti- • 
gvs şıralarda ahvali anormal gördüğüm İçin,.,bu; :| 
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anormal ahvalde fazla ; memur almak sonra bun-:; 
lan açığa çıkarmak endişesiyledir ki, bir ; Teş-vf 
kilât Kanunu teklifinde bulundum. Fakat 1945 : 
ten sonra anormal haller dediğimiz haller artık; 
normal olmuştu. Şunu da arzedeyim ki;; tekmil 
de vairy bakanlıklar 5, :6, 7 defa teşkilâtı değiş
tirdiler. Divanın Baremi 1939 hattâ 1934,teki 
Baremden ibaretti. Arkadaşlarım iş altında bu
nalmaya başladılar. Hattâ esefle söyleyim, bu mo
noton çalışma, rakamla, kanunla uğraşma 
neticesinde son senelerde 1 - 2 arkadaşı da timar-
haneye göndermeye mecbur olduk., Nihayet Meclisi 
Âliye 194(j> senesinde müracaat ettim, bir Teş
kilât Kanunu getirdim. 1946 senesinde şöyle • 
bir zorlukla karşılaştık: Divan Meclisi Âli na
mına murakabe ile mükellefken iktisat Komis
yonundaki arkadaşlar, «Şimdi çok partili Meclis 
olduk; tasarruf zamanıdır» dedilerj öte taraftan , 
da vekâletlerin teşkilât kanunları Meclisten -ı 
geçiyordu.- r 

f Bendeniz uğraşa uğraşa bunu Bütçe Komis
yonuna kadar getirdim. Bütçe Komisyonu muza-. 
kere etti. Raportöre verildi. Raportörle müna- , 
kaşa ettik. Teklif ettiğim şey bir milyon liraya , 
inhisar eden bir tasarı idi. 600 bin liraya kadar 
indik. İşi Su Komisyonuna verdiler. Nihayetfka-, 
nun/kabul oldu. ;;'• 

Bundan başka 1934 de çıkarılan kanunla y e ^ 
ni yeni vazifeler cleruhde edilmişti. îdareihu-

,susiye ve belediye hesaplariyie Devlet kefaleti 
ile yapılan istikraz, muntazam düyun, .mütehav-
vil borçlar, ayniyat hesapları gibi işler de Sa-, 
yıştaya verilmişti. Yalnız ayniyat hesaplarını, 
ancak 1939 da Divana getirebildik*' ; , • ;r ,: r 

Lütfedip insaf buyurarak,sözcümüz bu.teda
hülün Sayıştaym kendi ihtiyarlarında olmıyan, 
esbaptan tevellüt ettiğini söylediler., Bendeniz • 
1950 intihabından sonra yeni baştan Meclise 
müracaat ettim, Sayıştay Komisyonundan bağ
lıyarak Bütçe Komisyonuna: r kadar • getirdik. .• 
Gerçi arkadaşlar sempati ile karşıladılar, daima;,, 
lütuf 1 arını gördüm,- fakat ne yapalım ki kanur, >-r 
nu çıkarmak mümkün olmadı. «Saltanat- kur
mak istemiyorum, fazla memurla çalışmak be- : 
nim âdetim değildir. 44 senelik memurum, 43 ,-,ı; 
mevcutlu bir dairenin müdürü iken o zamanın 
nazırına; müracaat ederek bunu 13 kişiye indi-;.; 
relim diyen insanım. Çünkü bir saatiniçine rfazv v 
la. alet. koymakla muntazam işlemez. Aksar ve
ya koşar. Bunu-biliyorum» dedim. Hulâsa, 
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rieabı her rne ise ona tevessül ettim, muvaffak 

',. olamadım. Fakat; heyeti aliyenizden ricam-; p i 
yana yeni bir veçhe vermek lâzımdır. îçabeçlen 

.muavenetinizi diriğ buyurmayınız. 
• AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, ben Sayıştayın bugünkü şartlarla da
ha mükemmel çalışma sistemi içine girmesini 
can ve gönülden arzu ederim. Yalnız bendeniz 
muhalefetimi esas prensip üzerinde yapacağım. 

Sayıştaya 480 000 lirayı birikmiş işlerin çı
karılması için veriyoruz. Barem Kanununun 22 
ncî maddesinin son fıkrasına göre kanunun ken
disine tahmil etmediği vazifeyi gören memurla
ra munzam ücret verilebilir, bu da Heyeti Ve
kile kararı ile olur. Bu sarahat karşısında Bütçe 
Komisyonu bu mevzuda bu ana kanunda, me
murun çalışması mukabili aldığı ücretin üstün
de kendisine ücret verilmesini sağlamak için 
Bütçe Kanununa bir sene için bir 22 nci mad
de ilâve ediyor. Bu madde ile bu salâhiyet Sa
yıştay Başkanlığına veriliyor. Şahsi kanaatime 
göre Bütçe Komisyonunun bu maddesi mevzuata 
aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar; burada ikinci bir 
nokta da şudur : Sayıştayın kadrosu dardır. Es
ki Teşkilât Kanununa göre, alınmış olan kadro 
ile bugünkü iş hacmini karşılamak mümkün de
ğildir, bunu kabul ediyoruz. Bu vaziyeti karşı
lamak için gidilecek en kestirme yol kadro is
temektir. Başka çaresi yoktur. Kadro verilerek 
ve Sayıştay Başkanına mahallinde tetkikat sa
lâhiyeti verildiği takdirde işlerin dünden daha 
süratle yürütülmesi mümkündür. Bir sene için 
diyorlar. Hadi bir sene için bu parayı verdik, 
işleri günü gününe getirdik ve kadro talep et
mediler, bu kadro ile işi yürüteceğiz dediler; 
güzel. Bu kadro ile beş sene evvelki iş, bir sene 
sonra ve onu takip edecek senelerde tekrar bi
rikmiş olamaz mı ?. Bu takdirde de ikinci bir 
tahsisat vermek mecburiyetinde kalabiliriz. Ak
si halde memur vazifesini ihmal etmiş.ve yap
mamıştır, müterakim işlerin çoğalmasına sebe
biyet vermiştir. Bunda ihmal veya imkânsızlık 
mevzuubahistir. Her iki şıkkın da müdafaası 
mümkündür. Bir an için ihmal kabul edildiği 
takdirde tediye ettiğimiz para ihmalin mükâfa
tı olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) Sayıştay 
Bütçesine konmuş olan bu paranın diğer daire
lere kötü bir örnek olması ve bunları daha çok 
taleplerin tevali etmesi mümkün olacaktır: Bu-
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I nu yüksek heyetinize arzederken: bu bölümün 

topyekûn kaldırılmasını yüksek;: heyetinizden 
, rica ederim. (Alkışlar) :: ;: v : 

BAŞKAN — Sıtkı Atanç (Yok sesleri) . ; 
Fethi Çelikbaş. ; 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞICANYEKlLÎ 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar; görüşülen mesele, Devletin diğer işle-

ı rinden tamamen ayrı bir mahiyet arzeden ve 
bizzat Meclisin nialı olan bir müesseseye ait bir 
meseledir. Şayet bu müessesenin iyi işlemesi: için 

I gerekli tedbirleri almıyaeak olursak,, bu .takdir
de Meclis olarak, Anayasanın bir hükmünün ih
mal edilmesi karşısında, seyirci kalmış olacağız. • 

Anayasanın 99 ncu maddesi diyor ki : «Her 
yıl Kesinhesap Kanunu .tasarısı, o yıl sonundan 
başlıyarak, en geç ikinci yıl Kasım ayı başına 
kadar B. M. Meclisine sunulur.» Madde • tatbik 
edilmemiş. Muhatap kimdir?. Arkadaşlar, mu
hatap yoktur. ' . 

Şimdi bu durum karşısında gerek,bu madde
nin tatbikini sağlamak, gerekse Yüksek Meclisin 
en mühim bir vazifesini yerine getirmek imkâ
nını vermek maksadiyle, bir yıla mahsus,olmak 
üzere, 480 000 liralık tahsisat kabul edilmiştir. 
Geçen yıllarda bu müessesenin iyi işlememesi 
sebebi, • arkadaşlar, Meclis ımurakabesinin zayıf 
olmasından neşet etmiştir. Hiçbir memlekette 
i'cra mesuliyetini dizerine alan.:..hükümetler Üıalî 
'murakabenin ta'm bir esas içerisin'de gitmesini 
sağlama yönünden tedbir alınmasını elbet iste
mezler. Geçen devirlerde hükümetlerin bu mu
rakabeden mâsun kalmasını sağlamak maksa
diyle gösterilen lâkâydidir iki 'beş, al'tı yıllık iş
lerin birikmesine yol açmıştır. Yüksek, Mecli
sinizin millî murakabeyi en müessir şekilde yap
mak mevzuunda lâkaydi (göstereceğine Bütçe 
Komisyonunuz kanaat getiıwrı emiştir. r Bütçe 
Komisyonununda Sayın Erozan'ın, ileri sürdü
ğü husus Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafııklaıı 
da dleıri sürüldü. Fakat ''geçen yıl imülhâk"' 'büt
çeli dairelerin memur ve ı'müstahdemihi, ikrami
yesi hususi bir kanunla'kaldırılmışken,' bilâhara 
Hükümetçe görülen lüzum üzerine ikramiye ve
rilmesini derpiş eden hükümler konmuş ve Yük
sek Heyetiniz bunu tasvip etmişsinizdir: Bu 
durum karşısında bu hizmetin: iyi yürümesi Ve 
Meclis murakabesinin daha iyi. yapılabilmesi 
için niçin böyle ibir madde konmasın? Bu ba-

I "kım'dan 'komisyon namına istirham ediyorum, 
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r !bû;vMe l̂|8:^utâfeabiBisİTiin,: memleike'tin tarihinde 
bir dönüm noktası teşkil edeceğine kaani ola
rak |stirham ediyorum, 480 (bin liralık talhsisa'tı 
üvaldtrmıyalımV 

Arkadaşım dedi 'H,- efendim Teşkilât: Kanu
nu getirsinler. Affetsinler alma buy.1 ipe un ser-: 
mekideriıektir. (Bugünkü ],şekliyle: bu idarenin 
rasyonei çalışmasına imkân olmadığı1 için niha
yet biz bir taraftan eski hesapları tasfiye et
mek,, beri 'taraftan da 'en yakın yılın hesabını 
getirmekaşureıtiyle çalışma-.;metotlarının rasyo
nel bir hale sokulmasını istiyoruz. Bo daireye 
ımalrine 'giıımeımiştir arkadaşlar. •Bankalarda, 
demiryollarında) Toprak Mahsulleri Ofisinde 
birtakım hesap ımaikinelcri vardır. Bu hesap 
malkineleri; için, tahsisat 'konmuştur. Bunla
rın gelmesiyle yıllik işlerin artık günlük çalış
malar, haline 'geleceği, işlerininigünılük çalışma 
saatleri içinde yapılabileceği aşikârdı».'. Bu ba
lkımdan ibu tahsisatın 'tek 'hedefi, arkadaşlar 
emin olunuz, Anayasayla Yükseik Meclisin'ken
disine!' verdiği en mühim malî ımuralkabenin da-
ha •..emin veiEÜratli işleımesine miâtuftur. 

i Geçen sene kabul edilen bir kanunla Devlet 
Havayollarında, Demiryollarında çalışanlara ik
ramiye verilmesi ^ kaibul • edilmişteen, ; sonradan 
Ilükümet -laizuın; göstermiş, komisyonumuz da 
verilmesi i şeklinde kaibul etmişti. Geçen .yıl 
Bütçe .'Komisyonuna ıgelmiş bir mesele orada 
muvafık ıgörülerök Yüksek Meclisinize sevk ve 
sizlerce de kabul edilirken acaba Agâh Erozan 
arkadaşımız nerede idiler? Teklifiniz kaibul 
edildiği takdirde, bizim devrimizde .-olsun, bir 
kere hesabı katî kanunlariyle Ika'bul edileır büt
çelerin ' ne şekilde tatbik edildiğini görmek ve 
ieaibeden. hesabı sormak m'ümikün olacaktır. 

Bu itibarla bu bir milyar 700 küsur milyon 
lira olan bütçenin murakabesine matuf olan 
480 000 liralık, tahsisatı «sirgeirneyink. Bende
nizin mâruzâtım budur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Şevki Gürse», buyurun. 
ŞEVKÎ Gürses (Çorum) — Muhterem arka

daşlarım, Sayıştayı ilgilendiren hususlar hak
kında bâzı .temennilerde bulunacağım. 

1. Sayıştay Kanununun 33 ncü maddesinde, 
sarftan evvel vizeden istisna edilen*ve tediye 
tarihinden itibaren âzami üç ay zarfında tet
kik-ve Vize için Sayıştaya verilmesi gereken 
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I 'muameleler evrakının kabule şayan görül-
| miyenlerin hesaptan tenzil:edilmiyerek,'bir tak

rirle dairesine bildirilmesi ve İh hesap devresi 
ı sonuna kadar1 ıslah veya istirdat! edilmiyen kıy

metlerin tazminine hükmedileceği; bahis mev
zuu maddede yazılı bulunduğu halde Sayıştay-
ca,' kabule; şayan görülmiyen tediyatın, daire
sine takrirle bildirilmesi usulü, kanunun kesin 
hükmüne.rağmen' 15 seneye yakın bir zamandır 
terkedilmiş bulunmaktadır. 

Bu: sebepten muhasipliklerce, kabule şayan 
görülmiyen tediyelere, paranın Ödendiği tarih
ten asgari 3̂  4 sene sonra idare hesaplarının 
tetkiki neticesinde mahallerine yazılan istizah 
takrirleri üzerine muttali olunmakta Ve bu 
tarihte; de ekseriya istihkak sahibi, muhasip ye 
tahakkuk memuru-oradan ayrılmış bulunmala
rından fazla tediyatın takip ve istirdadı imkân
sız nbir duruma girmektedir. Murakabeden bek
lenilen faydanın sağlanması için, kabule şa
yan; görülmiyen tediyatın vaktinde takrirle da-

; iresine;bildirilmesi mecburiyetinin yerine geti
rilmesi, 

I 2. Genel Muhasebe Kanununun 20 nci mad-
1 desinde her muhasibin zamanı idaresi zarfında 

tahsili kendisine mevdu varidatın takip ve 
tahsili ile mükellef olduğu, takip edilmemek 
yüzünden tahsili mümteni bir hale gelen veya 
müruruzamana uğrıyan mebaliğin, sun 'u tak
siri ' görülen muhasipten tazminine Sayıştayca 
hükmedileceği yazılı bulunmasından, bu mad
deye istinaden tahsil edilmiyerek ertesi seneye 
devredilen bakayanın takip evrâla, ait öldüğü 
sene idare hesabiyle Sayıştaya gönderilmekte
dir. 

Bahis mevzuu kanuna istinaden Sayıştayca 
bakaya üzerinde şimdiye kadar yapılan tetkikat 
çok sathi ve nazari denebilecek bir durumdadır.5 

Bu tetkikatm, kanunun kasdettiği şekilde 
yapılabilmesi için bu maddenin tatbikına ait 
talimatın, Sayıştay ve Maliye Bakanlığınca ye
niden tetkik ve tadili suretiyle ıslahının temi
nini rica ve temenni ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — 15 dakika sonra toplanılmak 

üzere Birleşime ara veriyorum. 

I ; Kapanma saati : 15,35 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN —. BaşfcanveMli Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 
•$»&«> 

BAŞKAN ~~ Oturumu açıyorum. 
Söz Kemal Türkoğln'n undur. 

' KİÎMAIJ DÜRKpĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlarım; bendeniz esas itibariyle 
munzam ödenek yerilmesine, bütçe dışı tahsi
sat ayrılmasına, kadro artırmalarına, israfa 
daima muhalefet etmiş .bir arkadaşınızım. Fakat 
bugün . belki şimdiye kadar müdafaa ettiğim 
teze muhalif olarak Sayıştay a ait bu şekildeki 
bir talebin ' lehinde konuşacağım. (Bu olmadı 
sesleri, gülüşmeler) 

; Muhterem arkdaşımız Agâh bey bu tahsi
satın verilmesini ihmalin mükâfat! andırılması 
diye tavsif ettiler. İnsaf etsinler, senelerden be
ri bu evrakın birikmesi yalnız ihmalden mi mü
tevellittir? ! Sayıştay Teşkilât Kanunu 1934 se
nesinde çıktı. O zamanla, bütçemiz 260 milyon
du. Aradan 18 sene geçmiştir, bugün bütçe
miz-iki milyara yakkışmıştır, muhasiplerin ade
di birkaç misli artmıştır, fakat Sayıştayın kad
rosu hâlâ eskisi gibi kalmıştır. Bâzı arkadaş
lar, o halde kadro getirsin, diyorlar. Haklı
dırlar; fakat Sayıştay yeni kadrosu ile gelse 
dahi normal bir kadro ile gelecektir. Birik
miş, olan evrakın behemehal fevkalâde tedbirler
le çıkarılması lâzımdır. Evrakın bu kadar birik
miş olmasının çok kötü neticeleri vardır. Ara
da, muhasipler memuriyetten ayrılmakta ve 
bazılarımda vefat etmektedir. Binaenaleyh fev
kalâde ^zaruretler neticesi olarak birikmiş olan 
bü evrakın bir sene içinde tasfiyesi lâzımdır. 
Esas itibariyle bütçeye, kanun icabı olmıyan 
tahsisatın konmasına bendeniz de aleyhtarım. 
Fakat burada prensip bozuluyor; Bütçe Kanu
nu bir seneliktir, tahsisat da bir sene içindir. 

Binaenaleyh bu tahsisatın bir senelik bir ka
nun olan bütçe ile kabul edilerek meselenin 
halli lıukukan mümkündür. Ve bilhassa aranan 
tedbir, hukuki olmaktan ziyade pratik bir ted
birdir. Her liangi bir sebeple birikmiş bulu-
liaiı 5-6 senelik evrakın birden çıkarılması zaru

reti vardır. Bu itibarla bendeniz de, daima mü
dafaa ettiğim teze aykırı olmasına rağmen, pra
tik ve lüzumlu olduğu için bu tahsisatın kabu
lünü rica ediyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Necip Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, Sayıştay'da bulunan fazla işlerin müm
kün olan kısa zamanda çıkartılabilmesi için bâzı 
arkadaşların düşüncelerine göre evvelâ teşkilât 
kanununun gelmesi lâzımdır. Bu, hakikaten doğ
ru bir fikirdir/Yalnız, düşünmek lâzımdır ki 
teşkilât kanunu normal iş durumuna göre yapı
lır. Eğer bugün Sayıştay'dan bir teşkilât 
kanunu istiyecek olursak, gayet tabiîdir ki bu
günkü iş durumuna göre bir teşkilât kanunu geti
recektir. Halbuki Sayıştay'ın başında bulunan 
yetkili zat, «Ben bu iş durumuna göre bir teş-. 
kilât kanunu getirmek istemiyorum, .çünkü bu 
hakikata uymaz. O halde normal iş durumuna 
göre bir teşkilât kanunu getirmek için vaziyeti 
tetkik etmeliyim, normal iş durumunun ne oldu-
ğ-unu anlamalıyım, bu normal iş durumunu anla
dıktan sonra getireceğim teşkilât kanunu doğru 
bir netice ye vaziyet ifade edecektir» diyor. Bi
naenaleyh teşkilât kanunu normal duruma göre 
yapılacağından dolayı şimdiki anormal duruma 
göre de anormal ve acele bir tedbir almak lâ
zımdır. 

Tahsisatı haklı gösterecek noktalardan biri
side şudur: Teşkilât kanununun getirildiğini-
farzedelim. Bu devre içinde bu teşkilât kanunu
nu ya kabul edeceğiz yahut etmiyeceğiz.. 

Kabul ettiğimizi farzedelim. O takdirde de 
iki durum ortaya çıkacaktır. Ya neşrinden iti
baren meriyete girçcektir, yani icabettirdiği öde
nekleri de yine kabul edeceğiz, yahut ta ödenek, 
bütçe vaziyeti müsait olmadığından dolayı gele
cek yıla bırakılacaktır. Ekseriya da tasarruf mü-
lâhazasiyle böyle olmakta ve teşkilât kanunları 
yeni bütçe yılma kadar meriyete girememektedir. 
Hazırlıkların yapılması bakımından gelecek yıl 
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başında yahut beş altı ay onra meriyete girmesi 
gibi bir hal hadis olabilir. Böyle bir vaziyette de 
yine Sayıştay teşkilât kanununu getirmiş olsa 
dahi elinde birikmiş olan işleri bu yıl sonuna 
kadar çıkaracak bir duruma gelemiyecektir. 
Halbuki işbu tahsisatın kabulü önümüzdeki yıla 
kadar işleri tasfiye neticesini doğuracaktır, 

Diğer taraftan çıkaracağımız teşkilât kanunu 
ilo vereceğimiz kadroları iş durumuna göre ayar
lamak ve oraya gelecek olan memurların formas
yonunu i§ durumuna uydurmak lâzımgelccektir. 
Halbuki bugün vereceğimiz fevkalâde bir öde
nekle Sayıştay içinde çalışanların munzam bir 
ödenek'karşılığında biraz daha fazla çalışmala
rını temin etmek imkânı elde edilmiş olacaktır. 
Bu bakımdan Bütçe Kanununun 22,nci madde
sinde bir sene müddetle mukayyed olmak üzere 
verilmiş olan ödenek yerindedir ve hukuk pren
siplerine de aykırı düşmiyecektir kanaatindeyim. 

Ayrıca şu noktanın da nazarı dikkate alınma
sını rica ; edeceğim: Malûmu âliniz olduğu üzere 
Hesabı katî kanunları kanuni miadından 6 -7 
sene sonra gelmektedir. 6-7 sene sonra gelen bu 
hesabı katilerde birçok muhasipler üzerine zim
met çıkarılmaktadır. Halbuki bu muhasiplerin pek 
çoğu ya ölmüştür veya vazifeden istifa etmek 
ve emekliye1 ayrılmak suretiyle çıkmışlardır. 
Bu suretle bu alacaklar çok defa ödenememek 
durumuna düşmüştür. Sayıştaym muhtelif mu
hasipler nezdinde bulunan bu zimmetleri yekû
nu ortalama 2,5-3 milyon lirayı bulmaktadır ki 
bu alacak miktarı hayalîdir. Çünkü çok defa 
tahsiline imkân bulunamamaktadır. Halbuki 
şimdi vermeyi kabul edeceğimiz bir tahsisatla 
bu iş, senesi zarfında bitirildiği takdirde, bun
dan sonra da bütün hesabı katilerin miadında 
gelmesiyle belki bu hayal olan alacaklar yani 
2 buçuk veya 3 milyon liralık miktar hakiki 
bir alacak olarak tahakkuk etmiş olacaktır. Bu 
şirretle de bunların tahsiline imkân hâsıl ola
cak demektir. Bu. itibarla işbu Ödeneğin • kabul 
edilmesi lâzımgeleceği kanaatindeyim. 

. Bundan başka, Sayıştaym mevcut olan Teş
kilât Kanunu, Fransa'nın 1826 tarihli Teşkilât 
Kanunundan almmiştir; yani hâlâ 19 neu asra 
ait bir kanunla çalışmaktayız. Yeni teşkilâtın 
bugünkü durumu önlemesi için kâfi bir tetkika-
tm yapılmam lâzımgeldiği kanaatindeyim. Ba
na bildirildiğine göre Meclise gönderilmiş olan 
Teşkilât Kanunu rasyoııalizasyon usulünden ta-

mamiyle bihaber bir vaziyettedir. O sade mu
hasiplerin sayısının ve bütçe miktarının artmış 
olmasını nazarı itibara alarak hendesi bir fazla
lık getirmektedir. Riyazi bir fazlalığın da bi-
zim işimizi göreceğine lcaani değilim. Rasyonel 
bir şekildo çalışması için dünya memleketleri
nin sayıştaylarına ait kanunlar tetkik edildik
ten sonra bir Teşkiİât Kanunu- tanzim edilecek 
olursa her halde daha-faydalı olur kanaatinde--
yim.,.. 

Yine söylendiğine göre bugün Sayıştayda 
makineleşme de yoktur. Elinde çarptık çurpuk 
iki tane makine yarmış. Toprak Mahsulleri, 
bankalar ve Devlet İktisadi Teşekkülleri maki-' 
no ile işlemektedir. Bizim kabul ettiğimiz tah
sisatın mühim bir kısmı makine alınmasına sar-
fedilecektir. Bu itibarla teklif edilen tahsisatın 
kabul edilmesi lâzımgelir kanaatindeyim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, bir hu
susu heyeti ,celilenize arzetmek mecburiyetinde
yim, -Geride söz almış daha sekiz .arkadaşımız 
vardır. Müzakere bu 477 .nci bölüme ait bulu
nan tahsisat hakkındadır.. Heyeti celilenizden 
ve arkadaşlardan istirhamım bu bölümde söz 
alan bütün arkadaşların konuşma hakkı mah
fuz bulunmak şartiyle tümü üzerinde, konuşul
ması ve işin bıı suretle sürat kesbetmesidir. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok 
'muhterem arkadaşlar; müzakere e'ttiğffi'iz (mev
zu, her iş gibi, Büyük Meclisin bir mevzuudur. 
Fakat bundan fazla bilhassa Büyük Meclisin bir 
'mevzuudur. Bunu tamamen takdir ederek hu
zurunuza çıkmış 'bulunuyorum. 

'Bütçe Komisyonunda Hüklümet' bu mevzu 
hakkında noktai nazarını söylemiştir. Bu nok
ta! nazarın Yüksek Meclise tekrarında zaruret 
hissetmekteyiz. 

Teklif; Devlet dairelerinden [biriıMe evrakın 
yığılmış olması dolayısiyle 'bu yığıntıyı izale 
maksadına matuf bir meblâğı, 'muvakkat bir 
tmüddet için _ tahsis- teklifidir. Tahsis edilecek 
meiblâğ, çalışmakta (bulunan memurlara muri-
zaJm mesai karşılığı verilecektir. Bu 'hâdiseyi 
böylece teslıit eder etmez bir prensip meselesi
nin tâ ortasına düşmüş bulunuyoruz : Devlet 
dairesi yalnız Sayıştay değildir. (Bakanlıkları 
vardır, müdürlükleri vardır. (Bravo sesleri, 
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şiddetli alkışlar). Mütalâalarımızı serdederken, 
her çeşit'hissi ve nazari 'düşüncelerden uzak ka- ' 
larak arzediyorıım. Bu teklif kabul edilince 
bütün bıi; devair memurları ellerindeki yığıntı
ları meşru; göstermek imkânını bulacaklar dır. 
(Bravo,sesleri). •• • • • • • 

Buriııri yanı başında vazifesi çok mühim olan 
mahkemelerimiz yığıntı içinde bunalmaktadır. 
Onlar da aynı hakkı talep edeceklerdir. 

Sonra arkadaşlar; bir arkadaşımızın bu mev
zuu mütalâa ederken, dediği gibi; «Hükümetler 
murakabeden kaçar, ımurakabenin daha iyi ya
pılması için (bunu kabul etmelidir, Hattâ bunu 
kalbul ettiğimiz dakikadan itibaren Türkiye 'de 
yeni bir devir açılacaktır;»' şeklindeki bir mü
talâanın hiç yeri yoktur. Mevzu doğrudan doğ
ruya Devlet hayatının işlemesinde bir prensip 
•mevzundur ;•' yoksa nazari ve hissi bir mevzu 
değildir. Mesela ben sorayım aziz arkadaşımın 
Hükümetinizin murakabeden kaçtığı ve mura
kabenin ibu yüzden geciktiği hakkındaki misal
leri nelerdir?'• - " ( . ,.. 

FETHİ ÇEEİKBAŞ -((Burdur) — Hükümet
ler 'dedim. ' •• ' • ' -

SAMET AĞ-AÖĞLU (Devamla) -—Hükü
metler meyanmda ibizim Hükümetimiz de var
dır. Tekrar ediyorum, misal vermek icabeder. 
Bilâkis memlekette, çok şükür, Allaha hamdü 
sena ederim ki, millî murakabe ve teşriî mura
kabe en ideal şekillerinden birisini bulmuştur 
arkadaşlar. (Alkışlar). O halde mevzuu bu ya
nı açtan, bu tepeden uzaklaştıralıın. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, haklı olarak 
'Büyük Meclis der ki. Devlet ıslahatını düşündü
ğünüz zaıman (bugünkü altı 'buçuk saatlik mesai
yi nasıl buluyorsunuz'? Acaba az mı, çok mu? 
(Az sesleri). (Kâfi 'değil sesleri). 

Yine soruyorum, bugünkü mesai zaman ve 
şakli kâfi midir? (Değil sesleri) Ben şahsi tec
rübelerimi arzedeyim arkadaşlar, Türkiye'de 
sistem bozukluğu dolayısiyle memurun vasati 
çalışma saati, mübalâğaya kaçmamış olmak için 
arzedeyim, 3 saati geçmez. Buna mukabil bir 
kısım memurlar korkunç bir yük altındadırlar. 
Bunun hesabını yapmak çok kolaydır. Sizi sık
mazsam , buK hesabı yapayım : Sabahleyin saat 
9 da işe başlamak iktiza eder, 9,5 a kadar tole
ransı vardır. 12 de dağılacak olan dairede her 
kes saat 11,5 ta hazırlığa başlar bir saati böy
lece gitti. İ,5 ta başlıyacak mesai için ancak 
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memurlar saat 2 de masalarının başında olur
lar. 4,-5 ta gitmek hazırlığı başlar, böylece de 
iki saat gider, yazı tashihleri, tabiî ihtiyaçlar, 
nasılsın arkadaş diye selâm vermeleri bunun 
içinde hesap ederseniz, cesaretle iddia edebili
rim ki, çalışma üç saati geçmez. Fakat tekrar 
ediyorum, bu bir sistem neticesidir ve bir kısım 
memurlar da büyük yük altındadır. 

Muhterem arkadaşlar, o halde bir sistem me
selesi karşısındayız. Devletimizin Sayıştay dai
resinde evrak neden yığıldı, bu tetkik edilmiş mi
dir? Biz diyoruz ki bu, bir sistem bozukluğu
dur. Eğer memur noksanı hâdisesi ise, bunun 
ispatı lâzımgelir. Eğer bu, bir memur noksanı 
hâdisesi ise her devlet dairesi aynı neticeyi me
mur noksanına bağlamakta haklı olurlar. 

Sonra Seyfi Oran arkadaşımız 17 senelik tec
rübesiyle demişlerdir ki, memurlarımız yorulmuş
lardır. Yorulmuş olan memura para vermek ru
hi bir şevk yaratır. Ama ilmî olarak, rasyonel 
çalışmada dinlenmek bu şekilde ele alınmış. 

Şu kısacık, mâruzâtımla meselenin muhtelif 
cephelerden tetkiki icabettim göstermiş bulunu
yor. Sözlerime nihayet verirken tekrar ediyorum, 
bu hususta karar verirken bu işte, vicdanınızda 
bir arkadaşımızın söylediği şekilde bir endişe
nin katiyen bulunmadığına kaani olarak vere
ceksiniz. Hükümetiniz düşüncesini murakabe
den kaçmak için serdetmiyor, size karşı mesul 
bulunduğu için söylüyor arkadaşlar. (Soldan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
• BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar, parlmanter sistemle çalışan mem
leketlerde bâzı teamüller vardırki, bu tea
müller gereğince muayyen mesleleri görü- . 
şürken Hükümet, o mevzua ait görüşünü 
ifade etmez. (Bravo sesleri) Bu mesele onlardan 
biridir, arkadaşlar. Bu itibarla Muhterem Başba
kan Yardımcısı arkadaşımızın tamamen Meclise 
taallûk eden bir meselede, bundan evvel kabul 
buyurduğunuz bütçelerde hiç konuşmadıktan 
sonra bu mevzuda söz almasını cidden parlman
ter sisteme uygun bir şekil olarak bendeniz ka
bul edemiyorum. (Bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, mesele gayet basittir: Tür
kiye Büyük Millet Meclisi namına ona niyabe-
ten kabul buyurduğunuz bütçeyi murakabe ede
cek bir müessesenin iyi çalışıp çalışmaması me-
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selesi mevzuııbahistir, .mesele o kadar basittir. 
Ve bu müessesenin çalışması hedefinin de ne ol
duğu Anayasanın 99 ncu maddesiyle tesbit edil-
tüiştir. 

Şimdi biz, 1947 den beri geçen bütçelerin bu 
.madde hilâfına Yüksek Meclisin tetkikma sunul-
iîtamasmin hesabını kimden soracağız arkadaş
lar?. Kimdir bunun sahibi?.. Bütçe Komisyonu 
Anayasanın bu hükmüne uygun olarak yüksek 
murakabeyi sağlıyabilmek için bir yıla mahsus 
olmak üzere bir tahsisat teklifi yapmıştır. O da 
zannedildiği gibi oı ada çalışan arkadaşların üc
retleri karşılığı olarak, değildir, bir kısmı ücret 
karşılığı, bir kısmı da gece mesaisi yapacak 
olan bu müessesenin elektrik sarfiyatı, büro* gi
derleri, demirbaş, makine ve saire satınalınması-
na matuftur. Bu itibarla, müterakim işler ban-
kalarda^bile munzam mesai ile tasfiye edilebi
lirken Başbakan Yardımcısmının, aynı usulün 
burada ceryan. etmıyerek işin Devletin çalışma
sındaki umumi prensiplerin ıslahına bu vesile 
ile terkedilmesi lüzumunu ileri sürmesi, bende
nizi çok üzmüştür. 1,5 senedenberi memurların 
mesai saati içinde çalışıp çalışmadığını mura
kabe eden ve memurlarla birçok bakımlardan 
yakın alâkası* bulıınan bir arkadaşın bu mev
zuda-bir hâdise çıkarması cidden şaşılacak şey
dir. (Bravo sesleri) 

Buyuruyorlar; efendim memur mu kifayet
sizdir, memur kadrosu mu azdır! İnsafınıza sı
ğınarak . arzediyorum. 1934 de 815 muhasibin 
işine bakarken 1951 de 2331 muhasibin işine 
bakmak mecburiyetinde bırakılan bir müessese 
nasıl çalışabilir arkadaşlar?. (Gürültüler.) 

Efendim, muhterem eski Sayıştay Başkanı 
ifade etti, dinlediniz. 16 yıldır bir kadro teşki
lâtını çıkaramamıştır. Niçin çıkaramamıştır 
arzettim. Arkadaşlar, tekrar ediyorum, hâzin 
bir hakikattir, Türkiye'de değil, dünyanın her 
tarafında hükümetler mümkün olduğu kadar 
hareket serbestisi içinde çalışmak, murakaba-
dan uzak bulunmak isterler. Bu, tabiîdir. Her han- | 
gi bir kimse Hükümetin içine girse böyle yapar. 
Bu, insan tabiatinin. insan yaradılışının bir 
icabıdır., i Bütün bu realiteleri "bertaraf eder
sek elbette bütün milletin sahibi olduğu 9 ncu 
Büyük Millet Meclisinin tesis etmiş olduğu mu- • 
rakabeyi küçümseyen bir arkadaş yoktur. Bunu 
kini ifade etti? : : 

Bir milletvekili o halde? 
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..'.' ,;,BÜTÇE İK0MÎSYONü:,BAŞK^NVEKİJiî 
^FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) -~ Mükerrep 
bey, buraya çıkıp konuşunuz. Oturduğunuz yel
den müdahale etmemenizi, Riyasetin de müda-

' hale ettirmemesini rica ederim. ^ "Ş; 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) -~:-Size 

ben bir şey söylemedim. Ağzımı bile açmadım. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BÜTÇE KO

MİSYONU BAŞKANVEKİLİ FETEfî ÇELİK
BAŞ (Devamla) — Susunuz, lütfen'; susunuz1! 
(Gürültüler) ;• 

BAŞKAN — Fethi "bey, Riyaset vazifesini 
bilir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) —Arkadaş
lar bilhassa şahsıma ait olarak söyliyeceğim^: 
Bendeniz burada yüksek Meclisin murakabesi
ni temin maksadiyle konuşurken, •: Mükerreri 
bey muttasıl müdahale etmekten geri kalma
maktadır. - <• 

BAŞKAN — Fethi, bey, mevzu üzerinde ko
nuşunuz. Şahsiyete girmiyelim. ; 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) -~ Evet, ko
nuşacağım. ;; 

Muhterem arkadaşlar, kadro getirsin diyen
lere bilhassa söylemek istiyorum : Geçenlerde 
Temyizin çalışmasına ait meselelerde iki daire
yi derhal bir ay içinde kuruverdik. Çünkü tem
yizin sahibi olan ve bize hesap vermek, mecburi
yetinde olan bir Hükümet yardır*'".Diyor kî, 
Temyizde işler teraküm etmiştir. Nedir b|t? 
Hemen bir kanun tasarısı sevkediliyor, bu kanılı 
tasarısı bir ayda kabul ediliyor. Fakat yük
sek Meclisin kendine niyabeten bütçeyi mür$fc-
kabe eden bir müessese 16 senedir $rr teşkilât 
kanunu çıkaramıyor. Müsaade ederseniz müda-
hale katiyen yerinde değildir. Bütçet Komisyo
nunuz yüksek Meclisin malî murakabede göster
diği titizliği müşahede ederek ve buldan ilham 
alarak, mürabesinin müessiriyetini ?; biraz dalîa 

"artırmak;; maksadiyle, böyle bir teklif yapmış
tır. Kabul veya ret muhterem heyetinize aittir 
arkadaşlar. (Alkışlar) C°. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMI3T AĞA-
OĞLU (Manisa). — Bir nokta üzerinde huzrunu-
za çıkmış bulunuyorum. Deminki mütalâalarımı
zı tekrar etmiyeceğim, onları arzetmiş bulunu
yorum. ..••_ • >";;; ' t',-

Fethi Çelikbaş arkadaştmıs? Hükümet konu
şamaz tezine hemen her yerde saplanmış gözük> 
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mektedir. Soruyorum, kendilerine, Hükümet na- I 
sil konuşamaz? Bu mevzuda ise bilhassa konu
şur, (Bravo sesleri) Hükümetiniz huzurunuza çı
kıp diyor ki; B. Meclis kararını verirken bu 
kararın diğer, Devlet dairelerinde bulunan me
murlara yapacağı tesirini de göz önünde bulun-

:: durması lâzımdır. Hükümetiniz bunu söyle-
. mekle vazifesini yapmıştır. Eğer huzurunuza ı 

çıkmasaydım , öyle zannediyorum ki, Yüksek 
Meclisimizce Sayıştay memurlarına bu fazla öde
nekler teklifi , kabul edildiği takdirde, elde ede
bilecekleri, yahut haiz bulunacakları şu farklı 
mevki karşısında diğer daireler ve. bizzat sizler: 
«Ey. Hükümet, senin mesuliyet ve idaren altın
daki memurlar nasıl' bir vaziyete gelirler mü
talâanı söyle!» demek mevkiinde kalacaktınız. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra tek
rar ^Yüksek Heyetinize, konuştuğumuz mevzuun 
hakikaten murakabe mevzuu, teşriî murakabe, 
millî murakabe mevzuu ile alâkasının uzak ol
duğunu atfetmeye mecburum. Anayasamız, İç
tüzüğümüz Türkiye Büyük Millet Meclisinin mu
rakabesine ait usulleri tamamiyle tesbit etmiştir. 
Sayıştayın geciktirme sebeplerini, yığıntı sebep
lerini hükümetlerin murakabeyi geciktirme ar
zularına bağlama ihtimali elbette ve cihetteki 
Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin idaresinde 
en uzak bir ihtimal haline gelmiş bulunmaktadır. 

ö halde tekrar ediyorum, meseleyi, Hükümeti 
murakabe vazifesinde hissiyatımızı okşamak 
suretiyle halletmek yolunda ispat etmekten
se, arzettiğim; şekilde köşe başlarını ele alarak, 
bunlara cevap vermek suretiyle bizi ikna etme
leri icabeder.1 Onun dışında konuşmak siyasi olur. 
yüzde yüz siyasi olur. Ben teknik konuştum ve 
bu teknik noktai nazarında Hükümet ısrar et
mektedir. Ama karar Yüksek Meclisinizindir. 
Huzurunuzda tekrar ediyorum, çıkışımın sebebi 
Hükümetin niçin konuşmak mecbriyetinde bu
lunduğunu şarahatla bir daha ifade etmek için
dir. (Soldan alkışlar) 

IBÜTÇE; KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar; kıemurlara günlük mesâileri haricin
de ücret vermek yeni (bir mesele değildir. 
Biraz evvel- Meclisin Bütçesini kabul buyurdu-
ituz. ..Meclis Bütçesinde dahi mesai haricinde ça-
lışanlara ücret verileceğine dair bir tahsisat var-
dır, ve aı*ze1rtîğim gibi geçen yıl memurlara ve 
müstahdemine verilen ikramiye kaldırıldığı hal- J 
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de, bâzı umumi hizmetlerin aksayacağı m'ülâlıa-
zasiyle, Bütçe Kanununa 'bir hıa'dde konmuş ve 
ikramiyelerin verilmesi ımümkün kılınmıştır. Bu 
durumlar karşısında yepyeni bir mesele ile çık
mış gibi konuşmuş olmak, 'bendeniz ifade1 ede
yim ki, teknik (bir mesele üzerinde-durmak mâ
nasını ifade etmez. Eğer Muhterem Başbakan 
Yardımcısı benim arzettiğim ve 'geçen yıl ka
bul buyurduğunuz bir (madde ile huzurunuza 
gelecek .mülhak (bütçelerde yer alan bir nokta. 
üzerinde durmuş olsalardı, Meclisin, biraz evvel 
kabul buyurduğunuz bu neviden bir tahsisatı 
olmadığını ifade etmiş olsalardı o zaman, haki
katen bendeniz tekrar huzurunuzu işgal etmiye-
cektim. Devletin bâzı dairelerinde aynı tahsi
satı kabul edip sadece Meclise niyabetle vazife 
gören bir müessesede bunu kabul etmemek ha
kikaten'yerinde olmasa gerek. Bu itibarla, faz
la lıuzürunuzu işfgal etımiyeceğilm, şunu tebarüz 
ettirmek isterim ki, iki yıl içerisinde getirilmesi 

; lâznmıgelen bir hesabı katî kanun tasarısının beş 
senede getirilmesi usulünün ününe geçilirse, 
Dokuzuncu Meclisiniz Ibu müddeti iki yıla indir
diği zaman, ısrar ediyorum arkadaşlar, bu mem
leketin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır.. 
(Alkışlar). 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; 

'Sayıştayın Cumhuriyet devrindeki teşekkü
lü tarihinden bugüne kadar 'görmüş olduğu hiz
met, maalesef kanunen kendisine tahmil edilmiş 
olan murakabe vazifesini lıakkiyle ifaya mukte
dir olamadığını ispat.eden bir hakikattir. 

(Büyük Millet Meclisi namına 'akçalı, işlerin 
murakabesini tetlkika memur olan bu müessese
nin yapması lâzımgelen hizmetin ihmallerle do
lu olduğunu ispat eden en canlı vesika, yıllar
dan beri tetkiki ikmal edilmiyen muamelelerin1 

Sayıştayda muazzam bir yekûn teşkil.etmesidir. 
Devlet hesaplarının tetkiki'yle ve kanuna uy

gunluklarını murakabe ile «mükellef bulunan bu 
«müesseseden beklediğimiz hizmetin hakkiyle 
ifa edilmemiş olmasından doğan Hazine zarar
ları maalesef (büyük yekûnlar tutmaktadır. 

Murakaibe vazifesinin beklenildiği' değer' ve 
derecede ifasına muktedir olabilmesi için ıbu 
müesseseye verilen ehemmiyete mukabil alman. 
randımanın çok zayıf olmasının yegâne sebebi, 
şahsi kanaatime göre bu müessesenin bizatihi 
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bünyesinde meşhut olan.sakatlık, betaet, ve ata- ' 
letten mütevellit bir illettir. j 

Bu müddeamm en bariz misalleri ise yukar- ! 

da larzettiğim müterakim evrakla beraber şimdi- I 
ye kadar yani beş senelik Hesabı katilerin hâlâ 
intaç, .edilerek Meclisimize intikal ettirilememiş 
olmasıdır .. 

Halbuki murakabeden kasdolunacak gaye, 
her hangi bir muamelenin vaktinde tetkike tâbi 
tutulup tetkik. muamelesi yine vaktinde ikmal 
edilerek Büyük Meclisin tasdikma arzedilmesiyle 
tahakkuk edecek keyfiyettir. 

Sayıştay ise kendisino tevdi edilen muhtelif 
hesap muamelelerini yılları içinde tetkik ve in
taca tâbi tutmaya muktedir olamıyarak mütema
diyen öbür senelere devretmek suretiyle işini, 
altından çıkılmaz bir ağırlığa intikal ettirmiştir. 

Bunun böyle oluşunun bence, biricik illeti 
bu müessesede vazife his ve aşkmm her telkinin 
üstünde tutmamasından doğan bir keyfiyettir. 
Bu müessesede çalışanlar eğer uhdelerine tevdi 
edilmiş olan vazifeyi daha çok bir nefs ve feda
kârlık feragati içinde başarmaya gayret etmiş 
olsalardı, öyle zannediyorum ki bugün hepimi
zin teessürle şikâyetçisi bulunduğumuz bu hal 
meydana gelmez, işler birikmez, vaktinde intaç 
edilmiyen muamelelerden doğan zararlar husul 
bulmazdı. 

Müterakim işlerin tesviye ve tasfiyesi yolun
da zaman, zaman bu kürsüden vâki olan ikaz ve 
tenkitlere karşı müessesenin biricik müdafaa si
lâhı daima (ne yapalım kadrolar dardır, kadro 
darlığı yüzünden vaktinde iş yapılamıyor) ceva
bı olmuştu?. 

Muhterem arkadaşlar: 
Bugün Sayıştay'ın kadrosunda dört yüz elli

yi mütecaviz memur vardır. Eğer bu müessese 
uhdesine tevdi edilen işin süratle; ve selâmetle 
ifasına kendisini .feragatle vakfetmek suretiyle 
çalışmaya koyulmuş olsaydı, öyle zannederim 
kiı işler bu kadar toplanmamış, kanun hüküm
leri "ihmal ve teahhüre- uğramamış bulunacaktı. 

Binaenaleyh her şeyden evvel bu müessese
nin bünye ve ruhunda hâkim olan betaeti, lâ-
kaydiyi izale lâzımdır. 

Bendenizin dermeyan etmiş olduğum bu mü
essif vakıa, yalnız benim değil birçok arkadaşla
rın ruhunda yer tutmuş bir kanaattir. Binaen
aleyh bu müesseseyi daha enerjik ve verimli, faal 
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bir hale getirebilmek için mevcut teşkilât kadro
sunun tezyidinden ziyade bu müessesede çalışan
ların vazife: aşklarını takviye etmek lâzımdır. 

Yıllardan beri tetkik ve intaç edilmiyerek 
toplanmış bulunan dosyaların süratle tesviye ve 
tasfiyesi için istenilen kadro eğer bu illeti .teda
viye safi olacak bir çare ise eklenen tahsisatı 
derhal vermekte tereddüt göstermemeliyiz. 

Lâkin ben öyle zannediyorum ki Bütçe Ko
misyonunun eklemiş olduğu 480 bin liralık mun
zam tahsisatla ayni memurlar eski fasit, dairenin 
içinde dönüp dolaşacak ve binnetice yine matlup 
hâsıl olmıyaeaktıî. 

Bu itibarla Bütçe Komisyonunca ilâveten ve
rilmiş olan 477 nci bölümdeki tahsisatın kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim. Bu hususa dair 
Yüksek Başkanlığa bir de önerge takdim edi
yorum.. 

Muhterem arkadaşlar: 
Kendi işlerini, yani kanunla kendilerine tah

mil olunan işleri zamanında yapmamış olanlara 
sonradan teraküm-eden bu işleri mesai saatleri 
dışında tamamlamak maksadiyle fazla mesai üc
reti adiyle bir para' ödemek doğru değildir. Ve 
kötü bir emsal teşkil eder. 3656 sayılı Barem 
Kanununun 22 nci maddesi (Kanunun kendisine 
tahmil etmediği bir işi niesai saatleri dışında 
yapanlara) Bakanlar Kurulu karariyle bir üc
ret; verilmesini kabul etmiştir. 

Sayıştay mensuplarına verilmek ' istenilen 
para kanunla kendilerine tahmil edilmiş fakat 
zamanında yapmamış oldukları işleri sonradan 
yapmak için kendilerine bir. para vermek bu 
bakımdan mevcut bir kanun hükmüne de aykırı 
düşmektedir. 

Bütçeyo konulacak ödeneklerle bu gibi üc
retler ödemek prensip bakımından da doğru 
değildir. Bu gibi özlük hakların muhakkak 
surette müstakil bir kanuna istinat etmesi za
ruridir. 

Bütçe Komisyonu bu zarureti kendisi de ya
kından hissetmiş vb şeklen olsun bunu temin 
düşüncesiyle Bütçe Kanunu tasarısına bir hü
küm koymak suretiyle tediyeyi nevama.bir ka
nun hükmüne istinat eder şekle sokmak iste
mişti?. 

Halbuki bu gibi hükümler Bütçe Kanununda 
yer alamaz. Zira memurların istihkaklarına ta
allûk eder. Bu gibi teklif ve hükümlerin müs-
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takil kanun halinde, teklif ve kabul edilmeleri I 
ieabeder. . • 

Sebebi de bu tekliflerin Meclisin alâkalı ko
misyonlarından geçmesi ve oralarda mevcut di
ğer hükümlerle münasebet ve ahenginin ve umu
mi mevzuatımızla yapacağı tearuzun esaslı şe
kilde tetkikma imkân verilmesi zaruretidir. 

Halbuki hükmün Bütçe Kanununa konulması 
bu imkânı bertaraf eder. Bu doğru değildir. 

. Sayıştay memurları işlerini vaktinde yapma- I 
mışlar şimdi bize düşen vazife onlara yapmadık
ları işleri tamamlamak için kendilerine maaşla
rından başka bir para vermek değil, bilâkis 
yapmıyanları muahaze etmektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sıtkı Be; 
yefendi. • 

SITKI ATANÇ .(Tokad) — Peki efendim, 
söyliyeceklerim az kalmıştı, burada kesiyorum. 

BAŞKAN — Efendim tümü üzerindeki mü
zakerenin kifayeti hakkında verilmiş bir takrir 
vardır. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Başka 
söz istiyen yoksa komisyon adma konuşacağım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Fethi Çelikbaş 
konuştu. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — O da ko
misyonun, sözcüsüdür, konuşabilir. 

BAŞKAN — Buyurun konuşun. 
• MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Biz de 
söz almıştık. 

BAŞKAN —- Efendim, bu mevzu üzerinde 
Namık Gedik", Tarık Gürerk, Abbas Gigin, Arif I 
Kalıpsızoğlu, Necip Bilge ve Mükerrem Sarol 
da söz almışlardır. Fakat arada kifayeti müza
kere takriri vardır. Şimdi müsaade buyurun da 
komisyon konuşsun efendim. | 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bana 
tereihan söz vermeniz lâzım, şahsıma sataşıl-
mıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Çok muhterem ar
kadaşlarım; konuşmak için tesbit edilmiş olan 
on dakikanın belki yarısı kadar sürmiyecek bir -
konuşma yapacağım. (Sen sözcüsün sesleri) 
Konuşmalar sırasında ileri sürülen lüzumun 
kabul edilmemesi için mesnet ittihaz edilen, 
misal olacak olan keyfiyet bugün P. T. T. de, 
Gümrükto ve Emekli Sandığında mevcuttur. ! 
Fakat buna mukabil olan esas 'bunların kanuni I 
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I oldukları, kanuni (mesnetlere istinat ettikleridir. 

Bütçe Kanununda, yer almış olan bir maddenin 
aynı maksadı temin edecek ve bu yolda öne sü
rülecek olan talepleri önleyici bil* mesnet oldu
ğu (keyfiyeti* üzerinde durmıyacağım. Malûmu
nuz olan bir keyfiyettir ki, millî iradeyi tem
sil etmek, bunun icaplarını istimal edip yerine 
getirmek üzere muayyen devrelerde yenilenen 
seçimler için milyonlar sarfedilmektedir. Yine 
dun devam eden konuşmalar sırasında, birçok 
arkadaşlarımız tarafından tekrar edilmiş, dün
yaca müşterek ve malûm olan bir halkikat var
dır ki, 'Büyük Millet Meclislerinin ana vazife
lerinden (birisi ide millet namına bütçe yapıp 
onu tatbik etmesi ve onun tatbikatını muraka
be etmesidir. ISebebi vücudumuz olan, vazife za
manında ifa edilmem esi âdet hükmüne girmiş 
bulunan ve maalesef bizim bir kısım arkadaşla-' 
rımız tarafından da bugün im haliyle müdafaa 
edilme imkânını kazanan bir vazifenin ifası sade
dinde sizi temsilen en büyük dikkat ve teyakkuz 
ve hissiyatınıza tercüman olduğumuza kaaniiz. 
Bu murakabe vazifesinin 'kanun çerçevesi içinde 
tesbit ve tahakkuk ettirilmesi vazifesiyle de mü
kellef olan Bütçe Komisyonunuz, Devlet içeri
sindeki bütJün çalışmaları da şüphesiz göz önün
de tutmaktadır. Komisyonunuz (bütün bu büt
çenin, bu hizmetlerin asıl sahibi olan B. M. M. 
nin, Anayasa hükümlerine rağmen ihmal edil
miş olan bu murakabe vazifesini yerine getir-

• mesi için sizden, 'bir seneye maihsus olmak üze
re 400 küsur bin liralık istiyor. '(Bravo sesleri). 
(Vermeyiz sesleri). (Alkışlar,'''gürültüler). 

Çok sayın arkadaşlarım, hakikaten bugün, 
hasta olmama rağmen ve konuşmamam doktor 
tarafından tavsiye edilmiş olduğu kaide, sarf-

| ettiğiniz bu heyecanlı mesai karşısında, birta
kım hak ve hakikat ifade etmiyen ve* yanlış hü
kümlere mesnet teşkil edecek olan bâzı sözleri 
cevaplandırmak üzere, sizin bize tevdi ettiğiniz 
vazifeyi namuskârane bir şekilde yapmak için 
(huzurunuza çıktım. (Bravo sesleri, sürekli al
kışlar). 

MEHMET DAİM SÜALP <(Siird) — Usule 
dair söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlarım, usule dair bir konuşma yapa-
! cağım. 
1 Esasen söz sırası bana gelmişti. Fakat kifa-
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yet takriri kabul edilir, endişesi ile bu usul me
selesini ..daha'evvel söylemek istedim. 

Sayın arkadaşlarım,' bu teklif 3656 sayılı Ba
rem Kanununun 22 nci maddesini tadil etmek
tedir. Ana kanun hangi komisyönlarda'n geç
mişse, tadil teklifinin de'aynı komisyonlardan 
geçmesi icabeder. Bütçe Komisyonu pratik bir 
yol tutmuştur. Fakat bu yolun hukuki bakım
dan müdlafaası gayrikabildir. Bu itibarla bu tü
zük meselesini arzetmekle vazifemi yapmış olu
yorum. Kifayet takriri aleyhinde de söz iste
mekteyim. Esas hakkındaki konuşamamı kifayet 
takriri reddedildikten sonra arzedeceğim. 

BAŞKAN — Efendim • Divanın kanaatine 
göre henüz bu mevzua sıra gelmemiştir. Bu mev
zu 477 hci bölümde müzakere edilecektir. Bina
enaleyh l)iı mevzuda söz alan arkadaşların SÖK 
hakları mahfuzdur. Binaenaleyh şimdi Sayıştay 
Bütçesinm tümü hakkında müzakere cereyan 
etmektedir. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın, Mükerrem Sa-
rorun şahsını istihdaf ederek konuşmaları se
bebiyle, Mükerrem Sarol arkadaşımız şahısla
rına tariz edildiğini iddia ediyorlar. Binaen
aleyh kendilerine söz veriyorum. (Hayır sesleri, 
sataşma yok sesleri), (Gürültüler) 

Efendim Riyaset bu kanaattedir, çok rica 
ederim, Riyasete müdahale edilemez. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Sevgili 
arkadaşlar, ilmine, geniş kültürüne, vakarına 
inandığım ve kendisini örnek bir arkadaş addet
tiğim Fehmi Çelikbaş arkadaşımın durup du
rurken, nasırına basılmış bir insan gibi : «Mü
kerrem Sarol; konuşmaya hakkın yoktur» deme
sine hayretler içerisinde kaldım. Benim şahsi 
kanaatim ne olursa olur, ama hiç ağzımı açma
mışken ve hiçbir sebep yokken beni işaret ede-
*rek, bu mikrofondan, adeta beni afişe eder gibi, 
teşhir eder gibi, ismimi zikretmesine karşı hay
ret ve teessürümü kaydetmek için huzurunuza 
Çikdım. Fethi Çelikbaş arkadaşım asla unutma
malıdır ki, bu Meclisin bütün muhterem âzası 
enaz kendileri kadar saygılı ve milletvekili me
suliyetini bilir ve takdir ederler. Bunu arzetmek 
için kürsüye çikdım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
şu halde bir yanlışlık oldu. Kendi ifadeleriyle 
müdahalede bulunmadıklarını söylediklerine gö
re ben yanlış gördüğümden dolayı üzüldüm. 
özür diliyorum, (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayıştay Bütçesinin tümüne ait 

müzakerenin kifayeti hakkında verilmiş iki 
önerge vardır. Onları okutuyorum. 

Başkanlığa 
Sayıştay ek öcleneği hakkındaki görüşmeler 

kâfidir, oya konulmasını teklif, ederim. 
Gazianteb 
Ali Ocak 

Başkanlığa 
Sayıştay Bütçesi üzerindeki görüşmeler kâ

fidir. Oya konulmasını teklif ederim. 
Gazianteb 
Ali Ocak 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Tümü üzerindeki müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. Bölümlere ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Bölümle
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
201 Aylıklar 1 631 401 

BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 60 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 48 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 93 061 
BAŞKAN —Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 3 000 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —~ Arkadaşlar; Divan takip ede
miyor, heyetten sükûnet rica ederim. 

m 
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B, 
301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

Büro giderleri • 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler:.. Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 

Lira 
52 721 

32 200 

12 500 

7 000 

6 000 

5 000 

2 700 

"AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlarım; iktidarımızın bir türlü hal
line muvaffak olamadığı bir dâvanın başında 
bulunuyoruz. Bu dâvaya geçen sene Bütçesi 
konuşulurken, clkonulmuş ve fakat ekseriyetin 
temayülü hilâfına olarak evvelce bâzı dairele
rin taşıt giderleri kabul edilmiş olduğu için 
böyle bir karardan vazgeçilmiş ve olduğu gibi 
devam ettirilmiştir. 

Şimdi meselenin başında bulunuyoruz. Bir 
prensip kararı . almak mecburiyetindeyiz. Taşıt 
giderleri, bütçemizde milyonlarca liraya baliğ 
olmaktadır. Bilhassa Sayıştay, Danıştay gibi 
müesseselerde hiçbir suretle otomobile ihtiyaç, 
zaruret ve lüzum olmadığı halde, Hazinenin 
binlerce lirasını sarfa devam etmeleri, Meclisin 
hakikaten üzerinde hassasiyetle ve dikkatle 
durması gereken bir mesele olmalıdır.. 

Arkadaşlar, Meclis namına hesapların, mu
hakemesini yapan Sayıştay, ve onun , başkanı
na 2-3 bin lirayı çok gören hasis bir hisle bu
raya çıkmadım. Bu millet bir buçuk milyara 
yakın bir parayı âmme hizmetleri için öderken 
Sayıştay Başkanına da bu parayı verir. Ben 
daha ziyade işin başlangıcında bir prensip ka
rarı alınması için bu dâvayı ortaya atmak lü

zum ve zaruretini hissettim. 
Arakadaşlar, alacağımız prensip kararı şu

dur : Biz çeşitli ihtiyaçlarımıza para bulamaz
ken makamlara otomobilleri bir âmme hizme
tinin icabı olarak mı vereceğiz, yoksa makamı iş
gal eden zatın şahsiyetine ve sıfatına bir lü
tuf ve bir atıfet olarak mı vereceğiz? Dâva bu
dur, alacağımız perensip bunun üzerinde ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz Türkiye'nin 
hakiki çehresini bilen insanlarız. Memleketimiz
de yüzde 82 ekseriyeti teşkil ederi köylülerin 
yüzde 80 i içtikleri çorbaya yağ bulamamakta
dır. Şehirlerimizdeki fakir halkımızın da fe
ci durumu meydandadır. Bu hakikatler göz ö-
nünde dururken lüks otomobillerde sefa sürül
mesine gönlümüz rıza gösteremez. (Gürültüler) 
Bizim mmtakamız, böyledir. Belki bölgelerde. 
değişiklikler arzedcr. Netice itibariyle memleke
timiz zaruret içindedir. Bu gibi müesseselerin 
taşıt giderlerine para verirken her halde bu 
gibi husuları düşünmeye ve buna milletin taka-, 
ti olup olmadığını iyice hesap etmeye mecburuz. 

Ben, Danıştay, Sayıştay, Yargıtaya tahsis 
edilmiş olan otomobillerin kötüye kullanıldığı
na şahit olmadım. Bunu burada bilhassa kayde
derim. Ama bundan sonra gelecek bütçelerde 
taşıt vasıtaları ve tahsisatları vardır, onlar da 
buraya gelecek, belki de geçeceklerdir. İşte on
lar üzerinde şahit olduğumuz suiistimali önle
mek için şimdiden karar almak zaruretindeyiz. 
Bu dâvanın üzerinde şimdiden hassasiyetle dur
mak ve bunu bir prensibe bağlamak lâzımdır. 
önleyemediğimiz suiistimalleri tahsisatlarını 
kesmek suretiyle kısa yoldan halletmiş olaca
ğız. 

Arkadaşlarım, 3827 sayılı Kanunun birinci 
maddesine göre Sayıştay Başkanının emrine oto
mobil verilmektedir. Fakat bu demek değildir 
ki, mutlaka otomobiline binlerce lira tahsisat 
koymaya mecburuz. Bütçe formüllerine göre bir 
lira koymak suretiyle kanunun emrini de yeri
ne getirmiş oluruz. Bu hususta bir önerge veri
yorum. Takdir yüksek Meclisindir. 

ABBAS GÎGİN (Çoruh) — Fakir bir millet 
olduğumuz muhakkak. Bütçe açığımızı kapa
mak çarelerini aradığımız şu sırada hâlâ lüks 
ve ihtişamdan kaçınamadığımızı müşahede et
mek ise daha başka çeşitte fakirlik. Fazla me
mur kadrolarının tenkisi hususunda ciddî bir 
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zaruret duymuş olan Devlet, bütçesini istihlâk ı 
eyliyen otomobil saltanatından vazgeçmiyeeek : 
zaıflar göstermesi ancak ve cidden üzüntüdür» 

Abdürrahman Boyacıgiller bu konuda 85 I 
milyon liralık dövizimizin harice akıtılmış oldu
ğunu heyeti aliyeniz bilgisine arzederken ara- | 
nızda bulunmakla sizin teessür ve hayretinizi I 
ben de yaşadım. Bu cidden azîm dövizi, impara
torluk akarlariyle beslenen bir bütçe ödemiyor 
arkadaşlar.. Bunu, Devlet Hazinesine bu topra
ğın fakir köylüsü temin etmiş bulunuyor. Na
sıl büyük güçlükler pahasına kazanılmış ve top
lanarak Hazine geliri olmuş bulunduğunu hepi
mizin bildiğimiz bu paranın makam arabası 
masraflarına sarfedilmesini müsamaha edemeyiz. 

isveç Kiralı bisikletle dolaşıyor. Dairesine 
ve evine bununla gidip geliyor. Bu büyük insan, 
kral olarak vasıtasını bu kadar sadelikte inti
hap etmişken daire başkanlıklarının ve emsali
nin bu asıl levhadan ibret almalarını istemek 
vo lüksten başka bir şey olmıyan araba sevda
sından vazgeçmelerini beklemek elbetteki hak
kımız olmaktadır. I 

Kel başa şimşir taraktan başka bir ifadesi 
olmıyan bu tablonun vicdanlarımızı sızlatan 
manzarasından iktidarımız Hükümeti olarak 
bizi kurtarmalarını rica ediyorum. Demokrasi
yi bihakkin yaşatalım. Bunun için de tezatlar 
memleketi olmaktan kurtulmaklığımız lâzım. 
Çok yerde ve bilhassa Şarkta ve seçim bölgem 
bulunan Çoruh'ta halk ayağına çarık ve çapula 
dahi giyecek maddi imkânsızlıkları yaşarken 
merkezi hükümetle vilâyetlerimiz makamlarının 
(pakard saltanatları) tahammülü gayrikabil, 
eza olmaktadır. 

Seçim propagandalarımızı yaparken o gün 
de bunları ele almış ve acı acı tenkid etmiştik. 
îş başına getirildiğimizde bu hovarda meşrep
likten milleti kurtaracağımız va'dinde bulunmuş
tuk. İki yıl geçti ve biz hâlâ bunları yapacağız. 

Sabunsuz yaşıyan haftada iki kilo mısırdan 
mahrum yaşatılmak talihsizliğine ancak bir se
ne önce son verilmiş olan yarı aç ve yarı çıplak 
vatandaşlarımızın çektikleri mahrumiyetler rağ-
mma devam ettirilen bu miras yedi çılgınlık 
hazin olduğu kadar korkunçtur da. Bu ehem
miyetli mevzuda Hükümetten lâyik basiret gös
termesini bilhassa bekliyoruz. 

BAŞKAN — îzzet Akçal. I 
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ÎZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, ge

çen sene yine Ahmet Başıbüyük arkadaşımız büt
çe konuşmaları esnasında bu mevzu üzerinde 
bana söz almak imkânını vermiş idiler. Kanaa
time göre bu mevzuun konuşulması Bütçe Ka
nunu ile alâkalı değildir. Muhasebei Umumiye 
Kanununa göre hizmetin karşılığının mutlaka 
bütçeyo geçmesi lâzımdır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir lira. 
ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Hizmete ki

fayet edecek meblâğı koyacaksınız. Muhasebei 
Umumiye Kanunu böyle. Siz başka türlü düşüne
bilirsiniz. Fakat arzettiğim gibi kanun böyle. Böy
le olunca kanunen bunun konuşulması, yeri neresi
dir diye düşünmek lâzımdır. Elbetteki yeri bu
rası değildir, Nakil Vasıtaları Kanununun heye
te geldiğinde onun üzerinde konuşmak gerekir. 

Bu kanun ise Meclise gelmiş bulunmaktadır. 
Maliye Komisyonunda Nakil Vasıtaları Kanunu 
tasarısı uzun uzadıya konuşuldu, sonra İçişleri 
Komisyonu istedi, İçişleri Komisyonuna verdik. 
Bendeniz bu tasarının en kısa bir zamanda Yük
sek Meclisin huzuruna geleceğine kani bulun
maktayım. O zaman uzun uzadıya konuşulabilir. 
Fakat bugün otomobili muattal bırakmak, yani 
garajda harabiye terketmek için benzin ücretini, 
masrafını çıkartacak, bir lira olarak koyacağız. 
öyle zannediyorum ki geçen sene Meclisimizin 
izhar ettiği kanaat bu teklifin reddi yolunda 
idi. Teklif bilhassa Muhasebei Umumiye Kanu-
nnnuna aykırıdır, reddini teklif ederim. Mâru
zâtım bıı kadardır. 

BAŞKAN — Agâh Erozan. 
AÖÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; bu mevzuda geçen seneki bütçe müza
keresinde de konuştuğumu hatırlıyorum. Saym 
Ahmet Başıbüyük arkadaşım, otomobil saltana-
tiyle otomobile hakkı olan makamlar üzerinde 
esaslı bir şekilde durmaktadır. Evet, saltanatın 
aleyhindeyiz. Fakat Devlet haysiyet ve şerefi ba
kımından bâzı makamların protokol icabı olarak 
otomobile binmeleri ve kendi makamlarına oto
mobil tahsis edilmesi lüzumludur. (Doğru ses
leri) Sayıştay, Danıştay, Yargıtay Başkam gibi 
makamlardan otomobili almak hususundaki ka
rarınızın, şahsi kanaatıma göreı cömert Türk 
milletince kabul edileceğini asla tasavvur etmi
yorum. Ben o kanaatteyim ki bugün bu üç ma
kama verilen otomobil... (Gürültüler) Sayıştay 
Başkanına verilen otomobil evinden dairesine 
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gitmesi gelmesi için değildir; Bunun mânâsı da
ha büyüktür. Arkadaşlar bu bakımdan Sayıştay 
Başkanına otomobil verilmesi lüzumludur, şart
tır. Yüksek Heyetiniz her zaman bunu takdir 
etmiştir; bugün de edecektir arkadaşlar. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Ömer Bilen buyurun. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Efendim, dilleri

mize destan olaraktan içtimai adaletten bahse
deriz. Madem ki, biz sultanları, saltanatları yık
tık (Brava yaşa sesleri), medem ki, biz Haneda
nı Ali Osman saltanatını devirdik, şimdi başka 
saltanatlara mı hizmet edeceğiz? 

Madem ki, demokrasi vardır, demokraside.. 
(Alkışlar) bir köylü ile bir reisicumhurun farkının 
olmaması lâzımdır. Demokrasi demek o vakit 
tahakkuk etmiş olur. (Alkışlar) 

Bilirsiniz, cihana örnek olan Hazreti Ömer çı
rılçıplak gezerdi. Bir sefir geldi görüşmeye, Ha
lifeniz nerede diye sordu. «Bilmem,-Halife şu 
semte gitti» dediler. Sefir, «Ama ben memuren 
geldim, görüşeceğim» dedi. Halifeyi buldular, 
kolunu yastık yapmış, kumun üzerinde dalgın 
yatıyor.. Uyandırdılar.. Vazifesini bildirdi 
ve dediki, «Ya Ömer, adilte feteminte. Adalet 
ettin de emin oldun. Bu ıssız çölde huzur ve ra-
rahatla yatıyorsun.» 

. Biz medeni milletlerle iş birliği yapıyoruz. 
Hayatta onlardan örnek alıyoruz, onlardan ör
nek alalım. Yorganımıza göre ayağımızı uzata
lım. Millet muhtaçtır, zavallıdır. Bana deyorlar 
ki, «Diyanet Reisine ne dersin? Ya onun da 
arabası giderse.» Hocafendi yürüye yürüye ca
miye gelsin. Millet onu daha iyi sever. Bunun 
içindir- ki, hakikaten halk arasında imtiyaz şai
besi olan her şeyden vazgeçelim. Adalet bunu 
âmirdir. Bu millet hakikaten on parasının yer
siz olarak sarf edilmemesini ister. Bu millet za
vallıdır, gece gündüz çalışır birçok mahrumiyet
ler içindedir. Biz şu kadar, veriyoruz da şunu 
esirgeyemeyiz. Evet veririz, binler veririz,. mil
yonlar veririz; lâkin lüzumundan fazla kimseye 
bu milletin beş kuruşunu vermeye hakkımız 
yoktur. (Bravo sesleri) Biz huzuru hakta da I 
mesulüz, huzuru millette de mesulüz. Onun için 
doğrudan doğruya bu saltanata son vermek ye
rinde olur,, adalet olur. • • • , . -

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. • 
'AHMET BAŞIBÜYÜK . (Çorımn) — Efen- > 

di'm, sabrınızı suiistimal etmiyeceğim; küçük \ 
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' bir noktayı işaret etmek için huzurunuza çık

tını. Bu otomobiller emre verilmiştir, hizmete 
değil. Hususi bir otomobil, ne şekilde kullanı
lıyorsa bunlar da aynı şekilde kullanılır. Bina
enaleyh hududu hiçbir suretle tâyin edilemiye'n 
Ibilhassa emrine otomobil verilen şeylerin artık 
sona ermesi lâzımdır. 

Bendeniz, bakanlar müstesna olmak üzere, 
onun haricinde kalanlara verilen bütün taşıt va
sıtalarının kaldırılmasını teklif ediyorum. (Al
kışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ABİDİN PO-
TUOĞLU (Eskişehir.) — Muhterem arkadaşlar, 
mevzuu dağıttık zannediyorum. Biz burada 
otomobil kanunu mu müzakere ediyoruz, yok
sa tahsisat meselesini mi? 

Taşıt kanunları komisyonlardadır. Elbette 
bu kanun geldiği zaman hepimiz mütalâa ve fi
kirlerimizi' beyan edeceğiz. Şimdi bu daireye 
tahsisat verelim mi, vermiyelim onu konuşu
yoruz. Diğer taraftan Sayıştay Başkanına ait 
otomdbil bir kanunla konmuştur. Bu itibarla 
biz bunun icabı olan tahsisatı koymakla mükel
lefiz. Eğer komisyonun koyduğu 3 700 liralık 
tahsisatı fazla görüyorsanız teklif yaparsınız. 
Bu mevzuda arzım bundan ibarettir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, Nakil Vasıtaları Kanunu ha
len mer'idir. Bunu tadil etmek istiyen bâzı ar
kadaşlar Taşıt Kanunu teklifinde bulunmuşlar 
ve bu kanun bizim komisyonumuzda görüşül
müştür. İşittiğime göre Maliye ve İçişleri ko
misyonlarında da görüşülmüş ve müzakeresi bit
miştir. Biz o kanunu müzakere ederken kimle
re emre otomobil, kimlere hizmete otomobil ve
rilmesi lâzım geldiği üzerinde durduk. Bâzı 
makamlara emir otomobili, bâzi makamlara da 
hizmet otomobili verilmiştir. O teklifi yapan ar
kadaşlar Sayıştay, Danıştay, Diyanet İşleri baş
kanlığı ve buna mümasil bâzı makamlar üze
rinde durarak emre otomobil vermenin lüzumlu' 
olmadığını, hizmete ve makama, Verilmemesi 
lâzımgeldiği fikrini ileri sürdüler,, 'ariz ve amik 
'görüşüldü ve kararlara bağlandı. Mademki ha- ' 
len Nakil Vasıtaları Kanunu mer'idir ve bu 
Nakil Vasıtaları Kanunu ile Sayıştay Başkanı
na bir otomobil tahsis edilmektedir, o halde 
bu kanun tadil veya ilga edilinceye kadar oto- ' 
mobilden'bu makamın istifade etmesi lâzımdır; 

1 kanuni bir haktır. Bu itibarla biz bu madde-
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deki ödeneği bir liraya indirelim 'diyen arkadaş
lara şunu sorarım; mademki hukuk devletiyiz,v 

hukuk ve kanunlarımız bu makama bu otomo
bili kabul etmi§ olduğuna göre kanun değişti-
rilinceye kadar bu makamın otomobilden mah
rum edilmesi hukukla, kanunla kabili telif mi
dir, değil midir? 

Maruzatım bundan ibarettir, 
BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Başkanlığı 309 bölümdeki 1 500 lira 

taşıt giderleri ile 1 200 lira onarma giderlerinin 
kaldırılarak yerlerine birer lira konmasının reye 
arzı, 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; komis
yonca da izah edildiği gibi, bu bir kanun mev
zuudur. Fakat tahsisatın tenzili bahis mevzuu 
olduğu için bunu reyinize arzedeceğim. 

önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... öner
ge reddedilmiştir. 

309 ncu bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. 
451 

476 

477 

Yayın giderleri 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski sene hesaplarının gerek
tirdiği giderler 

Lira 
2 750 

3 500 

480 000 

NAMIK OEDÎK (Aydm) — Çok muhterem 
arkadaşlar; Sayıştay bütçesinin tümü üzerindeki 
konuşmalar sırasında, bu 477 nci bölüme ait 
arkadaşlarımızın çok kıymetli fikirlerini dinledik. 
Bu teklif Bütçe Komisyonu tarafından tekabbül 
edilmiş ve müdafaası burada Bütçe Komisyonu 
sözcüleri tarafından yapılmıştır. 

Gerçi ihtiyacı belirten Sayıştay Başkanlığı
dır ve Sayıştaym uzun yıllardan beri birikmiş 
işlerinin ikmali hususunda böyle bir ihtiyacın 
belirdiği de hepimizce kabul edilmektedir; yal
nız her şeyden evvel teklif edilen tedbirin dâ
vayı halle kâfi gelip gelmiyeceğini düşünmek 
icabedcr. Sayın Seyfi Oran'm, Başkanı bulun
duğu devre içinde Sayıştay'da çalışmakta olan 
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personelin ne kadar ağır bir yük yüklendiği, 
hattâ bunlardan bir kısmının mecburi çalışma 
neticesinde hastalanarak, tecennün ederek bimar-
haneye sevkedildiği hazin hakikatini burada 
açıkladılar. ••' 

Muhterem arkadaşlar teklif, yeniden bir per
sonel kadrosunun ilâvesini istihdaf etmemekte
dir. Bu kadar ağır yük altında, hastanelere sev-
kedilmelerini icabettiren yük altında bulunan 
memurları para kuvvetiyle çalıştırmak acaba bun
ların yeniden hastalanmalarını intaç edecek bir 
tedbir olarak düşünülemez mi? Bu işin hallini 

, hiç şüphe yok ki, bütçeyi murakabe ile vazifeli 
olan Yüksek Meclis çok arzu eder. Ancak burada 
Necip Bilge arkadaşımızın ifade ettiği şekilde 
bir kadro ile gelmenin mümkün olmadığını, çün
kü kurulması icabeden kadronun portesi hak
kında henüz Sayıştay Başkanının bir fikri bu
lunmadığı anlaşılmaktadır. Bendeniz de koridor
daki konuşmaları sırasında bunları dinlemiş bu
lunmaktayım. 

Arkadaşlar, dâvanın böylo palyatif tedbirler
le halli mümkün değildir. 480 bin lira gibi malî 
portesi olan bir işte Bütçe Komisyonunun se-
mahasinı övmek mi yoksa bunun üzerinde dü
şünmek mi icabeder? (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bunun nasıl bir netice ve şekil alacağını arka
daşlarım izah ve ifade ettiler. Memurların para 
teşvikiyle çalışması değil vazife ve mesuliyet 
hissiyle çalıştırılması yoluna gitmemiz lâzımdır. 
(Bravo sesleri) Bir teşkilât olarak kendisine ve
rilmiş vazifeyi ifa ile mükellef bir müesseseye 
o işi yaptırmak için yeni bir tahsisat vermeye 
lüzum yoktur. Kaldı ki Büyük Millet Meclisi çı
kardığı bütün kanunların tatbikim nasıl kont
rol etmekte ise şu bütçesinin tatbikatını da öy-
leco kontrol ve murakabede aynı hassasiyeti 
gösterir. Şimdi bu esbabı mucibe ile Sayıştay 
için gelinmektedir, yarm binlerce vatandaşın 
haklarının biriktirildiği Yargıtay ve Danıştayin 
da aynı mucip sebeple gelmesine kim mâni ola
caktır. O zaman da aynı tesamuhu aynı zihni
yetle o müesseselere de göstermek mecburiye
tinde kalacağımız tabiîdir. 

Arkadaşlar, ben bir Teşkilât Kanununun 
Meclise getirilmesini hiç de güç bulmuyorum. 
Hele vazifeye geldiği zamandan beri onu sürat
le ıslah edebilmek'için esaslı bir tedbir almayı 
düşünen bir arkadaş bu müessesenin başında: bu
lundukça, gayret etsinler, memurları teşvik et-
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sinler, kendileri 'çalışsınlar, icabederse Teşkilât 
Kanunu getirsinler. Yüksek Meclis bunu hassa
siyetle kabul edecektir. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar;'ben bu teklifin bu şekilde yük
sek huzurlunuza intikal etmesinin kanuni olma
dığını ar^fljeceğim. Şöyle ki, bu kabîl teklifler 
müstâkil bir kanun mevzuu olmalıdır. Müstekil 
teklifler normal komisyonlardan geçer ve diğer 
kanunlarla tezat teşkil etmemesi onlarla ahenk
li ve insicamlı olması için etraflı şekilde tetki-
ka tâbi tutularak ihtiyaca cevap veren hakiki 
bir kanun şeklini alır. Halbuki, burada Bütçe 
Kanununda bir madde halinde yüksek huzuru
nuza getirilmiştir. Kimin tarafından gelmiştir, 
hangi komisyonlardan geçmiştir? Kanun teklifi 
Bütçe Komisyonu tarafından gelmiş ve Bütçe 
Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 

RAFET AKSOY (Ordu) — Bu kanun değil? 
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Bu, 

kanun tasarısının bir maddesi olduğuna göre, 
kabul edildiği takdirde bir kanun olacak demek
tir. Kanun teklifleri ya Hükümet tarafından 

, veyahut milletvekilleri tarafından yapılır, nor
mal komisyonlardan geçer. 

Demin usuli konuşmamda arzettiğim gibi, bu 
• kanun, Barem Kanununun bir hükmünü tadil 
etmektedir. Bu itibarla bunun normal komisyon
lardan geçmesi zaruridir. 

Bir sözcü arkadaşımız, dediler ki; Meclis malı 
olan bu müessese üzerinde hassasiyet göstere
lim, diğerlerinden farklı bir muamele yapalım. 
Bendeniz bunun tamamen aleyhindeyim. Meclis 
malı sayılan bir müesseseyi diğer müesseselerden 
tefrik etmek doğru değildir. 

Muhterem bir arkadaşımız, işlerin orada te
raküm ettiğini ve çok çalışması dolayısiyle bir 
arkadaşın tecennün ettiğini misal olarak söyle
diler. Bize teklif edilen şekilde deniyor ki, «Kad
roda bir değişiklik yoktur, işler çok teraküm 
etmiştir, bu işleri ücret mukabilinde yorgun düş
müş arkadaşlara gördüreceğiz.» Yani para ile o 
arkadaşların hepsini tecennün ettireceğiz demek 
istiyorlar. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar , 16 senedir bir kadro 
kanunu olmadığım ileri sürdüler. Eğer bu Mec
listen o teklifler geçirilmedi ise elbette bunda 
bir sebep vardır. Şayet bu sebep (Meclis takdir 
hakkını iyi kullanmadığı için bu kadro çıkarıl-
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madı) şeklinde kabul edilecek ise buna esef et
memek elde değildir. Mademki, ihtiyaçlar mev
cuttur. ve bu teraküm eden işlerin bir an evvel 
bitmesi bir zarurettir; o halde bunları hallüfasl 
için yeni bir kadro ile Yüksek Meclis huzuruna 
çıkarlarsa elbette ki, Meclis bunu hüsnü niyetle 
ve evleviyetle kabul edecektir. Bu itibarla nor
mal bir yol dururken bu kabîl pratik yollara 
baş vurmak ve kanunlar manzumesi içerisinde 
bir tezada sebebiyet vermek bence terviç edile
cek bir fikir ve kanaat olamaz. Bu itibarla gerek 
İçtüzük bakımından, gerek zaruretler bakımın
dan bu maddenin kabul edilmemesi reyindeyim. 
Bu şekilde tezahür edecek reylerinize intizar 
etmekle hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, tümü üzerinde konuşurken kanaatle
rimi arzetmiştim. Yalnız Çelikbaş arkadaşımız 
geçen sene de bu mevzuda. tahsisat konurken 
benim nerede olduğumu sordular. Müzakere-

. lerde bulunmadığımı buradan ifade edeyim. 
Bulunsaydım o gün de bugünkü fikrimi müda
faa ederdim. Ben prensibi üzerinde duruyorum. 
Maliye Vekâletindcki umum müdürlerin bir kıs
mı sınıf arkadaşım olması itibariyle yakından 
biliyorum, bu Mecliste de Maliye Vekâletinden 
gelmiş birçok umum müdürler, maliye müfet
tişleri vardır, onlar benden daha iyi bilirler 
ki, bugün Maliye Vekâletindcki mesai akşam 
8 e 9 a kadardır; Cumartesi de akşama kadar
dır. Bu şekilde çalışan memurların hakkını ver
medikçe, Sayıştay memurlarına bunu bahşet
menin hiçbir zaman doğru olamıyacağı kanaa
tindeyim. Eğer iş çıkarma dâvasında ehliyeti 
ileriye sürüyor ve Demokrat Parti devrinde az 
i memur, öz memur, bol para sistemine gitmek 
ve terfihi sağlamak istiyorsak bunun dar fa-
;kat seçkin bir kadro ile pek alâ mümkün ola
cağı kanaatini taşıyorum. 
\ Muhterem arkadaşlar, kıymetli oylarmizla 
bugün bu müessesenin başına getirdiğiniz genç 
arkadaştan şu kürsüden, rica ediyorum. Sayış-
taym çalışkan memurlarının maziden kalmış 
ve birikmiş bütün işleri başlarındaki enerjik 
amirleriyle beraber, biraz fedakârane bir mesai 
ile, uzun vadeli dahi olsa, bitireceklerine ina
nıyorum. Fakat bu prensip bozulduğu takdir
de, bundan evvel konuşan arkadaşlarımın ifade 

j ettikleri gibi, Danıştaydan ve diğer müessese-
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Zerden aynı tempo ve aynı kanaatle yüksek het I 
yetinize bu yolda teklifler gelecek ve biz bu 
teklifleri elimizi vicdanımıza koyduğumuz za
man "kabul etmek mecburiyetinde kalacağız. Bi
naenaleyh prensip noktasında ısrar ediyorum, 
bölümün kaldırılmasını yüksek heyetinizden ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 
KÂZIM AKAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Bütçe Kanununun tümü üzerinde ko
nuşurken temas ettiğim bir noktaya sayın Baş
bakan yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun da temas 
edişi beni söz almaya şevketti. Mevkii ve du
rumu müsait olmadığı için memurun bugün
kü Devlet devairindeki faaliyetini izaha imkân 
bulamıyan sayın Samet Ağaoğlu'nun bu doğru 
ve hakikaten mühim olan noktaya yaptıkları I 
temasa. bendeniz de biraz ilâve yapacağım. Me
mur dediler, saat 9 da gelir, 9 buçuğa kadar I 
sohbet edilir, bir buçukta gelir, yine sohbet baş
lar ve ikiye kadar devam eder. 

Hayır arkadaşlar, 14 Mayıs inkılâbından son- I 
ra milletvekili olan arkadaşlarımızın her gün 
namütenahi iş peşinde koştukları hepinizce I 
malûmdur. Elimize aldığımız listede telefon 
başına geçtiğimiz zaman saat 9 buçuk, on buçuk; I 
memur yerinde yok; müsteşar yok, muavini yok, 
umum müdür yok, muavini yoktur, öğleden. 
sonra iki buçuk, üç, hattâ üç buçuğa kadar bu
lamadığımız vâki. Sayın Başbakan yardımcısı- I 
nm bu güzel temasları karşısında bir temenni 
yaptıktan sonra sözlerime devam etmeme müsa
ade buyurun. 

Hâdise böyle olduğu halde acaba Başbakan- I 
lık Hükümet, bu durum karşısında altı buçuk 
saatlik Devlet mesaisini üç saate indiren memur- \ 
lar hakkında ne düşünüyor? Kendileri bunu bu 
derece itiraf ettikten sonra bir temenni olarak 
rica edijrorum ki,- kısa bir zaman zarfında lüt
fen bunu hal buyursunlar. 

Hakikaten dâvanın mahiyeti ve teşhis konu
lacak noktası buradadır arkadaşlar. Sayıştay 
Başkanlığının bu yıl 480.bin lira gibi büyük bir 
parayı iş çıkarmak kasdiyle bizden istediğini 
görüyoruz. Memleketin her tarafında büyük 
mahrumiyetler geçirildiği, hattâ yakın vilâyet
lerde 50 bin lirayı alabilmek için büyük sıkın
tılar çektiğimiz şu devrede bâzı memurları ter
fih maksadından başka birşey olmıyan ve onla
rı sadece munzam mesai ile terfih maksadına | 
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matuf bulunan şu hareketin teklifinde dahi bir 
usulsüzlük vardır. ' Bundan malî takatimizin 
ehemmiyetini idrak etmemek gibi bir mâna çı
karmak yerinde olur. Böyle bir teklif Bütçe 
Kanunu tasarısında 480 bin lira olarak ve bir
kaç makine v. s. alınacağı perdesi altında ya
pılmış bulunmaktadır. Bu, memurlarını hakika
ten bu sahada, bir sene için dahi olsa, tatminkâr 
bir paraya kavuşturmak yolunda atılan bir 
adımdır ki, Yüksek Meclisçe tasvip edilmeme
lidir, Bilhassa Devlet müessesatmda mukayese
ye ve uzun tahlillere tâbi tutacak olursak geç 
vakitlere kadar çalışan ve hakikaten Sayıştay-
dan daha fzala bir mesai yapan, birçok müesse
selere de aynı hakkı vermemiz lâzımğelir. Ben 
buna Yargıtaydan bir misal vermek istiyorum. 
Yargıtay hakikaten öyle anlar geçirmiştir ki, dai
rede birkaç bili evrak birikmiş, kalmıştır. Mün-
tehayı meratibi adlî dediğimiz Yargıtayda, bir 
hakkın ihkakmm mümkün olduğu zamanlarda, 
bu dairenin başında bulunan dinamik ve çalış
kan başkanlar rasyonel bir çalışma sayesinde bu 
binlerce evrakı kısa bir zamanda sıfıra intikal 
ettirmişler ve karara bağlamışlar ve bu suretle 
de günü gününe evrak çıkarmaya muvaffak ol
muşlardır. 

Biz Sayıştaym Sayın Başkanına daha dün . 
reylerimizi emniyetle verdik. Kendileri hiç ol
mazsa ilk senelerinde güzel bir mesai numune
si vererek bu işleri sıfıra indirme yolunu tutsa-
lardı daha çok hizmet etmiş olurlardı. Bu ba
kımdan ben, bütün Sayıştay memurlarını bu su
retle terfih yoluna gitmelerini esefle kaydetme
den geçemiyeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
KEMAL ÖZOOBAN (Afyon KarahTsar) — 

Efendim, 'karşılıklı iki tezi müdafaa eden arka
daşları dinledik. Bir bakıma her iki tarafı da, 
Nasreddiıı Hoca gibi, haklı görmek mümkün. 
Fakat ortada bir dâva, bir hasta var arkadaş: 
lar, ortada Anayasanın 99 neu maddesi var. 
Bir hukuk Devleti' olarak Anayasa çerçevesi dâ
hilinde Devlet işleTİni yürütmek' zorundayız. 
Dünkü devirle mukayese kabul etmez ioir du
rumdayız. Şu halde 99 ncu madde gereğince 
hesabı katilerin 2 sene zarfında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi huzuruna gelmesi ve neticelendi-
riimesi lâzımdır. Bunun haricinde ihmal veya 
her Kangî bir sebeple iş geriye kalmış olursa 
millete karşı mesul Sayıştay değil, onun ıbaşm-
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da bulunan ve murakıp vaziyetinde olan sizler 
ve bizleriz. Şu halde bugün bu derde* bir çare 
bulmak zaruretindeyiz. Bir taraftan arkadaş
lar gayet haklı olarak diyorlar ki, 1947 yılı he
sabına bakılmamıştır, henüz 1946 yılı Hesabı 
katisi eldedir. Daha 1947 yılındaki, altı sene 
evvelki hesaplar elimize geçmişse bunun vebali 
günahı eski iktidarla birlikte siz ve fbize ait ola
caktır. Şu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri olarak elbette hepimiz bu derde bir ça
re bulmayı düşüneceğiz. Bütçe Komisyonunda
ki arkadaşlar düşünmüşler, taşınmışlar, mevzuu-
bahis kadroda, eski kadronun çalışma saaati dı
şında bir çalışma sistemi kurarak hiç olmazsa 
iki üç senelik kısmını 'tasfiye ötme imkânını 
bulmuşlardır. Bunun aksi tezi müdafaa eden 
Sayın Samet Ağaoğlu arkadaşımız ve onun fik
rinde olanlar 'bu derde çare 'bulacak başka bir 
deva versinler. Bunu veremediklerine göre, bu
gün Bütçe Komisyonunda bulunmuş olan şu 
şeklin kabulünden başka1 çaremiz kalmamak
tadır. 

Samet Ağaoğlu diyorlar ki, aynı kadro ile 
memur bu işleri bitirebilir, fakat memur 6;5 
saat yerine 3 - 4 saat çalışır ihmal eder. Ben 
hiçbir zaman bir Hükümet sözcüsü arkadaşımız
dan; bugün Devlet işlerini görmekte olan me
murların günde 6,5 "saat yerine 4 saat çalıştık
ları itirafını duymak istemezdim. Bu acı vazi
yeti bugün de devam ettiriyorsak ağlamaktan 
başka çaremiz kalmamaktadır. Fakat ben tah
min ediyorum ki, memurlar kül halinde ihmal 
ve teseyyübe sapmış değildir. Eğer memurla
rın bir kısmı aynı zihniyette ve alâkasızlıkta de^ 
vam ediyorlarsa bunun çaresini bulmak Hükü
metin vazifesidir. Memurlar teseyyübe, ihmale 
sapmışlarsa Hükümet kendi sahasında bunları 
kontrol etmek suretiyle randımanlı çalışmaları
nı elbette temin ederler. Fakat Anayasanın 99 
ncu maddesi gereğince, birikmiş olan işleri bir 
an evvel bitirip iki seneye indirmemiz ve bu 
suretle murakabe vazifemizi görmemiz lâzımdır. 

Hepiniz tarihi hatırlarsınız; işte İngiltere, 
işte Fransa! Onların siyasi tarihlerini tetkik 
ederseniz göreceksiniz, hükümdarla, milletler iş
te bunun için mücadele etmiştir. Bütçeyi ben 
yapacağım, bütçeyi ben murakabe edeceğim, 
hem de zamanında murakabe edeceğim diye 
kavgalar olmuştur, kanlar dökülmüştür, taçlar 
ve hükümetler bu yüzden yıkılmıştır. 
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Ağaoğlu'nun kendilerinden rica ediyorum; 

böyle bir fikir ileri sürmesin/ bu derde yeni, ye
ni çareler arasın. Aksi halde Samet Ağaoğlu ar
kadaşımızın fikirleri asla şayanı kabul değildir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK GÜ-
RERK (İzmir) '— Muhterem arkadaşlar, zanne
derim ki mesele hiç de, bir kanun meselesi de
ğildir. Bir senelik tahsisat bir senelik Bütçe Ka
nununda yer alabilir ve emsali de mevcuttur. 
Meseleyi bu zaviyeden görmek bendenizce ha
talıdır. Mesele, Meclis namına murakabeye me
mur bir heyet, şimdiye kadar neden olmuşsa ol
muş, bizi bu murakabeyi geriletecek bir durum 
karşısında bırakmıştır. Bundan evvelki hükü
metlerin ihtiyar ettiği hattı hareketi misal al
mak doğru değildir. Tek parti rejiminin hükü
metleri, Meclise iradelerini tescil ettirmişlerdir. 

Mesele şudur: Arkadaşlarımızın tebarüz et
tirdikleri gibi, millî murakabeyi sektedar ede-

: cek bir durumu süratle tashih ve izale etmek 
bizim vazifemizdir. 

Şimdi ortada bellibaşlı olarak şu iki tez kar
şılaşmaktadır: 

Deniliyor ki, «bu terakümün, bu teehhürün 
izalesi için bir kadro kanuniyle gelinsin.» Büt
çe Komisyonu da diyor ki «Bu teraküm munta
zam bir mesai ile izale edilebilir. Nitekim ban
kalar meselelerini böylece hallederler.» Hakika
ten hepiniz biliyorsunuz ki, sene sonlarında ban
kaların iş hacımları 3-4 misli artar. Bilançola
rını zamanında yetiştireceklerdir, müşterilerine 
hesabı katilerini zamanında vereceklerdir, bu se
beple memurlarına gece mesaileri tatbik ederler 
ve bundan dolayı da, Çalışma Komisyonu söz
cüsünün söyledikleri gibi, mutlaka hasta olmaz
lar, belki de bu mesai bâzı noktalardan kendi
lerinin sıhhatlerini koruyabilir, koruduğu da 
vâkıdır. 

Eğer Sayıştayın işleri muntazam olarak is
tikbaldeki senelere de sirayet edecek derecede 
artmakta ise bir munzam kadro kanunu getir
meleri ve meselenin o tarzda derpiş ve mütalâa 
edilmesi yerinde olurdu. Mesele bu değildir. Bi
zim itimat reylerimizle müessesenin başına ge
çen ve öteden beri bulunduğu müesseselerde 
hakikaten rasyonel mesai ile nazarı dikkatimi
zi celbeden arkadaşımız bize savunduğu tezlerle 
itimat telkin etmiş, ikna etmiş ve biz de bu yo
lu muvafık görmüşüzdür. 
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Şimdi benim arz ve teklifim şudur; keMi-;j | 

sini evvelâ dinliydim, Sayıştayı ne halde bul-! 
du, ne yapmak istiyor, bunu anlıyalım. Asıl \ 
işin sahibi ve bize karşı mesul olan kendisidir. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Siz dinlemedi
niz mi?.. 

BÜTÇE K. ADINA TARIK GÜRERK (De
v a m l a ) — Arzettim, biz dinledik; ikna etti ve 
biz teklifini kabul ettik. Komisyon namına ya
pılan beyanatın sizleri tatmin etmiş olduğunu 
görmediğimiz için bunu teklif ediyorum. Kendi
sini dinlemekte hiçbir mahzur yoktur, bilâkis 
fayda vardır. Hükümetlerin kitaba geçmiş bir 
vakıa olarak bu meselelerde murakabe isteme
dikleri bir vakıadır ama Demokrat Part i Hü
kümetlerinin î>u mevzuda menfi bir durum al-
mıyaeağı gayet tabiîdir. Kıymetli Çelikbaş ar
kadaşımızla kıymetli Samet Ağaoğlu arkadaşı
mızın bu meselede karşılaşmaları bir anlaşma-
mazlıktan tevellüt etmiştir. Yoksa aksini dü- I 
şünmek hatalıdır. Rica ediyorum, teklifimi tek
rar ediyorum, Sayıştay Başkanını dinliydim. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

BAŞKAN -~ Başbakan Yardımcısı, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar; Kemal özçoban arka- I 
daşımıza bana huzurunuzda bir tavzih yapmak 
fırsatını verdiğinden teşekkür ederim. 

Demin mütalâalarımızı arzederken memurla- I 
rımızm mesai saatleri hakkında söylediğim söz
lerin bir iltibasa mahal verebileceğini gördüğüm 
için söz almış bulunuyorum. Şimdi zabıtlardaki 
ifademi bir daha tekrar etmekte fayda bulu
yorum: 

Mesai sistemimiz iyi midir, kötü müdür? Bu
nu soralım kendi kendimize dedim. Devlet me
murlarının 6,5 saat yerine 3 saatten fazla çalış
madıkları hesap edilebilir dedim. Bunun yanıba-
şmda derhal ilâve edeyim ki, bu sözlerimi teyid 
ve tasrih bakımından, zabta aynen şu cümle 
geçti: Bu, bir sistemin neticesidir, bir sistem 
bozukluğu karşısındayız. Yoksa memurlarımızın 
büyük kısmının vazifelerini görmekte ihtiyari 
bir ihmalleri olduğunu kasdetmedim. 

Tekrar ediyorum; sistem bozukluğu karşısın
dayız, ve bu bir sistemin neticesidir. Bunu tek
rar ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN —•' Efendim, müsaade buyurun, 
filvaki kifayeti müzakere takriri vardır. Fakat | 
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Hükümetten sonra bir milletvekiline söz verece
ğim. • . . . ' • • • ' . ' . - . 

Necip Bilge buyurun. 
N E C Î P B İ L G E (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; Bütçe Kanununa Sayıştay için böyle 
bir tahsisat konulmasının millî murakabe, ile il
gili olmadığı beyan edildi. Halbuki hepiniz tak
dir edersiniz ki böyle bir. tahsisatın konulmasını 
istemekteki maksadımız millî murakabeyi Ana
yasanın, taârif ettiği çerçeve dâhilinde tam bir 
hale getirmektedir. Biz Kesinhesap kanunlarını 
altı sene sonra burada tetkik edip tasvip etmek 
mevkiinde bulunursak millî murakabeyi tam bir 
şekilde yapmış olduğumuzu nasıl ifade edebiliriz. 

Sayıştay bütçesine konulan ve Sayıştay Baş
kanlığı tarafından bir sene zarfında bu birikmiş 
evrakın ortadan kaldırılması maksadiyle konul
duğu söylenen bu tahsisatı kabul ettiğimiz tak
dirde gelecek seneden itibaren Kesinhesap' ka
nunlarının artık Anayasanın tarif etmiş olduğu 
müddet içinde Sayıştaydan istemek hakkımız 
olacaktır. Böyle bir tahsisatı koymadığımız tak- ' 
dirde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Kesinhesap kanunları aynı teehhürle gele
cektir. Diğer bir arkadaşımız Bütçe Kanununa 
22 nci maddenin konmasının hukuka ve kanun
lara aykırı olduğunu söylediler. Kanaatimce bu 
doğru değildir. İçtüzüğün 130 ncu maddesini 
müsaadenizle okuyacağım : «Bütçe Kanununa 
yahut bağlantılarına hükmü bir yılı aşan mad
deler konamaz.» Bütçe Kanununa Sayıştay için 
480 bin lira vermek maksadiyle konmuş olan 22 
nci maddenin hükmü sadece bir senelik oldu
ğuna göre, İçtüzüğe aykırı olamaz. Fakat far-
zedelim ki ; böyle bir hüküm koymak İçtüzüğe 
ve diğer kanunlara aykırı olsun; o zaman şöy
le bir mukayese yapmak icabeder : Anayasanın 
100 ncü maddesi mi yoksa başka kanunların bir 
maddesi mi bizi daha fazla bağlamak icabeder?. 
Malûmunuz olduğu üzere kanunlar arasında 
bir silselei meratip kabul edilir. Evvelâ Anaya
sa hükümleri öne alınır; Anyasa hükmü yerine 
getirildikten sonra diğer kanunların hükümleri 
nazarı dikkate alınabilir. Bugünkü vaziyette 
Anayasanın hükmü yerine gelmemektedir. Bu 
hükmün yerine gelebilmesi içindir ki, bu tahsi
sat ortaya konmuş bulunmaktadır. (Kâfi sesle
ri) Müsaade buyurun; Sayın Başbakan Yardımcısı 
bir sistemin neticesi olarak memurların günde üç 
saat çalışmakta olduklarını söyledi. Acaba kendi-
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leri/nasıl bir-1 sistem getireceklerdir :ki, saat. do- ı 
Kuzda gelmesi lazımgelen bir memur 9'frdavgeK 
diği zaman < kendisine şu veya bu hükmü tatbik 
etmek suretiyle bunun cezasını çektirecektir.. 
Şimdiki hükümler buna müsait değil midir?. 

Vaktiyle bir arkadaşım bir sözlü soru vere
rek, mesai saatinde vazifeleri başında buluhmı-
yan memurların vaktinde vazifelerine gelmeleri
ni temin için Hükümetin ne düşündüğünü sor
muş ve bu durumdan şikâyet etmişti. O zaman 
Sayın Başbakan Yardımcısı, bize delil versin, 
umumi mahiyette konuşmasın demişlerdi. Ken
disi şimdi memurların'üç saat çalıştığını söyle
mek suretiyle bu delili vermiş bulnuyorlar ve 
evvelce vâki beyanatlarını tekzip etmiş oluyor- I 
lar. Bunu ben veya dışardan bir kimse söylemiş 
olsa idi haklı olabilirdik. Fakat mesuliyet mev
kiinde olan bir adam bunu söyliyemez, ne ya
palım bu böyledir diyemez. Bunu söylemek ken
di hikmeti vücudunu bilmemek demektir. (Al
kışlar) Mesai saatleri ihmal ediliyorsa, kendile
ri niçin harekete geçmiyorlar?. . 

BAŞKAN — Cevat Ülkü. Usul hakkında. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Bir 
dakika.. 

Arkadaşlar, D. P. iktidara geldiği gün bu 
memlekette ıslâhata muhtaç namütenahi nokta 
olduğunu söyledi. Mesuliyet mevkiine geçtiği
miz günün, ertesi gün bunlar ıslah mı edildi?. 
Daha ıslaha muhtaç dünya kadar iş vardır. Bu
rada meselejeri çok esaslı bir samimiyet içinde 
mütalâa etmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 
Bçn huzurunuza çıkıp deseydim ki, Türkiye 'de 
memi.tr meselesi halledilmiştir; o zaman mı doğ
ru olacaktı?. (Bravo sesleri) O zaman size karşı 
ayıp yapmış olurdum. Bu memlekete yakışmıya-
cak şeyi yapmış olurdum. Tekrar ediyorum, 
memleketimizde memur meselesi halledilmemiş
tir. Sistemimiz bozuktur, ıslaha mecburuz. Bu
nun içinde mesai saati meselesi de vardır. Ne
cip Bilge Bey.... (Alkışlar). 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) —Muhterem arka
daşlar, kabul edilmek veya edilmemek istenilen 
noktanın doğrudan doğruya muhtelif arkadaş
larımız tarafından Anayasaya mıttabakti veya 
mugayereti üzerinde görüşüldü. Kemal özço-
ban,s99 ncu maddeyi ileri sürerek] doğrudan 
doğruya Anayasa hükmünün ve Meclis mura
kabesinin Sayıştay vasıtasiyle iki senede yapıl- j 
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I ması lâzımgeldiği noktaaı üzerinde dardu. Hal

buki Anayasanın tümü ve tekmil hillvümlerine 
\ uygun şekilde, hareket muayyen bir' maddenin' 

tatbiki suretiyle olmaz ve nihayet Anayasanın 
teşkilât kanunlariyle, kadro kanunlariyle, bütün 
âmme hizmeti gören müesseselerini bağladığı 
bir çerçeve mevcuttur. Komisyon bugün Ana
yasanın bir hükmünü yerine getirelim diye ve 
umumiyetle ittifak edilen kadro V3 teşkilât ka
nunları dışında bir ödenek kabul etmekle doğ-

. nidan doğruya bir emsal yaratmaktadır. Bu 
suretle ikinci bir Af Kanunu belki kabul etmiş 
olacağız. Çünkü beş senedenberi yerine getiril-
miyen veya murakabe hususları, murakabe rae-. 
kanizması işlemiyeiı bir müessesede, (ki bilhassa-
bunu kabul etmek istemiyorum,) hiçbir vazife-' 
linin suiistimali, veya ihmali olup olmadığını; 

düşünmeyecek miyiz? Şu halde biz bu ödeneği 
kabulle bir sünger çekmiş olacağız ve diyeceğiz 
ki; geçmiş senelerin evrakı içinde, orada çalışan 
memurların hiçbir kabahati yoktur. Onlar niha
yet iş hacmi-genişliği ve kadro vüsatsizliği do-
layısiyle bir imkânsızlık içinde kalmışlardır de
nilecektir. Bu aynı zamanda havuza atılan bir 
taşın dalga dalga genişlemişi gibi bir şey olur. 

BAŞKAN — Cevat Bey usûl hakkında ko
nuşun. 

CEVAT ÜLKÜ (Devamla) — Usul hakkın
da konuşuyorum. Neticeye geleceğim. 

Netice itibariyle bugün bütün malî mekaniz
ma başında bir memurun vazife yapamamasın
dan dolayı işin mahkemeye intikali halinde ni
hayet Meclisin alacağı karar bir içtihat karan 
olacktır. (Brvo sesleri) Bu karar hâkimlerin 
eline tevdi edilecektir.. Beni Sayıştayla muka
yese ediniz imkânsızlık içindeyim diye bir içti
hat münakaşası mevzuu olacaktır. (Reye sesleri) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetine dair 
olan takrirleri okutacağım. 

Başkanlığa* • ••' • •'•'-
Konu aydınlanmıştır, Müzakerenin kifayeti

ni teklif «derim. 
îçel 

r Hüseyin Fırat 

'" Yüksek Başkanlığa 
Görüşme kâfidir, bölümün oya konulmasını 

arz ve teklif ederim. . ;.:.: , ', : 
İstanbul 

Hadi Hüsman 
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Yüfa'k Başkanlığa ;

 ( 
: Bu mevzu lizerindeki konuşmalardan tenev
vür etmiş; bulunuyoruz. Mlüza'kerenin kifayetini 
al̂ z ve te'kİif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Bekir Oynagânlı 

YüJkseik Başkanlığa 
Aynı mevzua Sayıştay Bütçesinin tümü üze

rindeki ıkonuşmalarda da temas edileıeeğinden 
477 nci bölüm halklkındaki konuşmaların kifayo-
tinin oya konmasını arz ve teklif ederim. 

.'Çanakkale 
Nusret Kirişcioğlu 

.i ,, 
BAŞIİAN— Kifayeti müzakereyi kabul bu

yuranlar... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
Efendim, 477 nci madde üzerinde verilmiş 

diğer takrirler var, onları okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

1. Sayıştay Bütçesinin 477 nei bölümünde
ki 480 000 liralık tahsisatın reddi hususunun 
oya (konulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Aydın Aydın Aydın 
Şevki Hasırcı Ba'ki Ökdem Namık Gedik 

Yükselk Başkanlığa 
Şifahen 'arzettiğim sebeplere binaen 477 nei 

ıbölümdeki tahsisatın kaMıınlmasinı arz ve tek
lif ederim. 

-Sivas Tokad 
Nâzım Âğacıkoğlu Sıtkı Atanç 

Samsun İçel 
Naci Berkman Hüseyin Fırat 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Bütçesinin 477 nci bölümünün şi

fahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 'bütçeden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Agâh Erozan 

Yü'ksefc Başikanlığa 
Sayıştay memurlarının fazla mesai ücreti 

için üz.eriride konuşulan 480 000 liranın reddini 
arz ve teklif ederim. 

önergemin,oyu konulmasını.. 
Erzurum Milletvekili 

Sabri Erduman 

Yüksek Başkanlığa 
Sayışta j Başkanlığı Bütçesinin 477 nci bö-
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.lümüne mevzu 480 bin liranın 170 000 lirasiyle 
müterakim işleri tasfiye etmek* üzere hesap ma* 
ikinası ve saire alınacağı alâkalılarda ifade ediU 
•miş bulunmaktadır. 

4.80 bin liradan ; 170 bin lirasının' ipkâsiyie 
310 bin liranın bölümden1; çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. M •"**'• 

Kırklareli Milletvekili 
Fikret Filiz " v 

BAŞKAN"— Bir takrir el aha vardır, onu da 
okuduktan sonra her iki fikrin hallini heyeti 
aliyenize arzedeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
477 bölümün açık oyla karara bağlanmasını 

arz ve teklif ederiz. 
İçel Balıkesir 

Halil Atalay Ahmet Kocabıyikoğlu 
Bursa Kocaeli 

Mithat San Ekrem Alican 
Kocaeli Balıkesir 

Mümtaz Kavalcıoğlu Müçteba Iştın ' 
Balıkesir Bursa 

Muzaffer Emiroğlu Necdet Yılmaz 
Trabzon Bursa ' 

M. R. Tarakçıoğlu Kenan Yılmaz 
Gazianteb Samsun 

Cevdet San Ferid Tüzel 
Balıkesir Kocaeli 

Müfit Erkuyumcu Yeredoğ Kişioğlu 
İzmir 

Zühtü Hilmi Velibeşe 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hâdise
nin mahiyetini vuzuhla heyeti celilenize arzet-
mek mecburiyetindeyim. Müşahede buyuruldu 
ki, iki takrir manzumesi vardır. Takririı^ biri
si 480 bin liranın reddi yolundadır. Takririn 
birisi de 310 bin liranın tenzili mealindedir. En 
aykırı takrir, reddi mutazammm olan takrirdir. 
Açık oy istendiğine göre usulen . . . 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — 15 imza 
var .mı? İmzalar teker teker okunsun. . 

BAŞKAN — Okundu, müsterih olunuz. 15 
imza ile okunan takriri. . . 

MUSTAFA ZEREN (Devamla) — İmzalar 
okunmadı. . 

'BAŞKAN — Muhterem Mustafa Zercn bey 
arkadaşımız, okundu, müsterih olunuz. -

Şu itibarla keyfiyeti açık oyunuza ayzede* 
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ceğiz. Ancak arkadaşlar şu cihete dikkat buya- I 
rıılmasmı rica edeceğim. Reyinize arzettiğim tak
rir tahsisatın reddini ;mutazammm olduğundan 
kırmızı rey verenler bu 480 000 liralık tahsisatı 
kabul etmiş olacaklardır. Beyaz reyler tahsisatın 
reddini kabul etmiş olacaklardır. (Anlaşılmadı 
sesleri, gürültüler). 

Tekrar arzediyorum arkadaşlar! Kırımızı rey 
verenler 480 000 liralık tahsisatı kabul etmiş 
olacaklardır. Beyaz rey verenler reddedenlerdir. 
Reylerinizin buna göre kullanılmasını rica edi
yorum. 

Şimdi Diyarbakır'dan rey vermeye başlıyo
rum 

(Adlar okunmak ve oylar hitabet kürsüsün-
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deki kutuya atılmak suretiyle toplandı). 

BAŞKAN — Efendim; oyunu kullanmıyan 
arkadaşların lütfen oylarım kullanmalarım rica 
ediyorum. 

Oy toplama muamelesi hitama ermiştir efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar; Sayıştay bütçesinin 
477 nci bölümünün açık oylaması sonunda, 
(235) arkadaş reye iştirak etmiştir. Bunda, 134 
kabul, 96 ret, 5 çekinser bulunmaktadır. 

Ancak nisab hâsıl olmadığı için tekrar açık 
oya arzedilme muamelesi gelecek birleşimde ya
pılmak üzere, Birleşimi yarın saat 10 da topla
nılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,22 

«$Bt& 

BÜZELTÎŞLEE 

42 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısında aşağıdaki düzeltir
ler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun. Satır Yanlış Doğru 

280 
283 

. .283 
283 
375. 
377 

2 
1 

1 
1 
2 
2 

11 
10 

18 
21 
20 
2 

Yönetim giderleri 
M. 
33 
52 
53 
ıslahı üretme
ktir 

Daire hizmetleri 
M 
23 
0 

52 
Islahı ve üretme 
Kürk 

Gelir bütçesinin 426 ncı sayfasındaki' B/4 Arazi Vergisi Hazine hissesi 25 milyon lira kaldırıla
cak ve bu bölüm numarası sıfır olacak ve mütaakib bölümler bir numara küçülecektir. 

B. Lira 

431 
432 
432 
432 
432 
432 

Sekizinci kısım 
Birinci » 
Dördüncü » 
Altıncı * 
Sekizinci » 

37 2 
toplamı 

» 
» 
% 
î>' 

11 500 000' 
46 155 000,, 

390 450 000 
209 300 000^ 
21 100 000;; 
46 155 000 

18 500 000 
53 155 000 
365 450 000 
217 300 000 
31 1P0 000 
53 155 000 
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Doğru 

D/ 5 

B/10 

Basın1-.Yayın"ve Turizm Genel Müdürlüğü 
V Sayı Aylık 

D/15 

D/16 

D/16 

D/18 

D/39 
D/39 

». 1 550. 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Şoför 5 370 Şoför . 
(Maliye Bakanlığı , 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Daktilo 1 200 Daktilo 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Daktilo , 1 250 Daktilo 

'.. Gelir Genel Müdürlüğü 
Fiş'memuru 1 100 Fiş memuru 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 
Doğramacı çırağı 1 125 Doğramacı çırağı 

Hazine Genel Müdürlüğü 
Daktilo 1 175 Daktilo 

İşletmeler 'Bakanlığı 
Başodacı 1 150 Başodacı 

» 1 165 Takipçi 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
M. M. 

Sayı i Aylık 

kaldırılacaktır. 

.-. Xy-. 

:. İ 

2 

. 2 

;ı 2 

3. 

1 
1 

• 170 

250 

250 

100 

125 

175 

165 
150 

E / 2 . 
E/ 2 

'E / '3 

C/ 7' 

C/11, 

G/ 'İ'-

(K) 

1 
2 
Gükrük ve Tekel Bakanlığı 

12 Muhafız 

11 
n 
13 Muhafız 

Benzinden alınacak Yol Vergisi , . . . _ . 
Kanun 14.2.1949 5336 yol Kanun 25.2.1952 5889 akar 
işleri için benzinden alınacak yakıtlardan alınacak Yol Vergi-
vergi hakkında Kanun si Kanunu 

«Hayvan Zabıtası Resmi» başlığından önceye : ' . . . . ' 
(Kanun 25 . 2 .1952 5887 Harçlar Kanunu) ibaresi konacaktır. 

Kanun : Kanun 

•••"•••';.v-'.>*•-.." v4677 Atatürk Aiııt - Kabri in- 4677 Atatürk Anıt - Kabri 
5581 şaatına dair olan 4677 5581 İnşaatına dair Kamın 

sayılı Kanuna ek. Kanun "5855 J ve -ekleri - • • ' 

cetvelindeki ilrinei sütunun sonuna aşağıdaki başlık ye kadro eklenecektir : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı . 

Aded Ücret 

Stajyer köy sağlık memuru [**] 

• ; {*]' 244 adedi altı aylıktır. 

h-': \c — 542 -

620 105 



B : 44 22.2.1952 0 : 3 
Sayfa Sütun . Satır Yanlış . Doğru 

L/ 4 2 «Hukuk mezunu kâtipler» başlığı ve altındaki kadro kalkacaktır. 
L/14 1 «Hıfzıssılıha okulu», «Sağlık merkezleri», «Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım ku

rumları» başlıklariyle bunlara ait kadrolar kaldırılacaktır. 

D. 

L/14 

L/14 

1 . 

2 

27 

23 

13 Üçüncü sınıf sağ
lık memuru 

12 Sıtma savaş me-
•••' mum 

13 » » 

85 

100 
80 

Sayı A 

85 

100 
80 

Lylık. 

20 

25 
20 

D. Sayı Aylık 

13 Üçüncü sınıf sağ
lık memuru 45 20 

12 Sıtma savaş me
muru 80 25 
kaldırılacaktır. 

Trahom savaş kurulları Trahom savaş kurulları 
13 Sağlık memuru 15 20 14 Sağlık memuru 15 15 

,14 » » 15 15 kaldırılacaktır. 
L/14 -15 nci sayfalardaki «Hastabakıcı ve laborant yetiştirme okulları» başlığı ve buna ait, kadro 

kalkacaktır. 

R / 2 'Bölüm 403 aşağıdaki şekilde olacaktır : ' 
'Bölüm 403 — Başkanlık temsil giderleri ve başkanlık konutu 
Madde 10 — Temsil giderleri 
Madde 20 — Konut, tören, ağırlama ve her çeşit giderlerle başkanlık konutunu ısıtma, te
lefon, elektrik, havagazı, bahçe, şehir suyu giderleri bu tertipten ödenir. 

R/ 5 . ' . . . ' • ' Bölüm 476 - Madde 10 — Bölüm 476 — 
R/20 - 12 741 nci bölümün son satırını takiben aşağıdaki kısım eklenecektir -

fSatınalmacak makine, araç ve gereçler 
Madde 10 — Montaj, ambalaj, taşıma, yedek parça satmalına ve onarma 
giderleri de bu tertipten verilir. N 

R/21 31 Bölüm 410 - Madde 10 — Gi- Bölüm 410 - Madde 10 — Gi-• 
: yecekler yeeekler 

• • ' Dikim evi, işçi gündelikleri ve Dikim evi, işçi gündelikleri, ta-
taşıma giderleri sıma giderleri ve ilân ücretleri 

R/21 33 Madde 20 — Teçhizat taşıma gi- ıMadde 20 — Teçhizat taşıma gi
derleri derleri ve ilâh ücretler]' 

. Aded Âded 

R/27 ' 7 6 Motosiklet 16 Motosiklet-
30 Jeep 

R/34 r 4 ..Kurslara çağrılan, öğretmenle- Kurslara çağrılan Öğrencilerle 
rin... : öğretmenlerin... 

R/34 26 para ve aynî yardımları , para ve ayın yardımları . 
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Sayıştay Başkanlığı. 1052 yılı Bütçesinin 477 nci bölümünün kaldırılmasına dair olan önergeye 
(, verilen oylann sonucu ; i ,[ 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : 96 
Çekinserlcr : 5 

Oya katılmıyanlar : 249 
Açık Milletvekillikleri : 3 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Gevecı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Envel GüreH 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kahpsızoğlıı 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kıu-kııt 

i BİNGÖL 
FGİİ d un Fikri D üşünsel 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Agâh Brozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

ERZUİMJM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zezen 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 

Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut. 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Celâl Türkgeldi 
Sanı Yaver 

İZMİR 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman-Kapaıii 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Fikri Apaydm 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filis 
Sıtkı Peklrip 

KOCAELİ 
Ethem . Vassaf Akan 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhpğlu 

MALATYA 
Nuri Ocakcıöğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
F. Lûtfi Karaosmanoğ» 
lu i ; . ,,-,. ; 
Muzaffer Kurbanoğlıı 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

• MUĞLA 
Zeyyat Mançlalinci 
Nâtık Poyrâzoğlu 

1 . MUŞ 
Ferit Kılıçlar 
. ' ) : • , - • N İ Ğ D E 
IIf|di Arıbagj 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
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Ferit Ecer 
Fahri Kögkeroğhı 
Hüseyin Ülkü 

ÖRDÜ 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik îleri 

Şükrü Uluçay 
SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Sedat Ban 
Tevfik Cogkun 
Salim Serçe 

SltRD 
Mehmet Daim Süalp 

SÎVAS 
Nâzım Ağaeıkoğl n. 
İlhan Dizdar 
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Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürhan 

URPA 
Necdet Açanal 

Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 

/Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed- Veziroğlu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ramia Eren 
Hâmid Şevket İnce 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş .'] 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Aitmalmaz 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hami t Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlıı 

İÇEL 
Halil Atalay 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Ehver Adakan 

İZMİR 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Halil Özyörük 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredcğ Kişioğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket tnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Refet Aksoy • 
Naşit Fırat 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

Hadi Üzer 
. SEYHAN 

Cezmi Türk 
SÜRD 

Cemil Yardım 
SİNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAD 
Zihni Betil 
Halûk Ökcren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci,Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Örhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydnı 

URFA 
Feridun Ayalp 

VAN 
İzzet Akm 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
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AMASYA 
TC em ar Bren 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 

[Çekinşerler] 
SîtRD 

Baki Erden 
SİVAS 

Kesat Şemsettin Sirer 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

[Oya katthmy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk > 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
•Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettih Barut 
Salâhattin înan , 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmcz 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bcdi Enüstün 
Nihad îyriboz (î.) 
İhsan Karasloglu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk : 

Kenan Çığman 
ÇORUH 

Mesut Güney (t.) 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlıi 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (î.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak (I.) 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Rükııeddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sariaç ' 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Meni iş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlıı 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Salâhaddin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Eritmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlü 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli ; 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (t.) 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon Adato (1.) 
İhsan Altmel 
^hmet Hamdi Başar i 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belgef (î.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demjrelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahınet Topçu 
Hüsnü Yaman 
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Senihi Yürüten 
ÎZMİR 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (1. U.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Vasfi Menteş 
Abulin Tekön 
Cemal Tunca 
Fikrnm Jlayri Üstündağ 
(Bakan) 

Zühtü Hilmi Velibeşo 
KARS 

Ab bas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (î.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın (I.) 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERÎ 
Emin DeveÜoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Malımut Erbîl 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Elvan Kaman 
Rifat özdeg 
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KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Homdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
îjf:tfi T.:ko5!u 

KONYA 
Abdürralınıan Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul (î.) 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (İ.) 
Melımet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet înönü 
Mehmet Kulu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Taıı-
rıövcr 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(i.) 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

[Açık Millet 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 
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Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nuri Özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NÎĞDE 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Finiz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlı 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Servcr Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkant 

vekillikleri] 
1 
1 
1 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ah m od Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Ömer Cevheri (I.) 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
Kazım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı 
güler 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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