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1.— SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihasının he

yeti umumiyesi müzakere edildi. 
İnikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Kayseri Mebusu 

/. Baç ö. Mart 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
f t. Kirazoğlu 

tkinci Celse 
1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihasının he

yeti umumiyesinin müzakeresine devam edildi. 
inikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın ö. Mart 

Lâyiha 
1. — 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 

kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâ
vesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâfcı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihası (1/419) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
2. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'm, 

Gıda Maddeleri Türk Aonim Ortaklığı kanunu 
teklifi (2/275) (Ticaret, Dahiliye, İktisat, Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Niğde Mebusu Sadettin Ertur ve iki 
arkadaşının, 2514 sayılı Divanı Muhasebat Ka
nununa ek kanun teklifi (2/276) (Divanı Mu
hasebat ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 büt

çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhaselbat 
Reisliği tezkeresi ile İstanbul) Teknik Üniver
sitesi 1950 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyiha
sı ve Divanı Muhasebat Eneümeni mazbatası 
(3/110,1/52) (Ruznameye) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 büt-

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/. Kirazoğlu 

Üçüncü Celse 

1956 malî yılı bütçe kanunu lâyihasının he
yeti umumiyesinin müzakeresine bir müddet da
ha devam olundu. 

23. I I . 1956 Perşembe günü saat 10 da topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Ömer Mart 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

çe yılı hesalbı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhaselbat 
Reisliği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniver
sitesi 1951 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
ve Divanı Muhaselbat Encümeni mazbatası 
(3/111, 1/90) (Ruznameye) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 büt
çe yılı hesabı ka/tîsine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresiyle İstanbul Teknik Üniversi
tesi 1952 mallı yılı Hesalbı Katî kanun lâyihası 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/112, 1/208) (Ruznameye) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversi
tesi 1953 malî yılı Hesalbı Katî kanun lâyihası 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/183, 1/303) (Ruznameye) 

8. — iş KazalariyLe Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki muvak
kat madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Çalasına Encümeni mazbatası (1/414) (Ruz
nameye) 

9. — ihtiyarlık Sigortası Kanununun 6391 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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sayılı Kanunla muaddel 7, 16 ve 22 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat 
bir madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Çalışma Encümeni mazbatası (1/413) (Ruz-
nameye) 

10. — Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu
nun 7 ve 27 nci maddeelrdnin tadiline ve bu ka
nuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Çalışma Encümeni mazbata
sı (1/415) (Ruznameye) 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 10,17 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Ömer Mart (Kayseri) ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

3 — YOKLAMA 

(Malatya seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı.) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1956 malı yık Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/355) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Bütçenin heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. Söz Nuri Ocakcıoğlu'nundur. 

NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar, üç günden beri devam eden 
bütçe müzakerelerinde parti grupumuz mütalâa
larını söyledi, partiler konuştu, hükümet cevap 
verdi. Tekrar cevap verildi. Bunlar üzerinde 
durmıyacağım. Vakit de dardır. Benden son
raki konuşmalar belki uzun olacaktır. Bu iti
barla bâzı temennilerde bulunacağım. Üç gün
den beri devam eden müzakereler bendenizde 
şöyle bir intiba hâsıl etti. Birbirini tanımıyan, 
hangi partiye mensubolduğunu bilmiyen dört 
arkadaş birleşiyorlar, yolculuk ediyorlar. Ara
larında her hangi bir fikir ihtilâfı yoktur. Hep
si memleketin imar, terakki ve menfaati üze
rinde birleşmişlerdir. Bu arkadaşlık sona erdi
ği zaman biribirinin hangi partiye mensubol-
duklarmı Öğreniyorlar. Asıl takibedilecek yol 
hakkında o zaman fikir ayrılıkları oluyor. Şim
di asıl mesele halkın ruhiyatını, hissiyatını an
lamak ve bilmek meselesidir. Dün, Muhterem 
Abdullah Aytemiz Demokrat Partinin iktida

ra gelmesinin bir sebebini ileri sürdü. Ben o 
mevzua sonra temas edeceğim. Kabul etmek lâ
zımdır ki, muhalefette bulunanlara halk daha 
ziyade yaklaşır. Hattâ samimiyet peyda edin
ceye kadar evet efendim, falan der. Fakat iş 
samimiyete intikal edince o zaman kendisinin 
ne demek istediği, derdinin ne olduğu meydana 
çıkar, daha evvel belli olmaz. Bunun böyle ol
duğunu 1946 dan 1950 ye kadar muhalefet ya
pan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Kazanma
larının sebeplerinden birisi de budur. Çünkü 
arkadaşına selâm vermek istemiyen bir şahsı 
köylü nasıl olur da sever ve rey verir? Halk. 
kendisinin sırtını okşıyanlara rey verir. 

Fakat, iktidara geldikten sonra bu sevgiyi 
kaybetmemenin yolunu bilmelidir. Kabul et
mek lâzımdır ki ; Başvekil, vekiller, vazifeleri 
icabı, muhalefette bulundukları zamanlarda ol
duğu kadar halkın içerisine giremezler, ama 
milletvekilleri halkın içine girmenin yolunu bil
melidir. Çünkü halkın içine girmedikçe ve on
lar sizin samimiyetinize kail olmadıkça kendi 
fikirlerini ve dertlerini söylemezler. İktidara 
geqen parti muhalefette bulunduğu zamanlar
da olduğu gibi köylü halk ile temaslara geç
menin yolunu bilmelidir. Çünkü öyle ruh ya
ratılışları oluyor ki, yanlışlıkla bir selâm ver
mediniz mi incinen kimseler olabiliyor. Asıl me-
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sele iktidarın halkla olan irtibatını kaybetme
mesini bilmesidir. Seviliyorum diye uzaklaşır-
sa zaman oluyor ki, ne fabrikanın yapılmasını 
görüyor, ne şu tesisatın yapıldığını görüyor. Al
danmamak lâzımgelen bir husus, bâzı yerler
de hepimizin gördüğümüz gibi, hükümet ne
rede ise ben oradayım, der. Buna da güvenmemek 
lâzımdır. 

Kulağımızla işittiğimiz, tecrübeme daya
nan sözleri, bu memleketin bir evlâdı olmak sı-
fatiyle yüksek huzurunuza arz ediyorum. Ar
kadaşlar, yolculuk ederken yorulmadan 3 ncü 
mevkilerde vatandaşlarla seyahat arkadaşlığı 
yapsınlar. Bu takdirde .muhtelif memleketler
deki halkın temayüllerini kolaylıkla anlamak 
mümkündür. 

Diğer bir mevzu; kaibul etmek lâzımdır ki, 
devlet memurlarının kısmı âzami mahrumiyet 
içinde çalışmaktadır. Hayat çok ıstırap ver
mektedir. Bunu nefsimizde de tatbik edebili
riz. Milletvekilliği maaşından başka bir vari
datı olmıyan bir milletvekili nasıl geçindiğini 
göz önüne getirirse' pahalılık var mı," yok mu ve 
memurların çektikleri sıkıntıyı tâyin eder. 
Böyle mahrumiyet içinde çalıştıkları gibi, he
pimiz memuriyet yaptığımız zamanlarda veya 
gezdiğimiz, bulunduğumuz yerlerde müşahede 
etmişizdir ki, eline 200 lira geçen adam en yük
sek maaş alan bir devlet memurundan daha 
müreffeh bir şekilde ğeçîneibilir. Hiç varidatı 
yokken vazifesini suistimal edere"k' servet yap
mıştır. Bu, muhtelif" derecede olanlar arasında 
görülür. Bunlara dayanarak halktan da servet 
yapanlar var. "O yapacağını yapmış. Doğru me
murları eğrilerden tefrik etmek lâzımdır. Bu
nun için. dürüst memurların terfii cihetine git
mek: lâzımdır. 4237 sayılı Kanım ve 5440 sayılı 
kanunlar vardır. Burada milletvekillerinden, 
vekillerden beyanname istenmiyor. Huzurunu
zu, bidayette arz ettiğim gibi, ibu kanunun' bi-' 
rinci maddesini' okumak suretiyle işgali efmiye-
ceğim. Orada âmme hizmetini' ifâ edenler, tas
rih edilmiştir. Bir umum müdür ve müsteşar 
âmme hizmeti ifa ediyor da, 'bir vekil, bir me
bus âmme hizmetini ifa etmiyor mu? ' Etu kâfi 
gelmiyorsa 'bir tefsir getirmek lâzimdır. Bu 
da kâfi gelmiyorsa' bir kanun lâyihası hazırla
mak lâzımdır. Bu kanun 14 senelik bir kanun 
olduğu halde işlememektedir. Maaşlı, ücretli 
devlet memurları, öğretmenler ve ilk öğ-
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retmenlerden ortaya geçenlerin aylık inti
bakı, ücretlilerin, müstahdemlerin ve işçilerin 
birçok dertleri vardır. Subay, astsubay, askerî 
memur, Devlet Demiryolları, iktisadi devlet te
şekkülleri, fabrikalar, memur, müstahdem ve 
bilûmum işçiler maaş, ücret, ikramiye, kıdem 
aylığı, itfaiye memur ve müstahdemleri, erkek 
sanat esntitüsü mezunları, hususi müessese işçi
leri, Karayolları ve diğer daireler işçi sen-
dikalrı dertleri, ücretli olarak hafta ve genel 
tatillerden istifadeleri dertleri var. Her halde 
bunlara vâkıfsınızdır. Bunları şikâyet kutula
rına koyuyorlar, kıdemlerinin gözetilmesini, ay
lıklarının artırılmasını, ikramiye ve sair hu
suslardan bahsediyorlar. Bunları tesıbit etmek 
lâzımdır. 

öğretmenler için bir intibak kanunu çıktı. 
Diğer memurlar da, askerî subay ve memurlar 
da istiyor. Polislere de ayda 75 lira kabul edil
di. Bunun gibi vazife yapan jandarmalar da 
var. Bunlar için de bir lâyiha hazırlanmıştır. 
Bunların yanında diğer memurlar da vardır. 
Gece yarılarına kadar çalışan mahkeme başkâ
tibine, kaymakama vekâlet eden tahrirat kâti
bi ve fazla çalışan diğer memur neden olma
sın ? Bunların umumu üzerinde' bir ayarlama 
yapmak lâzımdır. ' 

Kazancı çok olan pahalılıktan şikâyet etmez. 
Buna dair kendime ait bir mesele arz edeceğim. 
Komisyonda Millî Korunma Kanununun değiş
tirilmesine dair bir lâyiha vardır. Evvelâ bunu 
halletmek lâzımdır. İstenildiği kadar ceza kon
sun, birçokları gürültü çıkartıyor. Biri demiş 
ki, bunu takibedecek insan değil mi, onun da 
kolayını buluruz. Meselâ benim' şu gördüğünüz 
kulak âletim kırıldı. Bir ilâve yapılmak sure
tiyle; tamiri lâzımgeliyordu. Buna birisi 67,5 li
ra, bir başkası 65 lira, bir diğeri 50 lira istedi, 
sonra 19 liraya bir tamirci buldum., Şimdi bu 
aradaki azîm fark" diğer eşyalarda da vâki, on
ları arz edip rahatsız etmiyeceğim. "Yalnız 67,5 
lira istiyen belki bu m alı 60 liraya almıştır, 7,5 
lirasını kâr olarak istemektedir. 19 liraya ve
ren ise bunu belki 12 liraya almıştır, 7 lira kâr 
almaktadır. 12 liraya alıp 19 liraya satanın, 19 
liraya verene nazaran kâr haddi noktasından ce
za görmesi lâzımdır. 67,5 liraya satan ise yalnız 7 
lira kâr ettiğinden cezanın dışındadır. Burada sa
rahaten adaletsizlik vardır, Binaenaleyh bun-
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lar iktisadi tedbirlerle düzeltilecek mevzular
dır. 

öteden beri söylediğimiz gibi, .devlet daire
lerinden kırtasiyeciliği kaldırmak lâzımdır. Bir 
daire kirada oturmaktadır. Bir bina yapıyoruz, 
oraya taşıyoruz, fakat sığmıyorlar. Çünkü yeni 
binada müdür ayrı bir oda, mümeyyiz ayrı bir 
oda, kâtip ayrı bir oda istemekte, hepsi .de te
lefon talebetmektedir. Böyle olunca yine o dai
re kira yeri aramaktadır. Şimdi şu mütevazı 
binada, gerçi çok darlıklar var, bir odada muh
telif encümenler toplanıyor.' Ama yeni binaya 
geçildiği zaman yine bize dar gelecek. Bu bizim 
bir hastalığımızdır. . 

İkincisi, geçenlerde gazetelerde okudum, 
lüks eşya girmesin, deniyor. Ama hal ve vakti 
yerinde olan adanı bu gibi lüks eşyaları alıyor. 
Geçenlerde 2 000 liraya bir entari yaptırılmış. 
Bunu gören komşusu da istiyor. Vaziyeti mü
sait olan yapar, ama olmıyan ne yapsın? Mese
lâ içimizde zengin arkadaşlar var, Allah versin, 
bunları görüyor, sen de mebus oldun yapsana, 
diyorlar. Asıl hastalık, geçen sene de arz ettim, 
en büyüklerimizden başlıyarak mütevazı bir ha
yata alışalım. Meselâ Başvekil kalkar da 3 000 
liraya entari yaptırmıyorum, dese, böyle paha
lı şeyler, lüks şeyler yaptığını bilmiyorum bü
yüğe tebaiyet cihetinden söylüyorum, numune 
olarak kaldırsa atsa, komşusu da pekâlâ iste
mez ve o da onun yanma serbestçe varabilir. 

Sonra, vekâletler arasında iş birliği meselesi: 
Bir yerde sulama işi için teşebbüse girişiliyor, 

' bununla Ziraat Vekâletinin ve hattâ Dahiliye Ve
kâletinin alâkadar olması lâzımdır. 

Sorularımıza cevaben,' vekâletler arasında 
iş birliği mevcuttur, deniyor. Emir veriyorlar 
belki, ama bir yere tetkik için bir mühendis 
gittiği zaman, bu mühendis valiye uğramıyor, 
kazanın mülkiye âmirine uğramıyor ve kimseyi 
görmeden ne yapacaksa yapıp gidiyor, bu hare
ketten idare âmirleri şikâyetçidir, bunu bir mi
sal olarak arz ettim. 

İkinci mühim mesele : Mühimce bir derdi
mizi teşkil etmektedir. Abdullah Aytemiz ar
kadaşımız bu noktaya temas ettiler, bu da, lâ
iklik ve inkılâp meseleleridir . 

Lâiklik keyfiyeti memlekette çok yanlış an
laşılmaktadır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu
na ait maddesini ezbere ifade etmiyeyim, 75 
nci maddeyi aynen okuyayım : 

. ib«>b u : ı 
«Madde 75. — Hiçbir kimse mensubolduğu 

felsefi içtihat, din ve mezhepten dolayı muahe
ze edilemez. Asayiş ve umumi muaşeret âdabı
na ve kanunlar hükümlerine aykırı bulunma
mak üzere her türlü dinî âyinler yapılması ser-
bestir.» 

Arkadaşlar, işte bu lâikliğin tarifidir. Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuz, 329, 330 sayılı ka
nunlar meydandadır, gayet vazıhtır, rahmetli 
Atatürk o zaman sağdı. 

Sonra, Kuranıkerim kursları Atatürk zama
nında 1935 te açıldı, kendisi bilmiyor muydu? 

Tekkeler niçin lâğvedildi? Böyle bir sual 
ileri sürülebilir. Kuranı Kerimde buna dair âyet 
vardır, aynen okuyorum : «Kul innema ene be-
şerün mislüküm yuha ileyye...» Okuduğum bu 
âyet bunu men etmiştir. Bunların kaldırılması 
din aleyhtarlığı değildir. 

İnkılâp meselesi : Atatürk, muasır medeni
yet seviyesine yükselmek gayesidir, diyor in
kılâpları yapmıştır. Yükselmek yalnız şapka 
giymekle olmaz, kıyafeti tâyin eden bir hüküm 
de asla yoktur. 

Gelelim inkılâplarımızın gayesine : Biz ne 
yapacağız, fabrika yaptıracağız, tren yolları 
yaptıracağız, bugün Avrupa'dan getirdiğimiz 
hiçbir şeyi getirmiyeceğiz. Gayemiz bu değil mi? 

Bir surenin onuncu âyetinde bir hüküm var, 
demiri mum gibi yumuşatmak sanatını veriyor, 
bu bir sanattır. .Ve bunu veriyor ki, halkın sır
tından geçinmesin. Bu sanatla geçinsin, diye, 
inanmıyanlar, inananları kırmasın, biz İslâm Di
nine inanmıyoruz diyenlere de hürmetle baka
rız, ama.Kuranı Kerim'e inananları da muazzep 
etmesinler. Surei Embiyanm 80 nci âyetin
de Cenabı Hak Hazreti Nuh'a, gemi yap, sana 
inananları içine koy, diyor. Bunlar kaç bin sene 
evvel oluyor. Een ve sanatsız ,din plmıyaçağmı 
gösterir. Neyse bununla huzurunuzu rahatsız 
etmiyeyim. . 

Şimdi bunları bırakalım, Avrupa filozofla
rından iki üç tanesinin mütalâasını söyliyelim; 
çüşnkü Avrupa medeniyetini alacağız, dediği
mize göre, dinimizi bizden daha iyi anlıyan Av
rupa filozoflarının mütalâalarına bakalım : 
«Kuranı Kerim'in her kelimesini her şeyi yara
tan, her şeyi haiz olduğu kabiliyete göre idare 
eden Allah'ın büyüklüğü ile yakından ilgilidir.» 
Doktor Morris diyor. 
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Bir milletten Allah fikrini kaldırırsanız an
cak menfaat ve korkunun tesiri altında kalan bir 
topluluk olur. (Jül Sim on) inanmıyan olur. Fakat 
bu manian muazzap ediyor. Beri onları daha çok 
muazzep etmemek için ağır tâbiri okumıyaca-
ğım. «Allahını inkâr etmek insanlığın faziletle
rini yıkmaktır.» Baeon söylüyor bunu. Daha faz
la vaktinizi işgal etmemek için kısa keseceğim, 
şu yazı «Goethe» veya «Bismark» a iazafe edi
liyor, Allah'ın, Kuranı Peygambere gönderdiğini 
ve onun büyük bir insan olduğunu, huzurunda 
yaşıyanladığından dolayı müteessir olduğunu 
ifade eden bir yazı. 

Şimdi gelelim softalığa, yobazlığa; burada 
anlaşılmıyan bir zihniyet, var ki, ya biliyor, ya 
bilmiyor. Bilsin veya bilmesin menfaatine dini 
alet ediyor. Geçmişte de böyle olmuştur, 300 
sene memlekete matbaayı sokmamak, elektriği 
günah diye sokmamak zihniyeti hâkim olmuş. Bu
nu başa kakarlar, bunları menfaatlerine alet 
eden insanlar münevver çoğalmasın, memleket 
cehalet içinde kalsın, biz de geçimimizi temin 
edelim, diye düşünürler, fen ve sanat düşmanlığı 
islâm dininde yoktur. Şapka Kanunu daha çık
mamıştı. Bir gün bir hocaya sordum; şapka giy-
sek nasıl olur? Evlâdım, dedi, hiçbir mahzur 
yoktur, İslâm dininde yazılı olmıyan bir şey 
yoktur, bunun hakkında mâni bir şey yazılı de
ğildir. Binaenaleyh giyilebilir. Fakat ben bu 
kazada geçiniyorum, açıkça söylesem ekmeğimden 
olurum. 

Şimdi, filân camide falan imam şöyle de/b 
diye islâm dini hakkındaki telâkkilerimiz değişe
cek mi? Memlekette 25 milyon nüfus var, bunun 
içinde türlü zihniyette insan var. Şu Mecliste ben 
çok kötü isem hepinizin de bana tâbi olarak kötü 
olmanız mı icabeder? Biraz insafla bunları mü
talâa etmek lâzım. Dün yine okudum, muhtelif 
neşriyat var. 1946 dan 1950 ye kadar C. H. Par
tisi inkılâpları lâikliği zedelemiş diyorlar. İn
kılâp ocakları toplanmışlar, 1946 dan sonra lâ
ikliğin, inkılâpçılığın zedelendiğini söylemişler. 
Ne yapılmış? İlkokullarda din dersi okutuluyor-
muş. İlahiyat Fakültesi açılmış. Herkesin fikrine 
hürmetim vardır. Bütün dinlerin müşterek bir 
tarafı var. Hırsızlık, katil, memlekete ihanet 
bütün dinlerce menedilmektedir. Dinimiz o ka
dar geniştir. İslâmiyet Musa'yı, İsa'yı ve diğer 
peygamberleri o dinlere mensubolanlardan daha 
çok tutar. Hepsi peygamberdir. Kimseye itabı

mız yoktur, fakat İslâm dininden başka olanların 
hepsi serbestçe hareket ediyorlar. Dedikodu sırf 
bizim başımızdan oluyor. Bu hiç tepki yapmadı 
münevverler üzerinde. Trabya piskoposu Yaka-
vuş mıdır nedir : Atatürk hiristiyanlığı kabul 
edecekti, Sultan Fâtih de kabul etmişti, Muham
met de hiristiyanlığm rafizisidir, islâmlık ayrı 
din olamaz, bir mezheptir, birleşelim diyor. Ma
dam ki lâyiklik var, o papas böyle bir eseri na
sıl neşreder, nasıl serbest serbest satar, nasıl bu
nu söyler? Asıl mesele doğruluktadır. Abdest 
alır, namaz kılar, fakat her fenalığı yapar, bu 
dini kötülemeye sebep olmaz, buna islâm den
mez. Bu, insanı yanlış yola sevk ediyor. Abdul
lah Aytemiz dedi ki : Millet, iktidarı Halk Par
tisinden aldı, Demokrat Partiye verdi. Ben de 
bunu kabul ediyorum ama köylümüz abdest al
maz, namaz kılmaz, ondan sonra müslimanlık-
tan bahseder. Ona doğru yolu göstermek neye 
bağlı ise yapmalı. Paris üniversitesinde islâm 
hukuku okutuluyormüş. Ben bunun üzerinde 
bizde de okunsun diye bir fikirde değilim ama, 
aramızda hâkimlik yapan arkadaşımız var, hiç 
mi müftüye müracaat eden olmadı, hâkimlik ya
panlar arasından? Neden müracaat ediyoruz? 
Hâlâ o hükmü tatbik ediyoruz? Neden bu softa 
dediğimiz kimselere müracaat ediyoruz? Heyeti 
Umumiyeyi itham etmiyorum, istisnaları vardır. 

Şimdi sadede gelelim, arkadaşlarınızın da 
belirttiği gibi, hakikaten Atatürk'ün ruhunu 
muazzep ediyoruz. «İslâm hayatı içtimaiyesinde 
hiçbir kimsenin, bir sınıfı mahsus halinde muha
fazayı mevcudiyetine hakkı yoktur.» Bu Ata
türk 'ün sözüdür. 

« . . Tekke ve zaviyeler seddedilmiştir. Bun
lardan, usul ve mevzuatı dairesinde, filhal cami 
veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.» 
kaydı 677 numaralı Kanunda var. Atatürk 'ün; 

'-••«Beşeriyette din hakkındaki ihtisas ve vukuf 
her türlü hurafelerden tecerrüdederek hakiki 
ulûmu tunun nurlariyle musaffa olmasını...» 
söylemesi din hükmünde vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar bu memleketin fe
nalığını istiyen hiçbir kimse yoktur. Fakat gerek 
muhalefetten gelsin, gerek iktidar partisinden 
gelsin, aleyhte telâkki edilen sözler üzerinde 
durmak gene iktidar için çok faydalıdır. Ben şu
rada altı senedir dinliyorum, hiçbir celseyi ka
çırmadım. Yalnız dün memnun olduğum bir ci-
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het oldu. O da : Başvekilin asabîleşmeden ko
nuşması. Bu hal bana büyük bir ümit kaynağı 
oldu. Ümidediyorum ki, Başvekil konuşmalar 
içinde hatalı gösterilen hususları içinden kabul 
ediyor, ıslah edecektir. Bundan dolayı kendile
rine Allah'tan muvaffakiyetler dilerim. 1956 

. bütçesi millete hayırlı olsun. (Alkışlar) 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyorum. 
REİS — Grup adına mı konuşacaksınız? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Evet. 
BEİS — Buyurun. Söz İsmet İnönü'nündür. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GRUPU REİSİ İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, Kıymetli hatiplerimiz Zi
ya Terman ve Hüseyin Balık tarafından bana 
rejim meseleleri üzerinde sualler tevcih olun
muştur. Sayın Ziya Termen'e göre rejim mese
lesi anayasa değişmesidir. Halbuki biz Halk Par
tisi olarak daha ziyade tatbikat hataları sayıl
mak lâzımgelen partizan idare, hâkim teminatı, 
üniversite muhtariyeti, radyo, resmî ilânlar mev
zuları üzerinde mücadeleyi toplamışız. Hatip 
bu mevzuların ehemmiyetini takdir ediyor, fa
kat bunları rejim meselesi saymıyor. 

Arz edeyim ki, biz anayasa tadilini daha 
1950 seçimine girerken kararlaştırmıştık. 1950 
den sonra anayasanın toptan tadili hakkında 
Büyük Meclise teklif yapmak imkânımız yoktu. 
1950 Mayısından sonra biz emniyet mevzuu 
üzerinde iktidar ile mücadele durumuna düş
tük. Hâdiselerin seyri üzerinde kısa bir hulâsa 
yapmak istiyorum. Bizim görüşümüze göre ik
tidar ilk günden beri Halk Partisinin mevcudi
yetine hukukan veya fiilen nihayet vermek is
tiyordu. Fiilî sahada bilhassa partizan idarenin 
tesirlerinden anayasaya aykırı olduğunu iddia 
ettiğimiz müsadere kanunlarından ve millî selâ
met namı altındaki anti demokratik kanunlar
dan ve tatbikatından şikâyet ettik. Bunlarla 
beraber asıl teessüf edilecek nokta uğradığımız 
her yeni fiilî veya hukuki tazyikin ümit verici 
bir münasebet devrinden sonra vukubulmuş ol
masıdır. Bu arada yeni bir dâvamız acele ma
hiyet almıştır. O da anayasa mahkemesinin teş
kilidir. Tecrübe ile kaani olduk ki, rejimin hali 
ve âtisi çoğunlukta olan iktidarın anayasaya 
aykırı kanun çıkaramamasma birinci derecede 
bağlıdır. Gene bizim 1950 den evvel ve sonraki 
uzunca tecrübemize göre anladık ki, rejimin 

hali ve istikbali anayasanın tadili üe de temin 
edilemez. Tarafsız idare, bağımsız adalet, üni
versiteler, Basın Kanunu, basının maddi ve fiilî 
olarak baskıdan salim işlemesi, muhalefetin em
niyet içinde yaşaması yalnız kanun teminatı ile 
işliyemez. Bu ihtiyaçların milletin faal şuuru ile 
kûjfunması da lâzımdır. Gene bizim tecrübemizce 
demokratik rejimin selâmeti için seçimde nispî 
temsil usulü önümüzdeki yirmi beş sene için 
lüzumlu bir tedbirdir. 

Size hâdiseleri kendi görüşümüze göre kısa
ca hikâye ettim. 1954 seçimlerinden sonraki 
tutum ve çıkan kanunlar ise demokrasi me
selemizi hakikaten vahîm ve karanlık bir hu
susi rejim haline sokmuştur. Bu yeni mev
zuat ile serbest seçim müessesesi harobolmuş 
hâkimler teminatı, memurun meslek emniyeti he
men kalmamış üniversiteler muhtariyeti ciddî bir 
tehdit altına alınmıştır. Selâmet kanunları
nın basına tatbikinin vahîm neticeleri bütün 
nazarlara çarpmıştır. İspat hakkı ihtiyacı bu 
arada büyük bir hukuk ve siyaset meselesi 
olarak meydana çıkmıştır. 

Kırşehir Vilâyetinin ilgası bu esnada bir 
büyük millî derdin ifadesi haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, size rejim mesele
lerimizi acele saydım bunları iktidar ve mu
halefet olarak halletmeye mecburuz. Dahilî, 
haricî, malî ve iktisadi meselelerimiz çoktur. 
Hepsi birbirinden ehemmiyetlidir. Ancak emin 
olmalıyızki her sahada ilerleme yolunda dert
lerimizin halli rejim ihtilâflarıyım kaldırılma
sından sonra bağlıyacaktır. Rejim ihtilâfı
nın halli demokratik nizamın kurulması, 
vatandaşın siyasi kanaat farkından zarar gör
memesi demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 10 senedenberi ge
çirdiğimiz tecrübeler kıymetli, demokratik yol
da aldığımız mesafeler uzundur. Demokrat 
Parti 1946-1950 arasında bizden çok eziyet 
çektiğini söyler, (Soldan, çok çektik sesleri) 
Cumhuriyetçi Millet Partisindeki siyaset adam
larımızın Halk Partisinden ve Demokrat Par
tiden çektiklerinden nasıl şikâyet ettikleri 
tahmin edilebilir. Hürriyet Partisi işte gözümü
zün önünde istiraplar içinde siyaset âlemimi
ze girmiştir. (Soldan, O... O... sesleri Halk Par
tisinin işe gerek iktidarı senelerinde gerek 
6 seneden beri bilcümle siyasi partilerimizden 
çektiklerini sizler daha iyi bilirsiniz. 
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Hep beraber 10 seneyi geçirebildik, bu bi
zim tarihimizde misali olmıyan bir hâdisedir. 
Muhalefette bulunan bütün siyasi partiler ka
nun partileri olarak tarih ve medeniyet önün
de imtihanlarını verdiler. 

İktidara gelmek ve iktidardan düşmek ka
nun içinde tahakkuk edebilir bir tabiî siyaset 
hâdisesi mânasını kazanmıştır. Büyük Meclis
teki siyasi gruplar rejim meselesini sükûnetle 
mütalâa ve halledecek tecrübeye erişmişlerdir. 
Mühim olan diğer bir nokta da büyük çokluğu 
elinde tutan iktidarın muhalefeti tanımadan 
memleketi idare etmesi mümkün olamayacağı
nın anlaşılmalıdır. 

îlk bakışta bu garip bir keyfiyet görünür, 
seçim sistemimizin icabı olan bugünkü duruma 
göre pek büyük çokluğa mazhar olan iktidar 
.muhalefet partileri hakkında dilediği kanunla
rı düşünmeden çıkarabiliyor. Ezip bitirdiğini 
sandığı günde hiçbir şey yapmamış olduğunu 
görüyor. (Sağdan, bravo sesleri) Sonra gün ge
lecektir, muhalefet, partileri ile normal müna
sebetlerde bulunmak hayati bir ihtiyaç olacak
tır. Bu hakikat da meydana çıkmıştır. Bu hâ
disenin hikmeti demokrasi rejiminin bünyesin-
dedir. Demokrasi en ağır tehdit kanunları altın
da bile olsa eğer mevcudolacaksa bu vasıfları 
gösterecektir. Müşkülâttan bıkıp usanan ikti
dar muhalefetleri fiilen veya hukukan kaldıra
bilir. Ancak bu 10 senede bir. nokta daha an
laşılmıştır ki, milletimiz demokrasinin lezzetim 
tatmıştır. Mebus veya siyasi hayata mensup ol
mıyan her meslekten büyük bir vatandaş küt
lesi rejimin dâvasını bırakmıyacaklardır. Neti
ce rejim dâvalarını cesaretle ele almak ve si
yasi huzuru bir an önce vatanda tesis etmek 
hepimiz için vazife olmuştur. Bu vazifeyi, ikti
dar ve muhalefet, kendi iddialarım cebretmek 
hevesine kapılmıyarak, ifa etmek kararım sami
mî olarak vermelidirler. Samimî olmanın iktidar 
için delili düşmek ihtimalinin göze alınmasıdır. 
Bunun için de düşersem ne olurum endişesin
den kurtulmak icabeder. "Samimî olmanın mu
halefet için delili iktidarı hemen kazanamamak 
ihtimalini tabiî görmek Ve iktidarı kazanırsa 
bir daha düşmemek hevesine özenmemektir. Mil
letler bu muadeleyi halledebildikleri nispette 
ileri olmuşlardır. Türk milleti bu olgunluğu ka
zanmış olduğu kanaatindeyim. 

Ziya Termenin pek muhterem Hüseyin Ca
hit Yalçın'm Halk Partisine intisabetmesinin 
onun iktidarın rahatına ve nimetine meyi ile 
izah etmesine çok müteessir oldum. Ziya Ter
men'e bu pek yanlış hükmü hiç yakıştırmıyo
rum. Muhalefette rahat ve nimet olmaz. Bizim 
iktidarımız zamanında ise I92Ö den 1950 ye ka- . 

, dar muhterem Yalçin hattâ mebus bulunduğu 
zaman bile bizden yalnız zarar görmüştür. 

Sayın Hüseyin Balık'm .sualine cevap veri
yorum. Muzaffer kumandanın, yahut hizmet et
miş siyaset adamlarının ölünceye kadar iktidar
da kalmak hevesleri demokratik bünye ile telif 
kabul etmez. Millet demokrasiye alışmış ise hiz
met etmiş adamının kadrini bilir ama, dediği 
gibi onu saltanat da bırakmaz. Demokratik re
jim işlerse hizmet etmiş adamlar da başka emel
lere zaten kapılmazlar. Hüseyin Balık'm suali 
tarihten gelen idare tarzımızın tesirinden ve 
demokrasi namı altında aynı hevesin devam et
mesi gibi bir-yanlıştan ibarettir. Dâva rejimi 
ıslah etmektir. 

Şimdi bütçe münasebetiyle Sayın Başvekil 
ve Hürriyet Partisi arasında ki münakaşalara 
dair fikir söylemek için müsaade isterim. 

Bence Hürriyet Partisinin doğuşu münaka
şalarını artık tarih gibi hatırlamak ve bunları 
siyasi hayatımızın tekâmül tecellilerinden gör
mek muvafık olur. Şurası muhakkaktır ki, ge
rek Cumhuriyetçi Millet Partisinin, gerek Hür
riyet Partisinin tenkidleri iyi hazırlanmış ve 
bütçenin anlaşılması için çok faydalı olmuştur. 
(Soldan, gürültüler). 

Bizim iktisadi, malî mevzuda görüşlerimiz 
ciddî bir endişeye dayanıyor. Nüvit Yetkin ar
kadaşımız düşündüklerimizi tafsilâtiyle söyle
di. Benim ilâve edeceklerim kısadır. Sayın Baş
bakan dünkü konuşmasının sonunda bütçenin 
tabiatiyle açık olacağını açıkça söyledi. Eğer 
yanlış anladımsa özür dilerim. Zaten son beya
nattan sonra bütçenin aldığı şekil tasarruf için 
ümit bırakmamıştır. Görülüyor ki, gelecek za
manlar daha güç olacaktır. Çünkü cesur bir 
bütçe tasarrufunu bu sene de yapamamış olu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi kalkınma dev
ri büyük sıkıntılı ve esaslı bir selâmet yoludur. 
Bu yoldan yolculuğunu iktidar ricalinin iki üç 
sene gibi kısa vâdelere münhasır görmelerine 
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hayret ediyorum. Ben zannediyorum ki, bu de
vir çok seneler sürecektir. Hükümetlerin birbi
rini takibetmesi muhtemeldir. Her halde bu de
vir feyizli olduğu kadar bir çetin millî imtihan 
devri mahiyetini alabilir. Milletlerin tıpkı harb 
gibi böyle çetin devirleri geçirebilmelerinin 
maddi vasıtası para ve silâh yerine, para, ihti
sas ve tedbir olacaktır. Hele milletin harb za
manı zenginlerinden daha ziyade mahrumiyet 
içinde kalkınma devirlerinin vurgunculariyle 
meşgul olacaklarını tabiî görmelidir. Bu mahru
miyet devirlerinde şüphe altına giren bir tek 
bakan bile bir heyeti hizmetten düşürmeye ki
fayet eder. Bir harbde ateş karşısında bulunan 
ordunun her neferi geride 10 bin liralık bir tek 
istikametsizlik işitse tükenen cephanenin, ya
raya bağlanacak sargının, işlemiyen topun ve 
düşen uçağın kusurunu o işittiğinde bulur. Kal
kınma devrinin dedikoduları her aileye mal ola
cağı için mânevi tahribatı genişliğine ve derin
liğine daha büyük olacaktır. Milletçe kalkınma 
hareketlerini iyice bilmenin ehemmiyeti bu ba
kımdan da pek ziyadedir. 

Bu mülâhazaları söylerken iktisadi ve malî 
İslâhata pek ciddî ehemmiyet verilmesini ikti
dara anlatmaya kudretimizin yetmemiş olmasm-

, da çok acı duyduğumuzu da ilâve etmeyi vazife 
sayarım. Hürmetlerimle (Sağdan, alkışlar).. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar, bütçenin hazırlanmasında hizmeti ve 

* emeği geçenelere teşekkür ve 1956 yılı bütçesi
nin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Ce-

• nabı Haktan niyazla sözlerime başlamak isterim. 
Sözlerime başlarken, tümü hakkında şahsi 

noktayı nazarımı arz etmeden önce Sayın Sa
met Ağaoğlu ve Somuncuoğlu'na iki noktadan 
cevâp vermek isterim. 

Sayın Samet Ağaoğlu, dünkü ve evvelki gün
kü, konuşmalarında mensubolduğum C. H. Par
tisine fitne ve fesat membaı veya mektebi etike
tini yapıştırdılar. Bizim, amiyane olsa da, bir 
ata sözümüz vardır; Baltayı taşa vurmak. 

Samet Ağaoğlu edip, küçük hikâye muhar
rirliğinde mahirdir. Baltayı taşa vurmakta da 
mahirdir. Kendisi C. H. Partisine, o mektebe ^gi
rebilmek için mütaaddit kereler baş vurmuş ye 
röfüze edilmiştir. Onun ebeveynleri, en yakınları, 
liderleri C. H. Partisinde büyük vazifeler almış 
ve hizmetlerde bulunmuşlardır. Sayın Samet 

ı Ağaoğlu gözden düştüğü zaman 1953 te Yeni 
Cephe gazetesinin kimler tarafından finanse edil
diğini bilir, kendi aleyhinde neler dediğini de 
bilir ve fitne, fesadı orada arıyabilir. Fitne ve 
fesadı C. H. Partisinde değil, orada arasın, Ye
ni Cephe'yi finanse edenlerde ve onun ekolünde 
arasın. 

Somuncuoğlu haklıdır; köye gitmez, şehiri 
bilmez. O derki umumi ıstırap köylerdedir, şe
hirde yoktur. Haklıdır. Çünkü Somuncuoğlu 
köye gitmez, kendisi şehirde müreffeh bir ha
yat temin etmiştir. 75 - 100 lira aylıkla geçinen 
bir memurun, esnafın bir çocuğunun ayakkabı
sını 20 liraya temin edemediğini, sütün kilosu
nun 70 kuruş olduğunu Somuncuoğlu bilmez, 
şehrin ıstırabını bilmez, Somuncuoğlu. Sayın So
muncuoğlu bütün bu ıstıraplar üzerine heyeti 
nasıha başkan edasiyle konuşur ve ikazda bulu
nur. Somuniuoğlu hakkında biz düne kadar şa
hıs olarak, parti olarak tek kelime konuşmuş 
değiliz. 

Kendileri bâzı hakikatleri söyleyince, müsa
ade ederseniz bu yaprak açılmışken bâzı şeyleri 
kendilerine izah edeyim, bilmekte belki fayda 
vardır. 

İki Mayısı mütaakıp şu köşede bulunduğu
muz zaman, kanundan başka muhalefete hak 
tanımıyorum deyin, mâruz kaldığımız yaylım 
ateşine muvazi olarak sıra ile dört kanunun ge
leceğini öğrenmiştik. Bunları sıra ile Kırşehir 
Kanunu, Bakanlık Emrine Alınma Kanunu, 
Emekli Kanunu... Milletvekilleri Seçimi kanun
larını değiştirilmesi gibi kanunlar geliyordu. 

Grupumuzda bir takrir verildi, iktidar ile 
bugünlerde rejim için gelecek kanunların vaha
meti nazarı itibara alınarak, hiç olmazsa bunla
rın durdurulması çareleri aranmak üzere, 
grup toplantıya çağrıldı ve iki grup başkanve-
kilinin Sayın Başvekilimizi ziyareti kararlaştı
rıldı. Bu karara göre Somuncuoğlu" Nüvit Yet
kinle gidecekti. Bir sabah öğrendik ki, grup 
kararma muhalif olarak Sayın Somuncuoğlu 
tek başına Sayın Başvekili ziyaret çareleri ara
mışlar ve bulmuşlar ve bu temas üzerine de C. 
H. Partisini terk edip gitmişlerdir. Halbuki 
kendisiyle daha evvel konuşmuştuk, Somuncu
oğlu muhalefetin ıstıraplarını biliyorsun, dört 
senedir neler çektik, ilerde muhalefetin ıstırap
ları fazlalaşacaktır, sen grup reisvekilliğini is-
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tiyorsun, sonuna kadar götürebilecek misin, de- I 
dik? O da evet karımla konuştum, kuru ek
mekle, soğan yemeğe hazırız, bütün kuvveti
mizle mücadeleye atılacağız, demişlerdi. Bir sa
bah gördük ki, Somuncuoğlu bu ıstırabı terk 
edip gitmiş. Acaba Somuncuoğlu'nun istifa mek
tubunda; bu ağır şartlar içerisinde muhalefet 
yapılamaz, bu sebeple muhalefeti terk ediyo
rum, demesine ve eski noktai nazarını değiştiri
lmesine âmil nedir, şartlar değişti mi? Yoksa or
tağı Yunanistan'dan dönmüş müdür? (Soldan, 
gürültüler, şahsiyat yapma sesleri) 

Hakikati söylemek ayıp değildir, vazifemiz
dir. 

Burada bütçe müzakereleri üzerinde konu- I 
şan sayın arkadaşlarımız, Hürriyet Partisi men
supları arkadaşlarımıza şöyle böyle demiştiniz. 
Bir de büyük söz söyliyerek siyaset budur, de
diniz, Mazhar Bey pasajlarda okudu. Bunları 
kendiniz yaparsınız. Siz söyleyince metot olur 
da biz söyleyince neden şahsiyat olur. Bütçe 
sözcüleri sıfatı ile tarizlerde bulunursunuz; ay
nı silâhla mukabele görmenizi ve daima görece
ğinizi bilmeniz iktiza eder. (Soldan, gürültüler, 
şahsiyat yapma sesleri) I 

REÎS — Sırrı Bey sözünüzü kesmiyorum I 
ama, müzakerenin selâmeti namına grup adına 
konuşur gibi konuşmamanızı rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Söze baş
larken söylemiştim, iki arkadaşımın konuşma
sından sonra, tümü hakkındaki noktai nazarla
rımı sırasiyle arz edeceğim. 

Bütçe bir yıllık hükümet faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin millî murakabeye arz edilmesidir. I 
Bütçenin hazırlanmasında, tertibinde, tahlilinde I 
ve izahında hükümetlerin ve encümenin bize 
bunları izahı, tahlil ve tertipte kullandıkları 
metot hakikata eriştirmelidir. Eğer kullanı
lan metot bizi hakikate eriştirmezse, kullanılan 
kıyaslar bizi hakikate ulaştıracak b}r şekilde 
değilse bizi yanıltabilir. Meselâ, 1956 bütçe ge
rekçesinde birçok tetkikler yapılırken 1938 yılı 
esas tutulur. însan kendi kendine sorar, acaba 
niçin 1938 de, niçin 1934 değil? Demek ki, ra
kamlar maksatlara göre tertibedilmektedir. 
Meselâ, Maliye Vekili bütçenin tümü üzerinde 
görüşünü belirtirken 23 000 köye temiz içme 
suyu getirildiğini söylerken, demez ki, şu ra
kam içinde 2 torba çimentonun verildiği yer | 

dahi vardır. Yine metot olarak, 1950 yılı mer
kezi sıklet olarak ittihaz edilirse; 1950 den ön
ce ve 1950 den sonra metodunda. Meselâ 1954 
yılının kuraklığı bütün sıkıntıların, bütün ha
taların esbabı mucibesi olarak gösterilir. Hal
buki 1950 den önce kuraklık hiç olmamış mıdır? 
1941 - 1947 senesinde de mevsim kurak geçmiş
tir. Devirler birbirleriyle mukayese edilirken 
objektif hareket etmek lâzımdır. Bu şekildeki 
metodlar bizi hakikatlere götürebilir mi? 1923 
yılının şartlariyle 1950 yılının şartları aynı mı 
idi? 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi hü
kümetlerinin devrettiği devirde malî ve iktisa
di bünyenin bütün esasları atılmış bulunuyor
du. Birçok müesseseler kurulmuş bulunuyordu 
ki 1923 de bunların adı dahi ortada yoktu. Bir 
izah yapılırken biraz insaf ve izan lâzımdır. Büt
çe gerekçesinde der ki : «1950 senesi mayısında 
iş başına geldiğimiz tarihte gerek hizmet, gerek 
iş hacmi, gerek çalışma hacmi çok düşük sevi
yeli bir iktisadi bünye devralmış bulunuyor
duk.» 

İktisadi bünye eğer bu derecede idi ise, zi
rai bünye o yoldadır ki, ne kadar imkânlar ha
zırlarsak hazırlıyalım neticeleri büyük zamanla
ra bağlıdır. 1950 de bu seviyede, bu derecede 
ise, yani Demokrat Partinin cücevari diye tav
sif ettiği derecede ise, bütün bu şeyler mantar 
gibi mi vücuda geldi? Buna iktisaden imkân 
var mı? Zirai bünye bunu kabul eder mi? Top
rak Ofis kurulmasa idi, Zirai Donatım Kurumu 
kurulmasa idi, Üretme çiftlikleri kurulmasa idi 
buna imkân var mı idi? 1943 den 1946 ya kadar 
kurulan 19 üretme çiftliklerine siz kaç tanesini 
ilâve ettiniz? Bir tane yaptınız 5 milyona mal 
oldu o da halen faaliyete başlamadı^ Bu üretme 
çiftlikleri, sizin kurmakla övündüğünüz çimen
to fabrikalarından, şeker fabrikalarından hiçbi
risinden aşağı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettim, bütçenin 
izahı, tahlili yapılırken mukayeselerde tek ta
raflı ve maksada göre seçilecek rakamlara isti-
nadetmek doğru değildir. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında şu kadar köylü aile
sine toprak tevzi edildi derken hektar kullanır
sınız fakat Demokrat Parti iktidarı devrindeki-
ni ifade ederken on misli büyültmek, zihinlerde 
bir karışıklık yaratmak için dekarı kullanırsı
nız. insaf bu mudur, uzun ince su borusu kul
landığınız zaman metreyi verirsiniz, ağır boru 
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kullandığınız zaman kiloyu verirsiniz, ölçü bu 
mudur? işte bu şekilde bütçeler hazırlanır. (Gü
rültüler) 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Karşınızda 
hokkabaz yok ama... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Baha Bey, 
rica ederim, sizden hiç beklemezdim. Yaşınıza 
hürmet ederek mukabele etmiyeeeğim. 

REİS — Rica ederim, müzakeratı muhavere 
şekline sokmayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) - Hayat paha
lılığı bugün bir ıstırap halindedir. Demin arz 
ettim, Somuneuoğlu arkadaşımız köylerde ıstı
rabın bahis mevzuu olabileceğini fakat şehirde 
böyle bir şey olmadığını kimsenin ıstırap çek
mediğini söyledi. Hakikaten hayret, edilebilecek 
bir noktaymazardır. iktidar hayat pahalılığını 
bir türlü kabul etmez. Zaten bugün çekilen ıs-
tırabların esası, sıklet merkezi buradadır, ikti
dar bir türlü hayat pahalılığını kabul edip hâdi
senin üzerine gitmek cesaretini kendinde göre 
memektedir. Konjonktürde 1955 Ocağına 128 e 
kadar 1950 ye nazaran yükseldiğini söylemek
tedir. Hakikat bu değildir. Hayat pahalılığı bah
sinde bizi hakikata ulaştıracak reel hâdiseler
dir. Bunun için on tane kaza merkezinin 1950 -
1955 istatistikleriyle bir tane köyün 1950 - 1955, 
1938 iktisadi ve içtimai durumunun tahlilleri
ni kısaca arz etmek isterim. Bu, şu bakımdan 
faydalı olacaktır; hükümet ve gerekse bütçe
nin takdimini yapan Maliye Vekili hayat pa
halılığının izahını Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Mazhar Şener bir çırpıda geçiştiriverdiler. On
lar gelir ve refah seviyesinin arttığını söylü
yorlar. Hakikaten gerek şehirlerimiz, gerek 
köylerimizde hayat pahalılığına muvazi ve bu 
nispette gelir ve refah seviyesi yükselmiş mi
dir, yükselmemiş midir? Doğubayazıt, Urla, 
Elmadağ, Polatlı, Karabük, Safranbolu, Kırık
kale, Sivas, Tefenni, Keşan ilçelerinde 22 
kalem yiyecek, 9 kalem giyecek, 7 kalem 
inşaat malzemesi, 3 kalem de ısınma malzemesi
nin 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 ve 1955 
yıllarına ait umumi fiyat vasatilerini getirmiş 
bulunuyorum. Benim burada istinadettiğim pa
zar ve mutfağın dilidir. Hükümet elindeki ista
tistiklerin dili değildir. Bu, hakikat olan pa
zar ve mutfak dili olacaktır. 

Meselâ; Doğubeyazıt'ta 1949 da 80 kuruş 

olan pirinç bugün 240 kuruştur. Fasulye 50 
kuruştan 120 kuruşa, ıspanak 35 ten 100 ku
ruşa , soğan 15 ten 60 kuruşa, patates 15 ten 60, 
koyun eti 100 den 200 e, sığır eti 70 ten 140, tuz 
10 dan 40 a, erimiş yağ 250 den 700 e, B. pey
nir 250 den 500 e, kaşar peynir 250 den 500 e, 
yoğurt 10 dan 50 ye, süt 10 dan 50 ye, yumur
ta 2,5 tan 15 e, elma 35 ten 120 ye, portakal 
5 ten 25 e, armut 35 ten 120 ye, limon 5 ten 
30 a, toz şeker 140 tan 210, kesme şeker 180 
don 230 a, çay 120 den 250 ye, erkek ayakka
bıları 10 liradan 40 T.L., lâstik 5 ten 15, erkek 
kasketi 3 ten 10, kumaş 15 ten 40 a, kaputbezi 
80 den 150 ye, çorap 200 kuruştan 500 kuruşa, 
kadın çorabı 250 kuruştan 10 lira, erkek göm
leği 12 T.L. dan 35 T.L. erkek paltosu 100 den 
250 T.L. sına, inşaat kerestesi metre karesi 140 
T.L. dan, 450 T.L. sına, çivi 100 kuruştan 400 
kuruşa, çimento 500 kuruştan 10 liraya, ki
reç 10 kuruştan 50 kuruşa, kilit 1 liradan 5 li
raya, yağlı boya 350 kuruştan 1 500 kuruşa, de
mir 80 den 300, gaz yağı tenekesi 600 kuruştan 
965, kömür 10 dan 60, odun 4 ten 15 kuruşa, 
çıkmıştır. Bunlar hayat pahalılığının şiddeti
nin hakikat dili ile ifadesidir. 

Buna müsavi ve muvazi olarak, aynı yerde 
çeşitli gelir ve geçim sahibi olanların aylık ge
lirleri aynı nispette artmış mıdır? Bunu tetkik 
ve tahlil edelim: 

Ocak Ocak 
1949 da 1956 da 

Üç 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 

nüfuslu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

bir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

şoförün 
bakkal 
nalbant 
berber 
işçinin 
odacının 
Hamal 
çiftçinin 
garsonun 

100 
150 
75 
75 
75 
50 
60 

150 
65 

200 
180 
150 
!5Q, 
120 
75 
90 

200 
75 

Umumi fiyatlar yekûnu şu; 1950 - 1955 ara
sında yiyecek, giyeceSk, malzeme ye ısınma 
% 288, üç nüfuslu ailelerde aldığımız ye'kûn ise 
% 155 fiyat artışları arasındaki f a r t % 133 tü 
ve hesaibını yaptığım % 155, aradaıki fark % 133 
fiyat yükselişi... Bu mukayese Urla, Elmadağ, 
Sivas, Safranlbolu, Kırıkkale, Polatlı, Keşan'a 
aittir. (Safranlbolu 'yu o'ku seslteri) 
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Okuyayım efendim. 
yayım. 

Pirinç 
Fasulye 
Ispanak 
Soğan 
Patates 
Koyun eti 
Sığır eti 
Tuz 
Erimiş yağ 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Elma 
Armut 
Portakal 
Limon 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Çay 
Er'ke'k ayakkabısı 
Erkek lâstiği 
Erkek kasketi 
Elbiselik kumaş 
Kaput bezi 
Er'ke'k- çorabı 
Kadın çorabı 
Er'ke'k gömleği 
Erkek paltosu 
Kerestenin ma 

Çivi 
Çimento 
Kireç 
Demir 

A : 4* Ld.l 
istediğiniz yerleri oku-

1949 1955 
Ocak' Ocak 

90 dan 
35 ten 
10 dan 
10 dan 
15 ten 

200 den 
100 den 

11 den 
450 den 
160 tan 
320 den 
30 dan 
40 tan 
5 ten 

30 dan 
35 ten 
50 den 

7 den 
180 den 
210 dan 
120 den 

200 e 
100 e 
60 a 
45 e 
50 ye 

330 a. 
330 a 

15 e 
900 e 
350 ye 
800 e 
60 a 
75 e 
13 e 

100, e 
120 ye 
100 e 

18 e 
180 e 
220 ye 
250 ye 

20.00 den 45.00 e 
650 den 
400 den 

900 e 
750 ye 

20.00 den 32.00 ye 
110 dan 
140 tan 
350 den 

160 a 
300 e 
700 e 

900 den 22.00 ye 
110.00 dan 200.00 e 
120.00 den 360.00 a 

100 den 
550 den 

6 dan 
40 tan 

224 e 
750 ye 

12 ye 
80 e 

Bütün bu rak'mlar fiyatların nasıl bir kasır
ga gibi yükseldiğini, hayat şartlarını tarumar 
ettiğini ifade ediyoı, bunlardan bir kısmını ise 
bulmaya imkân yoktur. Vesikaya bağlıdır. 
Gelir artışı ise pek az. artmıştır - diğer illçe ve 
illerde de durum aynıdır - fiyatların artışından 
birkaç bin insan zengin olmuştur ve olmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım; görülmektedir ki, id
dia edildiği gibi bir refah, bir gelir yükselişi ba-

ıyob u : 1 
his mevzuu değildir. O kadar değildir ki, hâdi
seyi daha küçük bir üniteye götürüp müşahhas 
olarak bir misal arz etmek isterim. Ve bu mü
şahhas misal bütün köylerimizin bir tercümanı 
olacaktır. Şu merkezi Hükümet bulunan Anka
ra'mızın 14 kilometre şimali - Garbisinde bulu
nan İvedik köyü vardır. Bu İvedik köyünü mi
sal olarak almamın sebebi şudur : 1934 - 1938 
yılları arasında bir, Ziraat Fakültesinden Sadri 
Aran isminde birisi, on sene, on beş sene sonra 
bunun ele alınacağını tahmin etmediği, sırf ilmî 
bir tetkik yapmıştır. Gayet objektif olarak bu 
köyün bir monografisini yapmıştır. Şimdi sizle
re o köyün' 1933 - 1938 durumu ile 1950 - 1955 
durumunu arz edeceğim. Sayın Menderes'in bir 
baştan bir başa şantiye halinde olduğumuzu 
söylediği yurt köşesinden, hem de Ankara gibi 
büyük bir şehrin 14 kilometre Şimali - Garbisin
de bulunan İvedik köyüne bir sene evvel gitmiş
tim. Aradım o şantiyeyi, Türkiye'nin 40 000 
köyünden biri olan ivediğin durumu Türk kö
yünün Türk köylüsünün durumunun objektif 
ifadesi olacaktır. Bir fotoğraf adesesi sadakati 
ile durumu izaha çalışacağım ki, ıstırabın mahi
yeti meydana çıksın. Bir sen önce gitmiştim, bir 
hafta önce yine gitmek istedim, yaya gitmeye 
teşebbüs ettim, muvaffak olamadım. Yollar ça
mur, sayenizde gidemedim. Bu köy üzerine na
zarlarınızı çekmek isterim. 

Sayın Menderes İstanbul'da 5 - 6 ay evvel ga
zetecileri toplamış iktisadi kalkınmanın vüsati
ni göstermek için, onları üç vilâyete götürmek 
istemişti. Ben kendilerini uzağa değil 14 kilo
metre mesafedeki İvedik köyüne gazeteci
leri götürmelerini tavsiye ederim. Şu köy
de iktisadi kalkınmanın muhasebe imkânını 
vermek* üzere ne nispette iktisadi kalkınmanın 
payı olduğunu tetkik ve tahlil edelim. Ondan 
sonra gelir ve refah seviyesinin hakikaten yük
selip yükselmediğini vicdanlarımızı tatmin edip 
etmediğini görelim. (Gürültüler, Balgat köyü 
şehrin içine girdi, sesleri) 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin, efendim. 
Siz devam edin. 

.SIRRI AT ALAY , (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; İvedik köyünün yiyeceği için, ke
pekli undan ekmek yapılır. «Aynen kitaptan 
alıyorum» .her- gün bazlama denen 300 ilâ 400 
gram arasında bir kişiye isabet, eden bazlama 
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dün de bugün de "köylünün demirbaş ve başlıca 
istihlâk maddesidir. 
• (Niçin 1938 i alıyorsunuz da 1950'-1955 i almı

yorsunuz? sesleri) 
1950 - 1955 i de okuyacağım. Durumu bir fo

toğraf sada'kati gibi aksettirmek istiyorum, bu 
hâdiselerin aksini iddia edemezsiniz. Ankara'nın 
14' kilometre kuzey batısında bulunan bu köye 
veya yurdun her hangi bir yerine beraberce gi
delim," ayni mukayeseleri yapalım. (Gürültüler) 
Niçin telâş ediyorsunuz siz şu şekilde iddia edi
yorsunuz, biz bu şekilde iddia ediyoruz. Halep 
orada ise arşın burada. Nereye istiyorsanız ora
ya gidelim. (Gürültüler) 

REİS — Efendim; sükûnetle dinliydim, ha
tibin sözünü kesmiyelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kitaptan 
okumaya devam ediyorum, et yiyenler parmakla 
gösterilir, bunlar hakikattir,' yılda bir kilo şeker 
yiyemiyen aileler vardır: Bunlar C. H. P. dev-
rindedir diye okuıaıyacak değilim. 1950-1955 te 
bazlama ve ekmek aynı şekildedir. 

ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Bunlar kimin 
müşahedesi? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim, efen
dim. 

REİS — Efendim, karşılıklı konuşma olma
sın, Sırrı Bey devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bazlama va 
ekmek, şeker miktarı aynen... Soğan aynı. Ye
meklerde yağ kullanılıyor, bu yağ da kuyruk 
yağı, sonradan bu yağ nebati yağa yerini bırakı : 

yor. Zira kuyruk yağı daha pahalı. Haftada bir 
et yiyor. Yalnız beş altı aile et bulamamıştır. 
Şeker, 1948 den beri ayda vasati olarak bir kilo 
isabet etmektedir. Çocuk ölümü "vasatisi aynıdır." 
Yemek 1948 - 1950 - 1955 arası aynıdır. 

Giyim elbisesi aynıdır, pazar ve bayram 
günleri için ayrı elbiseleri yoktur. Kadınlar şal
var giyerler, yalınayak gezerler.. Bugün de ay
nıdır. 

FÜRÛZAN TEKİL" (istanbul) — Niçin hep 
1938 senesini alıyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben alma
dım.- Monografi bu seneyi esas almış. 1938 senesi 
hepinizin devridir. 

REİS — Füruzan Bey; karşılıklı konuşma 
yapmayın, hatibin sözünü kesmeyin. Bu şekilde 
müzakereleri idarede müşkülât oluyor. 

.1956 0 : 1 
FÜRÜZAN TEKİL (İstanbul) — Hep 1938 

senesini esas alıyor. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — O devirler 

sizin devrinizdir de. 
REİS — Füruzan Tekil Bey, karşılıklı mu

havere yapmayın. Celseyi tatil etmek mecburi
yetinde kalacağım. Siz de Sırrı Bey, kendilerine 
cevap vermeyin. Konuşmanıza devam, edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Pazar ve 
bayram için ayrı elbiseleri yoktur. Erkekler ham 
deriden yapılmış çarık giyerler. 1937 ye kadar 
kadınlar yalınayak- gezerlerdi. Bugün çarık lâs
tikten- daha ^ pahalı, lâsti'k giyerler. 

1950 de şalvar, yerini entariye bırakır. Pazar 
ve bayram için ayrı «İbişe yoktur. 

İskân bakımından köyün yaşayışı : 
Muayyen çalışma, zamanıı yoktur, 1950 hasat 

mevsiminde çalışır. Geceleri çalışacak işleri yok
tur. Umumi ıstırablarının mevzuunu bu husus 
teşkil etmektedir! Doçente - bu köylüler o zaman -
geceleri çalışacak iş istiyoruz, demişlerdir. Istırap 
aynı.. Uzun kış geceleri heder olmaktadır, 
milyonlarca insan uzun kış gecelerinde hiç ça
lışmamaktadır. Bir memleketin iktisadi hayatı 
ancak bu şekilde kalkınabilir. Eğer biz milyon
larca insanı, köylüyü kış gecelerinde kahveye 
gitmelerini önlersek onlara İsviçre'de veya İs
veç'te olduğu gibi hiç olmazsa halıcılık yap
masını öğretirsek, orman mıntakalarmda otu
ranlara oyuncakçılık yapmasını öğretirsek, saat 
parçalarını monte edip saat yapmalarını öğre
tirsek memleketin iktisadi bünyesini iyiye doğ
ru değiştirmek mümkündür. Ama bunlar uzun 
zamana bağlı program ve plân istiyen işlerdir. 
Bunlar, edebiyatı yapılamıyan, seçim mevzuunu 
destekliyen hususlar olmadığı için bir türlü ele 
alınmak istenmiyorsunuz bunlar hayati mese
lelerdir. Eğlencelerini düğünler teşkil etmekte
dir, dün de öyle idi bugün de. Kahveleri yoktur, 
dün de yoktu bugün de. Bu kahvenin olmayışı 
güzel şey. Sağlık işleri noksan - dün de öyle 
idi bugün de. Son iki seneye kadar sıtma vardı 
mücadele ile önü alınmıştır, bu sıtmanın önlen
mesi - 1938 den önceye aittir, tasrih etmek iste
rim. O devirde, sıtma dâvası ele alınmış ve ye
nilmişti. Cinsî hastalık yoktur. Bugün de du-

' i'unı aynıdır. Çocukların ölümü zatürreeden 
olur. Bugün de durum aynıdır. Hiç değişme
miştir, İhsan Bey. 2 kötürüm çocuk varmış. 
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bunlardan birisi ölmüş, birisi iyileşmiş. Bunun 
yerine bir tane kemik hastalığına tutulmuş ço
cuk vardır. 

Ev durumu : 1938 de 1950 de ve 1955 te de 
aynıdır. 

îrfan : 1938 de bütün köyde 3 okur yazar 
vardır. Onlar da Ankara'dan gelmiştir. Bugün 
60 tane çocuk okula devam etmektedir. Okul 
1945 te yapılmıştır. O zaman köyde 36 tane oku
ma çağında çocuk vardır. Fakat okul yokmuş. 
Bağlum nahiyesine bağlı 12 köyün hiçbirisinde 
okul yokmuş. Köyde iki tane köy odası vardır. 
Şimdi üç tane olmuş. Misafirlere burada ikram 
yapılır. Aynı zamanda köyün meseleleri konu
şulur. 

Münakale ve vasıta durumu aynıdır. Av 
hayvanları eskiden varmış, şimdi yoktur. Köy
de 3 değirmen varmış. Çok şükür şimdi durum
larını muhafaza ediyorlar. Kısa geçiyorum, mo
nografi olduğu için. Burada birçok hususlar 
var; yalnız mühim olanı şudur : Gelir ve refah 
iddiası hayaldir! 

Köyde 1938 den bu yana değişmiş olan şey, 
traktörün köye girmiş olmasıdır. Fakat 1938 ile 
1950 arasında değişen en büyük şeyler köyde 
sıtmanın yokedilmesi, köy mektebinin yapıl
ması, mektebe devam etmiyeh çocukların de
vamsızlığı ile mücadele edilerek 60 talebenin de
vamının temin edilmesidir. 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Bu köyde 
hangi parti kazanmış? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhtarı De
mokrat Partili. 

REÎS — Rica ederim, muhavereye dökme
yin. Füruzan Bey hatibe sual sormayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi bu 
monografiye göre istihsal rakamlarını okuyo
rum. 

Dönüm ba- Dönüm ba-
Istihsalin şmaenyük- şma en dü-

ney'i Senesi sek istihsal şük istihsal 

Buğday 1938 
» 1950 
» 1955 

Arpa 1942 
» 1955 kuraklıh 

sebebile 

192 
200 
200 
200 

130 
FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) -

ismi nedir ? 

132 
60 
60 
60 

90 
- Bu köyün 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Köyün is

mini mi soruyorsunuz? 
REİS — Hayır efendim, bir şey sormuyor

lar, kendi aralarında konuşuyorlar, Siz lütfen 
devam ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Köyün adı 
halk dilinde tvedik monografide Evedik'tir. 

Hariçten satmalman yiyinti : Bir yıl içinde 
1938de 

Lira 

Hariçten alman yiyinti 
» » Pırtı 

Vergi 
Faizler 
Hizmetkâr ücreti 

1 112 
1 100 

876.30 
691.13 
620 

4 399.43 

Bu miktar bir yıl içinde köyün hariçten sa
tın aldığı şeylerin ve ödediği vergi ve saireniıî 
tutarıdır, şimdi bu durumu 1950 ve 1955 teki 
şekliyle mukayese edelim. 

1950 1955 
Lira Lira 

Yiyinti 
Pırtı 
Hizmetkâr ve çoban ücreti 

7 000 10 000 
10 000 12 000 
10 000 12 000 

Yekûn 27 000 34 000 

Para değerini ve 1938 de köyün nüfusu ile 
şimdiki nüfusunu nazara alırsak Ödenen para
nın istihlâk bakımından artışının hiç de fazla 
olmadığını açıkça anlarız. Hariçten alman malın 
refah seviyesi ile alâkası aranırsa, bu bakımdan 
da hiç de fazla bir şey olmadığını rakamlarla 
ifade etmek isterim. 

1950 de masraflar 27 bin, 1955 te 34 bindir. 
Gelir durumunu da tahlil edelim. 

Gelir : 1950 de tohumluk 8 bin, 1955 te 10 
bin. 

Yiyinti : 1950 de 6 bin, 1955 te 8 bin. 
Sebze : 1950 de 10 bin, 1955 te 12 bin. 
Varidat : 1950 de 24 bin, 1955 te 27 bin. 
Masraf : 1950 de 30 bin, 1955 te 34 bin, işte 

refah içinde denen bir köylünün durumu bü
tün köylerin ifadesidir. 

Arkadaşlar; bütün bu izahlarımdan maksa
dım şudur; bugün hayat pahalılığı umumi bir 
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ıstırap mevzuudur. Şehirde, köyde memur ve 
bütün içtimai zümrenin her veçhesinde ve her 
yerde, hayat pahalılığı çekilmez bir yüktür, ıs
tırabın tâ kendisidir. Hayat pahalılığından her
kes şikâyetçidir. Sadece iktidar her nedense 
seyirci ye inkarcıdır. 

Bu hakikatler pahalılığın da ifadesidir. Bu
nu küçümsemek, bununla istihza etmek, gelirin, 
refahın yükseldiğini süslü sözlerle ifade etmek
le bunun önü alınamaz ve bu, işin hal yolu değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 - 1955 yılları 
arasında Demokrat Parti hükümetlerinin eline 
7 milyarlık bir imkân geçti. Bu imkânın karşı
lığında memleket olarak, millet olarak temin et
tiğimiz nelerdir? Bunun muhasebesini yapabi
lir miyiz? İhracatımız 1950 civarındadır. Millî 
gelir vasatisi % 5 - 10 arasında bir artış göste
rebilmiştir. 20 bin koy okulsuzdur, insan sır
tında postanın taşındığı ilce merkezlerimiz var
dır. içme suyu olmıyan köylerimiz vardır, hem 
o kadar ki, vekilin 23 bin köye içme suyu getiril
miştir, sözü esasen suyu olan köyler içindir. Yok
sa suyu olmıyan köylere su götürülmüş değildir. 
(insaf sesleri) Size kendi seçim bölgemden 
misalini vereyim: Devlet Radyosuna göre, Kars'
ın, aşağı yukarı 700 köyüne, mübalâğa etmi-
yeyim, hemen hepsine içme suyu getirilmiştir. 
Halbuki arkadaşlar, topu topu 120 - 130 köye 
beş, on metre boru ile bir miktar çimento veril
miştir. Bu verilen yerler de zaten suyu olan 
yerlerdir, asıl susuz olan köylerin bu dâvası ele 
alınmamıştır. O kadar alınmamıştır ki, Ardahan'
ın bir köyü vardır (Velköyü), orada babalar, 
analar çocuklarını yatırmak istedikleri zaman 
çocukları, «Biz yatacağız da siz su mu içeceksi
niz?» derler. Ama Devlet Radyosunda propa
ganda nutuklarına mehaz olmak için çimento 
ve boru verilmiş, su getirilmiştir, denir. (Gürül
tüler, ayıp ayıp sesleri) Hakikattir bunlar. (27 
senedir siz yapmadınız sesleri) 

RElS — Rica ederim, hatip sözünü bitirsin. 
Sual sormayın. Devam buyurun, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâlâ üstle
ri örtülmiyen, mağara şeklinde evlerimiz mevcut
tur. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 27 
senedir niye yapmadınız? Vebali sizin boynu
nuza. 
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* SIRRI ATALAY (Devamla) — Sen ve senin 

gibilerin boynuna. 
RE IS — Sırrı Bey, lütfen karşılamayınız, mü

dâhale eden arkadaşlara ihtar ediyorum, siz lüt
fen bütçe hakkındaki şahsi görüşlerinizi ve ten-
kidlerinizi yapınız, müdahaleleri sem'i itibara al
mayınız, noktai nazarınıza devam ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beni mecbur 
ediyorlar. 

Bugün hastalara ilâç bulunamıyor, teşhis için 
filim bulunamıyor. Bütün bunların kabahati 
maziden mi geliyor? 

Hürriyet Partisinin ve Hüseyin Bal!k arka
daşımızın israfı bertaraf etmek ve tasarrufu sağ
lamak için yaptıkları teklifler nazarı itibara 
alınmamaktadır. Bütçede % 10 yahut 20 nis
petinde bir tasarrufla 2,5 milyara indirilmesi 
için çok güzel bir teklifte bulunulmuş fakat 
hüsnü kabul görmedi, hangi hususlardan kısa
lım, dediler. Halbuki kısılması lâzımgelen bir
çok hususlar vardır. 

** I. Meselâ, 12 milyonluk resmî ilânı kısa-
maz mıyız, kaldıramaz mıyız? isterseniz bura
dan başlıyalım? 

NAZlFİ ŞERİF NABEL (Kastamonu) — 
Kısacağız, kısacağız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ilimdi anla
tacağım, daha neler var. 

RElS — Rica ederim, siz fikirlerinizi söyle
yin, sual sorup arkadaşları tahrik etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yüksek He
yete şunu arz etmek istiyorum ki, bütçeye me
haz olan, bütçenin kaynağını teşkil eden bir 
kuruşun dahi millet malı olarak bir değeri var
dır, bu kürsüden yemin etmiş bir insan sıfatiy-
le bu bir kuruşun dahi israf edilmediğini, yerine 
sarf edilip edilmediğini sormak ve öğrenmekle 
kendimi mükellef addederek bunların bir kıs
mını arz edeceğim. Ve soracağım. Bu benim va
zifemdir. hakkımdır! Belki biraz zamanınızı ala
cağım ama birkaçını arz etmek isterim. 

2. Karabük'te «Karabük'ü Kalkındırma 
Derneği» isimli bir dernek vardır. Bu cemiyet 
oradaki demir - çelik sanayimden 90 bin liralık 
bir toprak düzeltme işini alır; bir cemiyet Ka
rabük köylerini kalkındırma derneği ticaret ya
pıyor, 90 bin liralık toprak düzeltme işini alı
yor. Bu parayı peşin olarak 65 iş gününde bi
tirmek üzere alıyor. Cemiyet başkanının kim 
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olduğunu söylemeye elbette lüzum yok. Demok
rat Parti ilce başkanı. 65 iş gününde bitirilmesi 
lâzımgelen 16 Haziran 1955 tarihli bu mukave
leye göre tek kazma atılmamış, tek çivi çakıl
mamıştır. Ama cemiyet bu 90 bin lirayı almış
tır. (Bunun hakkında tahkikat yapılsın sesleri). 
Elbetteki bir şey değil, 90 bin lira değil mi? 

3. 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı devrettiği bir zamanda Ziraat Bankası 
Umum Müdüründe bir tek otomobil vardı. Bu
gün ise on tane otomobil, on tane de şoför var
dır. Şişli'deki apartmanlar kimin 'için, nasıl ki
ralanmışlardır? Şimdiye kadar da Muhterem 
Umum Müdür birkaç tane otomobil değiştirmiş
tir, hem de lükslerini getirtmek suretiyle. Aynı 
zamanda bunlar yaz aylarında, İstanbul'da, Çeş
me'de emirlerine amadedir. Ve bu otomobillerin 
her sene modellerini, markalarını değiştirmeye 
ne lüzum var? Ziraat Bankası Umum Müdürü
nün emrinde 10 tane otomobile ne lüzum var? 
tster misiniz ki, Meclisten bir heyet Umum. Mü
dürün emrindeki tahsisatı tahkike memur ede
sin, şuraya, buraya verilen temsil ödeneği Şiş-
li'deki apartmanları, verilen paraların birkaç; 
yüz bin liradan aşağı olmadığını açıkça görecek
siniz. Bu eskiye nazaran beş on misli değil mi
dir? 

4. Devlet Üretme Çiftlikleri meşhur ve ma
lûm Türk Sesi Gazetesi abone bedeli olarak 
1 650 lira veriyor. Yazık değil mi bu 1 650 li
raya? Devlet Üretme Çiftliklerinin 87 aded bi
nek otomobili var, ne lüzum var bu kadar oto
mobile? Bunların düşülmesi bütçeye neler ka
zandırabilir. İsterseniz hesabedelim. 

5. Bayındırlık Bakanlığınınm çimento tev
zi bürosu kuruluyor. Yeni kuruldu bu büro. Bu 
büronun masraflarını karşılamak için çimento 
fiyatlarına % 1/2 zam yapıldı... Zam 'politika
sının bu çeşidi bu şekilde yaratılıyor. Bu te
şekkül Bayındırlık Bakanlığının içinde çalışan 
bir teşekküldür. Bu büro kurulunca çimento 
fiyatlarına da zam yapılıyor. Burada çalışan
ların isimlerini isterseniz okuyayım. (Oku, oku 
sesleri) Asıl vazife, asıl hizmet, ek göreve neden 
ihtiyaç var? Sebebi ne? 

REİS — Siz lüzum görürseniz okuyun, gör
mezseniz okumayın. Heyeti ümumiyeye niçin 
soruyorsunuz, efendim ? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu büronun 
müdürü Nâzım Bey. 150 lira asli maaşı var. 
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Âmme hizmeti gören bu zatın bu büroda da ça
lışması için ayrıca bir ücret alması iktiza etmez. 
Kendisine ek vazife olarak bu hizmet verilmiş 
ayda ayrıca 750 lira alıyor. Müdür muavini 
yüksek kimya mühendisi, bu zatın damadı. 
Ek ücret 500 lira. Burada çalışan birçok şahıs 
vardır, asıl memuriyetleri var, bol bol yüksek 
maaşlar vardır, kimlerdir, nasıl oluyor bilinmez, 
bir vazife yaratılıyor ek ödenek diye, tümen tü
men ücret veriliyor, öte tarafta ayda 100 lira 
alamıyan memurlarımız, 200 lira alamıyan öğ
retmenlerimiz var; evlerine koyun eti bile gir
miyor, ilk mektep mezunu daktilo 400 lira üc
ret alıyor. Bu suretle 10 - 15 memur var. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ek va
zifesi yok mu? 

REİS — Sebati Bey hatibin sözünü kesme
yin. Bırakın da netice alalım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şahsiyat ola
rak telâkki etmeyin, bilhassa bu ciheti istirham 
ederim. 

Meselâ Başvekâlet Müsteşarı Sayın Ahmet 
Salih Korur'un örnek çiftçi olarak devlet mü
esseselerinden ucuz fiyatla makina ve alet al
maya hakkı olur mu, olmaz mı? Bilmem. Nasıl 
takdir edersiniz? 

REİS — işi şahsiyata dökmeyin. Bunu bir 
sözlü soru mevzuu yapın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütçe üze
rinde milletin tek kuruşunun dahi hesabını ariz 
amik konuşuruz. Ve bunu sormak aramak be
nim vazifemdir. 

6. Meselâ seçim bölgem ve memleketim 
olan Kars'ta Dil Çiftliği kurulmaktadır. Bu 
çiftlik 150 ve 160 liradan koyun mubayaa et
miştir. Bu tarihlerde koyunun tanesi 110 lira
ya satılmaktaydı. Çiftlik müdürü tarafından 
koyunlar 150 liraya.mubayaa edilmiştir. Mahal
line müfettişler gönderilmiş, fakat iş bir türlü 
tahkik mevzuu edilmemiştir. Çiftliğin bütün 
memur ve müstahdemleri - memuriyetten gel
miş arkadaşlarıma hitabediyorum - çiftliğin bü
tün memurları, memurundan, şoföründen, kâti
binden, ayniyat muhasibine varıncaya kadar 
hepsi çiftlik müdürünün kardeşidir, amcasının 
oğludur, yeğenidir, dayısıdır. (Soldan, Kars'lı 
mı, sesleri) Bunun himaye görmesinin sebebi 
vardır elbette. Halk Partili olmasına imkân yok
tur. 
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7. Meselâ İğdır Üretme Çiftliği israfın 

kendisidir, meselâ Zonguldak havzasının sene
lik yahut aylık ilâç ihtiyacını mubayaa etmek 
üzere doktor gönderir. 100 ilâ 200 lira masraf
la bu doktorlar mubayaa yapar, tekrar havza
ya dönerler, ve bu iş millete 100 ilâ 200 liraya 
mal olurdu. Ama, Doktor Müfit Yurdakul, is
minde bir zat 825 lira maaş ve bunun yüzde 
yirmi beşi prim, yüzde yirmisini de ek ücret 
verilmek üzere eline 1 200 - 1300 lira geçmek 
üzere tâyin edilir. İstanbul'da oturur. Hafta
da veya ayda bir defa olmak üzere Havza'ya 
ilâç mubayaa eder ve gönderir. (Komisyonda 
âza sesleri) Âza değil, t 

REÎS — Müsaade edin efendim, hatip sö
züne devam etsin. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Bütün bu 
israfların üzerinde elbette ki bir tutumun payı 
ve hâkimiyeti vardır. 

8. Müsaade ederseniz PTT îdar.esinin mu
hasebesini murakabe ve tetkik etmek için Ame
rika 'dan getirtilen bir mütehassısın raporundan 
size bâzı parçalar okuyayım: «PTT muhasebesi
nin başında her kim varsa ondan katiyen yar
dım görmedim. Bana sık sık tekrar edilen bir 
husus, raporumu hazırlamamı ve bunun icabını 
düşünecekleri oldu. Rapurumu yetkili hiçbir 
şahıs okumamıştır. Yalnız geçen otuz gün zar
fında böyle bir sistem için samimî bir arzu izhar 
olundu, tekliflerimi müzakere edecek hiçbir 
konferans toplanmadı, hattâ yalnız bu sene, 
günlerde bahsedilmeye başlandı... her hangi cid
dî bir iş için artık vakit geçmiştir...» Bu, üzerin
de ehemmiyetle duracağımız, raporun okunma
sına müsaadenizle devam edeceğim: Hele şu 
satırlar bize neler, neleri ifade ediyor! Kelime
ler cümleleri ile neleri ifade ediyor! Kelimeler 
cümleleri ile neleri ifade ediyor! Nazarı dikkat
lerinizi istirham ederim. «İhtimal PTT icracı 
personelinin tekliflerine itaatle, evet ve âmin 
demiş olsaydım, daha kuvvetli dosluklara sahi-
bolacaktım. O teklifler ki, PTT nin zor taham
mül edeceği ve vicdan tavsiye etmediğim para 
sarfına mütedairdir.» Acıklı durum, hakikaten 
çok acıklı arkadaşlar. (Raporu kim vermiş, tari
hi nedir sesleri) Rapor bir Amerikalınındır ve 
tarihi. 15 Aralık 1954 tür. Kendisi muhasebe işini 
düzeltmek üzere Amerika'dan getirilmiştir. Ta
rihi 15 Aralık 1954, ismi : E. J. Ward tür. 
(Size bunları kim söyledi, sesleri) Size muha-
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lefet yıllarında kimler verdiyse bize de onlar 
verdi, iktidarın elinde geniş imkânlar vardır. 
Muhalefetin ise tek imkânı, vatanperverliği ve 
birtakım vatanperver insanların kendilerine 
yardımıdır... Bu raporun sonunda şu satırları 
ehemmiyetle nazarınıza arz ederim. (Buradaki 
vaktimin tamamen heba olduğunu hissediyo
rum. Aynı şekilde beni getirmeye ve burada 
alıkoymaya harcanan para da boşa gitmiştir...) 

REÎS — Sırrı Bey rica ederim teferruata 
girmeyiniz... 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Peki, efen
dim. 

9. Meselâ Kırıkkale'de bir Tüfek Fabrikası 
vardır. Ve bu Almanlar tarafından kurulan 
dünyanın aşağı yukarı en iyi tavlama ocakla
rına sahiptir. Bu fabrika, her nedense muattal 
bir vaziyettedir. Üzerine çadırlar gerilmiştir. 
Neden? Ve niçin?... Sebebini sormak elbette ki 
hakkımızdır. 

Tüfeğe ihtiyacımız yoksa hiç olmazsa ma-
kinalar, dişliler için tesisler yapabilir. En iyi çe
lik ve demir işlerini işlemeye bu tesisler çok el
verişlidir. 

10. Uzağa gitmeye hacet yoktur. Meselâ, 4 
ncü bir Devlet Bakanlığı ihdas edildi. Elbette 
ki, 4 ncü bir Bakanlığın birçok masrafları ola
caktır. Sebebi Büyük Millet Meclisinde izah 
edildi mi? Lüzumuna kaani misiniz? Sebep Bü
yük Millet Meclisinde izah edilmedi. Bir Bakan
lık ihdas ediliyor, yeni masraf yolları açılıyor. 
Sebebini sormak hakkımız değil midir? 

11. Yine PTT ye dönüyorum. PTT iktisadi 
Devlet Teşekkülü olduktan sonra bâzı evrak 
üzerinde değişiklik yapılması icabediyor. Yeni 
formüllerle kırtasiye tabedilecek. İdarede bir
çokları buna muarızdır. Fakat her nedense 1,5 
milyon lira sarfiyle yeni formüller tabedilir. 
Ve teşkilâta gönderilir. Ondan sonra Samet Be
yin maziden bir sözü vardır, tedbirleri alırız 
kanunlar sonradan gelir. PTT de başmüdürleri 
topluyorlar. Bu formüller tatbik edilemez, deni
yor. Ne oldu? 1,5-milyon lira ne oldu? Milletin 
bir buçuk milyonunun hesabını soruyorum. Bu 
idarede bir sürü ek görevler var. 

Lüks eşya meselesini ele alalım : 
12. Lüks eşyanın ithali yasak edilir. Gel

mez mi? Gelir. Gümrüklerden en pahalı otomo
billeri çıkarırlar. Nasıl, kime, niçin çıkar. Bun-
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lamı hesabını sormıyalım mı? (Söyle, söyle ses
leri) 

13. Meselâ Havayollarının 166 resmî plâ
kalı, 167, 168 ve 169, 190 numaralı resmî plâka
lı arabaları dururken bâzı meydanlardan şehre 
nakliyat yapmak üzere yevmiye 125 lira muka
bilinde otobüsler kiralanmaktadır. Buna muka
bil şu dört tane araba Ulaştırma müsteşarının 
ve şube müdürlerinin hizmetinde kullanılmakta
dır. Bir taraftan yevmiye 125 lira ile otobüs kira
lanırken diğerlerini keyfî işlerde kullanmanın 
hesabını sormıyalım mı arkadaşlar? Bunun da 
masrafını hesaplıyalım. 

14. Sonra yine Havayollarına 75 bin aded 
bagaj etiketi bastırılıyor. Bakılıyor ki, hatalı
dır. Alınmaması lâzım, almıyor. Çünkü bu mat
baanın sahipleri arasında Havayollarında bir 
zatın hanımı vardır. Bu şahsın himayesini arz 
etmiyelim mi? isimlerini vermek mecburiye
tinde kalırsam bu arkadaşlar beni afetsinler 
nihayet millet işidir. (Söyle, söyle, sesleri) Bu se
beple söylemek zorunda olduğum için beni ma
zur görmelerini bilhassa, hasseten rica ederim. 
(Söyle, söyle sesleri) Merak etmeyin söyliyece-
ğim. Zatişleri müdürünün hanımı matbaanın 
hissedarıdır. 

Bu hâdise üzerine umum müdürlük bu mu
bayaayı yapan memura yazdığı yazının sure
tini okuyayım. 19 . I I . 1955 tarih ve 409 731 
sayılı yazı ile umum müdürlük, mubayaayı yap
tığı için, muhasebeye şöyle diyor, «Akıncı mat
baasında basılan 75 000 aded bagaj etiketinin 
tesliminde kaste makrun bir hareket müşahede 
edilmemekle beraber, etiketlerin hatalı olduğu 
bilinerek teslim alınması doğru görülmemiştir. 
Badema bu hususta âzami hassasiyet için dik
katinizi ehemmiyetle çekerim. 

Ne oldu ise 75 000 etiket parasına oldu. 
Umum Müdürlük badema yapmayınız diyor. 
(Bedeli ne imiş, sesleri) Ne olursa olsun, isterse 
bir kuruş olsun, bir para olsun, milletin parası 
bu. 

15. Havayolları prensip kararlarına ve mev
zuatına göre iki yıl içinde terfi kabiliyetini gös-
teremiyen her hangi bir memurun her hangi bir 
şekilde maaşı ödenmez, zam yapılamaz. Fakat 
verilmektedir, sizlere birtakım isimler tarihleri 
ile beraber vereceğim. Bunlar ne suretle art
maktadır? 70 lira 80 lira ücretle çalışan hade-
mei hayrata para vermek elimizden gelmez. 

1956 0 : 1 
Gardiyana, mübaşire, sağlık memuruna 100,120, 
memura 150 lirayı zor verirken, ama başka yer
lerde bu iş çok kolay ve cazip olur. Ve süratle 
artışlar da olur. Şimdi sizlere birkaç isim vere
ceğim. Aynı şekilde bunlardan mecburiyetten 
ötürü özür dilerim. 

Havayollarında Zafer Presler isminde birisi 
vardır, 12 . VIII . 1950 de 200 lira ücretle tâyin 
ediliri aynı sene içinde 250 lira» 

1 . 3 . 1951 de 300 
1 . 3 . 1954 te 300 
1 . 3 . 1954 te 400 

16 . 1 1 . 1954 te 475/400, 
8 . 4 . 1955 te 475 bu sürat nedir! Bir me

mur iki sene geçmedikçe terfi edemez- Prensibi 
karşısında bu ne. 

Başka bir isim. Namık Coşkun isminde bir 
başka memur. 

1 . 8 . 1953 te 350 
1 . 3 . 1954 te 475 
1 . 9 . 1955 te 550 lira olmuştur, ordudan 

ayrılan bir yüzbaşı. 
Yine Havayollarında hukuk mezunu bir ha

nım, teknisiyen olarak istihdam edilmektedir. 
17 . 4 . 1954 te 400 
1 . 7 . 1954 te 475 
9 . 1 2 . 1955 te 550 lira. Çok az değil mi, 

ve kısa terfi. 
Meselâ Doğan Savacı; 
1954 te 350 lira, 1955 te 400 lira. Yine, Elâ

zığ Meydan Müdürü, 1 . 1 . 1954 te 300 lira, 1 . 
V . 1955 te 400 lira. Cemal Civelek, 17 . IV . 1948 
de 475 - 350,1 . V I I . 1954 te 475 -9 . X I I . 1954 
te 550 - 475 aynı senede 550. - 1955 yılında 625 
lira. Müsaade ederseniz birkaç tane daha arz 
edeyim, çünkü pek çok var. 

REÎS — Sırrı Bey, kürsü serbesttir, istedi
ğiniz kadar söyleyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsamaha
nıza çok teşekkür ederim, minnettarım. 

16. Pan Amerikan'la üç sene müddetle ya
pılan bir mukavele ile 24 mütehassısa 6,5 milyon 
lira veriliyor. Yani beher mütehassısın yıllık üc
reti 80 bin lira tutuyor. Halbuki Heron tipi uçak
larda çalışmak üzere 12 pilot gönderilmiştir. 
Şimdi sorulamaz mı 12 tane pilot gönderiyoruz, 
aynı iş için, bir de neden mütehassıs getiriyor. 
Neden ikisinden birini tercih etmiyoruz? İhtisas 
için, yetiştirmek için aynı mesele için 24 tane 
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mütehassıs 6 milyon lira için, niçin getiriyorsu
nuz?. Herbiri 80 bin liraya malolmaktadır. 
Sonra Heron tipi uçakların Holânda'da revizyo
nu yapılıyordu, Suphi Işcan'm başkanlığında 
bir heyet gönderildi, ama siz daha parayı ver
mediniz dediler, heyet geri döndü. Peki, bunla
rın gidiş geliş masrafları ne olacak? Mademki 
parayı vermediniz Holânda'mn tayyareleri ver-
miyeceği tabiidir. Niçin heyet gönderiyoruz? 
Bunların hesaplarını kimler verecektir?. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Bun
ları ilgili vekâlet bütçelerinde söylersiniz. Tümü 
üzerinde yeri var mı ? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tümü hak
kında da söyliyebilirim. 

17. Bir de Ağaçlı linyit kömürleri vardır. 
Bununla Birinci Ordu arasında bir mukavele 
vardır. (Suretleri yanımdadır). mütaahhit kö
mürleri tonu 41 liradan teslim etmesi lâzımdır. 
Aksine sağa, sola inhiraf ettirecek bir hüküm 
yoktur. Birliklerin mahallinde teslim ede
cek. Tonunu 41 liraya birliklere teslim 
edecektir. Sonra bilmem ne oldu? Böyle şeyler 
çok olur. Bir emir üzerine bu sefer birlikler gi
decekler Ağaçlı kömürlerini kendi vasıtalariy-
le alacaklar. Mukavele ahkâmına mugayir fa
kat, mesele bununla kalmaz. Zira ordu birlikle
riyle Ağaçlı linyit kömürleri arasındaki mesafe 
85 kilometre, gidiş geliş 170 kilometre eder. 
(Cemse) G. M. C. lerin her biri iki buçuk ton 
kömür taşır ve herbirinin kilometrede yaktığı 
benzin 450 gramdır. 170 kilometrede benzin tu
tarı ton başına masraf. 13 lira 40 kuruş tutar. 
Meselenin mühim noktası buradadır. Fakat mu
kavele ahkâmına göre mütaahhit birlik mahal
line kömürü teslim etmesi lâzımgelirken, birlik 
onun ayağına gelip kömürü alırsa, maliyet fiya
tından 9 lira çıkarılacaktır. G. M. C. lerin yıp
ranma payı, lâstik v. s. masrafları hariç yalnız 
benzin masrafı tutarı 13 lira 40 kuruştur. Mü-
taahhide bu değişiklik dolayısiyle tanınan hak 
9 liradır. Arada fark, 4 lira 40 kuruş, bir ton
dan mütaahhide açıktan kârdîr. Lâstik, yağ, 
yıpranma olarak nakil vasıtalarının masrafları 
hariç benzin bedelinden, fark 4 lira 40 kuruş 
binlerce tonu nazara alarak neler tuttuğunu he
saplamak zor olmasa gerek. 

REİS — Sırrı Bey; müsaade buyurun. Yo
ruldunuz. Bütçenin tümü üzerinde söz aldınız. 
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Eğer burada münferit hâdiseleri sıralıyacak 
olursanız bütçeyi görüşmemiz mümkün olmıya-
caktır. Bu mevzuları başka zamanda da ko
nuşmak her zaman mümkündür. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunlar mün
ferit hâdiseler değildir; o kadar münferit hâdi
seler değildir ki, 24 Mayıs 1955 te Zafer gazetesi 
sekiz sütun üzerine şöyle yazıyordu; «iki bakan
lıkta tasarruf tedbirleri alındı. Yine 25 Mayıs 
1955 senesinde aynı gazete, Bakanlıkların yap
tıkları tasarrufla 40 milyon lira sağlandı diyor
du. Arkadaşlar, tasarruf zihniyetinin ne olduğu 
o seneden bugüne geldiğimiz zaman düşünelim 
ki ne oldu Nerede o öğünme ve heyecanlı id
dialar? O zihniyetin bugün geldiğimiz hâdise
lerle mukayesesini yapıyorum. Bunlar münferit 
hâdiseler değildir. 

Hakikaten huzurunuzu işgal ettim. Benim şahsi 
idealim odur ki, düşündüğüm dâvaların muha
sebesinin vicdanınızdaki akisleriyle huzurunuzu 
işgalimin muhasebesini yaptığım zaman kendimde 
konuşma hakkını daima buluyorum ve bulaca
ğım. Bütün bu meselelerin daha birçok husus
larını arz etmek isterdim. Maarif ve sağlık işle
rine temas etmek isterdim ve rejim meseleleri 
üzerinde karınca kararınca hazırlıklarım vardır. 
Fakat Genel Başkan Sayın ismet inönü bu mev
zuları ele aldıktan sonra karınca kararınca be
nim bu hususlarda birşeyler söylememe lüzum 
kalmadı. Yalnız bir hususu arz etmek isterim; 
biz hayat pahalılığı vardır diyoruz. Biz rejim buh
ranı vardır diyoruz. Siz hayır diyorsunuz. 

Bütün bu meselelerin yarı yarıya azalması 
gayet kolaydır. Bu, bizim bir asırlık davamız
dır. Meselâ 1271 senesinde, Sultan Abdülmecit 
devrinde Yunanistan hududunda bir harb dola
yısiyle dağılan köylerin durumu tetkik ediliyor. 
Abdülmecit soruyor: Bu köylerin haritaları 
var mı? Yok deniliyor. O halde evvelâ haritaları 
yapılsın, ondan sonra köyler dağınık mı, toplu 
mu yerleşeceği tetkik edilsin, der. Padişahın bu 
fikri üzerine Sadrazam : Mahzı hikmet, der. 
Serasker: Mahzı keramet, diye cevap verir. Kos
koca bir imparatorluğu elinde tutan bir padişa
hın, Devlet idaresinde elbette bu kadar şeyleri 
bilmesi lâzımdır. Ama yanlarındaki sadrazam ve 
serasker bunu keramet ve hikmet telâkki edi
yorlar. Biz, iktidarda olanların her hareketini, 
her icraatını keramet ve hikmet telâkki edersek 
ve bunu umumileştirirsek rejimi ve dâvayı iyi-
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ye götüremeyiz. Yine aynı yıl içinde 1271 tari
hinde bir Islahat Fermanı ilân ediliyor. 

Reşit Paşa mazul bulunuyor. Fuat Paşa Sad
razamdır. Fakat, Paris'te bulunuyor. Reşit 
Paşa Islahat Fermanını tenkid ediyor. Şeyhül.s-
lâm Arif Efendi kendisine haber gönderiyor. 
Bâzı mazulin Islahat Fermanım tenkid ettiler. 
Halbuki bu halkın hüsnüteveccühüne mazhar ol-
muş}mr. Bunun için kendilerini muhakeme etmeye 
mecbur olacağız» diye. Reşit Paşa, Cevdet Paşa 
vasıtasiyle kendisine haber gönderiyor. «Başkala
rını bilmem ama, ben tenkid etmedim desem yalan 
söylemiş oluyorum. Bu memlekete birçok hiz
metler ettim. Bu kadar tenkid benim hakkım
dır.» diyor. 

Bu, geçen asrın davasıdır. Bir asrın hikâye
si ve tarihi rejimimizin tecellisidir ve bugünün 
müşküllerinin giderilmesi icabeden davasıdır. Bu
gün bu taraf burada tenkidederse derhal, «Sen 
ihtirasın kurbanısın», hattâ hattâ son siyasi ede
biyatımızda, iktidarın bize reva gördüğü, vatan 
hiyanetine kadar gider. İktidarın yaptığı, hata 
da olsa, onu keramet ve hikmet olarak kabul ede
ceksiniz, tenkid edemiyeeeksiniz. Tenkid edildi 
mi bu, ihtiras ve ihanet telâkki edilecek! 

işte arkadaşlar; bu zihniyetin esiri ve zebu
nu olmaktan kendimizi kurtarırsak memleket 
meselelerini yarı yarıya halletmiş oluruz. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır. (Sağdan, 
şiddetli alkışlar). 

REİS — Takrirler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin tümü üzerinde kâfi miktar konuşul

du. Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Bilecik 
Ş. Hasırcı 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerindeki gö

rüşmeler kâfi olduğu kanaatindeyiz. Kifayetin 
reye arzını saygılarımızla rica ederiz. 

Yozgad Yozgad Yozgad 
N. Kurban T. Alpay M. Ataman 

Yüksek Reisliğe 
Bütçenin tümü üzerinde yapılan müzakerele

rin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Seyhan 

M. Ünaldı 
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REÎS — Kifayet aleyhinde, Sinan Tekeli-

oğlu. 
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar bütçe müzakerelerinde tea
mül olarak yeterlik teklifi yapılmaz. Bu ancak 
senede bir defa gelir, her mebus ne biliyorsa 
onu ortaya atar ve bu suretle memleket içinde, 
memleket ve millete yapılan iyilik ve kötülük
ler ortaya dökülür. Şimdi benden evvel konu
şan arkadaşım bizlere öyle güzel doneler verdi, 
kendi adamlarını bize prezante etti. Ben o za
man kendilerine şöyle söyledim, iktidar bizde 
ama biz kendi iktidarımızı kullanmıyoruz... Ar
kadaşımın dediği gibi, devlet organizasyonun
da yüksek rütbeli memurlar hep Halk Partili
dir. (Alkışlar) Bu noktalar üzerinde konuşmak
ta fayda gördüğüm için yeterliğin reddini ri
ca ederim. 

REÎS — Efendim, kifayet aleyhinde bir ar
kadaş konuştu. Bütçe müzakerelerinin heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakereyi kâfi gören
ler lütfen işaret buyursunlar... Takriri kabul et-
miyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 357 769 119) lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (915 205 033) lira 
tahsisat verilmiştir. 

2. — Devlet Memurları ve Hizmetlilerine 
Tahsisat Verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişildik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/342) (1) 

REÎS — Bir takrir vardır; okuyoruz, efen
dim: 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat 

Verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı mad-

(1) 86 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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de ve hükümlerinde değişiklik yapılması hak- ' 
kındaki kanun lâyihası ile vatani hizmet karşı- ; 
lığı maaş alanlarla emekli, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanlara tahsisat verilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının bütçe ile ilgisi dolayı-
siyle ruznameye alınarak müstaceliyetle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

REİS — Bütçe ile ilgili bulunan Maliye Ve-
kili'nin takririni okuduk. Reylerinize arz edi
yorum. O lâyihanın ruznameye alınması husu
sunu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen, yoktur. Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyet teklifi de vardır. Müstaceliyet
le görüşülmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat Ve
rilmesine dair 6211 sayılı Kanunun Bâzı Mad

de ve Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 25 . X I I . 1953 tarihli ve 6211 
sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince me
mur ve hizmetlilere senede 3 defa verilen tah
sisat beşe çıkarılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Ben
deniz yalnız usulî bir noktaya temas edeceğim. 
Bu bir tadil kanunudur. Binaenaleyh değişti
rilen madde hangi şekilde değişmişse, bu birin
ci madde o şekilde kaleme alınmış olmak ica-
bederdi. Yani falan kanunun birinci maddesin
deki üç tahsisat beşe çıkarılmıştır, şeklinde ol
mayıp madde aynen yazılmalı idi. Tadil mad
deleri usulen bu şekilde yapılmaktadır. Bun
dan sonraki ikinci madde öyledir. Falan kanu
nun şu maddesi, şu şekilde değiştirilmiştir, de
mektedir. Bunun bu şekilde değiştirilmesini 
teklif ediyorum. 

REÎS — Mehmet Hazer 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz ki, son yıllar-
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da personel masrafları günden güne artmak
tadır. Bu yıl, 1956 yılında bu masraflara yapı
lacak zamlarla, bu msaraf 1,5 milyar liraya 
baliğ olacaktır. 

Personel masaraflarınm bugünkü hayat 
şartları ve hayat pahalılığı karşısında artırıl
ması bir mecburiyet halini almıştır. Fakat 
böyle geçici tedbirler bu dâvanın ve bu me
selenin hallini mümkün kılacağına bendeniz 
şahsan kaani değilim. Bütçelerimiz malî im
kanlarımız çok memura çok para vermeye mü
sait değildir. Fakat az memura, kalifiye az 
memura çok para verecek hale getirilebilir. 
Hükümet yıllardanberi bir Personel Kanunu 
ve bir Parem Kanunu getireceğini ilân et
mektedir. Biz de gelecek diye bekleriz fakat 
bir türlü gelmez. 

Arkadaşlar; geçici tedbirler memurlar 
üzerindeki, hakikaten bugün için dayanılmaz 
olan ağırlığı hafifletebilir. Fakat bunlar ge
çici mahiyette olmak itibariyle memur hakla
rında arzu edilen teminatı sağlıyamaz, ne 
emeklilikte, ne de başka işlere inikas eder yal
nız tediyede esas olur. Bendeniz bir şey tek
lif edeceğim, biraz evvel müdafaa ettiğim 
prensibe belki uymıyacak ama, hayat şartları 
o hale getirmiştir ki, memur maaşlarına iki 
zamla memurları içinde bulundukları sıjkm-
tıdan kurtaramayız. Diğer taraftan muhas'ebe 
ve tediye kolaylıkları ve imkânlarını da dü
şünmek yerinde olur. Eşya fiyatları, hiz
met bedelleri birkaç misli artmıştır. Biz me
murlara 1947 yılından beri ancak % 40 
nispetinde bir zam yapacağız demektir. 
Bu ikramiyeyi altıya çıkardığımız takdirde 
% 50 bir zam yapılmış olur ve hiç olmazsa 
iki ayda bir ilâve ikramiye ödenir. Bu şekil tedi
yede, bordro tanziminde, muhasebe ve diğer 
hususlarda bir kolaylık temin edilmiş olur. 

Bir fedakârlığı, bütçemizde kabul etmek z • 
runda kalındığına göre, elihsanı bittamam 
sözüne sadakat göstererek bu ihsanı tamam
lamak zarureti vardır. Bu suretle hiç olmazsa 
yüzde elli bir zam yapılmış olacaktır ve bu 
suretle memur ve ücretli arkadaşlar bir ay 
normal, iki ayda bir, biri maaş diğeri de tah
sisat olmak üzere iki maaş alırlar. Böylece 
bir ay zamlı bir ay da normal ücret, maaş öde
mek gibi imkânı hâsıl olur. 
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Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Sami Orberk, buyurun. 
SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Bu kanunun 

müzakeresi dolayısiyle yüksek müsaadelerinizle 
bir iki kelime arz etmek istiyorum. 

Hükümet, bu lâyiha ile memurlara beş maaş, 
emekli, dul ve yetimlere iki maaş vermektedir. 

Şimdi yüksek huzurunuzda şunu arz etmek 
istiyorum; Hükümet evvelce memurlara üç ma
aş zammı yaparken emeklilere de bir miktar 
zam etmiştir. Fakat bu miktar bir kademeli 
zamdır. Meselâ 40 - 50 lira alan emekli, dul ve 
yetimlere % 25 - 35 olmak üzere iki kademeli 
zam yapılmıştır. Maaşı 300 lira ve daha fazla 
alanlara ancak % 10 zam etmiştir. Şimdi bu ye
ni gelen kanunlarla % 26,5 bir zam yapmış ola
caktır. Halbuki elimizde bir Emekli Sandığı 
Kanunu vardır. 

REÎS — Paşam, emekli, dul ve yetimlere 
ait kanun lâyihasını konuşmuyoruz, o ayrıdır. 

SAMÎ ORBERK (Devamla) — Maaş Kanu
nunu arz ediyorum. 

Şimdi, bu Emekli Sandığı Kanununda bir 
şey tesbit edilmiş, der ki 30 sene hizmet etmiş 
olan bir emekli aldığı maaşın yarısını alır. Bu, 
dünün şartlarına göre bir içtimai adalet kıstası 
olarak konulmuştur. Yani bir memur çalıştığı 
zaman 100 alırsa emekliye intikal ettiği zaman 
% 50 ile geçinebilir, denmiştir. Şimdi memura 
yapılacak olan her zamda bu esası göz önünde 
tutmak lâzımdır. Halbuki yeni teklif edilen bu 
kanun bu esası, yani içtimai adaleti temin eemi-
yor. îki maaş vermekle % 26 zam yapılmış olu
yor. Diğer taraftan da memurlara % 42 zam 
yapılıyor. Binaenaleyh bu eldeki kanunun hük
müne riayet ederek, yani Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine riayet ederek, emekli maaş
larına ait kısmının da üç maaşa çıkarılması ya
ni % 40 zamma yaklaştırılması lâzımdır. Bunu 
memnuniyetle kabul ederiz, ama emeklilere ait 
kısmının da bununla mütenasip olarak artırıl
masını arz ve teklif ediyorum. Karar Yüksek 
Heyetinizindir. 

REÎS — Tadil teklifiniz var mı? 
Mehmet Ünaldı buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar; bizde memurlar iki sınıfa ayrılmış
tır, birisi 3659 sayılı Kanuna tâbidir, diğeri ' 
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3656 sayılı Kanuna tâbidir. Yani birincisi, tkti-
tisadi Devlet Teşekkülleri memurları, ikincisi 
de, Umumi Muvazeneden maaş alan devlet me
murlarıdır. Bu kanunların tedvininde iki kısım 
memur arasında bir fark olmuştur, ilk defa bu 
kanunlarda, birinci dereceyi gösteren 150 lira
lık kadroların her ikisinin de 600 lira olacağı 
tebarüz ettirilmiştir, böyle alıyorlardı. Fakat 
sonradan bu kanun, yani 3656 sayılı Kanun, 
4998 sayılı Kanunla tadil edildi ve 150 lira ma
aş karşılığı 1 000 lira olarak tesbit edildi, bu 
kanun çıkarılırken, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin durumu da mevzuubahsedildi, fakat de
nildi ki, o zaman İktisadi Devlet Teşekkülleri 
için yeni bir kanun hazırlanacak, orada bunların 
durumu da nazarı itibara alınacak. Halbuki bu 
kanun çıkmadı. Bu suretle 3656 sayılı Kanunun 
150 lira maaşının karşılığı 1 000 lira ve 3659 
sayılı Kanunun 150 lira maaşının karşılığı 875 
lira olarak tesbit edildi. Ortadaki farkı kaldı
ralım, derken bu suretle yeni bir fark yaratıl
mış oldu. 

Şimdi arkadaşlar; İktisadi Devlet Teşekkül
leri mensupları prim alırlar, temettü ikramiyesi 
alırlar, fevkalâde ikramiye alırlar. Bunların al
dıkları primler üç maaş tutar, fevkalâde ikra
miyeleri bir maaş tutar, bu da dört maaş eder. 
Temettü ikramiyeleri ise bir maaş tutmaz. Eğer 
o teşekkül kâr etmiş ise alırlar, kâr etmemişse 
almazlar. Hattâ kâr nispeti bir maaşı tutmazsa 
daha az alırlar. Sonra bir fark daha var : 

Devlet memurları intisap tarihlerinden son
ra gelecek ikramiyeye hak kazanırlar. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri öyle değildir. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin aldıkları ikramiyeler, bil-
hissa temettü ikramiyesi kâra bağlıdır. Prim
ler de çalışmaya bağlıdır. Çalışmıyan o primi 
alamaz. 

REÎS — Mehmet Bey birinci madde üzerin
de konuşuyoruz. Siz ikinci madde hakkında mü
talâada bulunuyorsunuz. Birinci madde üzerin
de müzakere açtık. Birinci madde, verilmekte 
olan üç tahsisatın beşe çıkarılmasına matuftur. 
Müzakere bu madde üzerindedir. Ben de bu 
madde üzerinde konuşun diye ricada bulunuyo
rum. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Mukaye
se yapıyorum. O halde ikinci maddede söz ala-

' yım. 
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ftEİS — Daha iyi. I 
Sadettin Yalım, buyuran. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlar, Halk Partisi Mebusu Mehmet 
Hazer arkadaşımız, memur ikramiyelerinin altı
ya çıkarılmasını istedi. Gönül çok arzu eder ki, 
bunlar yapılsın, fakat beri tarafta bu memle
kette kendi sâyleriyle yaşıyan işçi vatandaşla
rımız vardır. 

Memur vatandaşlarımızın ıstıraplariyle yakî-
nen alâkadar olmakta ve bütçenin imkânı nis
petinde kendilerine ikramiye vermeye çalış
maktayız. Memurlara altı ikramiye verildiği 
takdirde geride bulunan bir işçi kitlesinin de 
bulunduğunu hatırlatmak isterim. Memurlara 
beş ikramiye verilmesine taraftar olmakla bera
ber işçi ikramiyelerinin de üçe, hiç değilse ikiye 
çıkarılması hususunu da sıra geldiği zaman arz 
edeceğim, bunu belirtmek isterim. 

YAKUP ÇUKUROVA (İçel) — Muhterem 
arkadaşlarım, memurlara beş ikramiye verilme
sine esas itibariyle taraftarım. Yalnız arkadaş
lar, memur meselesi, bu memleketin esas dava
sıdır. Bütçemizi görüyorsunuz, yuvarlak hesap 
3 milyar etrafmdadır. Bu bütçenin 1 milyarı 
devlet personeline veriliyor. Bir milyar kadar; 
da şanlı ordumuza veriliyor. Geriye kalan bir 
milyarı ile memleketi imara çalışıyoruz. Bütçe
mizin 1/3 ünü kendisine verdiğimiz memur küt
lesi de memnun bulunmamaktadır. Nitekim 
Mehmet Hazer 6 maaş ikramiye verilmesini tek
lif etmektedir. Bu sene ikramiyeyi beş maaşa 
çıkardık. Gelecek sene 8 maaşa çıkarmak zaru
retiyle karşı karşıya kalacağız. O halde bu gi
dişin sonu neye varacaktır? Ben memur kütle
sini milletimizden ayrılmış ve ona karşı bir züm
re olarak kabul etmiyorum. Bilâkis büyük küt
lenin içinde ve onunla hemkader olan ve ona 
hizmet eden ve âmme işleri bakımından ev sa
hibi vaziyetinde bir unsur olarak mütalâa edi
yorum. Sayın Maliye Vekilinden temenni edi
yorum, vakit geçirmesinler, az memurla çok iş 
görmek prensibini ele alsınlar. Devlet dairele
rinde tanıdığım ve sözlerine itimat ettiğim ar
kadaşlarım mevcuttur. 5 yerine on memurun 
kullanıldığını söylüyorlar. Hal böyle iken o dai
renin âmirine sorarsanız memur adedinin kifa
yetsizliğinden şikâyet eder. Hatırıma şöyle bir 
çare geliyor. Faraza 10 memur bulunan bir da
ireye siz be§ memurla ve işleri aksatmadan ida- j 
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re ediniz. Tasarruf edilecek beş memurun ma
aşlarını geri kalan beş memur arasında muayyen 
formüle göre taksim ediniz diyelim. Bu takdir
de buna hiçbir daire âmiri itiraz etmez. Mama
fih Sayın Maliye Vekili arkadaşımız başka hal 
şekilleri de bulabilirler. Bir an evvel bu temen
nilerimizin nazarı itibara alınmasını rica ede-^ 
rim. Yoksa beş on maaş ikramiye ile bu işin 
içinden çıkamayız. 

REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Benim ko

nuşmam ikinci madde hakkındadır. 
REİS — Hüsnü Göktuğ, buyurunuz. 
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben de Mehmet Ünaldı Bey arka
daşımın ifadesini ki birinci madde hakkında 
idi, bunu takviye etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, iktisadi devlet teşekkül
leri memurları hakkında konuşacağım. Bu me
murlar şüphe yok ki, son aldığımız iktisadi 
formla, bunlar kendi işlerinde çalışacaklardır. 
Fakat bir kısmının temettü kazandırdığı ve prim 
alamıyaeakları, göz önüne alınarak bu arkadaş
ların bu hususta diğer memurlardan ayrı bıra
kılmamasını rica ediyorum. İkinci husus işçi
ler hakkındadır. Bunun için hazırlığımız vardır. 
Sırası gelince arz edeceğim. Şimdiden ifade et
miş bulunuyorum. 

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

kadaşlar, sevk edilen kanun lâyihasının birinci 
maddesi, memur maaşları hakkında olduğu için 
elbette ücretliler ve işçiler hakkında bir müta
lâa serdetmeye lüzum görmedim. İşçi mevzuu 
geldiğinde o zaman noktainazarımı arz edece
ğim. 

Bendeniz memurların, yalnız maaş artırma-
siyle hayat sıkıntılarının giderileceğine kaani 
olmadığımı da ifade etmiş bulunuyorum. Çün
kü bunun birtakım veçheleri vardır. Memur ma
aşlarının artırılması, kalifiye memur yetiştiril
mesi, ve rasyonalizasyon işinin bu arada nazara 
alınması lâzımdır. 

Deminki mâruzâtıma şunu da ilâve ederek 
sözlerimi bitireceğim : Memur sitatüsünün gü
nün ihtiyaçlarına ve icaplarına göre bir an ev
vel hazırlanıp Meclise getirilmesi lâzımdır. Ge
çici tedbirler, hem piyasayı' altüst ediyor, hem 
memur arkadaşlarımızı sıkıntıya sokuyor, hem de 
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bütçede her yıl artan bir yük oluyor. Bunun 
çaresi geçici tedbirler değildir. Bunu esaslı, 
köklü tedbirlere bağlanması gerekir. Bunun 
tedbirini hükümet bu sene muhakkak ve mutla
ka getirmeli ve gelecek sene yeni bir zam tek
lifiyle gelmemelidir. 

MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlar, bilhassa Mehmet 
Hazer arkadaşımıza kısaca cevap vermek için 
huzurunuza geldim. Memurlar Statüsünde is
tikrarı temin edecek ve bugünkü vaziyete göre 
her ciheti ayarlıyacak Personel Kanunu bugün 
Heyeti Vekileye arz edilmiştir. Ümidediyorum 
ki, 3 - 5 gün zarfında Yüksek Meclisinize tak
dim edilecektir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Efendim, arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, 
bendeniz de bu ikramiyenin verilmesine taraf
tarım. Yalnız hükümet olarak, Bütçe Komisyo
nu olarak bu ikramiyenin verilmesinde takibe-
dilen formüle muhalifim. Her memura almak
ta olduğu maaş nispetinde beş maaş ikramiye 
verilmesi kanun hükümleri arasına yerleştiril
miş bulunuyor. Halbuki verilen ikramiye eğer 
memurun tahsili ile, kabiliyeti ile, liyakati ile 
ilgili bir mevzu olarak alınmış olsaydı diyece
ğim yoktu. Kanunun esbabı mucibesinde mev-
cudolduğu üzere, memur ve hizmetlilerin geçim 
şartlar memleketimizde yükselen iktisadi kon
jonktür esasına bağlanmaktadır. Yükselen ik
tisadi konjonktür ise çok maaşlı memura, 60 
veya 100 lira maaşa da ayni derecede baskı 
yapmaktadır. 

Bu kanunun maksadı, iktisadi bakımdan ge
çim sıkıntısına mâruz kalan memurlara, bir dere
ce sıkıntılarını hafifletmek esasına dayanmak
tadır. O halde ikramiyeyi memurun liyakati ile 
alâkası olmıyan bir mevzu olarak mütalâa et
meli. Meselâ maaşı aslisi 60 liraya kadar olan 
küçük memurlara 300 lirayı geçmemek üzere 
veya 300 liradan az olmamak üzere ikramiye 
verilmesi âdil olur. 500 lirayı geçmemek, âza
mi 600 lirayı geçmemek üzere mevcut parayı 
içtimai adalet esaslarına göre taksim etmek da
da doğru olur. Maaş nispetinde ikramiye veril
mesini hükümet esbabı mucibesini Bütçe Ko
misyonu esbabı mucibesi tekzibetmekte, yani 
esbabı mucibeye muhalif bir hüküm sevk edil
miş bulunmaktadır. Sonra, maaş nispetinde ik
ramiye vermek, arslan payını yine büyüklere 
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ayırmak, memlekette asıl büyük sıkıntıyı çeken 
küçük memuru bundan mahrum etmek, daha 
çok sıkıntı çeken memurlara az yardım temin 
etmek hakkaniyetsizliktir, bunun düzeltilmesi 
lâzımdır. Sözüm yalnız bu maddeye matuftur. 

REİS — Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar; ikinci madde hakkındaki söz hak
kım mahfuzdur. Yalnız birinci maddede zikre
dilen beş maaş ikramiye kabul edildiği takdir
de - malûmu âliniz kanun umumidir - bu beş 
maaşı veremiyeeek küçük belediyeler vardır. 
Bu beş maaşı verirlerse bunların âmme hizmet
leri eksik kalacaktır. Binaenaleyh bu kanunla 
birlikte bu beş maaş ikramiyeyi veremiyeeek 
durumda olan küçük belediyeler için bir fon te
sisi suretiyle bunları takviye yoluna gitmek 
faydalı olur kanaatindeyim, bu hususu teklif 
ediyorum. 

REİS — Hulusi Bozbeyoğlu 
HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar, bu kanun büyük bir ıstıraba 
nihayet verecektir. Hükümeti bu itibarla teb
rik ve tebcil ederim. Yalnız prensibimizi değiş
tirmek lâzımdır. Memura iş değil, işe memur 
bulalım. Bu itibarla maddenin aynen kabulünü 
arz ve teklif ediyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Servet Sezgin 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; kalkınma hamlelerimizin de
vamı dolayısiyle veya artışlarından sabit gelir
lilerin ve memurların müteessir oldukları bir 
vakıadır. Bu vakıayı göz önünde tutan Hükü
metimizin bilhassa kalkınma hamlelerimizde 
müteessir olan ve büyük bir feragat payı omuz
larına düşen memurların geçim seviyelerini 
kısmen olsun tahfif gayesiyle vâki kanun lâyi
hasını hakikaten şükranla karşılamamak müm
kün değildir. Bir taraftan memleketin yol, li
man, iskele, köprü gibi mevzuları ikmale çalı
şılırken, diğer taraftan sanayileşmeyi temine, 
âmme hizmetlerinin ideal seviyeye çıkarılma
sını temine matuf büyük gayretler sarf edil
mektedir. Bunlar bütçemize muazzam yüklere, 
külfetlere sebep olmaktadır. Bu arada memur 
maaşlarının üç ikramiyeden beş ikramiyeye çı
karılmasının da bütçeye her ay 86 milyon lira
dan fazla bir külfet tahmil edeceği aşikârdır. 
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îşte bu büyük feragat ve fedakârlıkları göz 
önünde tutarsak daha fazlasını gönlümüz arzu 
etmekle beraber bütçe imkânlarımızın Mehmet 
Hazer arkadaşımızın istediği altı maaş ikramiye 
verilmesi hakkındaki teklifine imkân bırakmı-
yacağı aşikârdır. Beş maaş ikramiye verilmesi 
hususunda Bütçe Encümeninin ve Hükümetin 
ne muazzam gayretler sarf ettiği ve ne büyük 
sıkıntılara katlandığı aşikârdır. Bunu temin 
için bilhassa il ve hususi köy yolları tahsisle
rinde yaptığımız muazzam fedakârlıkların da 
göz önüne alınması icabeder. Bir taraftan cari 
masraflarda tasarruf istenirken ve bâzı âmme 
hizmetlerinin bu suretle aksıyacağı aşikâr iken 
bu beş maaş nispetindeki tahsisatın altı maaşa 
çıkarılması hususundaki müşkilâtı arz etmek 
isterim. Bu sebeple gönlümüzün tamamen arzu 
etmesine rağmen bütçe imkânlarımızın karşı
sında Mehmet Hazer'in teklifinin maalesef ye
rine getirilemiyeceği aşikâr bir hakikattir. Bü
tün mebus arkadaşların bunu bildiği, gönülle
rinden arzu ettiği kendilerince de malûmdur. 
Bütçe imkânsızlığı dolayısiyle daha fazla yapı-
lamıyacak bir işi kalkıp teklif etmelerini doğru 
ve samimî bulmuyorum. 

Ayrıca Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımız 
ikramiyelerin bu şekilde tevzi edilmesine yani 
beş ikramiyenin her memura olduğu gibi veril
mesini istememektedir. Buna itiraz etmektedir. 
Ben bu teklife de iştirak etmiyorum. Maaş bir 
memurun geçimini temine medar olan şeydir. 
Verdiğimiz ikramiyeler her şeyden ziyade maaş
tır. Maaşlar, aşağıdan yukarıya doğru her tür
lü memuriyet sıfatı, ehliyet ve liyakat derece
lerine göre ayarlanmıştır. Bu dereceler, barem 
sistemi memuriyet sıfatının, müktesep hakkı
nın neticesidir. Böyle olunca 60 lira maaşı asli
den aşağıdakilere altı maaş, 60 liradan yukar-
dakilere dört maaş ikramiye verilmesi, barem 
sistemiyle muvazi bir şey olamaz. 60 liraya 
kadar olan memurlar için 6 maaş ikramiye ve
rildiği takdirde yukardan yapılacak tasarruf
lar asla 60 a kadar olan maaşları karşılamaz, 
muvazene bozulur. Bu sebeple kanun teklifi
nin aynen kabulünü rica ederim. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka
daşlar; memurlara beş maaş nispetinde ikra
miye verilmesi hususundaki teklife muhalefet 
etmeye hiçbir zaman gönlümüz razı olmaz. 
Benden evvelki arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
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daha fazlasını verebilseydik bunu da, iktidarı 
mız aleyhinde yapılan bütün menfi propagan
dalara rağmen Yüksek Meclisin vermeye hazır 
olduğuna şahsan kaani olduğumu ifade etmek 
isterim. Bugüne kadar yapılmış olan bütçe 
tenkidleri muvacehesinde daha fazlasını iste
mek, temenni ve teklifte bulunmak bence bir 
polemikten öte tarfa gitmez. (Soldan; bravo 
sesleri) Bunun hakiki niyetini sizler de bende
niz kadar takdir etmiş bulunmaktasınız. 

Bu noktaya bu kadarcık işaret ettikten son
ra, bugüne kadar yapılmış olan zamlarla veri
len ikramiyelerin tutarını, bütçe münasebetiyle 
yapılan tenkidlerde serdedilen fiyat artışları
nın miktarı hakkındaki rakamlarla bir araya 
getirirsek netice şudur: 1950 senesinden beri 
yapılan zam bu kanunla beraber yüzde 70 i bul
maktadır. Buna mukabil muhalefetten çok kıy
metli arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi 
âzami fiyat artışı ise yüzde 34 rakamını geçme
mektedir. O halde bu zamlarla memurlara ve
rilmiş olan ikramiyelerin değeri bunları haki
katen teşvik edici bir mahiyet arz etmektedir. 
Bu noktayı bilhassa huzurunuzda belirtmeyi 
faydalı telâkki ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, burada yalnız, üze
rinde durulması lâzımgelen bir husus mevcut
tur. Hepiniz biliyorsunuz, birçok fakir beledi
yelerimiz var. Bu belediyelerimiz kendi yağla-
riyle kavrulamıyacak durumdadırlar. Bu se
bepledir ki, îller Bankası yoliyle hattâ Dahili
ye Vekâletinin fon tahsislerinden içme suyu ve 
sair tesislerini yapabilmelerini teminen kredi 
sağlamak üzere istikraz imkânları aradıkları 
hepimizin malûmudur. Bugün bu imkânsızlık
larla karşı karşıya olan belediyelerimiz acaba 
bu beş maaşı bulan ikramiye farkını nasıl te
diye edeceklerdir? Benim bildiğim intihap 
bölgem olan Denizli'de 35 e yakın belediyenin 
hiç olmazsa % 90 mm bu farkı ödiyemiyecek 
durumda bulunmalarıdır. Hal böyle olunca 
hükümetin bu hususta ne gibi bir tedbir düşün
düğünü öğrenmek isterim. (Soldan; özel ida
reler de ödiyemez sesleri) Bu vaziyette beledi
yeler bunu ödiyebilmek için ya elindeki emvali 
satacak veya ikrazatta bulunacaktır. Veyahut-
da memur adedini azaltmaya çalışacaktır. Bu
nun neticesinin ne olacağı elbette ki hüküme
tin gözünden kaçmamıştır. Bu hususun bura-
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da belirtilmesini rica ederim. Hepinizi hürmet- i 
le selâmlarım. 

REİS — Encümen.... | 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK- I 

SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım; me
murların halen almakta oldukları ikramiye tah
sisatının 5 e iblâğı hakkındaki kanun teklifi üze
rine konuşan arkadaşların fikirlerini üç katego
riye ayırmak mümkündür. Birisi Mehmet Hazer 
arkadaşımızın ve bilâhare ona iltihak eder gibi 
görünen arkadaşımızın (ki, ismini hatırlıyama-
dım), teklifleri bu beş ikramiyenin altıya iblâğı 
meselesi.... 

ikincisi, iktisadi devlet teşekküllerinden ma
aş alanlarla, Muvazenei Umumiyeden maaş alan
ların arasında bir fark olduğu ve bu farkın gi
derilmesi hususunda ki, bu ikinci madde ile il
gilidir. Noktai nazarımızı sırası gelince arz ede
ceğiz. 

Üçüncüsü de, mühim olarak bilhassa Hüse
yin Ortakçıoğlu arkadaşımızın, memurlara sey
yanen değil, maaş derecelerine göre verilmesi 
meselesidir. Yani küçük memurlara çok veril
sin, büyük memurlara az verilsin deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 3656 sayılı Kanuna 
göre kanunun neşri tarihinden bugüne kadar 
memurlara muhtelif vesilelerle muhtelif tahsi
sat zamları yapılmıştır. Bu yapılan aidat zam
larının, ücret zamlarının istihdaf ettiği gayenin 
esbabı mucibesi münhasıran geçim şartlarının 
bir zaruretinden doğan tazyikle meydana gel
miştir. Meselâ; 3656 sayılı Kanun neşredilmiş 
hemen akabinde denebilecek bir zaman içinde 
çocuk zammı, doğum, ölüm zammı, mesken taz
minatı ve saire gibi şekiller meydana gelmiş bilâha
re Recep Peker'in Başvekilliği zamanında yapılan 
dövalüasyon neticesi, memurların aldıkları para, 
yeni karar karşısında bir kıymet ifade etmez, 
denilmiş, bu noktai nazarla 4598 numaralı Ka
nunla yeni bir ayarlama yapılmıştır. Bu istihale 
bize gösteriyor ki, memurların içinde yaşadık
ları şartlar müspet olmadıkça sık sık değişen 
hayat ve rayice göre yeni hükümler bir ayarla
ma ihtiyacını hâsıl etmiştir. Bugünkü vaziyet de 
bundan başka bir şey değildir. 

6211 sayılı Kanunla 3 maaş nispetindeki ik
ramiye şimdi kâfi gelmiyor, bunun "beşe iblâğı 
mevzuubahsoluyor, mesele bundan ibarettir. Şim
di bu iki maaş nispetindeki ilâvenin tahmil et- I 
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tiği ma i i külfet yalnız Muvazenei Umumiye \'(t 
iktisadi devlet teşekkülleri bütçeleri haricolmak 
üzere, yalnız muvazenei umumiyeye tahmil etti
ği malî porte 187 milyon liradır. Dul ve yetim
lere verilen iki aylık tahsisatlar da hariç. 

Şimdi ikramiyelerin altıya iblâğı suretiyle 
bütçeye tahmil edeceği miktarın azametini ve 
mahzurunu takdiri âlinize arz ederim. 

Memurlar, âmme hizmeti gören münevver in
sanlardır, onların geçim şartları içinde bocalama
larına gönül razı olmaz. Fakat, memleketin ikti
sadi durumu ve malî takati ele alındığı takdirde 
ancak bu kadar vermenin mümkün olduğunu da 
bu memleketin avlâtları olan memurlarımız da 
takdir ederler. Bu itibarla, bugünkü malî imkân
larımız karşısında bulabildiğimiz imkânlarla ve 
gönül ferahlığı içinde bunu vermekle bahtiyar 
oluyoruz. Nitekim samimiyet ve sadakatlerine 
inandığımız memur arkadaşlarımızın bir kısmı 
ile şahsan yaptığımız temaslar neticesinde aldığı
mız intihalara göre, verilmekte olan bu maaş 
ve ücretin azameti çok büyüktür, fakat şimdiki 
rayiç karşısında çekilen ıstırapları hafifletme 
yolunda yapılacak bu zammı, bu yardımı malî 
takatimiz karşısında kâfi bulmaktalar ve müte
şekkir olduklarını da beyan etmektedirler. 

Rasyonel çalışma ele alındığı takdirde, haki
katen arkadaşlar, Hükümet teşkilâtı üzerinde 
ehemmiyetle durulması ve müstaceliyetle halle
dilmesi icabeden bir mevzudur. Bu kanun dola-, 
yısiyle komisyon ve Hükümet uzun uzadıya gö
rüşmüş ve Hükümetin de az memurla çok iş gö
rüp istihdam ettiği memurlarının karnını doyur
mak ve refahlarını temin etmek hususunda bi
zimle mutabakat halinde bulunduklarını müşa
hede etmiş bulunuyoruz. Bunu huzurunuzda ar/. 
etmeği bir vazife sayarım. 

Mahmut Ooloğlu arkadaşımın teklifine gelin
ce : Bu teklif vehlei ulâda biraz doğru geliyor. 
Fakat buyurdukları gibi değildir. Kanunun esa
sına dikkat buyurulacak olursa görülür ki, 
25 . XII . 1953 tarihli 6211 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi ile üç maaş nispetinde verilen ik
ramiyeler beşe iblâğ edilmiştir, denilmektedir. 
Binaenaleyh üç maaş ikramiyenin iki ilâvesiyle 
beşe iblâğı hakkındaki hüküm doğrudan doğruya 
iblâğa matuf olduğuna göre, o maddeyi aynen 
alıp tadil mahiyetinde buraya koymak kanun 
tedvini bakımından doğru değildir. 

Komisyonun maruzatı bundan ibarettir. 
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gelir. Bıı noktalarda birkaç fıkra tadilleri 
vardır. Farz edelim ki, bunlar kabul edilmiş 
olsun, halbuki asıl madde öteki kanundadır, 
bu kanun maddesi ötekinin tavzihi mahiyetin
dedir. Üçten beşe çıkarılmıştır diye.Esasen 2 
nci madde aynen. şöyledir : 

«Aynı kanunun 5 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir» 

Şimdiye kadar yapılan bütün tadiller böy
ledir. Maddenin aslı orada, tavzihi burada ka
lacak. Şayet bu tadil teklifi kabul edilirse 
6211 sayılı Kanuna rağmen bunu kabulde ay
kırı bir şey yoktur. Bilâkis usule uygun olur. 

EEÎS — Bugün saat 15 te toplanmak üzere 
celseye ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13 

t : 4& &â.â 
JREİS'—Said Bilgiç. 
SAÎD BİLGİÇ (İsparta) — Efendim; hükü

met, memurlarına verilmekte olan üç maaş nispe
tindeki ikramiyenin beşe çıkarılmasını bütçe şart
ları bakımından mümkün görüyor, Bütçe Encüme
ni de buna iştirak ediyor. Benim teklifim şu üç 
maaş nispetindeki ikramiye dörde çıkarılsın, 
son beşinci maaşın tutarı olan 67 - 70 milyon 
lira arasındaki meblâğ Çocuk Zammı olarak 
bütün memurlara tevzi edilsin. Bunun içtimai 
esasa daha uygun düşeceğini zannediyorum. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
. MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim; af buyurun, basit bir usul meselesi, benzeri
ne emsal olur. İleride lüzumsuz yere bu gibi mese
leler vâzıı kanun için içinden çıkılmaz bir hale 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Kütahya'ya kadar yoklama yapıldı) 
(Türk Millî Spor Takımı diplomat locasına 

geldiler) 
(Alkışlandılar) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo

rum. 
Efendim; Meclisimizde şerefli Millî Futbol 

takımımızı görüyoruz. Türk gücünü her saha
da olduğu gibi, spor sahasında da bütün dünya
ya tanıtan gençlerimizi müsaade buyurursanız 
Yüksek Meclis namına tebrik ederim ve kendi
lerine daimî muvaffakiyetler dilerim. 

(Türk Millî Futbol Takımı üç defa sağol de
diler) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; Türk gücünü bütün dünyaya 
tanıtan şerefli sporcularımızı aramızda görmek
le bahtiyarlık hissediyoruz. Kendilerini eski bir 
sporcu sıfatiyle selâmlarım ve sizin adınıza da 
tebrik eder, büyük muvaffakiyetler dilerim. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, tarihî olan bu 

• 

vazifede bütün Türk efkârı umumiyesinde ve 
dünya efkârı umumiyesinde Türk sporunu altın 
harflerle yazılmasına vasıta olan bu gençlere, 
Beden Terbiyesi bütçesinin müzakeresi esnasın
da sporculara birer altın madalya ve kaptanına 
da bir altın kupa verilmesi hususunun karar al
tına alınmasını arz ve teklif ederim. 

REİS — Efendim, Riyasetin Yüksek Mecli
se mâruzâtı var, malî senenin yaklaşması dola-
yısiyle bütçe müzakerelerinin, tahsis edilen gün
ler içinde iki celse yapmak suretiyle bitirilmesi
ne imkân kalmadığını düşünen Riyaset, Yüksek • 
Meclisinizden sabahleyin saat 10 dan 13 e, öğle
den sonra saat 15 ten 19 a ve gece de 21 den 
sonra olmak üzere 3 celse halinde toplanılma
sının karar altına alınmasını talebetmektedir. 
(Reye, reye sesleri) 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Aleyhinde 
konuşacağım, 

REİS — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, Meclis Riyasetinin teklifinin 

Î K I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,15 

REİS — Reisvekili İhsan Baç. 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 
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tatbikatının güç olacağı kanaatindeyim. Çünkü 
15 ten 19 a kadar çalıştıktan sonra bir de gece 
mesaisi yapmak çok zor bir şeydir. Tatbikatın- i 
da güçlükler hâsıl olacaktır. Benim teklifim şu
dur : Sabahleyin 10 dan 13 e, öğleden sonra 15 
ten 21 e kadar mesai yaparsak daha müsmir 
neticeler almır. Benim teklifim budur. 

REİS — Teklifin aleyhinde konuşuldu, aley
hinde başka konuşmak istiyen yok. Riyasetin 
teklifini reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

REİS — Devlet memuru ve hizmetlilerine 
tahsisat verilmesi hakkındaki kanun lâyihasının 
birinci maddesinin müzakeresine devam ediyo
ruz. 

Başka söz istiyen var mı? 
Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Çok muhte

rem arkadaşlar; Memur Maaşlarına Yapılacak 
Zam hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
müzakeresi sırasında bâzı mâruzâtta bulunmuş 
ve bâzı mütalâalar dermeyan etmiştim. Ben
den sonra konuşan arkadaşların, tamamiyle ob
jektif, tamam iyi e bitaraf, tamamiyle hakikat-
lara uygun olan bu beyanlarımı, polemik, poli
tik maksatlar, diye tavsif ettiklerini bâzı arka
daşlardan işittim. Çok üzüldüm arkadaşlar. 

Bu "Mecliste konuşulanları şu veya bu maksat
larla tahrif etmek, müzakere ve münazara ah
kâmına uymaz. Meclisin havasını bozmak, her 
halde hiçbir kimsenin arzu edeceği bir şey de
ğildir. Bendenizin noktai nazarına, Sayın Ma
liye Vekili gayet objektif ve gayet bitaraf ane 
bir cevap verdi. Ben de oturduğum yerde buna 
teşekkür ettim. Şimdi de aynı teşekkürü bura
dan tekrarlıyorum. Bendeniz, memurların maaş
larına yapılacak zamların 5 ten 6 ya çıkarılması
nı mücerredolarak değil, bâzı esbaba dayana
rak izah ettim ve bunu, bugün hükümetin, için
de bulunduğu sıkıntı karşısında mütalâa ettim 
ve tamamiyle bitaraf ve objektif hareket ettim. 
Hakikaten arkadaşlar; memur maaşlarına yapı
lacak zammın asgari yüzde elli olması bugün 
için bir zarurettir, lâzımdır. Hükümet de kabul 
etmiştir. İmkânlarımız müsaidolduğu takdirde 
bunu mutlaka yapmalıyız ve deminki sözlerime 
"avdedederek, hükümetin getireceği statü gelince; 
zaten geçici olan bu tedbirler bertaraf edilmiş 
olacaktır. Binaenaleyh arkadaşlar, eğer konuş- | 
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malarımı arkadaşlarım iyi dinlemislerse ve hüs
nüniyetle tahlil ve tetkik etmişlerse, buna ne 
polemik, ne de politik maksatlı konuşma vasfı 
vermemeleri lâzımdır, insaf ve mantık da bunu 
emrederdi. 

Mâruzâtım" bu kadardır. 
RElS — Söz istiyen yoktur. Takrirler var

dır; okutuyorum. 

B. M. M. Riyasetine 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Mahmut Goloğlu 

Madde 1. — Umumi, mülhak ve hususi bütçeli 
idarelerle belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve 
teşekküllerden maaş ve ücret alan memur ve hiz
metlilere (ordu mensupları dâhil) her yıl icra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek tarihlerde 
maaş veya ücretlerinin birer aylık tutarında beş 
defa tahsisat verilir. 

Verilecek tahsisatın hesabında memur ve hiz
metlilerin (ordu mensupları dâhil) yalnız asil 
vazifeleri dolayısiyle maaş ve ücret terfilerinden 
bilfiil almakta oldukları miktarlar esas tutulup 
bunun dışında her ne sebep ve nam ile olursa ol
sun kendilerine ödenmekte bulunan munzam is
tihkaklar nazara alınmaz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Mahmut 
Goloğlu arkadaşımızın birinci maddenin tadili 
hakkında vermiş olduğu takrir hakkında öğle
den evvelki celsede encümen adına düşünceleri
mizi bildirmiştim. Takrir şimdi okundu, dinle
diniz. Takrir 6211 numaralı kanunun birinci 
maddesini tekraren ve aynen tesbit etmektedir. 
Tabiî dikkat Duyurulmuştur. Mer 'i bir kanunun 
mevcut hükümlerinde ancak bir rakam deği
şikliği vardır. (3) rakamı (5) olmaktadır. Bir 
rakam değişikliği sebebiyle hayatta bulunan 
bir maddenin, yeniden kabul buyuracağınız di 
ğer bir kanunun maddesi olarak almak, haşiv
dir, tekniğe uygun değildir. 

Eğer arkadaşımızın teklifi şu şekilde olsa, 
«6211 sayılı Kanunun birinci maddesi ilga edi
lerek yerine şu madde konumştur» deseler olur. 
Binaenaleyh mer'i olan kanunda hüküm mevcut 
olup ancak bir rakam değişikliği yapılırken, yeni 
kanuna, eski yaşıyan kanunun hükmünü koy
mak mümkün değildir. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 
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MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, özür dilerim, üçüncü defadır 
ki, huzurunuzu işgal ettim. Değil bir tek rakam. 
bir virgül dahi değiştirmek lâzımgelse yapıla
cak muamele bundan ibarettir, öğleden evvel 
izah ettim, maddedeki üç, beşe çıkarılıyor. Faraza 
bu takrirle diğer bir fıkra ilâvesi lâzımgelse ası] 
madde başka kanundadır. Bu kanun o kanunun 
tavzihi mahiyetindedir, bu hal tatbikte zorlu1" 
yaratır. Binaenaleyh bir nokta dahi değiştir
mek lâzımgelse yalnız bu nokta değiştirilmek 
suretiyle madde yazılır. Müsadere ettiğimiz lâ
yihanın 2 nci maddesinde olduğu gibi, «birinci 
madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; poh-
linde olması lâzımdır. Kanun tekniği budur. 
Buradaki rakam ehemmiyetsiz gibi görülüyor, 
fakat diğer kanunların tadilinde emsal olur. 
başka kanunlarda bu şekilde tadilât yapıldığı 
takdirde tatbikatta mahzurlar doğurur. Hazır
lanmış olan teklifim kanun tekniğine uygundur, 
Bütçe Encümeninin kabul etmemesi hususunu 
anlıyamıyorum. 

REÎS — Refet Aksoy, buyurun. 
' REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar; af buyurun, huzurunuzu tekrar tekrar 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşımızın teklifi, kanun metninin aynen 
tekrarından ibarettir, burada «üç tahsisat beşe 
çıkarılmıştır» şeklinde bir değişiklik yaptık. 
diğer kısımlar meriyetten kalkmadığı için tek
rarı abes olur. Dikkat buyurulmuşsa müzakere 
ettiğimiz kanunun metni arz ettiğim gibi şöy
ledir : 

«25 . 12 . 1955 tarih ve 6211 sayılı Kanunun 
birinci maddesi gereğince memur ve hizmetlilere 
senede üç defa verilen tahsisat beşe çıkarıl
mıştır.» Emsali yoktur, diyorlar. Biz bu iş için 
tetkiksiz olarak huzurunuza gelmiş değiliz. 
Mahmut Bey dikkat buyursunlar, kendilerine 
misal veriyorum. Esasen bu şekilde yapılmış 
tadiller mevcuttur. Evvelce bir maaş nispetinde 
verilen doğum yardımının sonradan maktuan 
200 lira olarak tesbiti için kabul buyurulan ka
nun, bu şekilde tadil edilmiştir. 4988 sayılı Ka
nundaki çocuk zamlarının 10 liraya çıkarılması 
hakkındaki kanunun maddesi de aynen huzuru
nuzda okuduğum madde mahiyetindedir. 

Binaenaleyh öteden beri teamül budur, şim
di bir haşiv yapmaya gönül razı değildir. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 
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REİS — Efendim, bâzı takrirler vardır oku

tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Memurlara verilmekte olan üç maaş nispe

tindeki ikramiyenin (4) e çıkarılmasını ve bü
tün memurlara verilmekte olan bir maaş nispe
tindeki ikramiye tutarının da çocuk zamlarına 
eklenmesini arz ve teklif ediyorum. 

İsparta Mebusu 
Said Bilgiç 

Yüksek Reisliğe 
Beş maaş nispetinde verilecek ikramiyenin 

en az maaş alan memura (250 - 300) liradan az 
ve en yüksek maaşlı memura da (500 - 600) li
radan çok olmamak üzere içtimai adalete uygun 
bir taksime dayanan bir esasa bağlanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Yüknek Reisliğe 
Birinci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesi

ni arz ve teklif ederim. 
Seyhan Mebusu 
Mehmet Ünaldı 

Memurlarına beş maaş ikramiye veremi-
yecek belediyelerle hususi muhasebelere Maliye 
Vekâletinin tesis edeceği fondan gerekli yar
dım yapılır. 

REİS — Efendim, takrirlerden İsparta Me
busu Said Bilgiç'in takriri «ikramiyelerin dör
de çıkarılması» hakkındadır ve en aykırısı dır, 
onu reylerinize arz edeceğim. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efendim, bu 
takrir hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 
CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; çocuk zammı meselesi bambaşka 
bir mevzudur. Bu mevzu ile ilgili olmak üzere. 
Devlet sektöründe çalışan bilûmum memur, "hiz
metli, işçi vatandaşlara çocuk zammı verilmesi 
ve 25 liraya çıkarılması hakkında bendeniz bir 
kanun teklifi yapmış bulunuyorum. Binaenaleyh, 
bu teklifle matluba uygun bir netice istihsal 
edemiyeceğiz. Bu bakımdan bu takririn .kabul 
edilmemesini arz ve rica etmekteyim. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; hükümetin 
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teklifi, Bütçe Encümeninde uzun boylu müna
kaşa edildikten sonra bugünkü şekliyle huzu
runuza gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, muhtelif tekliflerde bulundular. 
Bütçe Encümeni Raportörü arkadaşımız bu hu
susta lâzımgelen izahatı verdiler. Mesele bir şe
kil meselesidir; öyle de olur, böyle de olur. Yal
nız Goloğlu'nun teklif ettiği şekilde olursa da
ha iyi olur. 

Bâzı arkadaşlar, yüksek dereceli memurlara 
bir noksan tahsisat verilmesini ve bunun tuta
rının daha aşağı derecedeki memurlara veril
mesini teklif ettiler. 80 - 150 lira asli maaş 
alan memurlardan bir maaş nispetindeki tahsi
sat kesilerek daha aşağıdaki memurlara tevzi 
edildiği takdirde bunun baliği ayda beher me
mura 3 lira 40 kuruş kadar bir fark tutacak
tır. 

Said Bilgiç arkadaşımızın teklifi; bir maaş 
tenkis edilerek bunun çocuk zammı olarak ve
rilmesi teklifidir. Çocuk Zammı hakkındaki Ka
nuna göre hizmetliler çocuk zammı almamakta
dırlar. Eğer bu teklif kabul edilirse hizmetliler 
açıkta kalacaktır. Bunların mecmuu da 52 bin 
adedine varmaktadır. Şunu netice olarak arz 
etmek isterim, demin Mehmet Hazer arkadaşı
mın sorduğu suale cevap verirken belirttiğim 
gibi, Büyük Meclise takdim edilmek üzere olan 
Personel Kanunu, devlet hizmetinde ve iktisa
di Devlet Teşekküllerinde çalışan bütün memur 
ve hizmetlilerinin bugünkü ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir şekilde tesbit edilmektedir. Bugün 
huzurunuzda müzakere olunan kanun lâyiha-
siyle memurlara ödenmesi derpiş olunan 1 ve 2 
maaş nispetindeki zam, nihayet Personel Kanu
nuna intikal için bir merhale mahiyetini taşı
maktadır. Onun için üzerinde fazla durulmama-
smı istirham ederim. Bu kanun lâyihası hem 
Personel Kanununun tatbikatını kolaylaştıra
cak, hem de devlet hizmetinde çalışan memur
lara nispî bir refah temin \edeeektir. Bunların 
karşılığı olan giderler 1956 bütçesinde nazarı 
dikkate alınmıştır. Bu sebeple bu kanun lâyiha
sının aynen tasvip buyurulmasını netice olarak 

I istirham ederim. 
ÜDktor arkadaşım belediyelerden bahsetti

ler onun için de arzı malûmat edeyim. 
1953 Kanunuevvelinde meriyet mevkiine gi

ren ve üç maaş nispetinde fazla para verilmesi
ni icabettiren kanun tatbik mevkiine konduğu 
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zaman belediyelerin hiçbirisi itirazda bulunma
dılar. Eğer şimdi bu iki ilâve maaşın verilmesi 
hususunda her hangi bir şehir ve kasaba beledi
yesi ödemek hususunda muztar vaziyette bulun
duğunu izhar ederse hükümet, onun için de bir 
tedbir bulmakta asla geri kalmıyacaktır. 

REİS — Takrirleri reye arz etmek üzere te
ker teker tekrar okutuyorum : 

(İsparta Mebusu Said Bilgiç'in takriri tek
rar okundu). 

REÎS —• Said Bilgiç'in takririni kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Oorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
takriri tekrar okundu). 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu'nun takririni 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

(Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun tak
riri tekrar okundu). 

REİS — Goloğlu'nun takririni kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nın takriri 
tekrar okundu.) 

(Soldan; geri aldı, geri aldı sesleri). 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Teklifimi 

geri alıyorum. 
REÎS — Teklif sahibi teklifini geri almıştır. 
Birinci maddeyi aynen tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

2847 ve 3659 sayılı kanunllara tâbi kurum
lar, kanunları gereğince: 

a) Prim ve ayrıca senede birden fazla ik
ramiye alan memur ve hizmetlilerine 1 nci mad
de gereğince senede ancak iki tahsisat, 

b) Prim ve senede yalnız bir ikramiye alan
lara 3 tahsisat, 

c) Prim ve ikramiyeden 'birini alanlara 4 
tahsisat, 

d) Prim ve ikramiye alamıyanlara 5 tahsi
sat, 

Verebilirler. 
REÎS — Söz istiyeıı var uul Buyurun Meh

met Ünaldı. 
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MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhte- I 

rem arkadaşlarım; bundan önceki mâruzâtım 
yarıda kalmıştı, şimdi devam edeyim. 

Devlet memurları 3659 ve 3656 sayılı kanun
larla iki katagoriye ayrılmış vaziyettedir. Her 
ne kadar Personel Kanunu bu memurların va- ı 
ziyetlerini mezç ve tevhidedecek ise de. bugün j 
çıkarmakta olduğumuz şu kanunla bir fark ya- ı 
ratmaktasmız arkadaşlar. Biz, 3659 sayılı Ka- I 
nuna tâbi yani iktisadi devlet teşekkülleri me-
murlariyle ve 3656 sayılı Kanuna tâbi umumi 
muvazeneden maaş alan devlet memurlarını 
mevcut mevzuat muvacehesinde mukayese 
edersek, bir kere her hal ve şartta ikramiyele
rini 3656 sayılı Kanuna tâbi olan devlet me
murları alırlar. Terfi için devlet memurları 
Şûrayı Devlet kapılarına müracaat hakkını her 
zaman için hâizdirler. İkramiyelerini, bir gün 
evvel işe başlamakla, almaya hak kazanırlar. 
Kadroları lâğvedilirse açıktan maaş alırlar. Ve
kâlet emrine almanlar ise hizmet müddetlerine 
göre iki yıla kadar maaşlarını alırlar. Devlet 
memurlarından birinci derece olanlar bin lira 
üzerinden tekaüt oldukları halde, iktisadi dev
let teşekkülleri memurlarının birinci derecesi
nin maaşı 875 lira olduğu için onlar da o maaş 
üzerinden tekaüde tâbi tutulurlar. Devlet me
murlarının nihai harcırahları 30 liradır, öbür
lerinin daha azdır. En son devlet memurları
nın mesaileri her yerde aynı saatte başlar, ay
nı saatte biter. Halbuki iktisadi devlet teşek
küllerinin memurları mesai saatleri işin icabına 
göre ayarlanır. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlarım; mevcut mev
zuat karşısında devlet memurları, kanunun hi
mayesine sığınmış oldukları halde, iktisadi 
devlet teşekküllerinin memurlarının kaderleri 
iki dudak arasına terkedilmiş vaziyettedir. 
Şimdi bunları gelir bakımından mukayese eder
sek, demin bahsettiğim gibi birinci derecedeki 
devlet memurlarının ellerine geçen maaş tutarı 
eskiden 600 lira iken 4998 sayılı Kanunla 1 000 
liraya çıkarılmış ve iktisadi devlet teşekkülle
rinin de birinci derecedeki memurlarına 875 li
ra verilmiştir, bu husus o zaman mevzutoahsol-
muş, iktisadi devlet teşekkülleri memurlarının 
yeniden çıkacak bir kanunla durumları tashih 
edileceği beyan edilmişti. Halbuki bu kanun 
bugüne kadar çıkarılmadı. 
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I İktisadi devlet teşekkülleri memurları, der

let memurlarından farklı olarak prim alır, bu 
prim her hal ve şartta iktisadi devlet teşekkül
leri memurlarına verilmez. Bu primler de, he
sabi ve ta'kdirî diye iki kısma ayrılır. HesaJbi 
kısmı % 90 tutmadıkça bunlara hiçbir şey ve
rilmez, ancak % 90 tut tuktan sonra hak kazan
maya başlarlar. Sonra ikramiye alırlar, bu da 
tamamen şahsi ve takdiridir. Temettü ikrami
yesi alırlar, bunlar müessese kâr ederse verilir, 
kâr olmazsa alamazlar. İktisadi devlet teşek
külleri memurları farklı olarak bu prim ve ik
ramiyelere ancak çalıştıkları zaman hak kaza
nırlar. İzin ve hastalık gibi sebepler dolayı-
siyle çalışamıyacak vaziyete geldikleri zaman 
bu ikramiyelerden faydalanamazlar. Şimdi hu
kuki yönden böyle bir mukayese yaptıktan 
sonra, devlet memurları ile iktisadi devlet te
şekkülleri memurlarının ellerine geçen para ba-

. kımmdan bir mukayesesini yapacağım. 

Devlet memurları birinci derece asli maaşı 
150 lira, senelik maaşı 9 305 lira 40 kuruştur, 
ikramiyelerden eline geçen, 4 265 lira olup, 
mecmuu 13 570 lira 40 kuruştur. Aynı derece
de iktisadi devlet teşekkülleri memuru yıllık 
maaş itibariyle 13 396 lira alır, aleyhteki fark, 
senede 174 lira... 

Bir ay izin alırsa 177 lira 65 kuruş kaybe
der, bir ay da hasta olursa bir 177 lira daha 
kaybeder ve bir senede devlet memurundan 629 
lira 50 kuruş az alır. 

Şimdi birinci dereceyi bu şekilde arz ettik
ten sonra ondan aşağı dereceleri arz edeceğim. 

İkinci derecede 750 lira, 
Üçüncü derecede 625 lira, 
Dördüncü derecede 550 lira, 
Beşinci derecede 475 lira, 
Altıncı derecede 350 lira, 

I llâhirihi böyle devam edip gidiyor arkadaş
lar. 

Demek ki devlet memurlarına beş maaş ik
ramiye tanındığı takdirde ki tanıyacağız, hepi
miz arzu ediyoruz, iktisadi devlet teşekkülleri
nin bunlara nazaran mağdur bir duruma düş
memeleri için aradaki bu farkı ortadan kaldır
mak elbette ki bizim vazifemizdir, arkadaşlar. 

Saniyen, iktisadi devlet teşekkülleri vardır, 
bu ikramiyelerin hepsini alır, iktisadi devlet 
teşekkülleri,vardır, bu ikramiyelerin bir kısmı-

I m alır, bir kısmını almaz. Nitekim İktisadi Dev-
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let Teşekkülelri Umumi Heyetinde 4621 sayılı 
Kanununun (G) fıkrasına tevfikan verilsin di
ye karar alındığı halde Sümerbank teşkilâtı me
murları ikramiye alamamışlardır. Devlet De
miryolları gibi iktisadi devlet teşekkülleri var
dır ki prim ve temettü ikramiyesi almaz, ala
maz. Binaenaleyh bu şekilde bir fark yaratmak 
doğru olmıyacaktır. Maliye Vekili aradaki far
kı izale edecek şekilde bir formül bulsunlar ve 
tatbik etsinler, her iki memur zümresi de aynı 
şekilde devletin kendilerine bahşetmek istedik
leri bu haktan istifade etsinler. 

Maruzatım bundan ibarettir efendim. 
REİS — Maliye Vekili Nedim ökmen 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; demin arz et
miştim, gerek muvazenei umumiyeye dâhil me
murların, gerekse iktisadi devlet teşekküllerin
den ücret alan memurların statülerini tanzim 
edecek Personel Kanununun bir merhalesi ola
rak bu zamları kabul ettiğimizi arz etmiştim. 

Mehmet Ünaldı arkadaşımızın, şayet kendi 
teklifi kabul edilmezse iktisadi devlet teşekkül
lerinde çalışan memur arkadaşlarımızın mağdur 
olacağı kanaatini ileri sürdüler. 

Bendeniz bunun vâki olmıyacağmı kısaca 
arz edeyim. 

Beş sene Ziraat Vekilliğim sırasında hiçbir 
iktisadi devlet teşekkülü memuru vekâlete gel
mek istemedi; bunun aksi olarak vekâlet teş
kilâtına mensup birçok arkadaşlar iktisadi dev
let teşekküllerine gittiler. Bu bir vakıadır. Meh
met Ünaldı arkadaşım bunu pekâlâ bilirler. 

Şimdi iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan 
memur arkadaşlarımız normal mesai sarf ettik
leri takdirde alacakları ücret 12 aylık maaş, 3 
aylık prim, 1 aylık sair devlet ikramiyesi, 1 ay
lık temettü ikramiyesi, 1 aylık işletme ikrami
yesi, 1 de tahsisat olmak üzere yekûn 19; son 
vereceğimizle 20. (O o o sesleri) Müsaade bu
yurun arz edeyim. Kanunun metnine dikkat 
buyurulursa, bunların bir veya birkaçını alamı-
yanlar için telâfi şekli düşünülmüştür. Buna 
karşılık devlet memurları 12 maaş, 5 ikramiye 
yekûn 17. Yine arada iktisadi devlet teşekkül
leri mensupları lehine 3 maaş lehte fark vardır. 
Maruzatım, yüksek Bütçe Komisyonunun tasvi
bine iktiran eden hükümet teklifinin aynen ka
bulüdür. Takdir sizlerindir. *> 
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RElS — Suat başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Efendim; 

Maliye Vekili Beyin ifadelerine ben iltihak edi
yorum. Yalnız ben, bir formül buldum; onu arz-
edeceğim. İktisadi devlet teşekkülleri, rasyo
nel prim adı altında, yüzde 25 i geçmemek üe-
re üç ayda bir prim alırlar. Hükümet bunu bir 
ikramiye olarak kabul ediyor, bu teşekküller 
bir de fevkalâde ikramiye alırlar. Bu ikramiye 
şarta muallâktır, müessese isterse verir, istemez
se vermez. Kademelidir; yüzde 15 e kadar dü
şer. Bir de temettü ikramiyesi alırlar. İşletme 
ikramiyesi denen ve şu kürsüden ifade edilen 
bir ikramiye daha vardır ki, bugün iktisadi 
devlet teşekküllerinin heyeti umumiyesine şâ
mil bir ikramiye değildir Karabük Demir - Çe
lik Fabrikası, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası, Ça-
talağzı Elektrik Su İşletmesi ve nihayet Türki
ye'deki işletmelerin en büyüğü olan, babası 
olan Ereğli Kömürleri İşletmesinin memur ve 
müstahdemleri arz ettiğim bu ikramiyelerden 
başka ikramiye almazlar. 

Ben iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan 
kıymetli elemanlarla devlet mekanizmasını sevk 
ve idare eden kıymetli elemanlar arasında bir 
tefrik yapmıyacağım, onlar çok çalışıyor, bun
lar az çalışıyor, demiyeceğim. Hepsi de bu 
memleketin evlâdıdır. Hepsi de bu mem
leketin gelişmesinde, olgunlaşmasında ge
ce gündüz çalışan insanlardır. Elbette ki, onla
ra hizmet etmek, onların refahını sağlamak için 
çalışmak bizim vazifemiz hattâ namus borcu
muzdur. 

Yalnız; devlet memurları ile iktisadi dev
let teşekkülleri memurları arasında bir ikilik 
yaratmamak için ben Sayın encümene bir tek
lifte bulunacağım. Bu ilâve tediye kanunu me-
rivette kaldığı müddetçe iktisadi devlet teşek
külleri memurlarına verilmekte olan fevkalâ
de ikramiye ve temettü ikramiyesini kaldıra
lım, onlara da devlet memurları gibi ilâve te
diye yapalım. Başka bir şey istemiyoruz. Çün
kü bu olursa arkadaşlar primlerini zaten alı
yorlar. Prim hakkı müktesep değildir. (Olma
dı, sesleri) Buz gibi oldu. 

Muhterem arkadaşlar; yalnız şunu belirtmek 
isterim; işte İşletmeler Bakanlığı yapmış olan 
Fethi Çelikbaş... İktisadi devlet teşekküllerin
de çalışıp buraya gelmiş diğer arkadaşlar da 
vardır. Pirim herkese verilmez. Sureti katiye-
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de iktisadi devlet teşekküllerinde vazife gören 
her memur ve müstahdeme prim verilmez. Fev
kalâde ikramiye şarta muallâktır. îdari veya 
inzibati ceza alanlar, hasta olanlar, izinli giden
ler alamazlar. Temettü ikramiyeleri ve prim 
hakkı müktesep değildir. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Almıyan 
var mı reis?... 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Fevkalâde ik
ramiye ile temettü ikramiyesini kaldıralım. 
Devlet memurlariyle beraber iktisadi devlet te
şekkülleri memurlarını da aynı seviyede tuta
lım. Ben bunun için bir takrir veriyorum. Hat
tâ Yüksek Meclise şunu da arz edeyim; primi 
de kaldırın arkdaşlar. Yani prim bir şey tut
maz, primin de kaldırılmasına razıyız. 

Mâruzâtımı bu şekilde arz etmiş bulunuyo-
i'iım eğer teklif ettiğim şekil tatbik edilirse 
devlet memurları ile iktisadi devlet teşekkülle
ri memurları arasındaki ahenksizlik ortadan 
kalkmış olacaktır. Bunu bilhassa Yüksek Mec
listen istirham, ediyorum. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlanın. 
(Alkışlar) 

REÎS — Sabri Işbakan 
SABRÎ ÎŞBAKAN (Devamla) — Şimdi ka

bul buyurduğunuz birinci madde ile memur 
ve müstahdemlere verilen üç tahsisat, iki tah
sisat daha ilâvesi ile beşe çıkarılmış bulunmak
tadır. 

İkinci maddede bahsedilen müesseseler ik
tisadi devlet teşekkülleridir. Bundan evvel 
devlet memurlarına ilâve edilen üç. tahsisata 
mukabil iktisadi devlet teşekküllerinden pirim 
ve ikramiye alanlara ancak bir tahsisat ilâ
ve edilmişti. Şimdi ilâve edilen iki tahsitsata 
mukabil yine bir tahsisat ilâve suretiyle dev
let memurlarına ilâve edilen beş tahsisata mu
kabil bunlara iki tahsisat verilmektedir. 

Bütçe Encümeninde Sayın Maliye Vekili
mizin de ifade etmiş olduğu üzere, bu kanun 
fiyat artışı karşısında memur ve müstahdem
lerimizin geçim imkânlarını kolaylaştırmak 
maksadını hedef tutmaktadır. Böyle bir mak
sadı taşıyan kanunun prim ve ikramiye ka-
nunlariyle karıştırılmasını doğru bulmamakta
yız. 

Prim ve ikramiye; ticari, sınai ve zirai bir 
karakter arz eden iktisadi devlet teşekkülle
rinin piyasada benzeri hususi müesseseler gi-
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bi çalışabilmesi ve muvaffak olması için tet
kikler ve çalışmalar neticesi kanunlarla kabul 
edilen vasıtalardan ibarettir. 

Prim ve ikramiye, personelin rasyonel ça
lışması ve icabı halde mesai saati haricinde 
çalışması ve netice itibariyle işi ve istihsali 
artırması için idarecilere bahşedilen en iyi bir 
çalıştırma vastıasıdır. 

Böyle bir maksadı güden prim ve ikrami
yeyi ,matlup derecede çalışan veya çalışmı-
yan bilumum memurlara seyyanen verilmesi 
derpiş edilen tahsisatla kararlaştırılmasının ne 
derece muvafık olacağını takdirlerinize arz 
etmek isterim. 

Eğer bugün prim ve ikramiyenin lüzHtm-
suzluğuna kaani bulunuluyorsa bunun bir tak-
sisat kanunu ile zedelenmesi değil ayrı bir ka
nunla kaldırılmasının teklif edilmesi icabeder. 

Bütçe Encümeninde bu tasarının lehinde ko
nuşan arkadaşlar primin tamamından her me
murun istifade etmekte olduğunu ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar; realite bu merkezde 
değildir. Bir müessesemizden misal arz edece
ğim : 

A) Primin tamamından ancak mesuliyet 
mevkiinde bulunan idareciler istifade etmekte
dir. 

B) Diğer memurların verilmesi mümkün 
primi % 50 - 75 ten. 

C) Takip memurları ise % 12 sinden fay
dalanabilmededirler. 

D) .Diğer taraftan primin alınması başıboş 
bırakılmamıştır. Memurun ferdî verimi ve ça
lışması göz önünde bulundurulur. Âmirin bura
da mutlak bir takdir hakkı vardır. Ya verir ve
ya vermez. 

E) Prim fiilen çalışılan güne göre hesabedi-
lir. İzin alanlara ve ceza alanlara ikramiye ve 
prim ödenmez. 

F ) Netice itibariyle ikramiye ve prim; me
murun dikkatli; muntazam ve verimli çalışma
sını temin için en iyi bol teşvik vasıtasıdır. 
Bunu maksada uygun tatbik etmiyenler var
sa hükümet üzerinde ehemmiyetle durarak ka
nunun maksadına uygun tatbikini sağlaması lâ
zımdır. Bu, ayrı bir mevzudur. Tekrar arz edi
yorum; prim ve ikramiyenin dün oMaga gibi 
bugün de tahsisat ve maaşların ikisi yefefcar. 

1 Tıpkı profesörlere, hâkimlere ve idarecilere se
rilen tazminatlar gibi. Nasıl bu tazminatların 
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verilmesinde ayrı bir maksat varsa ve bunları j 
tahsisatla mahsubetmiyorsak prim ve ikrami
yenin de tahsisatla karıştırılmaması icabeder. 
Bu sebeplerden dolayı son yapılan iki tahsisa
tın İktisadi Devlet Teşekküllerine de aynen ve
rilmesi için bir tadil teklifi yaptık. Tasvipleri
nizi rica ederim. 

REİS —Ömer Sunar. 
ÖMER SUNAR (Tokad) — Muhterem arka

daşlar; 6211 sayılı Kanunla evvelce verilmekte 
olan üç maaş tahsisattan iktisadi devlet teşek
külleri bir maaş olarak istifade etmişti. O za
man bu kanun sevk edilirken esbabı mucibede 
iktisadi devlet teşekkülleri birer ikramiye al
dıkları için kendilerine bir maaş tahsisat veri
lecektir, devlet sektöründe çalışan memurlar 
ise prim ve ikramiye almadıkları için onlara üç 
maaş tahsisat veriliyordu. Şimdi 6211 sayılı Ka
nım sevk edilirken kullanılan bu tâbir ve sevk 
sebebi prim ve ikramiye aldıkları için iktisadi 
devlet teşekküllerine ancak bir maaş tahsisat 
ilâve ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, prim ve ikramiye 
6211 numaralı Kanunda mahsubedilmiş vaziyet
tedir. Artık ikinci defa mahsubedilmiş olması 
kanaatimce haksızlık oluyor. (Yok efendim, 
sesleri). i 

Muhterem arkadaşlar, prim ve ikramiyenin 
mânasını arkadaşlar uzun uzun anlattıkları için 
buna ben girmiyeceğim. Yalnız şu kadarını arz I 
etmek isterim ki, kanunun ruhu, prim ve ik
ramiye alan müessese mensupları iki maaş tah- I 
sisat alacaklardır. Halbuki prim verilen mües
sesede herkes topyekûn prime müstehak olmu
yor, herkes prim almıyor. Ben şunu teklif ede
ceğim : 

Muhterem arkadaşlarım, kanunda şöyle bir 
şey var, prim almıyanlar, bu tefsiri bir şey 
olur, ki kanunun ruhu bu değildir, prime müs
tehak müesseseler demektir. Aksi takdirde şöy
le bir şey olur, prim almıyan mutlaka tahsisat 
alır, fakat prim alanlar tahsisat almaz. O za
man ne olur? Şarta muallâk bir şey. Yani muh
terem arkadaşlar, burada haksızlık gibi bir şey 
var, prim alan kimse ikramiyeye müstehak ise, 
primin tahakkuku için icabeden şartlar hasta 
olmamak, müessesede raııtabl çalışmış olmak, 
tahsisat almamak, prim almıyan kimse doğrudan 
doğruya tahsisatını alacak. Bu da bir nevi hak
sızlık olur. Primi avırmak lâzım. Prim belki 
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şu ve bu şekilde istismar ediliyor, umumileşti-
riliyor, gayesinden uzaklaştırılıyor falan, belki 
olabilir. Bunun üzerinde ayrıca durulsun. Fa
kat ayrı ayrı kanunlarla ve iktisadi devlet te
şekküllerinin bünyesi icabı olan teşvik unsurla
rını, prim, temettü ve ikramiyeleri, bu tahsi
sat kanunu içine sıkıştırıp topyekûn, bir kalem
de kaldırılmış olması hatalıdır. Bilhassa son 
senelerde istihsal artışları üzerinde durulan bir 
mevzudur, istihsal gayretlerini gevşetmek doğ
ru değildir. Bütçeye tek bir maaş ilâvesinin 
umumi muvazeneye tesiri olmıyacaMır. 

MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Maliyete tesir eder. 

ÖMER SUNAR (Devamla) — Maliye Vekili 
arkadaşımız maliyete tesiri vardır, eliyorlar, 
haklıdırlar, maliyetlere tesiri vardır, buna rağ
men bunlar ufak bir haksızlığa uğrıyoıiar bu 
farkın bertaraf edilmesi ile ve Personel Kanu
nu da geleceğine göre bunları da bu şekilde 
tatmin etmiş olalım. 

1 Arkadaşımızın teklifine iştirak ediyorum, 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Maliye Vekili Nedim Ökmen. 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; gerek umumi 
muvazaneye dâhil teşkilâtta, gerekse iktisadi 
devlet teşekküllerinde çalışan memur arkadaş -

! 1 arımız arasında bu son kanun dolayısiyle bir 
haksızlık yaratmak niyetinde değiliz. 

Muhtelif arkadaşlar iktisadi devlet teşek
küllerinde çalışan memurların aleyhinde bir 

I fark yaratacağını iddia ettiler. Müsaadenizi ri
ca edeceğim. Bu bir geçit devresidir, demin do 
arz ettim. İktisadi devlet teşekküllerinde çalı
şan bir memurun ne aldığını hesabetmek gayet 
güçtür. 1935 senesinde, bundan tam 21 sene ev
vel ehliyet imtihanına hazırlanırken, hiç unut
mam, memur maaşları hakkında 114 aded ka
nun vardı. Şimdi kaç tanedir Allah bilir. 

Binaenaleyh bu kadar karışık, müteferrik 
ve mütenevvi mevzuatı bir araya, toplıyacak 
gerek devlet teşkilâtında olan gerekse iktisadi 
devlet teşekkülü memur ve müstahdem statü
lerini muayyen esasa bağlıyacak kanun huzu
runuza gelmek üzeredir. Demin de arz ettiğim. 
gibi geçen gün de bir sözlü soru münasebetiyle 
arz etmiştim. Bugün mevzuu müzakere olan ka-

I mm Personel Kanunu ile tesbit edilen maaş ve 
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ücretlere erişmek üzere bir kademedir. Bu kade
me üzerinde bu kadar münakaşayı şahsan doğ
ru bulmuyorum. İktisadi devlet teşekküllerin
de çalışan arkadaşlarımızın mağdur edileceğini 
iddia edenlere bir noktadan daha cevap ver
mek istiyorum. Bugün Maliye Vekâleti Varidat 
Umum Müdürü, Ziraat Vekâleti Veteriner 
Umum. Müdürü ve diğer umum müdürler 100 
lira asli maaş alırlar, tutarı 750 liradır. Buna 
mukabil iktisadi devlet teşekküllerinden mese
lâ, Et ve Balık Kurumunda yedek müdür ola
rak istihdam edilen bir arkadaş da-750 lira aln\ 
Şu halde arada iktisadi devlet teşekküllerinde 
çalışan vatandaşlarımız aleyhinde her hangi bir 
farkı iddia etmek, özür dilerim, yerinde olmasa 
gerektir. Muhterem arkadaşlarımdan tekrar 
rica ediyorum. Vaktimiz dardır, Hükümet ve 
Bütçe Encümeninin birbirine uygun teklifinin 
kabulünü bilhassa rica ediyorum (Soldan, bra
vo sesleri) 

REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Arkadaşla

rım; iktisadi devlet teşekküllerine seçilmiş bu 
lunmam sebebiyle, iktisadi devlet teşekküllerine 
bağlı fabrika ve müesseselerde yaptığımız tet
kikler sırasında memur arkadaşlarımızla toplu 
ve münferit halde hasbihaller yaptık, bu hasb; • 
hallerimizde bu arkadaşlar demişlerdir ki : Biz 

.prim, temettü ve fevkalâde ikramiyeler istemi
yoruz. Bize de devlet memurları gibi beş maaş 
ikramiye verilsin. Bu bir hakikat ve bir vakıa
dır. Bütün 1)unları Başbakanlık Umumi Mura
kabe Heyeti azaları da dinlemiş bulunuyorlar. 
Bendeniz Suat Başol arkadaşımızın teklifinden 
bir nokta çıkarmış bulunuyorum. İktisadi dev
let teşekküllerinde çalışan arkadaşlarımıza prim, 
temettü ve fevkalâde ikramiye verilmesin, on
lar da diğer devlet memurları gibi senede beş 
maaş ikramiye alsınlar. Bunu arz ve rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile şunu da 
arz ve rica etmekteyim. Devlet ıııemurlarının 
maaşlarına zam yapmayı konuştuğumuz şu an
da vatan sathında, umarım ki, yiyecek ve giye
cek satan müesseselerin camekânlarmdaki em
tia fiyatlarının etiketleri değişmek üzeredir. 
Hükümetten istirhamım; memurları biraz olsun 
refaha kavuşturacak olan bu zamdan fırsatçıla
rı istifade ettirmivelim. Her zaman olduğu gi-
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bi, bu sefer de yaptığımız bu zamlar dolayısiy-
le fiyat tereffülerini sureti kafiyede önliyelim. 

REİS — Encümen namına Refet Aksoy. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REFET 

AKSOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; hu
zurunuzda müzakere edilen kanunun istihdaf 
ettiği gayeyi bilhassa kanunun ikinci maddeye 
taallûk eden hususları, Sayın Maliye Vekili ar
kadaşımız etraflı bir surette izah buyurdular, 
hakikaten Muvazenei Umumiyeden maaş alan 
Devlet memurları ile iktisadi devlet teşekkülle
rinde hizmet eden ve 3659 sayılı Kanuna tâbi 
olan memurlar arasındaki ikiliği ortadan kaldı
rıp âmme hizmetinde Devlet emrinde çalışan me
murların bir statüye tâbi tutulmaları hakkında 
Hükümet bir personel kanunu hazırlamıştır. 
Müzakere buyurduğunuz kanun, o kanunun nev-
ema bugünkü maişet güçlükleri karşısında me
murları bir miktar terfih etmek esasını tutmak
tadır. 

Şimdi, bunun karşısında arkadaşlar iki nok 
tai nazar ileri sürüyorlar. 

Bir kısmı diyorlar ki iktisadi devlet teşek
külleri prim, ikramiye, temettü, fazla mesai ab-
yorlarsa da, alanların hepsi birden âm olaraktan 
almıyorlar. Heyeti umumiyesi bundan istifade 
edemiyor. Binaenaleyh bunların memur gibi beş 
maaş nispetinde ikramiye almaları lâzımgelir di
yorlar. 

Bir kısmı da, Suat Başol arkadaşımız gibi, 
bunları tamamiyle bertaraf edelim yani prim, 
ikramiye ve sairelerini keserek bunlar da memur
lar misillû beş ikramiye alsınlar diyorlar. 

Bu iki kategoriyi ele aldığımız takdirde şu 
hükmü çıkarmak lâzımdır. Maliye Vekili ifade 
ettiler, temettü ikramiyesi, prim ve saire suretiy
le alman tahsisatların yekûnu 20 ye baliğ olmak
tadır. Şimdi bunları ayırt edipte şu alıyor, bu 
almıyor, falana veriliyor falana verilmiyor gibi 
iddialar mücerret hükümlerdir. Mer'İ nizamna-
melerindeki hükümlere bağlıdır. Âmiri nasıl tak
dir ederse, idare meclisi nasıl takdir ederse o. 
suretle verilmesi lâzımgelir. Amma hepimizin 
katı müşahedemiz şudur ki, iktisadi devlet teşek
küllerinde bulunan memurlar, kanunun ve nizam
namenin kendilerine behşettiği haktan belegan-
mabelâğ istifade ediyorlar. Bu alır, şu almaz 
diye bir tefrik yok. (Var seslehi) Anlamıyorlarsa, 
almıyor diyen arkadaşlarıma kanunun maddesini 
okumalarını tavsiye ederim: Şayet mağduriyete 
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mütaallik bir tereddüt varta içlerinde bir tered
düdü taşıyanların kanun tasarısındaki §u hüküm
lere dikkatlerini rica ederim. 

C fıkrası) Prim ve ikramiyeden birini 
alanlara 4 tahsisat, dikkat buyurun: Prim ve 
ikramiyeden birini alanlara 4 tahsisat. 

D fıkrası) Prim ve ikramiye almıyanlara 
5 tahsisat Yani, istediklerini esasen kanun muh
tevasına almıştır. 

Şimdi bunları bu şekilde tavzih ettikten son
ra Suat Başol arkadaşımla Cemal Tüzün arka
daşımın müşterek tekliflerini ele alırsak, bu
nun şayanı iltifat bir teklif olmadığını söyliye-
biliriz. Sbebi ise İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait birçok kanunları baştan nihayete kadar ta
ramak, ayrı ayrı bunların statü hükümlerini 
tetkik etme'k, çıkarmak lâzımdır. Bu kolaylıkla 
yapılabilecek bir şey değildir. Mağduriyet yok
tur, ortada. Mağduriyetlerinden bahsedilenler 
C ve D fıkralarından istifade ederler. Bu se
beple maddenin aynen kabulünü istirham ede
rim. 

REİS— Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, mesele burada anlatıldığı şe
kilde değildir. İktisadi Devlet Teşekkülleri me- • 
murları derdemez bir kül halinde heyeti umu-
miyesini düşünmeye imkân yoktur. Bu kitlede 
umumi bir tetkik yaparsak iki zümrenin mev
cudiyetini görürüz. Birisi fiilî istihsale hizmet 
eden zümre, diğeri de işletmenin bünyesinde 
memur olan zümredir. 

Fiilen istihsale hizmet eden zümrenin mik
tarları azdır. Bunlar büyük kıymette, aranılan 
bir zümredir. Bunlara hangi tahdidi yaparsanız 
yapınız, kanunun bıraktığı iğne deliği kadar 
açıktan istifade imkânı aranmak suretiyle mut
laka bunlara başka türlü tediyeler yapılacak
tır ve yapılmaktadır. Zira istihsalin bunlarla 
yürümesi bir emri zaruridir. Bu sebeple barem 
tahdidatına ve saireye rağmen bu gibi eleman
lara yevmiyeler ödemek suretiyle tediyât fiilen 
yapılmaktadır. İkinci zümre memurdur. Ne tür
lü düşünülürse düşünülsün, devlet memuru vas
fını haiz olan elemandan farklı değildir. Çalış
ma şekli istihsal üzerinde müessir olacak mahi
yette değildir. 

Şimdi, bu iki zümre elemanı nazarı itibara 
alacak olursak; Cemal Tüzün ve Suat Başol ar
kadaşlarımızın yaptıkları teklife iştirak etmek 
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bir zarurettir. İktisadi Devlet Teşekküllerinde-
ki elemanlar hangi zümreye mensuptur. Vaka
ları tetkik ediniz; esas itibariyle para ödemek 
imkânı aranmaktadır. Bu kanunu tatbik edip de 
istihsal üzerinde müessir olacak bir elemanı is
tihsalden kaçıracak bir harekete tevessül etmi-
yelim. 

İkinci sınıf zümre ise bunlar esasen prim 
ve saireden tam olarak istifade ettirilmektedir. 
Bin türlü kayda tâbi tutulmaktadır. Refet Ak-
soy arkadaşım gelsinler, Umumi Heyet müzake
relerinde teferruatını tetkik etsinler, görecek
lerdir ki; prim denilen haddin nispetleri içinde 
bunlara ödenen küçük mikyaslara tâbi tutul
maktadır. Bunların da memurluk vasfında ol
duklarını kabul ederek tefrik yapmadan hakla
rını kabul edelim. Madem ki, kanun yapıyoruz, 
tediye yapmak istiyoruz, adaleti, muvazeneyi te
sis edelim. Bunun için, Cemal Tüzün arkadaşı
mızın dediği gibi, icab ediyorsa primleri ortadan 
kaldırarak Devlet memuruna intikal eden ikra
miyeyi bunlara da tediye çaresini tesis edelim. 
Şimdi Personel Kanunu geliyor. Bu bir kademe
dir. Böyle ise bu kademe Personel Kanununda 
intizama sokulmalıdır. Mevzu âcil olarak geç
tiği için mutlaka bir aksaklık içinde geçecektir. 
Bu aksaklığın telâfisi için Personel Kanunu ge
liyor, baremde onların hepisi derpiş edilecektir 
zihniyetini doğru bulmuyorum. Bir tesis yapar
ken hiç olmazsa adalete en yakın olan hükmün 
alınmasında isabet vardır. Esas itibariyle kaça
maklardan istifade suretiyle kendilerine ödeme 
çaresi aranan birinci sınıf elemanlara para öde
mek imkânı hâsıl oluyor, kabul edelim, ötekile
rin de memur sıfatına intikal ettirmek suretiyle 
adaleti temin edelim. Bendeniz Suat Başol'un 
teklifine iştirak ediyorum. 
• SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; dâvayı iyi bildiğim için ikinci defa 
huzurunuzu rahatsız ettiğimden dolayı özür di
lerim. 

Refet Aksoy yirmiye çıkardı, Sayın Bakan 
19 dedi. Sureti katiyede ifade ederim ki, vaziyet 
böyle değildir. İktisadi devlet teşekkülleri ikin
ci sınıf memurlarını Cemal Kıpçak arkadaşım 
gayet iyi belirtti, 19 veya 20 almazlar. Aldıkla
rı 12 maaş, bir prim 13, bir fevkalâde ikramiye 
14, bir de temettü ikramiyesi 15 eder. Bunun 
müdafaasını Suat Başol değil, asıl Samet Ağa-
oğlu yapması icabederdi. 
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Şimdi Yüksek Meclisten istirhamım şu, za- j 

ten Muvazenei Umumiyeye bir yük teşkil etmi-
yecek. Birisini ikramiye olarak kabul ediyoruz, 
ikisini de kanunen Devlet veriyor, eder üç. İki 
tane daha alsınlar. 

Şimdi arz ettim, memur yeni gelmiştir, müd
deti dolmadığı için fevkalâde ikramiye alamaz, 
temettü alamaz, 300 gün vazife görmediği için 
(Tamam sesleri, beş ikramiye alır sesleri). 

Evet, maliyeciler verir görünür, vermezler, 
(Gülüşmeler) alırlar. 

Muhterem arkadaşlar; ben Bütçe Komisyo
nunda Sayın Bakandan ve dolayısiyle sizlerden 
istirham ediyorum. Zaten Personel Kanunu da 
yakında gelecektir, devlet memurlarına bahşe
dilen bu ikramiyelerin belki de bir tanesini al
madan kanun çıkacak, kanun çıktıktan sonra 
da intibakları yapılacktır. 

Mademki hukuk devletiyiz, İktisadi devlet 
teşekküllerinde çalışan memurları şarta mu
allâk, devlet memurları şartsız, olmasın. Ben I 
bu iki mefhumun ortadan kaldırılmasını isti
yorum. Ne fazla istiyorum, ne de eksik istiyo
rum. I 

Fevkalâde ikramiye şarta muallâktır, umum I 
.müdür memuru sevmez vermez, selâm vermedi I 
der vermez, idari bir ceza alırsa verilmez, bu- I 
nun miktarı yüzde yüzden % 15 kadar düşer. I 
Temettü ikramiyesi ise Umumi Heyetin kara- I 
rina bağlıdır, o müessesenin kâr etmesi ve kâr- I 
dan % 10 ayrılması lâzımdır. I 

Farz ediniz, Karabük Demir - Çelik Fabri- I 
kası, kâr etmediği için fevkalâde ikramiye ve I 
temettü alamamışlardır. Filyos, izmit Kâğıt I 
Fabrikası alamadı. Binaenaleyh ben devlet me- I 
muru ile İktisadi devlet teşekkülleri memurları I 
arasında orta, yüksek filân farkı gözetmiyorum, I 
helâl olsun onlar da alsın, berikiler de alsın. I 
Ama bir hukuk devleti içinde çalışan Yüksek I 
Meclisimizden şunu istirham ediyorum, adaleti I 
yerine getirelim, şarta muallâk hâdiseleri orta- I 
dan kaldıralım. Onun için fevkalâde ikramiyeyi I 
ve temettü ikramiyesini Devlet teşekküllerin- I 
den, onları da beşe iblâğ etmek için bir fıkra I 
ekliyelim. Bunu bilhassa rica ediyorum. (Primde I 
sesleri). I 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Primi de kaldıralım. I 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Yalnız arkadaş
lar prim de kalksın derken yanlış birşey yapa- | 
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rız, çünkü Gemal Kıpçak arkadaşımızın dedik
leri gibi İktisadi devlet teşekküllerinde çalışan
ların bir kısmı doğrudan doğruya istihsalle alâ
kası olan ve bugün karaborsaya çıkmış olan 
elemanlardır. Bunlardan primi kesersek hepsi 
hususi teşebbüse kaçar. Binaenaleyh hususi 
sektör bu elemanları bağırlarına basarlarken biz. 
nasıl olur da primi keseriz? Memurların hepsi 
yani % 90 ı prim alamaz, % 50 si alır, onun 
için bendeniz istirham ediyorum, fevkalâde ik
ramiye ile temettü ikramiyesini kaldırsınlar; on
lara da diğer devlet memurları gibi 5 maaş ik
ramiye verilsin, bilhassa bunu rica ediyorum. 
Tepenizden inen nur namına, sırtınızı ısıtan 
kömür namına istirham ediyorum. (Bravo ses
leri, gülüşmeler), hürmetlerimle. 

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

terem arkadaşlarım; Sayın Maliye Vekilinin, 
bu, İkramiye Kanununu kabul etmekle memur
lar arasında bir muvazene tesisine çalışıyoruz, 
sözüne bendeniz cevap vermek istiyorum. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde âzami maaş 875 li
radır. Buna mukabil, devlet memuriyetinde 
âzami maaş 1 000 liradır. Demek oluyor ki, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri bir derece noksan ma
aş almaktadırlar. Buna ilâveten 3 İkramiye Ka* 
nunu kabul edilirken, İktisadi Devlet Teşekkül
leri memurları prim, temettü ve fevkalâde ikra
miye alıyorlar diye 3 ikramiyeden istifade etti
rilmedi, bir ikramiye verildi ve böylelikle hükü
metin müdafaasının esası olan her iki kategori 
arasında muvazene tesis edilmiş oldu. 

Bugün bu muvazene maalesef İktisadi Besk 
let Teşekkülleri aleyhine bozulmaktadır. Ma
dem ki 3 İkramiye Kanunu ile muvazene teessüs 
etmişti ve madem ki o günden bugüne kadar 
hayat şartlarında bir değişiklik oldu, o halde 
bu değişiklikten devlet memurları kadar İktisa
di Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlar da 
müteessir olmuştur. Bu sebeple geçen defa ya
pılmış olan mahsup şimdiki ikramiye ilâvesinde 
tekrar edilmemelidir. 

Diğer taraftan, devlet memurları için bu ik
ramiyeler kanuni bir hak oluyor, memur çalış
sın, çalışmasın, verimli olsun, olmasın yine bu 
haktan istifade edecektir. Fakat İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışanların istifade etmekte, ol
duğu ileri sürülen prim her zaman verilmemek-
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tedir. Ve hattâ halen bankalarda muhaberat ser
visinde çalışan memurlar hiç almamaktadırlar. 
Kaldı ki bu, tamamiyle takdire bırakılmış bir 
keyfiyettir. Bâzan % 20, bâzan % 10 olabilir. 

Temettüe gelince; temettü, İktisadi Devlet 
Teşekkülünün kârına bağlıdır. İktisadi Devlet 
Teşekkülü senelik bilançosunu kâr ile kapatırsa 
temettü verir. Zararla kapatırsa vermez. İkra
miye de aynı şekildedir. Onun da takdiri teşek
külün keyfine bağlı bir şeydir. Görülüyor ki, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının almakta 
oldukları bu kabil maaşlar kanuni hak kadar 
emin ve devamlı değildir. 

Diğer taraftan en mühim fark devlette âza
mi maaş 1 000 olduğu halde İktisadi Devlet Te
şekküllerinde bunun 875 olmasıdır. Görülüyor , 
ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri, denildiği kadar 
fazla maaş veren yerler değildir. Buna bir ilâ-
•ve daha yapayım : İktisadi Devlet Teşekküllerin
de çalışan memurlar günde 1,5 saat fazla çalış
maktadır. Mesai saatleri fazladır. Bâzan gece 
yarılarına kadar çalışıyorlar. Bu vaziyeti naza
rı itibara almak mecburiyetindeyiz. Büyük ban
kalarımız var, devlet bankalarıdır, umum mü
dürleri 875 lira almaktadırlar, diğer taraftan 
küçük hususi bankaların umum müdürleri 4-5 
bin lira aylık almaktadırlar. İktisadi Devlet Te
şekküllerinde işe yarıyan, kabiliyetli memurlar 
diğer bankalar tarafından büyük ücretlerle ayar
tılmaktadır. Hususi teşekküllerin, İktisadi Dev
let Teşekküllerinden kaçırdıkları memurların 
haddi hesabı yoktur. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde iyi eleman bulundurmak istiyorsak, me
murlarının kaçmalarına mâni olmak istiyorsak : 

hiç olmazsa devlet memurlarına yapmış olduğu
muz bu ikramiye zammını onlar için de kabul 
edelim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Bütçe Encümeni namına Halil İmre. 
BÜTÇE EN. REİSİ HALİL İMRE (Balıke

sir) —- Muhterem arkadaşlarım; tetkik etmekte 
bulunduğumuz kanunun ikinci maddesi üzerinde 
taraftar arkadaşlarımızın tahrik ettikleri müza
kereler biraz da tahammülü aşar nispette uzadı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; iktisadi dev
let teşekküllerine rağbet aşikâr mı? Yani Dev
let memurlarının sık sık iktisadi devlet teşek
küllerine geçme hevesi aşikâr mı ? Aşikâr, öyle 
ise bunun bir mânası var. Bunun mânası şudur: 
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İktisadi devlet teşekküllerinde en Mümtaz 

vaziyet, Devlet memuriyetinde bulunmıyan ma
aş seyyaliyetinin orada mevcudolmasıdır. İşi ev
velâ burada aramak lâzımdır. Devlet kadrola
rında tadilât yapılabilmesi ancak teşkilât ka-
nunlariyle mümkündür. Halbuki iktisadi devlet 
teşekküllerinde sıkıntılar ve maaş tediye sıkın
tıları her senenin bütçe ve kadrolariyle tashih 
edilmekte, ıslah edilmekte ve hayat şartlarına 
uydurulmak imkânı mevcuttur. Ve zaten sıkın
tının meveudolmaması buradan gelmektedir. 
(Bravo sesleri) Ben bir noktayı arz edeyim ar
kadaşlar; ben altı sene evvel Ziraat Bankasından 
ayrıldığını sırada Ziraat Bankasında 875 lira 
alan memur, aşağı yukarı 30 - 35; 750 lira maaş 
alan ise 45 - 50 kişiydi. 

Bugün arkadaşlar; aynı müesseseyi bildiğim 
için ve diğer iktisadi devlet teşekküllerinin du
rumunu tetkikle muttali olduğum için arz edi
yorum : 875 lira iktisadi devlet teşekküllerinde 
alelade bir maaş haline geldi.. Şunu da kabul 
etmek lâzımdır ki ; bu bütçeleri tasvibeden Hü
kümetin müsamahası da aşikârdır. Belki de Hü
kümetin bu kanunu hazırlarken o müsamahala
rın bir derece geri alması mânasına alınabilir. 
Yani 875 lira alarak dağıtılan maaşın bu defa 
geri alınmak lüzumu hissedilmiştir, bunun öyle 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Kaç maaş alı
yorlar? 12 maaş. bir ikramiye, bir temettü, üç 
reel prim, % 25 nispetiyle, etti mi 17, iki tane 
hepimizle beraber aldıkları, etti 19, bir tane de 
şayanı dikkattir; nereden ve nasıl geldiği bilin
mez. Esbabı mucibesi yoktur. Ama alırken kim
se haksız olduğunu itiraz etmez, (T, H fıkraları 
gibi fıkralara dayanarak Ticaret Vekâletine 
bağlı bu müesseseler çatır, çatır, kanunun mak
sat ve muvafakati olmadığı halde almaktadır
lar. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Toprak Mah
sulleri Ofisi alıyor. 

HALİL İMRE (Devamla) — Şu, bu.. 
Şimdi arkadaşlar, kadro seyyaliyetini arz et

tim. Kadro seyyaliyetinin yanında 10 ncu mad
denin tatbikatını arz ettim. Kadro seyyaliyeti
nin yanında, iktisadi devlet teşekküllerinin 10 
ncu maddesi mevcuttur. Bunları bu arkadaşları
ma asla çok görmekten dolayı arz etmiyeyim. 

Bu kanunun maksudu olan himayekâr anla
yışın vuzuhla tesbit edilmesi için arz ediyorum. 
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Elbetteki beraber çalıştığım meslektaşlarımın 
terfihini arzu ederim. Bu yolda Heyeti Umumi-
yenin kanaatini tesis maksadiyle ve bir hizmet 
arzusiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, bilindiği gibi ikramiye ve tah
sisat diğer müesseselere verilen primlerle kati
yen aynı mahiyette değildir. Birisinin maksadı 
başkadır, diğerinin maksadı başkadır. İktisadi 
devlet teşekkülleri sahasında, bugün prim tat-
bikatmdaki anlayışların tevlidettiği sakatlık
lardır ki, bizi muvazene anlayışına sevk etmiş 
bulunmaktadır. Kanun lâyihası komisyonda 
tetkik edilmiştir ve bu tetkikat neticesinde, bu 
lâyihanın hakkaniyete uygun olduğuna emin 
olunarak huzurunuza sevk edilmiştir. Bende
niz de aynen kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Selâhattin Karayavuz. 
SELÂHATTÎN KARAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar; iktisadi devlet teşekkül
lerinin prim ve ikramiyesini kanunun mücer
ret ifadesinden çıkarıp tetkik etmek icabeder. 
Haddizatında prim yüzde yirmi beş olduğunu, 
temettü ve fevkalâde ikramiyenin şu kadar ol
duğunu ve hususi kanunlarının filân fıkrasını 
ifade etmek suretiyle iktisadi devlet teşekkül
lerinin ikramiyelerinin miktarının yirmiye çı
karıldığını söylüyorlar. Bu iddia, kanunun ifa
desi, çerçevesi dâhilinde doğru fakat işi haki
katen tetkik ederseniz, bendeniz beş sene bu 
işin, içinde bulundum, prim veren ve bunları 
tetkik eden müesseselerde bulunmuş ve tetkik 
etmiş olduğum için bilirim. 

Bir defa pirim esasını, tetkik edersek görü
rüz ki, yüksek memurlar hariç, pirimleri ken
dileri tarafından ayrılanlar hariç, bizim asıl 
kanunun ruhunda aradıklarımızın hiç birisi yüz
de 25 ikramiye almamaktadırlar. Bunu böylece 
kabul etmek lâzımdır. Uzun uzadıya hesapları
nı yaptım, tetkik ettim, prim ve ikramiyenin 
yüzde 20 nin yukarısına çıktığını görmedim ve 
görülmemiştir. Bu, bir. 

Nihayet ikramiye ve fevkalâde ikramiye, 
memurun çalışması esasına göre verildiğine na
zaran daima âmirin takdirinden geçer. Biz bü
tün âmirleri kendi maiyetindeki memurlar üze
rinde daima hüsnü niyetli telâkki edemeyiz. 
Hepsini tenzih ederim, fakat bunu da bir nok
ta olarak hatırdan uzak tutmamak lâzımdır. 

Binaenaleyh, âmirin her hangi bir fena ha
reketine müsaade edecek kanun yapmamamız 

.1956 C : 2 
lâzımdır. Âmiri burada takyidetmek lâzımdır. 
Meselâ, bir iktisadi devlet teşekkülünde, başım
dan geçtiği için arz edeyim; bir şoför veya sı
ra memuru bir ihtar aldığı zaman o memur bir 
sene zarfında ne ikramiye ne de prim alır. Bi
naenaleyh görülüyor ki esasında bu prim ve ik
ramiye hakikaten burada kanunun metninden 
çıkarıp izah edildiği gibi 20 maaş değildir. Bu 
itibarla bu adaletsizliğin önüne geçmek lâzım
dır. Kaldı ki, iktisadi devlet teşekküllerinin ga
yesi, rantabl müesseseler haline gelebilmek için 
çalıştırdıkları insanları teşvik mahiyetindedir 
ve bunlar, 1938 senesinde 3659 numaralı Ka
nunla ayrılmıştır. O zaman iktisadi devlet te
şekküllerinin vaziyetiyle devlet memurlarının 
vaziyeti arasında - istatistik rakamları veriyo
rum arkadaşlar - % 19,7 bir fark vardır. Yani 
devlet memurlarına nazaran iktisadi devlet te
şekkülleri memurları % 19,7 fazla alırlar. Bi
naenaleyh arkadaşlar mebde maaşta bir eksik 
ve münteha maaşta da bir eksik verdik. 

Muvazenei umumiyeden maaş alanların son 
maaşı 1 000 ötekilerin ise 875 liradır. Görülü
yor ki bâzı arkadaşlar daima bu 875 lirayı ele 
alarak konuşmaktadırlar. 875 liranın az olma
dığından bahsetmektedirler. Arkadaşlar; eğer 
biz bu kanunun ruhundan âmirlerin, müdiramn 
himayesi mânasını çıkarıyorsak doğrudur. Fa
kat 875 liraya kadar gelecek memurların geçir
dikleri merhaleleri ve bugünkü memurların du
rumunu göz önüne alırsak, bu ikramiyeyi bazan 
keyfî işlere, düşünüşlere bağlamak imkânı var
sa 20 maaş hakikatte 20 maaş olamaz. 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Ya kaç olur? 
SELÂHATTİN KARAYAVUZ (Dev/imla) — 

14 olur, 15 olur, 18 olur, 20 olmaz. 
Binaenaleyh, senede ancak 18 maaş alacak 

memurlar için müdürünün keyfine bağlı bir 
müessese yaratmıyalım. Onun için Suat Başol'-
un teklifine iştirak ediyorum. Binaenaleyh pri
mi, fevkalâde ikramiyeyi temettüü kaldıralım, 
3659 ve 3460 sayılı kanunlara tâbi olan memur
lar arasında bir iltibasa mahal verdirmiyelim. 
Teklifim bundan ibarettir. 

REİS — Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; şimdiye kadar dinlediğimiz hatip 
arkadaşların birçoğu bir taraftan muvazenei 
umumiyeden maaş alan memurlar zümresinin, 

— 543 — 



İ : 4$ 23.2 
diğer taraftan iktisadi devlet teşekküllerinde 
çalışan memurlar zümresinin karşılıklı durum
larım- âdeta tahlil ettiler. Arkadaşlar; bence bu 
tahlil bu kanunun sevkı dolayısiyle yapılması 
lâzımgelen muamele değildir. Karşılıklı mües
ses haklar vardır. Umumi muvazeneden maaş 
alan memurlar bir statü içindedir. Karşısında 
iktisadi devlet teşekkülleri mensupları olarak 
aylık alanlar başka bir statü içindedir. Bu tah
lillere bakacak olursak insan zanneder ki karşı
lıklı bu durumlar bir haksızlık ve bir adalet
sizlik ifade etmektedir. Halbuki vaziyet böyle 
değildir. İktisadi devlet teşekküllerinde çalışan
lar şayet ikramiye alıyorlarsa, prim alıyorlarsa 
elbette bunların sebepleri ve mesnetleri vardır, 
onun için almaktadırlar. Bu hususlar daha ev
vel teemmül edilmiştir. Bunların münakaşasının 
yapılmaması lâzımdır şimdi. 

Arkadaşlar, bundan evvel getirilen ikramiye 
Kanunu da böyle bir tahlile gitmiş, o da bir ta
rafa üç ikramiye verirken diğer tarafa bir ik
ramiye vermiştir. Fiyatların artışı karşısında 
memurların mukavemetini artırmak için bu me
sele ile ıneşgulsek birinci İkramiye Kanunu ted
vin edilirken bu esas düşünülmüş ve bitirilmiş
tir. 

Şimdi ikinci ikramiye kanunu geldiği vakit 
tekrar aynı mülâhazalara avdet etmek üzere, 
iktisadi devlet teşekkülleri şöyledir böyledir di
ye arslan payını bir tarafa vermek doğru değil
dir. Küçük tarafa iktisadi devlet teşekküllerini 
koymak bilmiyorum neye gider arkadaşlar?.. 

Arkadaşlar tekrar ediyorum, hakikaten fi
yatların artışı karşısında insanların takatlerini 
takviye ise bu, birinci İkramiye Kanunu tedvin 
edilirken yapılmıştır. Şimdi ikinci defa olarak 
bir müsavatsızlığa gitmek doğru değildir. Her 
iki tarafa da seyyanen muamele etmek iktiza 
eder. Suat Başol ve Cemal Tüzün bir mutavassıt 
teklifte bulunmuşlardır. Bu, benimsediğimiz 
prensibe en yakın olan tekliftir. Lâyihadaki 
esası kabul edeceğimize göre, bu teklif daire
sinde reylerimizi kullanırsak, zannediyorum, bü
yük bir zümreyi mağduriyetten kurtarmış, olu
ruz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Zarar ederler te
mettü gidiyor, prim gidiyor. 

FÜRUZAN TEKİL (Devamla) ~ Bendeniz 
bunu teklif ediyorum, aklım daha ziyade buna | 
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yatıyor, bu yolda rey vermek daha doğru ola
caktır arkadaşlar. 

REİS — Efendim, takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
İktisadi devlet teşkilatındaki memurlara 

verilen prim, temettü, fevkalâde ikramiyenin 
kaldırılarak onlara da devlet memurları gibi 
senede beş maaş ikramiye verilmesinin kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Cemal Tüzün 

Yüksek Başkanlığa 
5211 sayılı Kanunun 2 nci maddesine : 
4621 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (C) 

fıkrası gereğince verilen fevkalâde ikramiye
nin, 

3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gere
ğince verilen temettü ikramiyesinin «ödenek 
Kanunu mer'i kaldığı müddetçe» kaldırılarak 
iktisadi devlet teşekkülü memurlarında da (5) 
ödenek verilmesi hususunda adı geçen fıkraya 
ilâve yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla 
Zonguldak Mebusu 

Suat Başol 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
6211 sayılı Kanun mucibince memur ve hiz

metlilere verilmekte olan üç maaş nispetindeki 
tahsisata bu defa iki maaş nispetinde tahsisat 
ilâve edildiğine göre 6211 sayılı Kanunun ikin
ci maddesindeki tahsisatlara da iki maaş nis
petinde tahsisat ilâvesini ve bu suretle mezkûr 
maddenin aşağıda yazılı şekilde tadilini arz ve 
rica ederiz. 

Bursa Mebusu Zonguldak Mebusu 
Halûk Şaman Suat Başol 
Ordu Mebusu Çorum Mebusu 
Sabri İşbakan Yakup Gürsel 

Madde 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2847 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi kurum
lar, kanunları gereğince, 

a) Prim ve ikramiye alan memur ve hiz
metlilere birinci madde gereğince senede üç tah
sisat, 

b) Prim ve ikramiyeden birini alanlara se
nede yalnız dört tahsisat 
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e) Prim ve ikramiye ahmyanlara senede I 

beş tahsisat verilebilir. 
REÎS — Efendim, takrirleri reyiâlinize vâz'-

etmeden önee halledilmesi icabeden usûlî bir 
mesele vardır. Müsaade ederseniz Dahilî Nizam
namenin 127 nci maddesini okuyacağım : «Mu-
vazenei Umumiye Kanununa taallûk edip masa
rifin artırılmasını veya varidatın eksiltilmesini 
mucibolacak tadilname veya munzam maddeler 
ancak alâkadar bütçeye ait mazbatanın dağıtıl
masını takibeden 7 gün zarfında teklif edilebi
lir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik 
ve harcırahların artırılmasına, memuriyet ihda
sına veya bunların mer'i kanunlarla muayyen 
olan hudutları haricinde tevziine dair mebuslar 
tarafından tadilname veya bütçeye munzam 
madde teklif edilemez. I 

eHer iki fıkradaki hükümler bilâvasıta Ver
giler kanunlarına, tahsisat itasını tazammun 
eden kanunlara da şâmildir. 

Bu maddede münderiç takyidat Hükümet ve 
Bütçe Encümeni tarafından kabul edilen veya 
50 imzayı havi olan tekliflere şâmil değildir. Bu 
teklifler Bütçe Encümenine havale olunur» I 

Bu maddeye göre... (Gürültüler) Müsaade 
buyurun, Riyaset bu takrirlerin reye konamı-
yacağı kanaatindedir. Mamafih bir içtihadın 
tebellür etmesi için bu takrirlerin reye konul
ması düşünülebilir. (Sarahat karşısında nasıl 
reye koyarsınız, sesleri) Kabul edenler... (Gü
rültüler) Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı.. 

Refet Bey, usul hakkında mı konuşacaksınız, 
buyurun. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar; mâruzâtım usul hakkında (olacaktır. 
(Soldan; gürültüler) Cemal Bey telâş buyur
mayınız, esas hakkında konuşmıyacağım. 

Arkadaşlar, burada vereceğiniz karar, Ni
zamnamenin esasına taallûk eden içtihadi bir 
karar olur ve bundan sonra cereyan edecek bü
tün hâdiselere şâmildir ve bu itibarla ehemmi
yeti çok büyüktür. 

Reisimizin okuduğu madde gayet sarihtir. 
Bu sarahat karşısında her hangi bir içtihadi ka
rar ittihazına gidilemez. Riyasetin ibunu te
fehhüm etmedim, demesi usulsüzdır. Maddenin 
bu sarahati karşısında reye müracaat etmek 
doğru değildir. • I 
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REÎS — Refet Aksoy 'un ifadesinden sonra 

Riyaset yanlış hareket ettiğini anlamıştır. Bi
naenaleyh takrirleri reye koymuyoruz. Şimdi 
ikinci maddeyi tekrar okutuyorum: 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, maddeyi aynen yüksek 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Efendim netice anlaşılamamıştır. Oyla
mayı ayağa kalkmak suretiyle tekrarlıyacağız. 
Maddeyi kaibul edenler Mtfen ayağa kalksın
lar... (Karşılıklı konuşmalar ve gürültüler) 
Efendim; oylama muamelesini icra edemiyecek 
kadar gürültü oluyor. Lütfen sükûneti muha
faza ediniz. Maddeyi kabul edenler lütfen aya
ğa kalksın... Kabul etmiyenler kalksın... Madde 
kabul ediDmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Tiyatrosu sanatkâr, 
mütehassıs hizmetli ve stajyerlerinden 5441 sa
yılı Kanunun 6629 sayılı Kanunla değiştirilen 
10 ncu maddesinin son fıkrasında yazılı prim
den fiilen istifade edenlerin tahsisatları 2 nci 
maddenin (C) fıkrasına göre ödenir. 

REÎS — Buyurunuz Selâhattin Karayavuz. 
SELÂHATTİN KARAYAVUZ (Trabzon) 

— Muhterem arkadaşlar; müzakere ettiğimiz 
kanunun üçüncü maddesinden istifade etmek 
suretiyle, İkramiye Kanununda şimdiye kadar 
küçücük bir zümreye zühulen yapılmakta olan 
bir haksızlığın tadilini ve tamirini Yüksek He
yetinizden istirham için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

6211 numaralı Kanunun ikinci maddesinde 
«Sözleşmelilerin, yani mukaveleli eşhasın ikra
miye alamamasını âmir bir kayıt vardır. Yalnız 
bu kayıttan sözleşmeli olup da ikramiye alabil
mekte olan Devlet Tiyatrosu sanatkârları bu 
kayıttan istisna edilmişlerdir. Devlet Tiyatro
su sanatkârlarının bu kayıttan istisna edillmiş 
olması muhakkak ki mucibi şükrandır. Ancak 
bu kayıttan istisna edilmesi lâzımgelen bir sa
nat zümresi vardır. İstanbul Şehir Tiyatrosu 
teknisiyen ve sanatkârlarının bu kayıttan istis
na edilmesini, yani ikramiye almalarını sağla
mak icabeder. Bu arkadaşlar şimdiye kadar 
tatbik edilmekte olan İkramiye Kanunundan 
tek ikramiye olarak istifade etmemektedirler. 
Bu seneye kadar İstanbul Şehir Tiyatrosu kad
rosu İstanbul Şehir Meclisince yapılır ve He
yeti Vekilienin tasdikine sunulurdu. Yani şim-
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diye kadar bunlar mevcut kanımdan istifade ı 
edememekte idiler. Bu kanunun bu şekliyle 
çıkması halinde yine tiyatro teknisiyenleri ve 
artistleri bundan istifade edemiyeceklerdir. Bu 
sebeple tstanbul Şehir Tiyatrosu teknisiyenle-
rinin de 6211 sayılı Kanunun istisnaları arasına 
ithali için bir takrir veriyorum. Bunun kabul 
edilmesi suretiyle senelerden beri sürüp gelen 
bu haksızlığın önlienmesini istirham ediyorum. 

REÎS — önergeyi okutuyorum. 

Y. Başkanlığa 
6211 sayılı Kanunun ikinci maddesindeki 

ikramiyeden istifade edemiyenler zikredilir-
ken Devlet Tiyatrosu artistleri istisna edil
miştir. Bu istisnaya İstanbul Şehir Tiyatrosu | 
artist ve teknisyenlerinin de ithal edilmesini 
rica ederim. 

Trabzon Mebusu 
S. Karayavuz 

REİS — Üçüncü madde hakkında verilen 
takriri okuttum. Dahilî Nizamnamenin 127 
nci maddesi mucibince okutmakla iktifa edi
yorum, *eye konulamaz. 

Madde hakkında başka söz istiyen yoktur, 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmitşir. 

MADDE 4. — 6211 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1956 dan 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Hürriyet Partisi adına Fet
hi Çelikbaşâ söz veriyorum. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlarım; iktisadi vaziyetimizin bu
gün arz ettiği manzara karşısında Devlet me
murları ve hizmetlilerine yapılan bu zamlar ye
rindedir, uygundur. 

Ancak evvelce de ifade ettiğimiz veçhile, bizim | 
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müşahedelerimiz geçim sıkıntısının, hayat pa
halılığının, mahdut bir zümre istisna edilmek 
suretiyle, memlekette umumi ve şümullü bir ka
rakter arz ettiğini göstermektir. Köylüden, es
naftan, işçiden, muzdaribolan pek çoktur. Bu 
vaziyet karşısında Hükümetin alacağı birtakım 
tedbirler ile, tedbirler külliyatı ile fiyatları be
hemehal müstakar tutmaya çalışmanın ve. rasyo
nel bir idare ve işletme kurmak suretiyle verimi ar
tırmak, maliyet fiyatlarını indirmek yoliyle evvelâ 
devletin kendi işletmeleri mamulâtımn, fiyatlarını 
Devlet elinde olan münakale ve muhabere vası
talarının tarifelerini tenzil etmek suretiyle mem
lekette fiyat tenezzülüne doğru bir yolun başı
na geçmesi şayanı temennidir. 

REÎS — Bir dakika müsaade eder misiniz? 
Dahilî Nizamnameye göre bir kanunun he

yeti umumiyesi üzerinde söz verilen mebus an
cak kanunun kabul veya reddi hakkında konu
şur, yeni bir teklif yapamaz. * 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Esasen bu 
sözlerimle yaptığım hazırlık budur. Devam edi
yorum. 

Aksi takdirde, Hürriyet Partisi olarak endi
şemiz, bu gidişin fasit bir daire içerisinde boca
lamaktan başka bir netice vermiyeceği merke
zindedir. Çünkü birçok memleketlerde çeşitli mi
salleriyle sabit olduğu veçhile, bugün gelirler ve 
fiyatlar birbirleriyle irtibat halinde seyrederler. 
Eğer bütçe müzakereleri esnasında dediğimiz, 
işaret ettiğimiz iktisadi ve malî tedbirler alınmı-
yacak olursa fiyatların yükselmesi maaşların 
yükseltilmesini intaceder, maaşların yükseltil
mesi fiyatların yükseltilmesini intaceder ve bu 
fasit daire içinden çıkmak gayrimümkün olan 
bir hal alır. Bu sebeple biz Hükümetin fiyat 
mevzuunda hassasiyet göstermesini temenni et
mekte musirriz. Aksi takdirde demin işaret etti
ğim sebepler yüzünden içtimai adaletin zedele
neceği, içtimai nizamımızın bozulacağı ve tezat
ların çok keskin bir karakter arz edeceği mut
laktır. Bu hususun içtimai nizamımız için zarar
lı olacağı ihtimalini belirtmek isteriz. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu bu mülâhaza
lar altında teklife müspet oy verecektir, arka
daşlar. Fakat serdettiğimiz mülâhazalar, ilerde 
tekrar bu kabîl mecburi ve muvakkat tedbirlere 
gidilmemesini matuftur. Behemehal fiyat istik
rarı mevzuunda Hükümetin bütün vekâletleri
nin iktisadi devlet teşekkülleri de dâhil bir fiyat 
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politikası üzerinde hassas ©İmasını bilhassa ri- ; 
ca ederiz, arkadaşlar. 

REÎS — Efendim, kanunun tümünü açık 
oyunuza arz ediyorum. 

3. — Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla 
emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara 
tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/348) (1) 

REÎS — Evvelce kabul buyurduğunuz takrir 
gereğince bu lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı" 
Sadettin Yalım. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlarım; vatani hizmet karşılığı ma
aş almakta olanlarla, emekli, dul ve yetimlere 
verilmekte olan ödeneğin iki fazlasiyle üçe çıka
rılmasını esas itibariyle teklif ediyorum. (Konuş
malar) . 

REÎS — Efendim hatibin sözü işitilmiyor. 
SADETTİN YALIM (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; muhakkak ki Millî Korunma 
Kanununun gerek adlî, gerek iktisadi bakımdan 
getirmekte olduğu tedbirler hayat pahalılığının 
hiç olmazsa artmasına mâni olacaktır. Fakat bu-

. gün Yüksek Meclisinizin karariyle Devlet me
murlarına beş maaş ikramiyeyi kabul ettikten 
sonra, vatani hizmet tertibinden maaş alanlarla, 
emekli, dul ve yetim maaşı alanlara aldıkları bir 
maaşa iki maaş daha «klenmesi suretiyle üç maaş 
verilmesini teklif ediyorum. Bu hususta hazırla
dığım 54 imzalı takrir de Riyasete takdim edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisin huzu
runda ve millet huzurunda konuşurken on bin
lerce alil kalmış, vatanın müdafaası için karada, 
denizde ve havada mücadele etmiş emekli ve 
malûl insanları kocaları ve babaları şehit düş
müş dul ve yetimleri hatırlatmak isterim. Bu mü
nasebetle Yüksek Meclisin hissiyatına müracaat 
ediyorum. Hakikaten çok hayırlı bir karar almış 
olacaksınız. Babaları, kocaları şehit olmuş, bu 
vatan uğrunda fedakârane çalışmış insanların 
bu ikramiyeden istifade ettirilmesi için verdiğim 
teklifimin kabul edilmesini Yüksek Meclisten ri
ca ediyorum. 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 

(1) 87 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar demin kabul ettiğiniz kanunla 
memurlara beş ikramiye verdiniz. Memur şayet 
emekliye sevk edilmişse, yahut kocası ölmüş, ka
rısı dul kalmış veya çocukları yetim kalmış in
sanlar için vereceğimiz ikramiyenin adedini mü
zakere etmekteyiz. Bir insan emekli olurken al
makta olduğu maaşın hemen yarısına yakın bir 
miktarını kaybeder. Dul ve yetimleri ise onun 

ancak dörtte birini alır. 25 lira, 30 lira gibi bir 
maaş alır. Bunu Heyeti Umumiyenin vicdanına 
dehalet ederek arz ettim. 25 lira maaş alaa in
sandan sen kazanıyorsunu, Kazanç Vergisi vere
ceksin demek bilmem ne derecede doğru olur. 

Ondan sonra da memurlara verdiğimiz ikra
miyenin ancak yarısından azmi veriyoruz. 

Arkadaşlar bugünkü vaziyete göre 25 lira ile 
50 lira ile geçinmeye imkân yoktur. Vereceğimiz 
iki ikramiyeyi ve hattâ üç ikramiye dahi bunla
rın yarasına merhem olmıyacaktır. Yalnız yara
lara ufak bir toz koymak kadar bir şey olacaktır. 
üçüncü ikramiyeyi onlardan asirgemiyelim. Ya
ni bu ikiyi, üç yapalım. Lûtfunuza intizar edi
yorum. Benim Maliye Vekilim bu teklifime ka
tiyen itiraz etmiyecektir. (Alkışlar). 

SAMİ ORBERK (Trabzon) — Sayın arkadaş
larım; öğleden evvel bu hususta bâzı maruzat
ta bulunmuştum şimdi de müsaadenizle o mâru
zâtımı biraz daha açacağım. 

4241 sayılı Ksnunla emeklilere kademeli bir 
zam yapılmıştır. Yani aylığı 40 - 50 lira arasın
da bulunan emekli, dul ve yetimlere yüzde 35, 
yani 1683 sayılı Kanundan evvelkilere yüzde 
35, diğerlerine yüzde 25 bir zam yapılmıştı. Bu, 
maaşı 100 liraya kadar olanlar içindir. Fakat, 
bu kademe yavaş yavaş düşüyor nihayet maaşı 
300 liradan itibaren olanlara ancak yüzde 10 
ve yüzde 15 veriliyor. Bu defa hükümetin tek
lif ettiği kanunla verilecek iki maaş, ikramiye 
takriben yüzde 17 eder. Evvelce yapılmış olan 
yüzde 10 l an da buna ilâve edersek nihayet bu
gün hükümetin emeklilere vermekte olduğu 
zam yüzde 27 yi bulur. Halbuki hükümet diyor 
k i ; yüzde 42 nispetinde zam yaptım. Bu, haki-
kata uymuyor. Miktar burada, kanun madde
leri burada. Evet, dul ve yetimlere zam yapmış
lardır. Yani 50 lira, 30 lira, 40 lira maaş alan
lara yüzde otuz zam yapmışlardır. Bunun 40 li
ra maaş alanlarda t u t an en çok 12 lira eder. 
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Böylece bunların maaşları 50 liraya çıkmıştır. 
Bunların hepsi muhtaç vaziyettedirler. Emekli
ler için de ikramiyenin hiç olmazsa 3 maaş ola
rak kabul edilmesini ve kanunun buna göre 
çıkarılmasını istirham ediyorum. 

Esasen Emekli Kanunu memur ve emekli 
maaşları arasında bir had koymuştur. Meselâ 
600 lira maaş alan bir memur tekaüdolunea 300 
lira alır. işte devletin koyduğu esas budur. 
Şimdi her hangi bir sebeple yani hayat pahalı
lığı ve sair sebeplerle bunların birisinde değişik
lik olursa ötekini de değiştirmek, ikisini mü
savi bir hale getirmek hükümet için esas olma
lıdır. Bu itibarla istirham ediyorum, emekli, dul 
ve yetim maaşlarının iki maaştan üç maaşa çıkarıl
masının kabulünü teklif ve rica ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

BEÎS — Bütçe Encümeni adına Refet Ak-
soy. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, heyeti iç-
timaiyemizde başlı başına bir sınıf olan ve ya
rın devlet hizmetinden ayrılıp bu camianın içe
risine katılacak olan halen faal kadrolarda bu
lunan memur arkadaşlarımız da takdir ederler 
ki, emekli namı altında yaşıyan insanların ıstı-
rapsız bir surette ömürlerinin nihayete ermesi 
ne kadar mâkul ise, onların ebediyete intikal
lerinden sonra geride bıraktıkları aile ye çocuk
larının da müreffeh geçinmeleri elbette o cemi
yetin şan ve şerefi icabıdır. Binaenaleyh bütü*. 
cemiyet bağrında yaşayan insanları müreffeh 
geçindirmek düşüncesi nasıl medeni bir dü
şünce ise, bu vereceğimiz malî imkânların 
kaynaklarını da düşünmek eUbette vazife
mizdir. Şimdi, bundan evvel kabul ettiğimiz 
bir kanunla memur maaşlarını, iki maaş nispe
tinde kabul buyrulan" ikramiyeye muvazi ola
rak eme'kli sınıfının da hugün'kü hayat şart
ları içerisinde biraz müreffeh olabilmeleri 
için hu kanunu hazırlamış bulunuyor. Bun
lara tahsis edilen iki maaş nispetindeki sene
lik ikramiyeyi kâfi görmiyen arkadaşlar; bu
nun da üçe çıkarılması teklifinde bulunuyor
lar. 

Arkadaşlar; teklif insani his içinde, şefkat 
duygusu karşısında elbette asıldır. Hayır de
meye vicdanlar razı olamaz. Lâkin yapacağı* 
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mız bu yardımın.hazineye tahmil edeceği ma? 
li külfeti de biz kanun vâzıı olaraktan nazarı 
itibara almaklığımız lâzımgelir. Biliyorsunuz 
ki, arkadaşlar hazinenin, yahut hükümetin 
takabbül ettiği bu fedakârlık 18 milyon lira 
hazineden 12 milyon lira iktisadi devlet te
şekküllerinden olmak üzere hepsi otuz milyon 
liradır. Bir de buna zam yaptığınız takdirde 
üzerinde titizlikle durduğumuz bütçe muva
zenesi üzerinde yapacağı aksi tesiri şüphesiz 
takdir edersiniz. 

6211 sayıliı ikramiye Tahsisatı Kanunu ev
velce kabul edilirken emekli sınıfından bulu
nan kimselerin haklan da ihmal edilmemiş
tir. 6241 sayılı Kanunla bunlara da % 10 
ile 35 arasında maaşı aslilerine bir zam ya
pılmıştır. Bu yeter mi, yetmez mi? Arkadaş
lar arz ettiğim gibi devlet hizmetinde çalış
mak ve oradan emekli olmak âmme hizme
tinin 'şerefli bir neticesidir. Ben de huzuru
nuzda emekli bir memur arkadaşınız olarak 
bulunuyorum. Yarın şu hizmetim son bulunca 
ben ide hayatın bütün icaplarına tahammül 
ederek emekillik maaşımla geçineceğim. Ne 
yapalım ki, milletimizin bize verebileceği 
bundan ibarettir, öyle zengin bir millet deği
liz. Şimdi bu esasları nazarı itibara alarak 
mütekait sınıfın mağduriyetini düşünmek doğ
ru değildir. Bunlar her suretle nazarı dikkate 
alınarak tatyip ediliyorlar. Bu tatyip kâfi 
değilse arz etttiğim şartlar üstünde ancak bu
gün bu kadar yapılabiliyor Binaenaleyh tah
sisatın ikiden üçe çıkarılması hakkındaki tak
ririn reddedilmesinin bugünkü malî şartlar 
içinde yerinde olacağını arz ederim. 

SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Sayın arka
daşlarım iki kelime arz edeceğim. Sayın Refet 
Aksoy arkadaşımız iki noktaya temas ettiler. 
Birisi bütçeden para veremeyiz, ikincisi de, 
emeklilere bu kadar zam yapılmıştır ve kâfidir, 
dediler. Yani evvelce yapılan ve bu kere yapı
lan zamlarla yekûn % 26 dediler. Biz diyoruz 
ki, elimizde bir emekli kanunu var, bu kanunla 
içtimai adaleti temin ediniz. Bir tarafa namü
tenahi veriliyor, diğer tarafa ise hiç verilmiyor. 
Ama bunun heyeti umumiyesi bu devletin ver
diği ile geçinen insanlardır. Sonra, emekli de
mek; bu memleketi bugünkü vaziyette sizlere 
teslim eden insanlar demektir. Bunu nasıl unu
tabilirsiniz? Unutmamalısınız arkadaşlar! 
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Mâruzâtım bundan ibarettir, kabulünü has

saten istirham eylerim. (Alkışlar) 
REÎS — Zeki Başağa. 
ZEKÎ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşlar, oldukça hassas bir mevzu üzerinde
yiz. Vaktinizi fazla almamak için kısaca mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

Bütçe Komisyonunun tesbit etmiş olduğu 
maddenin aleyhindeyim. Dul ve yetimlere ve
rilecek olan bir maaş, hepimizin yakından tanı
dığı vatandaş kitlesinin bir hayli geçim sıkın
tısı çektikleri bir vakıadır. Yakından tanıdık
larımız ve birçok hizmetleri olan bu kimseler 
arasında bugün ağyara el açacak durumda olan
ları vardır, bu duruma düşmüşlerdir. 

Sizlerden çok rica ve istirham eylerim, bu 
lûtfu bunlardan esirgemeyiniz, arkadaşlar. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur, 
verilmiş bâzı takrirler vardır, fakat bunlar mad
delere taallûk etmektedir. 

Evvelâ maddelere geçilmesini yüksek reyle
rinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekilinin müstaceliyet teklifi vardı, 
onu da reylerinize arz ediyorum, bu kanunun 
müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum : 

Vatani Hizmet Karşılığı Maaş Alanlarla Emekli, 
Dul ve Yetim Maaşı Bağlanmış Olanlara Tahsi

sat Verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Vatani hizmet karşılığı maaş 
alanlarla emekli, dul Ve yetim maaşı bağlanmış 
olanlara (âdi, vazife ve harb malûllüğü maaşı 
bağlanmış olanlar dâhil) îcra Vekilleri Heyetin
ce tâyin edilecek tarihlerde ödenmek üzere yıl
da iki maaş nispetinde tahsisat ödenir. 

Bu tahsisat borç için haczedilemez. 
REÎS — Maliye Vekili Nedim ökmen. 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; konuşan her 
arkadaşın içlerinden hissettiklerini -ve kendi za
viyelerinden tamamen haklı olarak konuştukla
rını görüyoruz. Tebellür eden hava karşısında 
konuşmak çok güçtür, takdir ediyorum. Yalnız 
kısaca vaziyeti izah için mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Bundan evvelki 6241 sayılı Kanunla Emekli, 
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Dul ve Yetimlere aldıkları maaş nispetinde 
% 10 ilâ 35 arasında bir zam yapılmıştır, bunun 
vasati tutarı % 23 tür. % 23 te aşağı yukarı 
geçen defa memurlara yapılan zamma teadül 
etmektedir. Bu defa memurlara iki maaş nis
petinde, dul ve yetimlere de yine iki maaş nis
petinde teklif edilmektedir. Ve tamamen mua
delet mevcuttur. Bunun nakden ifadesini arz 
edeceğim. Yalnız muvazenei umumiyeden eski 
dul, yetim ve mütekaitlerin aldığı bir aylık ma
aş tutarı 9 milyon liradır. Emekli Sandığında 
aşağı yukarı 6 milyon liradır. Yüksek Meclisi
niz üç maaşta ısrar eder ve bir aylığın karşılığı 
olan 9 milyon lirayı bütçe muvazenesi bozulma
dan şu veya bu tedbirlerle, bir kısıntı ile halle
dilebilir ama, Emekli Sandığının da vaziyetini 
düşünmek ıstırarındayız. 

Emekli Sandığının yapmış olduğu uzun tet
kiklerden sonra içtimai sigorta esasına müstenit 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. Yakında de-
miyeceğim, fakat bu sene sonunda Yüksek Hu
zurunuza gelecektir. 

Bendeniz iki noktayı da istirham ediyorum, 
birincisi : Bütçe müzakerelerini zedelememek 
için, 

İkincisi : Emekli Sandığına tahammül ede-
miyeceği bir yükü yüklememek için, Hüküme
tin teklifinin bu sene için aynen kabulünü rica 
ediyorum. 

REÎS — Hulusi Bozbeyoğlu. 
HULÛSÎ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar; bu kanun münasebetiyle de 
Hükümeti ve alâkalı encümeni tebrik ederim. 
Büyük bir içtimai yaraya el koymuşlar, merhem 
olmuşlardır. Bu hizmetleri şayanı şükrandır. 

.Şurası muhakkaktır ki, bu memlekette asıl 
muhtacolan vatandaşlarımız mütekaitlerdir ve 
onların dul ve yetim kalan evlât ve iyalidir. 
Ahir ömürlerinde olan bu adamlara lütfedece
ğiniz bu siyanet ve himayeye cidden lâyik ve 
müstahaktırlar. Kimisi bir asker, kimisi bir baş
ka iş ve hizmet emeklisi olan bu vatandaşları
mızın gün geçtikçe artan ve cevapsız kalan ih
tiyaçlarını karşılamak için ileri sürülmüş şu ka
nun tasarısı bir ümit ışığıdır, bir saadet ifade
sidir. Sonra bu kanun tasarısı müsavat getir
miş, adalet getirmiştir. Bu itibarla yüksek tasvi
binize arz olunan şu kanunun kabulünü naza
rınıza arz ederim. Sonra bu ihtiyar ve kuyudu 
vezaiften tecerrüdetmiş olan bu muhterem ve 
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emektar nesle ıstırabını unutturacak olan bu 
hizmetinizi hâfızaı ahfad unutmıyaeak ve onla
rın kimsesiz ve hamisiz kalan vârisleri bütün 
bir hayat boyunca savunduğunuz dâva ve iddia
ların teminatı olacaklardır. 

Bu itibarla tekrar arz ediyorum, bu kanun 
iyi ve nezih düşüncelerin bir ifadesidir. Kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

REİS — Sadettin Yalım, buyurun. 
SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlar, hakikaten memleketimizin 
bünyesini teşkil eden vatani hizmet tertibinden 
ve Emekli Sandığından maaş alan vatandaşla
rımız hakkında Yüksek Meclisinizin gösterdiği 
hassasiyete memnun olmamak elden gelmiyor. 

Muhterem Maliye Vekili zor bir hususa te
mas ettiklerini söylediler. Cidden söylüyorum 
arkadaşlar, on binlerce dul, yetim vatandaşa 
ikramiye yardım elimizi uzatmış olacağız. Bu 
kanunun şümulüne giren pek çok vatandaşları
mız var. Çalışma vaziyetinden mahrumdurlar. 
Bu münasebetle şunu söylemek istiyorum : Muh
terem memur arkadaşlar halihazırda hizmet edi
yorlar. Fakat hizmetten uzak kalanlar nafaka
larını da teminden uzak kalmışlardır. Bilhassa 
anasız, babasız kalmış insanları düşünmek su
retiyle teklifimin kabulü Büyük Millet Meclisi
nin en büyük kararları meyanına yazılacağına 
siz de, ben de, bütün millet de şahit olacaktır. 

Yüksek Riyasete 
Vatani hizmet karşılığı maa,ş alanlar ile 

emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara 
(âdi vazife ve harb malûlleri maaşı bağlanmış 
olanlar dâhil) İcra Vekilleri Heyetince tâyin 
edilecek tarihlerde ödenmek üzere yılda üç ma
aş nispetinde tahsisat ödenir. 

Bu tahsisat borç için haciz edilmez. 
Çoruh Seyhan Erzincan 

M. Bumin M. Akçalı V. Yarol 
Giresun Giresun Yozgad 
A. İzmen D. Köymen N. Kurban 
Kocaeli Kocaeli Yan 

O. Tüzün * N. Unat H. Kartal 
Burdur İçel Burdur 

M. Özbey M. Mutlugil 11. Çimen 
Konya Uşak Ankara 

H. R. Atademir Y. Aysal Ö. Bilen 
Ağrı Uşak Erzincan 

N. Sümer- fi. Yılmaz M. R. San alan 
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Trabzon Tokad Muş 

S. Orberk H. Bozbeyoğlu G. Emre 
İzmir Ankara Gazianteb 

M. Balaban Â. Temuçin S. Kuranel 
Denizli Kütahya Çanakkale 

A. R. Karaca H. N. Pepeyi S. Sezgin 
Trabzon Trabzon Ordu 
P. Sana e M. R. Tarakçıoğlu B. Baykal 
Ankara Kastamonu Kastamonu 

I). Binerbay N. Batur S. Çağlar 
.Erzincan Bitlis Gümüşane 

S. Porineelv N. Barut t. H. Baykal 
l şak Gazianteb İstanbul 

. O. Dengiz S. Ünlü N. Ateş 
İstanbul Giresun Kırklareli 

Z. Köktü rk 11. Bozbağ H. Yaman 
Kayseri 

İ bralıim Kirazoğiıı 

Yüksek Riyasete 
Yatanı hizmet karşılığı maaş alanlarla emek

li, dul ve yetim maşı bağlanmış olanlara tahsi
sat verilmesi hakkındaki birinci maddenin ili
şik şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Mardin Afyon Karahisar 
S. Yalım H. Satana G. Yiğitbaşı 

Denizli Kastamonu Çankırı 
A. H. Sancar M. Kuşakçıoğlu K. Çığman 

Çankırı Kocaeli Bingöl 
A. Emrem S. Dinçer N. Araş 

Yüksek Reisliğe 
Emekli, dul ve yetimler için hükümet tekli

findeki 2 maaş ikramiyenin 3 maaşa çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
S. Orberk 

REİS — Efendim, ikinci ve üçüncü takrir
ler Dahilî Nizamnameye göre 50 den fazla im
zayı ihtiva etmediklerinden yalnız okunmasiyle 
iktifa ediyoruz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — U s u l 
hakkında söz istiyorum. 

REİS —- Buyurun. (Oylama sırasında söz ve
rilmez sesleri). 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; bundan evvelki kanunda Ri
yaset Divanı zühule düştükleri için bunu tashilı 
lüzumunu hissettim. Okudukları 127 nci madde, 
Bütçe Kanunu faslında yer almış bir maddedir. 
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Sırf Umumi Muvazene Kanunu görüşülürken 
yapılması lâzımgelen tahsisat artırmaları tekli
fini önliyen bir maddedir. Heyeti Umumiyenize 
hatırlatırım. Bundan evvelki 3 ikramiye Kanu
nu geldiği zaman muhtelif değiştirgeler veril
miş ve o şekilde amel edilmişti. Bu kanım da 
Bütçe Kanunu değildir, hususi bir kanundur. 
Bütçe müzakereleri sırasında Meclise gelmiş ol
ması buna ayrı bir hususiyet vermemektedir. 
Bugün gelmeyip de bir hafta evvel veya bir ay 
sonra gelmiş olsaydı, her arkadaş müstakilen 
tadil teklifinde bulunabilecek idi. Binaenaleyh 
Divanı Riyasetin deminki görüşü sakattır, ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununun yanlış 
çıkmasına da belki sebebiyet vermiştir. Bunun 
ileride bir emsal teşkil etmemesi için Divanı Ri
yasetçe tashihini ve ısrar ederlerse Heyeti Umu-
miyenin karar vermesini istirham etmekteyim. 

REÎS — Dahilî Nizamnamenin 127 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası, tahsisat ve zam teklifleri
nin bütçe müzakeresindeki bu şekle tâbi olduğu
nu ve o hükmün bunlara da şâmil bulunduğunu 
göstermektedir. 

MÜÇTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Bütçenin 
müzakeresi sırasında... 

RElS — Müsaade buyurun efendim, artık 
Reisin de sözüne müsaade etmezseniz ne demeli. 
Geçen defa 6311 sayılı Kanunun müzakeresinde 
de aynı sekide hareket edilmiş ve 50 imzalı olmı-
yan takrirler reye konmamıştır, isterseniz zabıt
ları okutabilirim. Ondan sonra; ben, bundan ev
vel Yüksek Heyetinizin reyine müracaat etmek 
istedim. Fakat o zaman arkadaşlar itiraz ettiler 
ve ben de onları haklı bularak takrirleri reye koy
madım. 

Şimdi, emekli, dul ve yetimlerin ikramiyele
rinin iki maaştan üç maaşa çıkarılması hakkın
daki 54 imzalı takriri reyinize arz ediyorum. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

RElS — Rey zamanında söz verilmez. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Ben, usul hakkın

da söz istiyorum. Usul meselesi halledilmeden 
esas hakkında reye müracaat edilemez. 

REÎS — izzet Bey müsaade buyurunuz. Ben 
reyej vaz 'ederek Heyeti Umumiye tefsir etsin 
dedim; sarahat vardır, olamaz denildi. Ayrıca 
sonradan bunu tefsir ederiz.-Burada artık reye 
müracaat edilemez. 

!. 1956 C : 2 
Efendim; üç maaşa çıkarılması hakkında 54 

imzalı bir takrir vardır. Takririn nazarı itibara 
alınıp almılmamasını reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
(Şiddetli alkışlar) 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Hayır, iştirak etmiyoruz. 
REÎS — Takrir nazarı dikkate alınmak su

retiyle encümene havale edilmiştir efendim. 
Bu itibarla lâyihanın diğer maddelerinin mü

zakeresini tehir ediyoruz. 

A —• Büyük Millet Meclisi bütçesi 
REÎS •— Büyük Millet Meclisi bütçesinin tü

mü üzerinde söz istiyen var mı? 
MEHMET MAHMUDO&LU (Cumhuriyetçi 

Millet Partisi adına) — Büyük Millet Meclisi 
hakkında C. M. P. Grupunun tenkid ve temen
nilerini kısaca arza çalışacağım : 

Muhterem arkadaşlar; 
Meclis bütçesi vesilesiyle bir kerre daha be

lirtmekte zaruret gördüğümüz mütalâalarımız, 
iktidarın memnunlukla karşılıyacağı bit veçhe 
arz etmemektedir. 

1946 ve 1950 yıllarının mesut muhalefet de
virlerinde Demokrat Partinin en salahiyetli 
ağızlarından, millete vadedilen hususların biri 
ve en mühimi de partinin iktidara geldiği za
man Anayasanın, demokratik bünye ve şartlara 
göre tedvin edileceği ve Meclis içtüzüğün de bu
na muvazi olarak tadil edileceği va'di idi. 

Devri muhalefette muhabbetle ve ısrarla va
dedilen bu mevzuun da, emsalleri gibi iktidara 
gelince tahakkuk ettirilemiyen vaitler meya-
nmda, yer aldığı görüldü. Gerek Anayasanın ve 
gerek Dahilî Nizamnamenin haliyle muhafaza
sında, Demokrat Parti iktidarı kendi zaviyesin
den fayda müşahede etti. Bu tıpkı Cemiyetler 
Kanununun 1946 da tadil edilerek çok partili 
rejime gidilmesine rağmen, Ceza Kanununda 
buna muvazi tadilât yapılmaması neticesi, ekse
riyet partisi için taahhüde ihanet teşkil etmek
ten ibaret olan bu durum, muhalefet için bir 
nevi cebri maddiye inkılâbetmiş bulunmaktadır. 
İçtüzük muhalefet gruplariyle mebuslarının 
gensoru tarikiyle Hükümet icraatını geniş öl
çüde tenkid ve murakabe etmelerine imkân ver
memektedir. Bunun yanında muhalefet prupla-

I rının komisyonlarda vazife almaları dahi, kont-
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rola tâbi tutulmakta ve muhalefet mensubu me
buslar ihtisasları dışında kalan komisyonlara 
tâyin edilerek, bir nevi faaliyet dışı bırakılmak
tadır. Buna muhalefetin Meclis dışı ve içi ko
nuşma imkânlarının karşılaştığı müşkülât ve 
müsamaha azlığı da ilâve edilirse, hali hazır 
manzarasiyle teşri organın faaliyetinde adalet 
ve müsavat ve temsil esaslarının ne derece ih
lâl edilmekte olduğu bedihidir. 

iktidar erkânının demokratik hürriyetlerin 
teminat altında bulunduğuna dair bütün beyan
ları, gayriınücerEetin ifadesinden başka ve da
da üstün bir kıymet taşımamaktadır. Zira teş
riî ve icra kuvvetinin, başta Anayasa ve içtü
zük de dâhil olmak üzere bugünkü durumlariy-
le, tek parti devrindeki durumları arasında, hu
kuki bir fark olduğunu iddiaya imkân yoktur. 

Bu böyle kalmakta devam ettiği müddetçe, 
muhalefet kendisini emniyet ve huzur içinde 
hissetmemekte haklı olacaktır. Ancak bütün 
bunlara rağmen takibettiğimiz meşru mücadele 
yollariyle, arzulanan demokrasi ikliminin yak
laşmakta olduğu ve bugünün iktidarının gün 
geçtikçe artan ve âmme vicdanında husul bu
lan mânevi tazyika mâruz kaldığı müşahededen 
uzak değildir. 

Arzumuz evvel emirde ekalliyet partilerini 
vazife ve salâhiyetlerinin icrasında, müsavi ve 
âdil bir muameleye tâbi tutan bir görüşün, ek
seriyet partisince benimsenmesi, bu yolda ka
nuni imkânların fiilen tesis 'edilmesidir. Bu 
uğurda D. P. Grupunun göstereceği müzahereti, 
iktidar erkânının şahsında Demokrat Parti şah
siyeti mâneviyesinin mâruz kaldığı itibar kaybı
nı telâfi etmek imkânını vereceğine kaaniyiz. 
Bu yolda girişilen teşebbüslerin ve vaz'edilecek 
esasların, Türk milletinin hayrına olacağına 
inanıyoruz. 

Bu çerçeve içerisinde Cumhuriyetçi Millet 
Partisi olarak, gerek Anayasanın ve gerekse 
Dahilî Nizamnamenin tadili esasına, Demokrat 
Partiyi temsil eden arkadaşlarımıza müzahir 
olacağımızı peşinen ifade »ederiz. Bu mevzudan 
olarak : 

içtüzüğün çok partili rejimin icaplarına gö
re tadilini, 

içtüzükte yer alacak meselelerin nelerden 
ibaret olacağının Anayasada tespitini 

Soru, gensoru, teşrii kuvvetin başlıca salâ
hiyetlerini gösteren demokratik birer müessese j 
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olmak itibariyle, bunların tâbi olaeağı şartların 
Anayasada tesbit edilmesini, Meclis hayatının 
emniyet ve istikrarı bakımından zaruri görmek
teyiz. Ve yine Vu arada bâzı çeşitli siyasi ihti
lâflara yol açan komisyon müzakerelerinin, mat
buata olduğu gibi intikal ettirilmesinin ve ale
niyet temininin, demokratik şartların icabından 
olduğunun prensip olarak tesisini faydalı buldu
ğum uzu ve umumi efkârın tasvibetmediği ka
nunların da bir an evvel değiştirilmesi yoluna 
gidilmesi lüzumunu belirtmeyi vazife telâkki 
ediyoruz. 

OSMAN ALİŞlROĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; 

Büyük Millet Meclisinin bütçesinin tetkiki 
münasebetiyle Muhterem Meclisin ve Riyaset 
Divanının çalışmaları hakkında mâruzâtta bu
lunacağım. 

Millî hâkimiyeti millet namına istimal hak
kını haiz bulunan Yüksek Heyetinizin başlıca, 
iki tarz faaliyeti vardır. Bunlardan biri teşriî 
faaliyet, diğeri de hükümeti murakabedir. 

Teşrii faaliyet, millî hâkimiyet prensibi ile 
hareket eden parlâmentolar için ne kadar mü
him ise hükümeti murakabe de aynı prensibin 
icabı olarak o kadar zaruridir. Esasen teşriî 
faaliyette isabet bulunup bulunmadığı, bu faa
liyetin Semere verip vermediği alınan kararla
rın, çıkarılan kanunların millî irade anlayışı 
içinde ve istikametinde tatbik edilip edilmediği 
murakabe faaliyetiyle anlaşılacaktır. 

Takdir buyurulur ki millî hâkimiyet prensi
binin yüzde yüz tahakkuku için her şeyden ön
ce teşrii kararların da millî irade ile mutaba
kat halinde bulunması iktiza eder. Başka bir 
ifade ile halk hâkimiyetini kabul etmiş demok
ratik memleketlerde parlâmentoların teşriî faa
liyetlerinin mevzuu millî iradenin tasvibine 
mazhar olan meseleler teşkil eder. Bu anlayışı 
düstur ittihaz eden parlâmentolar hak ve salâ
hiyetlerini efkârı âmmenin mukavemetini zor-
lıyacak bir vüsate götürmezler bilâkis mesaile
rinin umumi efkârın murakabesi ile mukayyet 
bulunduğu tabiî hükmü ile aşırı taleplere karşı 
kendilerini mazur gösterirler. O sebepledir ki 
o parlâmentolarda alınan her teşrii karar, bir 
zaruretin ifadesi, ve bir ihtiyacın karşılığı te
lâkki edilir. 

Bizde ise durum her zaman böyle değildir. 
Çok zaman halk efkârımızın ta$vibetmediği, 
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hattâ üzüntü ile karşıladığı kararlar alınmakta 
ve kanunlar çıkarılmaktadır. îk i Mayıs seçim
lerinden sonra çıkarılan kanunlar serisi bu nevi-
dendir ; Meselâ Kırşehir Kanunu •• hiçbir zaman 
sağduyunun, ve millî iradenin tecviz edeceği 
bir kanun değildir ve olamaz. 

Yine sıkıntılarımız umumi bulunmasına rağ
men memur ve halk topluluğu bir tarafa bıra
kılıp mebus maaşlarım baremin en yüksek had-
dinin iki misline çıkaran kanun da Yüksek He
yetinizin efkârı âmmenin iradesi istikametinde 
yürümediğini göstermiş ve üzüntü yaratmıştır. 

O kanununun tatbikinden sonra seçim çevre
lerine giden arkadaşlar çok acı tenkidi erle kar
şılaşmışlar ve bunda isabet olmadığını anlamış
lardır. 

Aziz arkadaşlarım, bu acı hatıraları tazele
mekteki maksadım Yüksek Meclisin kıymetine 
bir gölge düşürmek değildir, bilâkis bu Mecli
sin otoritesini zedeliyerı, prestijini sarsan ve 
gönüllerde yara yapan bu tarz teşrii tasarruf
lardan muhterem heyetinizi içtinaba davet et
mektir. 

Bu mütalâalarımın yanı başında politik ta
rafı bulunmakla beraber bir meselede heyetiâli-
yenizin gösterdiği hassasiyete de işaret etmeyi 
vazife telâkki ederim. O mesele Arazi Vergisi 
mevzuu idi. Hakikaten o kanun lâyihasının 
müaz'keresinde .arkadaşların gösterdikleri titiz
lik ta'kdire şayan idi. Çünkü il'k ve galiba son 
defa olarak Meclis, hükümeti dize getirmiş idi. 

REÎS — Osman Bey, bir dakika. Son defa 
olarak Meclis, hükümeti dize getirdi, ne de
rnek! Bunu tavzih edin. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Bu
nun tavzihe ihtiyacı yok. Meclisin hükümetleri 
murakabe vazifesine gelince: 

Yine demokratik memleketlerde hükümet 
icraatının, en ince teferruatına kadar muraka
be mevzuu yapıldığı ve zaman zaman hükümet
lerin Meclis huzurunda dize geldiklerini görü
yoruz. Hattâ muvaffak olmuş hükümetlerin 
dahi memleketin daha yüksek menfaatleri ica
bı feda edildiklerini, parlâmentoların 'bütün 
haşmetiyle ve otoriteleriyle hâkimiyetlerini his
settirmekten asla fariğ kalmadıklarını 'bir ta
raftan zevkle ve bir taraftan da kıskançlıkla 
müşahede etmekteyiz. 

Bizde ise 1950 den beri icrai hükümet eden 
Adnan Menderes hükümetlerinin murakabeye 
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; tâbi tutuMu'klarını görmedik. Dört hükümetin 
i reisi olarak bâzan birbirinin devamı, bâzan bir-
\ birini • cerîıeden ve her zaman bol vaitleri ihti

va eden dört programla huzurunuza çıkan Sa
yın Menderes'e kendi grupundan tek şahsın da
hi çıkıp hani vaitlerin tahakkuk etmedi, tena
kuzlar içindesin, dün söylediklerinin bugün ak
si istikametinde yürüyorsun, dediğini işitmedik. 
(Soldan; senin saçmaların o) Saçma kelimesi
ni zatıâlinize iade ederim. 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyiniz, devam 
ediniz, sözlerinize, devam ediniz. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Her 
ne kadar Meclisin ekseriyetini sinesinde tutan 
Demokrat Part i Meclis Grupu, bâzı suiistimal
lerinden dolayı hükümeti düşürmüş, yani mu
rakabe vazifesini yapma'k istemiş ise de, göste
rilen gayref kâfi gellmemiş ve istenilen netice 
de hâsıl olmamıştır. Zira asıl icraatın sevk ve 
idarecisi bulunan Hükümet Reisi murakabenin 
dışında bırakılmış ve tekrar yeni hükümetin 
reisi olarak da itimada şayan görülmüştür. 
(Soldan; gürültüler, senin bu işlere karışmaya 
ne hakkın var sesleri) 

REİS — Zatıâliniz, Meclis bütçesi hakkın
da mı, yoksa Demokrat Partinin icraatı hakkın
da mı. ten'kidlerde bulunuyorsunuz? Denıo'krat 
Partinin işlerine karışmayın.. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamlla) — Mec
lis bütçesi münasebetiyle bunlara temas etmek 
benim hakkımdır. Dünyanın her yerinde parlâ
mentolarda alınan kararlarda yüzde yüz isabet 
aramak doğru değildir. 

REÎS — Siz Demokrat Partinin icraatına 
karışıyorsunuz, grupun kararlarına karışıyor
sunuz. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Ekse
riyeti Demokrat Parti Meclis Grupu teşkil etti
ği için arz ediyorum. 

Suiistimalleri sebebiyle suçlu olarak huzu
runuza çıkarılan eski vekiller ise alkış tufaniy
le karşılanmışlardır. 

Bir müddeiumuminin itham ettiği ve mahke
me huzuruna çıkardığı suçluyu daha tahkikata 
girişilmeden, deliller ikame edilmeden ve iddia
namesinin gayrisamimiliğini ifade sadedinde o 
suçluyu medhü sena ettiği... 

REÎS — Osman Bey. saded haricine çıktı
nız. 
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OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Mec-

îisin faaliyetine temas ediyorum, rica ederim bu 
benim hakkımdır. 

REÎS —~ Müzakere konumuz, Meclisin bütçe
sidir. 

OSMAN ALÎŞİROĞLU (Devamla) —Mecli
sin kararlarından bahsediyorum, tamamlıyayım 
bakalım ne diyeceğim. 

O suçluyu medhü sena ettiği ve alkışladığı 
adalet tarihinde görülmemiştir. Ama kazai va
zife görürken böyle bir tenakuz Muhterem He
yetinizce tescil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetteki tebed
düllerin de Meclis murakabesinden uzak kal
maması icabeder. Halbuki Üçüncü Menderes 
Hükümetinde geçen sene haylice değişiklik ol
duğu halde bunların hiçbiri tenkid mevzuu ol
madı. Meselâ birkaç vekil, birkaç vekâlet arasın
da mekik dokudu, bilinen lüzuma binaen yeni 
Devlet vekâletleri ihdas edildi. Bunların hepsi 
de murakabeye tâbi tutulmadı. Halen Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun 49. maddesine aykırı bulun
masına rağmen Millî Müdafaa Vekâleti asale
ten değil vekâleten idare edilmektedir. Bu mev
zuda da Meclis murakabesi işlememektedir. (Sol
dan, gürültüler) 

MUZAFFER ÜNAL (Çoruh) — Meclise ale
nen hakaret etmektedir, Reis Bey. 

REÎS — Meclise hakaret yoktur. Yalnız rica 
ederim, bir dakika bana müsaade buyurun. Me
buslar şahsen Meclisi murakabe edemezler, bu 
murakabeyi sual takrirleriyle yaparlar. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Mura
kabenin en tesirli şekli... 

REÎS — Böyle tenkidedecek olursanız sözü
nüzü keserim. (Gürültüler). 

-. OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Mec
lis ekseriyetinin isabetsiz gördüğüm kararlarını 
tenkid ediyorum. (Asla, asla, sesleri). 

REÎS -— Dahilî Nizamname mucibince me
busun Meclisi tenkid eden hareketi ancak sual
lerle olur. 

OSMAN ALÎŞİROĞLU (Devamla) — Bu 
bahsi bitirdim. Murakabenin en tesirli şekli olan 
istizah müessesesi ise maateessüf tarihe karışmış 
bulunuyor. 

Görülüyor ki; muhterem arkadaşlar; Yük
sek Heyetinizin iki ana fonksiyonu yani teşriî 
çalışma ve Hükümeti murakabe, umumi efkârı 
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tatmin edecek evsafta değildir. Bunun da sebebi 
demokratik zihniyetin hemte hürmete şayan gö
rülmemesidir. 

Riyaset Divanının faaliyetine gelince : 
Bunun da pek memnuniyet bahşolmadığı 

meydandadır. Bilhassa gündemin tesbitinde po
litik maksatlarla hareket edildiği çok görülmek
tedir. (Gürültüler) 

REFET AKSOY (Ordu) — Müzakere edilen 
paraya ait bir iştir. Bununla ne alâkası varf 

REÎS — Müsaade buyurun. Konuşurken 
Meclisi tenkid edemezsiniz. Gerek Riyaset gerek 
Meclis hakkındaki tenkidlerinizi suallerle yapa
bilirsiniz. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Neden 
tenkid edemiyeyim? Ama sözümü keserseniz, ko
nuşamam. 

REÎS — Saded dışına çıkarsınız, keserim. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Dün 

burada saded dışı bir âyet okudular. Bunun 
bütçe ile ne alâkası var? (Sende oku, sesleri) 

Ben okuyamam. 
Meselâ, son günlerde görüldüğü veçhile bâzı 

eski vekiller hakkında tahkikat açılması tale
biyle verilen takrirler... 

REÎS — Sözünüzü kesiyorum, çünkü biraz 
evvel arz ettim, ancak gündeme ve Riyasetin 
işleyişine dair konuşabilirsiniz. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Bu
nun bütçe müzakereleri ile pekâlâ münasebeti 
var. Dün burada neler konuşuldu 

REFET AKSOY (Ordu) •— Meclisin şahsi
yeti mânevisini tenkid edebilir misiniz? 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Arka
daşlar; Meclisin şahsiyeti mâneviyesine hürme
tim olduğunu söylemeyi bile fazla buluyorum. 
Fakat dünyanın her tarafında olduğu gibi, par
lâmentoların aldığı her karar mutlaka isabetli
dir denilemez. Bugün alman bir karar, üç gün 
sonra tadili ile huzurunuza gelebilir, (Gürültü
ler; bunun bütçe ile alâkası yok sesleri). 

BÎR SES — Suimisal, misal olamaz. 
OSMAN ALŞÎROĞLU (Devamla) — Bunun 

bütçe ile alâkası vardır, efendim. 
REÎS —-' Meclisi ve Riyaseti tenkid etmemek 

şartiyle devam edebilirsiniz efendim. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederim. Eski vekiller hakkında tahkikat 
açılması talebiyle verilen takrirler Demokrat 
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Martinin grup müzakerelerine talik edilmekte ve 
bu sebeple de haftalarca ve' hattâ aylarca ruz-
ııameye alınmamaktadır. Bu kadar uzun zaman 
sürüncemede bırakılan bir takririn taallûk etti
ği meseleye ait delillerin başına nelerin gelebile
ceğini de takdirlerinize arz ederim. 

Meclis komisyonlarının tesbitinde de politik 
hareket edildiği, ihtisasa kıymet verilmediği bir 
hakikattir. Son defa da Hürriyet Partisine ge
cen arkadaşların yerlerinin değiştirilmesi bu
nun en yeni delilidir. 

Müzakerelerde gündemin mevzuuna da riayet 
edilmemektedir, İktidara mensup arkadaşlar ve 
bilhassa Hükümet Reisi kürsüye çıktıkları za
man enine, boyuna konuşulmakta ve maalesef 
Riyaset, (Sadede gel) demek cesaretini göstere
memektedir. Buna mukabil biz muhalifler (Mev
zuun dışına çıkma) gibi yersiz müdahalelere mâ
ruz kalmakta ve daha da ileri gidilerek sözleri
miz kesilip, konuşmalarımız yarıda bırakılmak
tadır. 

Konuşmalarımızda iktidara mensup bir ar
kadaşın ismi geçti mi derhal bir sataşma baha
nesi ihdas edilerek ona söz hakkı verilmekte, 
buna mukabil muhalefet, hakarete, isnada, ifti
raya ve ithama hedef yapıldığı vakitler dahi 
Riyaset (bir sataşma olmadığı kanaatindeyiz.) 
gibi bir esbabı mucibe ile o ithamı ret ve iade 
etmek imkânını vermemektedir. Birkaç gün ev
vel Hüseyin Balık arkadaşımıza reva görülen 
muamele hüzün verici karakterini muhafaza et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin sık, sık tatile 
girmesini de halk iyi karşılamamaktadır. Bu
nun behemehal altı aya doldurulması şart de
ğildir. 1 Kasımda Meclis açılınca beş buçuk ay
lık bir tatilden onra tekrar 15 günlük tatil yap
mamız tasvibedilmemiştir. (Alkışlar). 

REİS—•• Müddetiniz bitmiştir, buyuran Hu
lusi Köymen. 

HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar; şimdi bu kürsüden konuşan arka
daşımız, sarf ettiği sözlerle, Meclisinizin teşriî 
fonksiyonunu yapamaz bir ehliyette ve hükü
mete karşı murakabeden âciz; velhâsıl millî ira
denin temsil edilmesi için buraya gelen Mecli
sin yaptığı şeylerin hepsinin kifayetsiz olduğu
nu ifade eder yollu bir tecavüzü tazammun eder 
şekilde konuşmuştur. Arkadaşlar dünyanın hiç
bir yerinde bir meclisin heyeti umumiyesinin, 

karar lan aldıktan sonra, kararları çıkardıktan 
sonra bunları ileri sürerek Meclise karşı bu şe
kilde tecavüze hiç kimse tarafından yeltenil-
miş olduğu görülmemiştir. 

Buraya gelen meseleler müzakere edilir. 
Her milletvekili bu mesele hususunda fikrini, 
kanaatini sonuna kadar müdafaa eder. Fakat 
ekseriyete iktiran etti mi idi artık bu noktadan 
sonra Meclisin Heyeti Umumiyesine hakaretâ-
miz söz söylenmez. Bu itibarla Riyaset Divanı
nın 20 dakika bu sözleri tahammülle dinleme
sine şahidoldum. Riyaset Divanı, Meclisin mü
zakere âdabını muhafaza etmek için söylenen 
sözlerin İç Tüzüğe uygun olup olmadığını her-
an takibetmekle mükelleftir. Bu hususta lâzım-
gelen hassasiyeti göstermediğine şahidoldum. 
Bilmiyorum, eğer kanaatiniz bu merkezde ise 
ve benim gibi düşünüyorsanız Meclis Riyasetin
den tüzüğe uygun hareket etmesini rica ediyo
rum. Mâruzâtım bu kadardır. 

REİS — Efendim, Riyaset, tüzük ahkâmı
na riayet etmektedir. (Sağdan, bravo sesleri) 
Müsaade buyurun. Meclisi tenkid ettiği zaman 
sözünü kestim, konuşmasının di^er kısımların
da da dahilî nizamnameye avkırı bir eev yok
tu. (Sağdan, bravo sesleri), Divanı Riyaset adı
na Fikri Apaydın. 

RİYASET DİVANI ADINA FİKRİ APAY
DIN (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, 1956 
vılı Muvazenei Umumiye Kanununun, yani 1956 
yılı Bütçe Kanunu lâyihasının müzakereleri sı
rasında, Büyük Millet Meclisi Bütçesinin gö
rüşülmesine geçildiği sırada, söz alan arkadaş
larımızdan Mehmet Mahmutoğlu arkadaşımız 
İç Tüzüğün tadilinin lüzum ve zaruretinden 
bahsettiler. Gayrikabili inkârdır ki bâzı mad
delerinin ffördü^ü tadiller istisna edilirse, Mec
lis Dahilî Nizamnamesi, tek parti zamanının hü
kümran olduğu esnada Meclis müzakerelerinin 
sevk ve idaresine taallûk eden nizamname olup 
halen çok partil: hayata birçok hükümleri inti
bak etmemek dolayısiyle müzakerelerin sevk 
ve idaresi esnasında mâruz kaldığımız müşkülât 
cümlece malûm bir keyfiyettir, bu hakikat, za
hir ve bahir olarak meydandadır. Bu hususta 
çok partili hayata intibak edecek Meclis Ni
zamnamesinin yeniden ele alınması bir zaruret
tir ve bu ihtiyaç kendini gösterdip-i için. çok 
partili Meclis hayatına uyacak ve Meclis mü-

- 5 5 5 



•:•• î : 42 2 3 . ? . 
'Zakerelerinin sevk ve idaresinde ihtiyaca teka- , 
bül edecek ahkâmı muhtevi bir nizamnamenin j 
hazırlanmasına matuf mesai mevcuttur. Arka
daşlarımın bu hususta bir kısım tenkidleri ye
rindedir, (Sağdan;, alkışlar) doğrudur, bunun 
İçin çalışılmaktadır. 

Ancak halihazırda ihtiva ettiği hükümler 
dahi göz önünde bulundurulmak suretiyle ar
kadaşlarımın insaf ve izanlarına müracaat ede
rek şunu ifade etmek isterim ki, Meclis müza
kerelerinin sevk ve idaresinde Riyaset Divanı
nın her hangi tarafgirine veya bitaraflığı ihlâl 
eder mahiyette bir fiilü hareketi olmadığı gibi, | 
muhalefete söz vermemek değil, bilâkis âzami | 
müsamaha göstermek suretiyle muhalefetin gö
rüşmesine müsaade edilmektedir. Esasen dört 
günden beri bütçemizin heyeti umumiyesi üze
rinde cereyan eden müzakerelerde, muhalefet 
partileri sözcülerine grupları adına verilen söz- I 
lerin ne kadar müsamaha ile karşılandığını ve I 
esefle kaydetmek isterim ki, bu kürsü müsaade j 
ve müsamahasının; az veya çok, suiistimal de- ı 
miyeyim; dilim varmıyor; ama ziyadesiyle Mec- j 
lis müzakerelerini salim mecrasından ayrı bir j 
istikamete sevk eden bir veçhe verdirildiğine I 
bizzat 4 günden beri kendileri de şahit bulun
dukları için tarafgirâne hareket yolundaki söz
lerin yerinde olmadığını ve nâbeca bulunduğu
nu arz etmek isterim. Hele adalet esasının ihlâl 
edildiğine dair Eiyaset makamından her hangi 
bir celsede; her hangi bir fiil ve hareketin sâdır 
olduğunu bendeniz katiyen kabul etmiyorum. 

Ve arkadaşımızın, bu işte bir fikri sabit tesi- j 
ri altında mahza bu sözleri sarf etmek için ten- } 
kid yollu söylenen sözler olarak kabul edilmiş 
olduğunu ve sizlerin de bu şekilde kabul ettiği
nizi zannediyorum. j 

Encümen müzakerelerinin matbuata intika
lini temenni ettiler. Bu, bir nizamname işidir, j 
Tadil edilecek olan Meclis Nizamnamesi Heye- I 
ti Umumiyeye gelecek ve cereyan edecek mü
zakerede muvafakat ve muhalefetin fikirleri in
zimam edecek ve o yolda verilen istikamet dâhi
linde elbette bir karara bağlanması, reylerini
zin iltihakiyle hüküm halinde tedvin edilecek- ı 
tir. Yani nizamnamemizde, encümen müzakere- i 
lerinin matbuata intikal ettirilmemesi gibi bir i 
fikri taşımadığını ve iktidarın böyle bir fikrin, j 
y$ni encümen müzakerelerinin matbuata intikal I 
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ettirilmesinin doğru olmadığı yolunda bir fikri
nin bulunmadığını arz etmek isterim. 

Osman Alişiroğlu arkadaşımız, Meclisin bir 
rüknü, bir uzvu, bir âzası değilmiş, mebus sıfa
tını taşımıyormuş da bu cemiyetin haricinde bir 
müşahitmiş gibi, konuşmak suretiyle bir misal 
verdiler. Bunu nev'i şahsına münhasır bir ko
nuşma telâkki ediyorum. Meclis içtimalarında 
cereyan eden görüşme ve konuşmalar Dahilî Ni- , 
zamnamenin hükümleri dairesinde vukubulmak-
tadır. Tatbikat, muvafakat mebusları için şöy
le oluyor, muhalefet mebusları için böyle olu
yor yolunda bir meseleye meydan vermemek 
için Riyaset Divanının göstermekte olduğu dik
kat Heyeti Celilenizin huzurunda cereyan eden 
bir husus olduğu için, takdirinize bırakıyorum. 

Çıkan kararların millî iradeye mutabık ol
madığını söyliyen tek mebus olarak, bu Mecli
sin teşekkül tarihinden bugüne kadar ancak 
Osman Alişiroğlu arkadaşımızı gösterebilirim. 

Meclisten çıkan kararların millî iradenin ta 
kendisi olduğundan şüphe eden bir mebusun ev
vel emirde kendisinden şüphe etmesi lâzımgelir. 
(Soldan, alkışlar) 

Halk efkârının tasvibetmediği kararların 
Meclisten sâdır olduğunu beyan etmek, ancak 
bir cüretin ifadesidir. Bir mebusun gösterdiği 
böyle bir cürete hayret değil, ancak teessüf et
mek lâzımdır. 

Meclis parti gruplarının, Meclisin birer uz
vu olduklarını da yine arkadaşımızın bilmesi 
icabeder. Teşriî hayata intibak edememişlerse, 
burada Meclis Heyeti Umumiyesinde muhalefe
tin, muvafakatin hiçbir muhterem azasının dahlü 
tesiri yoktur. Buna intibak edememişlerse Os
man Alişiroğlu, bu intibak ehliyetsizliğini ken
disinde arasın. 

Meclisin, isabetli görmediğim kararlarını 
tenkid ediyorlar ve Riyaset Divanı muhalefete 
mensup mebuslara karşı şöyle hareket ediyor, 
iktidara mensup mebuslara karşı böyle hareket 
ediyor, diyorlar ve bunu rejime bağlıyorlar. 

Rejim demokrasi olduğuna göre, Türk mille
tinin mümessili olan heyetiniz kül halinde, mu
vafık ve muhalif ayırt etmeksizin, her birerini 
zin Türk milletinin iradesinin mümessili olduğu
nuzu kabul etmediğinden, heyeti âliyenize karşı 
sarf ettiği sözlerin ancak, biraz evvel arz etti
ğim gibi nev 'i şahsına münhasır olduğunu ve on
dan başka bir şey telâkki edilmesine imkân ol-
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madiğim kendilerini koruma babında sözü uzat
madan ifade etmek isterim. 

Bu itibarla şunu da arz etmek istiyorum ki, 
Meclisin bütçesine taallûk eden hususlar müza
kere konusu iken bunun haricinde siyasi parti 
gruplarının kendi aralarındaki müzakerelerini 
ele alıp, bir partinin politikasını hariçte, vilâyet
lerde, millet huzurunda işittirememenin teessürü 
altında millet kürsüsünden kendi partileri nam ve 
hesabına, partilerinin görüşleri şeklinde aksettir
meye çalışmak, diğer bir tâbirle politika yap
mak, iyi bir hal değildir. Bu kürsü bu kabil 
politik mülâhazalardan âri, çok mukaddes bir 
yerdir. 

Şahsi kanaatlerini değiştirerek Meclisin ha
len mer'i olan nizamnamesinin hükümleri dâhi
linde, muvafakat, muhalefet diye Riyaset Diva
nının, bir tefrik yapmadan bu hükümlere har-
fiyyen sadık kalarak Meclis müzakerelerini o su
retle idare ettiğini bir defa daha tekrar etmek 
suretiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bir 
sual : Hazırlanmakta olduğunu beyan buyur
duğunuz nizamname şimdi hazırlanmakta mıdır? 
Ve ne zaman Büyük Millet Meclisine sevk edile
ceğini tahmin edersiniz? 

FÎKRÎ APAYDIN (Devamla) — Bu nizam
namenin hazırlanmakta olduğu hakkında zat-
âlinize yakîn bir malûmat verebilirim. Zamanı 
hakkında bir tarih söylersem size karşı belki 
ilerde mahcup olurum. Ama buna matuf bir me
sainin mevcudiyetinden emin olabilirsiniz. 

REÎS — Hulusi Bozbeyoğlu. 
HULUSİ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Muh

terem arkadaşlar; Meclisi Âli cidden her haliyle 
övünmeye değer bir müessesedir. Osman Alişir-
oğlu arkadaşımızın Meclisimiz ve nususiyle De
mokrat Parti Meclis Grupumuz hakkındaki hilafı 
hakikat ve hakaretamiz beyan ve iddiaları cid
den şayanı teessür ve teessüftür. Fikri Apaydın 
Beyefendi pek güzel ifade buyurdular. Riyasetin 
ve Meclisin 3 günden beri devam eden bütçe 
müzakereleri münasebetiyle şu kürsü muallâyı 
bile bile tezvirata terk etmesi, bitaraflık ve mü
samahanın en bariz ve en fiilî bir tezahürüdür. 
Bu gibi nahoş konuşmalar, nihayet sahibinindir. 
Yüksek Meclisi bu gibi şaibedar zihniyetten tenzih 
ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 
• REÎS — Osman Alişiroğlu. 
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OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaklar; Hulusi Köymen arkadaşımız 
benim, Meclise hakaret ettiğimi ifade ettiler. 
(Soldan, doğru sesleri) Katiyen. Konuşan ni
hayet benim; siz doğru diyorsunuz arkadaşlar. 
Benim hakaret kasdım yoktur, hiçbir zaman 
olamaz da. Ben de bu Yüksek Meclisin bir âza-
sıyım. Bunu böyle kabul etmek gerektir. Riya
set de bunu kabul etti. Şu hakaret, bu hakaret 
denirse o zaman konuşulacak bir şey kalmaz. 
Burada katiyen hakaretin ilgisi yoktur. 

İkincisi: Dediler ki; bir tek misal verebilir 
misiniz ? 

Arkadaşlar; Meclisin kararlarına itaat edece
ğiz, bu muhakkak. Fakat kararlar arasında bir 
istikrar olması lâzımdır. Meclisin bir kararı var
dı ve saat 13 e kadar müzakereler devam ede
cekti. Saat 13 olduğu halde muhterem Başvekil 
kürsüden inmediler... 

RElS — Bir dakika müsaade buyurur musu
nuz? Aynı celsede bendeniz Riyaset mevkiinde 
bulunuyordum. Dahilî Nizamname mucibince 
sözünüze cevap vereceğim. Dahilî Nizamname 
Meclis ruznamesinin tâyininin Meclise aidoldu-
ğunu tasrih eder. O gün de saat 13 e geldiği va
kit Başvekilin sözünü kestim. Fakat Yüksek 
Meclis müzakereye devam arzusunu gösterdi ve 
eski kararını değiştirdi ve yeni bir karar ittihaz 
etti. Meclisin kararı hakkında, bu Meclisin için
de bir âza bulunmanız dolayısiyle söz söylemeye 
hakkınız yoktur. Bu bahiste söz söylerseniz sö
zünüzü keserim. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Fikri 
Beyefendi; Alişiroğlu kendi mebusluğundan şüp
he etsin, dedi. (Soldan, doğru, doğru sesleri) 

Ben iktidarla mücadele ettim ve. mebusluğu 
kazandım. Mebusluğumdan niçin şüphe edeyim ? 

J Gırtlak gırtlağa mücadele ederek geldim buraya. 
I Anlaşıldı mı? (Soldan, anlaşıldı sesleri, gülüşme-
j 1er) Seçim mücadelemiz öyle oldu ki, bütün 
i Türkiye sathında gırtlak gırtlağa mücadele et-
I tik, kazandık. Neyinden şüphe edeyim? Muha-
I lefetteyim, iktidarda değilim ki baskı yapayım. 
!• Bu kadar.. 

REÎS — Hüseyin Balık, buyurun. 
' HÜSEYÎN BALIK (Zonguldak) — Birkaç 

defa mâruzâtta bulundum. Muhalefetle iktidar 
arasındaki münasebetleri tanzimde bir müeyyi
de icabettiğini arz ettim. Büyük: "Millet Mecli-
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sinin müzakerelerinde bu, yerinde bir şey olur. 
Divanı Eiyaset namına Fikri Apaydın , Tüzük 
tadilâtı hakkında çalışmalar olduğunu söyledi. 
Bunu iyi karşılıyoruz. Makamı Riyasetin müza-
kerelerdeki usulünü beğenmekle beraber, Başve
kil burada, milletin hakiki mümessillerine kar
şı çete lâfını telâffuz etti. Ve Divanı Riyaset 
tahammül etti. Belki şimdiye kadar gelen bir 
teamüldür, fakat yeni alınacak tedbirlerle bu-, 
nun önlenmesi icabeder. Eğer hükümet kürsü
den istediği şekilde konuşur ve bir mebusa, an
cak mevzu içinde konuşabilirsin denilirse, bir 
tarafta 400 - 500 iktidar partisi mebusu, diğer 
tarafta 50 - 60 kişilik ekalliyet ve birkaç müs
takil, o zaman iradei milliye tecelli edemez. Ben 
Divanı Riyasetten rica edeceğim, bir kimsenin 
fikri bazan 400 kimsenin fikrinden üstün olabi
lir. 2 kişinin fikri 100 kişinin fikrinden üs
tün olabilir. Eğer kürsüde müsavat teessüs et
mezse, eğer bunun yolu bulunmazsa burada ira
dei milliye tecelli edemez, arkadaşlar. Bilhassa 
ben bunu alâkalı arkadaşlardan rica edeceğim. 
Ben ümitleniyorum, bugüne kadar,3, 4 gündür, 
Riyaset Divanı muvafık muhalif bütün hatipler 
için müsavatı temin etmiştir, bunu tebrik ve 
takdirle beyan ederim. Maruzatım bundan iba
rettir. 

REİS — Efendim, Riyaset Divanı Nizam
nameye uygun bir şekilde vazifesini ifaya bütün 
gayretiyle çalışıyor. Hüseyin Beyin, gerek ten-
kidlerine ve verdiği derslere ve gerekse tebrik
lerine teşekkür ederiz. 

Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar; Büyük Millet Meclisinin bütçesinin 
müzakeresi münasebetiyle hakikaten Parlâmen
to çalışma usullerimiz hakkında söylenecek bir
çok hususlar, mütalâalar bulunabilir. Bendeniz 
bütçenin zamanında yetiştirilememesi endişesi 
içinde mevzuu katiyen uzatmak istemiyorum. 
Yalnız bir iki ufak noktaya temas edeceğim. 

Hakikaten bütçe müzakerelerinin haşladığı 
andan beri esas itibariyle Riyaset Divanının bu 
kadar heyecanlı ve sinirli bir hava içinde cere
yan eden müzakereler esnasında mümkün oldu
ğu kadar soğukkanlılığını ve tarafsızlığını mu
hafaza ettiğini müşahede etmiş bulunuyoruz. Şu
nu da ilâve edeyim ; biz öyle temenni ederdik 
ki, bu kürsüde Meclis huzurunda bu Meclisin 
pir cüz'ü bulunan arkadaşlarınıza tevcih edilen 
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«çete» kelimesi karşısında Riyaset Divanı ica-
beden hassasiyeti göstersin. Bununla beraber bu 
müzâkere ve konuşmalardan bundan sonra bu 
gibi şeylere mâni olacak bir telâkki getirmiş ol
duğunu kabul etmek isterim. 

Bendenizin temas edeceğim nokta şudur: 
Yüksek Meclisten çıkacak kanunların huku-

kan millî iradenin bir tezahürü olduğunu kabul 
etmek bir zarurettir ve hu böyledir. Yalnız Mec
lisin yanlış bir içtihada sevk edilmemiş olmasını 
temin zımnında müsaade buyurursanız Fikri 
Apaydın arkadaşımızın bir kanaatine iştirak 
edemiyeceğim. Bir mebus arkadaş bir kanun, 
bir tefsir ve bir muahedenin burada müzakere
si yapılırken; o metnin efkân umumiye tarafın
dan tasvibedilemiyeceğini burada söyliyebilme-
lidir. (Gürültüler) Efendim, bu meseleyi müsaa
de ederseniz bir daha izah edeyim- Çünkü, hü
kümetin aynı kanaatte bulunmadığını görüyo
rum. Bir vatandaşın çıkacak kanuni metnine 
mutlak olarak riayeti şart olmakla beraber onu 
tenkid etmek hakkını daima muhafaza etmesin
den tabiî bir, şey olamaz, kanaatindeyim. Bunu 
böylece işaret etmiş olayım. 

Muhterem arkadaşlarım; üzerinde kısaca du
racağım ikinci bir nokta da mevcuttur. Fikri 
Apaydın arkadaşımız dediler ki : «Bu kürsü şu 
veya bu şekilde bir parti propaganda vasıtası 
haline getirilebilir.» 

Muhterem arkadaşlar, demokratik memleket
lerde, kanunlara mutlak surette riayet edilmesi 
şartiyle bir partinin yapacağı propagandayı 
meşru telâkki etmek lâzımdır. Bu, kürsüden söy
lenen her söz, Yüksek Heyetinize hitabettiği gi
bi, şüphesiz milletin tamamına da hitabetmek-
tedir. Bu kürsüden, kanunlara, nizamlara riayet 
etmek şartiyle, siyasetin ışığını, memleketin bü
tün meselelerine kesif bir surette ne derecede 
tevcih edebilirsek, demokrasiyi ve işlerin iyi 
görülmesini o derece temin etmiş oluruz. Bu ka
bil meselelerde muvafık, muhalif ayrı ayrı gö
rüşlere sahip arkadaşlar bulunabilir. 

FlKRÎ APAYDIN (Kayseri) —Ben bunun 
aksini iddia etmedim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Eğer Apay
dın arkadaşım, demin de söylediğim gibi, par-
lemanter âdaba aykırı, kanunlara aykırı bir
takım mücadelelerin cereyanını kaşdediyorsa, 
peşinen söyleyeyim ki; kendisiyle tamamiyle 
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beraberi».,. Ama bu kürsüden, hakikatte doğru 
veya yanlış bir fikri vatandaşa duyurmak için 
konuşan bir mebus arkadaş veya parti grupu 
mevcutsa bunun bu şekilde konuşulmasını tabiî 
kabul etmek zaruridir. Demokrasi ihtilâflar re
jimidir, intibak halinde demokrasi olmaz. Bu 
ihtilâfların ortaya konacağı yer şüphesiz bu 
kürsü olacaktır. Bu beyan edilen fikirlerden 
hangisinin doğru olduğu kararını millet vere
cektir ve böyle olması lâzımdır, 

Bu kürsüden parlâmento âdabına uygun 
olarak ne kadar açık ve etraflı konuşursak, o 
kadar memlekette birtakım siyasi mücadeleleri 
önlemiş oluruz, kanaatindeyim. Milletin, mese
lelerinin bu kürsüden tekrarlandığını, ortaya 
döküldüğünü görmesi, muhalefet için de, mu
vafakat için de istenilen şeydir zannederim. 

REÎS —- Efendim, Turan Beyin sözlerinin 
ilk kısmı, yine bendenizin riyaset ettiği bir cel
sede kullanılan bir kelimeye taallûk etmekte
dir. (Müzakereye iştirak edemezsin, sesleri) 
Usule aittir, iştirak ederim, efendim. 

Başekilin kullandığı kelimenin hakareti ta-
zammun etmediği hususunu kendileri tavzih 
etti ve tarafınızdan da kabul edildi. Üzerinden 
bir gece geçtikten sonra fikrini değiştirmelerini 
garip buldum. -

Efendim, Devlet memur ve hizmetlilerine 
tahsisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanuna rey verniyen arka da şr 
lar var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Başka söz istiyen yoktur, Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin fasıl ve maddelerine geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

F. 

101 

102 

103 

201 

Lira 

Tahsisatlar 
ÎÎFtS — kabul edenler... Et-
miyenler..., Kabul edilmiştir. 
Murakıp ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Azanın harcırahları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler..; Kabul edilmiştir. 
Maaşlar ' 
REÎS — Kabul edenler... Et-

13 007 070 

2 030 

5 184 000 

1 182 970 

F. 

miyenler 
202 Ücretler 

Lira 

Kabul edilmiştir. 

REÎS — 
okutuyorum 

1 284 775 
Bu fasıl hakkında bir takrir var, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Büyük Millet Meclisi «D» cetveline dâhil 2 

nci sınıftan 24 hademenin birinci sınıfa, 3 ve 4» 
ncü sınıflardan da 25 hademenin ikinci sınıfa 
çıkarılmasını temin için Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin 202 - 11 nci faslın Meclis hizmetlileri 
maddesine 23 265 liranın ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Sivas 
K. Oskay 
Trabzon 

O. Turan 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
(Okunamadı) 

Kütahya 
A. Kavuncu 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu 

îzmir 
JM. Balaban 

Sivas 
N. Ertürk 

Sivas 
R. öçten 
Amasya 
M. Zeren 
Hakkâri 
Ü. Seven 

Çoruh 
M. Bumin 

Samsun 
M. özkefeli 

Kocaeli 
C. Tüzün 
Bilecik 

î. S. Çakıroğlu 
Gazjâhteb 

C. Sân 

Sivas 
E. Erdinç 
Seyhan 

M. Ünaldı 
Kocaeli 

NT. Akın Ö. L. 
Kütahya 

A. î. Gürsoy 
Burdur 

M. özbey 
Kastamonu 
S. Çağlar 
Denizli 

M. Karasan 
îzmir 

H. ökeren 
Denizli 

A. H. Sancar 
Denizli 

B. Akşit 
Çorum 

A. R. Kıhçkale 
(Okunamadı) 

Ordu 
M. Yazıcı 

Bingöl 
S. Göker 

Kastamonu 
B. Aktaş 

îçel 
R. Çetin 
Çorum 

K. Terzioğlu 

(Okunamadı) 

Erzurum 
C. önder 
Yozgad 

Erzurumluoğlu 
Kastamonu 
N. Batur 

Urfâ 
H. Oral 
Giresun 
T. înanç 
Seyhan 

M. Ünaldı 
Burdur 

H. Çimen 
istanbul 
N. Kurt 
îsparta 

î. Aksu 
îzmir 

P. Arat 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Kayseri 

K. Gündeş 
Kocaeli 
N. Unat 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Siird 

M. D. Süalp 
Urfa 

A. özbay 
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Ankara 
IX Binerbay 

Mardin 
A, Bayar 

Diyarbakır 
F. Arığ 
Sivas 

K. Oskay 
Denizli 

A. R. Karaca 
Bingo) 

N. Araş 

Mardin 
H. Satana C. 
Gazianteb 

A. Ocak 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 
, Denizli 

0. Ongan 
istanbul 
S. Gögen 
Tekirdağ 

S. Yücedere 

Niğde • 
Kavurmacıoğlu 

Gazianteb 
S. Ünlü 
Kocaeli 
Z. Atığ 
Denizli 

R. Tavaslıoğlıı 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Bingöl 

E. Yıldız 

RElS — Meclis adına Nüzhet Akın. 
İDARE AMİRİ NÜZHET AKIN (Kocaeli) 

— Efendim hükümetçe hazırlanmış olan büt
çe sırasında devlet teşiklâtı ve (D) cetvelinde
ki ücretlilerin kadroları artırılmak suretiyle 
hazırlanmıştı. Biz de Riyaset Divanı olarak ve 
bu görüşten istifade ederek odacılarımızın 
kadrolarını iki sınıfta mütalâa etmeyi muva
fık bulduk. Fakat Bütçe Komisyonu yalnız 
(D) cetvelindeki 75 lira ücretlilterin ücretlerini 
100 liraya çıkarmayı kabul etti ve bunun dı-
şındakileri prensip ka ran münasebetiyle ka
bul etmemişti. .Fakat biz Riyaset Divanı ola
rak bu görüşte değiliz. Teklifimizde ısrar edi
yoruz. Takdir buyurursunuz ki, Meclis odacı
ları diğer devlet dairelerindeki odacılarla gay-
rikabili mukayese bir çalışma göstermektedir
ler, bunu cümleniz takdir buyurursunuz. 

REÎS — Encümen adına Abidin Potuoğlu. 
BÜTÇE ECNÜMENI NAMINA ABÎDÎN 

POTUOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar ; Büyük Millet Meclisinin bütçesindeki bu 
hademeleri iki sınıfa ayırmak suretiyle bun
ların terfihi düşünülmüş ise de bu yalnız B. 
M. Meclisinde değil, bütün vekâletler bütçele
rimde de buna mümasil, müstahdeminin birer, 
ikişer derece yükseltilmesi hakkında Bütçe Ko
misyonuna, teklifler gelmiştir. Bütçe Komis
yonu bu bütçelerin tetkiki sırasında bunu 

5nıuvafık; bulmadı ve bir prensip karariyle bu 
sene ancak 100 liradan aşağı ücret alan müs
tahdeminin aylıklarının 100 liraya iblâ,ğma, ve 
bir dedece arttırılmasına gidilmesine karar ver
di. •"'•"•*'"""' ' ' •''''"•'' '" '*'•' 

Şimdi, B. M. Meclisindeki müstahdeminin 
bu teklifi kabul edildiği takdirde biitçşdeki 
diğer vekâletler müstahdemini ücretlerini de 

kabul*-etmek bir zaruret halini alır. Bunun için 
Bütçe Komisyonu namına, bütçeyi yeniden ze-
deliyeeek ve milyonlara baliğ olacak böyle bir 
teklifin kabul edilmemesini rica ediyorum. (Re
ye, reye sesleri). - . 

RElS — Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar Riyaset Divanı Meclis hademelerinin 
durumunu incelemiş ve bunların hakkı olan bir 
vaziyeti ortaya koymuştur. Fakat Bütçe Komis
yonu bunu reddetmiştir. Vaziyet şudur, arka
daşlar. Meclis hademeleri 4 sınıfa ayrılmıştır. 
Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf diye. 
Dördüncü sınıf 100 - 125 lira. Üçüncü sınıf 175, 
ikinci sınıf 200 ve birinci sınıftakiler ise 225 li
ra almaktadırlar. Şimdi bu kadar kademeli bir 
vaziyetten çıkıp bunların durumunu iki kade
me içine almak lüzumu hâsıl olmuştur. 

Şimdi arkadaşlar; istenen para 23 küsur bin 
lira. Milyon falan değil. Meclis hademelerinin 
mesai saatlerinin ne kadar olduğunu hepiniz bi
liyorsunuz. Şimdi yapacağımız işle biz Meclis 
hademelerini yani üçüncü ve dördüncü sınıfla
rı tamamen ikinci sınıfa aktarmış olmıyacağız. 
Yalnız bunların muayyen bir seneyi doldurduk
tan sonra terfileri imkânlarını sağlıyaeağız. Ya
ni Meclis idaresi bir hademe aldığı zaman gene 
yüz lira verecek; durumu müsait ise, yani çalış-: 
kanlığı falan bakımından, 125; 175 ve nihayet 
225 liraya kadar ücret verebilme imkânlarını ele 
almasını istiyoruz. Bu imkânı esirgemiyeeeğini-
zi zannediyorum; bunun kabulünü istirham edi
yorum. (Reye, reye sesleri). 

REÎS — Başka söz istiyen yok. 
Takriri tekrar okutuyorum, efendim. 
(Takrir tekrar okundu) 
REÎS — Bu takririn nazarı itibara alınma

sını kabul edenler... Etmiyenler... Takririn na
zarı itibara alınması kabul edilmiştir. 

Filhal Encümen iştirak ediyor, mu, efendim? 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA YAKUP 

GÜRSEL (Çorum) — iştirak etmiyoruz. 
REÎS — Faslı encümene veriyoruz. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
%,+........ REİS — Kabul edenler...,. Et-

miyenler... Kahul edilmiştir. 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

Lira 

248 925 
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Lira P, 

yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy-enler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5027 sayılı Kanun gereğince 
Umumi Kâtibe verilecek tem
sil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fazla çalışma haklan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek er tayın bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet mensuplarına verile
cek fazla mesai ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Saraylar büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

40 840 

182 800 

3 000 

209 400 

11 100 

6 000 

33 300 

209 450 

263 535 

300 

Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa işletme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Riyaset temsil masrafları ve 
Riyaset konutu 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

404 Meclis Muhafız Bölüğü mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenle*;.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Türkiye Büyük Millet Meclisi» 
nin dış münasebetleri ahdî mü
nasebetler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453/A İştirakler 

160 275 

156 420 

38 501 

12 500 

20 (M 

97 000 

10 000 

L8 000 

212 575 

22 00© 

200 001 

82 851 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Muhterem 

arkadaşlar; bu fasıldaki parlâmentolar birliğine 
ait ödenek dolayısiyle, evvelce yaptığım bir be
yanı hatırlatmak isterim. Daha evvelki öde
neklerin sarf şeklinde usulsüzlük olduğu için, bu 
seferkinin kabul edilmesinden önce tahkikata ge-
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entmesini rica ederek sözlerime bağlıyacağı m. Bu 
işi evvelce bir sözlü soru mevzuu da yapmıştım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaset Divanının, şu 
1946 dan beri seçim mevzuunda en büyük hassa
siyeti gösteren Büyük Millet Meclisi arkadaşları
mızın, Demokrat Parti Grup ekseriyetinin vâkıf 
olması lâzımgelen bir «seçim neticelerini tahrif» 
hâdisesi hakkında burada maruzatta bulunmuş
tum. Parlâmentolar Birliği Grup temsilcilerinin 
seçiminde, «muhalefeti ekarte etmek için» zabıt
lar tahrif edilmişti : Sadece iktidar azalarından 
mürekkep usulsüz bir heyetle beynelmilel teamü
le aykırı vazife görmeye giden arkadaşlarımız 
tarafından mesuliyet Meclis Divanına yüklenmiş
tir. Hatırlıyacaksınız : Divan arkadaşlarımızı bu
rada suale muhatap tuttuğum zaman Büyük Mil
let Meclisi Divanı; bunun yeri burası değildir o 
grupa söyliyeceksin, demişti. Ben de o zaman 
kendilerine cevap verdim: Grupa bu suali açtığım 
zaman «Zabıttaki değişikliği Riyaset Divanı yap
mıştır, diye bana beyan ettiler, Meclis Başkanlı
ğı olarak yaptığınız bu hareketin cevabını veri
niz.» dediğim zaman bana cevap verememişlerdi. 
Ve meseleyi «Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
muhalefeti ekarte etmek için seçim neticelerini 
tahrif etmek» mevzuu olarak Yüksek Heyetinize 
tevdi etmiştim. Bugüne kadar beklemiş bulunuyo
rum. Fakat Yüksek Heyetinizden alâkadar olma
sı gereken arkadaşların, belki uzun zaman geç
tiği için bu vahîm meseleyi unuttular mı nedir? 
Hiçbir teşebbüse geçilmediğini görüyorum. Par
lâmentolar Birliği Türk Grupu için konulmuş 
olan tahsisatta tüzüğüne aykırı sarfiyat, tüzü
ğüne göre yapılan seçimde değişiklik yapıldığı 
için bunun hesabı sorulmadan bu tahsisatın ka
bul edilmemesi lâzımgeldiğini ileri sürüyorum. 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiçbir seçim 
neticesinin değiştirilmesine tahammül edemiye-
ceğini ifade etmek aksi takdirde vebaline işti
rak ettiğimizi kabul etmek gerekeceği için hu
zurunuza çıktım ve meseleyi açık olarak arz et
miş oldum. 

HALÎL ÎMRE (Balıkesir) — Bütçe Encü
meni adına söz istiyorum. 

REÎS — Bütçe Encümeni adına Halil îmre. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HALİL ÎMRE 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; Türki
ye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri
nin tanzimine dair 1951 senesinden beri devam 

eden gayretlerimiz bugünkü bütçenin ihzarında 
kısmen tahakkuk etmiş bir haldedir. Vaziyet §u: 

Biliyorsunuz, şimdiye kadar, evvelki bütçe
lerde olmıyan bir tasnifi 1956 bütçesinin 453 
ncü faslına ithal etmiş bulunuyoruz. Bu tasnif 
şudur. Meclisin dış münasebetlerini, grup olarak 
tefrik ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış münasebetleri ne sıfatla ve hüviyetle ifa 
edilmektedir! Bunu tasrih ettik. 

Bir kere Muhit Tümerkan arkadaşımızın te
mas ettiği 453 A iştirakler faslını iyi izah ede
bilmek için 453 ncü maddenin ahdî kısmını bir 
kere arz edeyim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak dış münasebetlerde 
ahdî vazifeli olduğu üç grup vardır. Bir tanesi 
Avrupa Konseyidir. Avrupa Konseyi, bilindiği 
gibi 15 memleket arasında bir ahitname ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ahden verilmiş bir 
vazifedir. 

İkincisi; Balkan Istişarî Meclisidir. B u d a 
Balkan Anlaşması gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak verilmiş bir vazifedir ve bu Meclis he
nüz faaliyete geçmemiş olduğu için, dikkat bu
yurursanız, bütçede bir lira ile temsil edildi. 

Üçüncüsü; NATO Memleketleri îstişarî 
Asamblesi diye yeni bir teşekkül taazzuv etmek
tedir. Bu da NATO nıuı inkişafiyle mütenasip 
olarak gelişmekte ve taazzuv etmekte olduğu 
için bu da bir ahdî Anlaşma mahiyetinde ol
duğundan onu da bu grupun içine ithal ettik. 
Bunun dışında arkadaşlar, Muhterem Muhit 
Tümerkan arkadaşımızın bir grupa daha teması 
var. 

Bunlar da bütçe formülü olup üç grupa ay
rılmıştır. Ve fiilen mevcut gruplar; (Parlâmen
tolar Arası Birliği Türk Grupu), (Parlâmento-
ler Arası Turizm Birliği) ve (Avrupa Parlâmen
tolar Birliği Türk Grupu). Bunlar hakikaten 
bugün için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ahdî münasebetleri arasında değildir. Bunlar sa
dece beynelmilel teşekküller olarak kurulmuş 
ve bu beynelmilel teşekküllere Türk Parlâmen
tosu içinden ihtiyari olarak iştirak etmiş olan 
arkadaşların topluluğundan ibarettir. Bu itibar
la bu topluluğun temas ve çalışmalariyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak temasa geldi
ğimiz tek nokta tahsisat vermekten ibarettir, 
Bu tahsisatı öteden beri 1951 bütçesinden beri 
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biz Maliye bütçesindeki yardımlar faslından te
diyeyi derpiş etmekle beraber, ileride bu müna
sebetlerden bir parlâmento konfederasyonu ha
linde inkişaf edebileceği ihtimali ve gelenekle
ri takibederek Büyük Millet Meclisinin bütçe
si içinde muhafazaya devam ettik. Bu itibarla 
bunun seçiminde ne parlemento olarak ne siyasi 
grup olarak hiçbir tasavvurumuz mevzuubahis 
değildir .Ve olmamıştır. Ancak bu teşekkülle
rin arz ettiğim bu üç grupun Türkiye Grupun-
dan ibaret olan teşekküllerin faaliyetiyle Mec
lis olarak temasımız ve alâkamız sadece tahsi
satı vermekten ibarettir. Bu itibarla bu grup
ların dış temaslarında kompozisyonunun siyasi 
rengi ve mânası etrafında katiyen Meclis ola
rak alâkalı değiliz. Bu itibarla Muhit Tümer-
kan'm tevcih ettiği tenkidi böyle anlamak lâ
zımdır. Zaten bu dâvayı bu grupun kendi or
ganları içinde halletmesi lâzımkelinektedir. 

REİS — Fikri Apaydın. 

REİSVEKİLİ FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) 
— Efendim, bu seneki Meclis bütçesinin bu fas
lının komisyonda müzakeresi sırasında Muhit 
Tümerkan geçen sene bir sözlü soru dolayısiy-
le bu kürsüden cevaplandırılan bir meseleye te
mas etmeselerdi huzurunuzu işgal etmiyccek-
tim. Tahrifattan bahsettiler. Külliyen tenzih 
ederim. Kendilerinin de bu fikirden caymaları
nı ve nükûl etmelerini rica ederim. Parlâmen
tolar Birliği Grupiyle alâkalı sual Mecliste 
mevzuubahsolmuş ve cevaplandırılmıştır. Mer
hemi sürülmüş bir yarayı deşmeye lüzum yok
tur. Çok rica ederim cevaptan müstağni addet
tiğimiz bu mevzuu artık cevaplandırmıyoruz. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 
gerek Halil îmre arkadaşımızın ve gerekse 
Fikri Apaydın arkadaşımızın verdiği izahat ile 
benim ileri sürdüğüm meselenin halline imkân 
yoktur. 

Bendeniz B. M. Meclisi çatısı altında bir grup 
olarak çalışan bir heyetin işlerine Meclis Riya
set Divanınca müdahale edilmiştir ve bu müda
hale, (Bana burada kalksınlar, cevap versinler 
doğru söylemiyorsam) dedim, (Kızmadan söy
le sesleri) Kızmıyorum, yüksek sesle konuşma
mızın sebebi, konuşmalar arasında gürültü eden 
ve lâf söyliyenlerin bağırışlarım bastırmak için
dir, ve bastırıyoruz da. (Gülüşmeler). 
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\ Şimdi ben vahim bir hâdiseden bahsediyo

rum. (Allah, Allah sesleri) Evet, vahîm bir hâ
diseden : Diyorum ki Meclis çatısı altında Di
vanı Âlilik bir mesele var, tesbit edilmiş, zapta 
geçmiş bir seçim neticesi tahrif edilmiştir. Tah
rif edilmiş midir, edilmemiş midir ? Bunun me
suliyeti, ya parlâmento birliği arkadaşlarının 
ifade ettiği şekilde Riyaset Divanına, veya biz
zat bu tahsisatı idare eden heyetinize aittir. Ben 
bir ihbarda bulundum. Bir seneden fazla zaman 
geçti, ihbarım üzerine Meclis tahkikatı rica et
miştim, netice almak şöyle dursun, Sayın Baş-
kanvekili Fikri Apaydın arkadaşımızın yara 
merhemlenmiş kapanmıştır demek suretiyle ik
tifa etmesine hayret ettim. Buna ait tahsisatı 
istimal edenler Meclisin organlarıdır. Bir gru
pun içinde geçmiş olan hâdiselerde, hiç olmaz
sa Meclis ile alâkalı bu tahsisatı Meclis mura
kabe etmiyecek midir? Gayrikanuni ve gayri -
nizami olarak teşekkül eden ve vazifelerini y<m-
lış şekilde yapan heyetler bulunuyor deniliyor 
da buna karşılık biz karışmayız demenin imkânı 
var mı? Bu heyetle ilgili suçlar üzerinde Mec
lise müracaat etmiyeceğiz de nereye müracaat 
edeceğiz. Cumhuriyet müddeiumumiliğine mi 
başvuralım. 

Büyük Millet Meclisine tekrar ediyorum. 
Millet Meclisinin gruplarından birinde, Parla -
mentolararası Türk Grupunda yapılmış olan bir 
seçim neticesi, muhalefeti ekarte etmek kaseliy
le tahrif edilmiştir. Yani bir zabıt çizilmiş, bo
zulmuş seçim neticesine aykırı yeni bir zabıt 
tanzim edilmiştir, üstelik usulen, nizamnamesi
ne göre muhalefetin de temsil edilmesi lâzımge-
len beynelmilel bir kongrede muhalefet temsil 
edilmemiştir. 

Bir mebus olarak bunu huzurunuzda arz edi
yorum, takdir Yüksek Heyetinizindir, takibedip 
etmemekle Divanı mesuliyetine iştirakte yine 
Yüksek Heyetinize mevdudur. Ben vazifemi yap
makta ısrar edeceğim. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa yok
tur. Reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler.... 

FETHİ CELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

REİS — Rey esnasında konuşulamaz efen
dim, geç kaldınız. 

Faslı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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453/B Kongre, konferans, tören ve 
ziyaretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453/C Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetlerinin ge
rektirdiği büro masrafları 

101 001 

8 498 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bir sual 
»oracağım. 

Bütçe Komisyonu Reisinden rica edeceğini 
(Kürsüye, kürsüye sesleri) 

REÎS — Kısa ise yerinizden buyurun. (Du
yulmuyor sesleri) Buyurun. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bütçe Ko
misyonu Reisi arkadaşımız iki çeşit beynelmilel 
temaslara Meclisin katıldığından bahsettiler. 
Ahdî olan ve ahdî olmıyan. Ahdî olanlar arasın
da NATO Îstisari Meclisinin ahdî bir karakter 
arz etmek temayülünü gösterdiğini beyan etti
ler. Bendenizin bildiklerine göre, Avrupa Kon
seyinde Kanada'lı bir mebus böyle bir teklifte 
bulunmuştu. Fakat NATO da reddedilmiştir. 
NATO îstisari Meclisinin ne ahdî ne de ahdî ol
mıyan bir karakter arz etmiyeceğini orada işit-
mi§tim. Eğer arkadaşımızın, tahsisat koydukla
rına göre bu mevzuda daha sarih bilgileri varsa 
hakikaten Muhterem Heyetinizi tenvir etmele
rini kendilerinden rica edeceğim. (Reye, reye 
sesleri). 

REÎS ~ Halil îmre. 
HALÎL ÎMRF (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlarım; ben de NATO Memleketleri îsti
sari Asamblesinin ahdî münasebetler arasında 
tertiplememizin esbabı mucibesi olarak bu 
asamblenin henüz daha bir müteşebbis heyet 
halinde olduğuna işaret etmiştim. Bu, Fethi 
Çelikbaş'm dediği gibi, Kanada'lı mümessil 
mebusun yazısiyle harekete geçişimizin sebebi 
hariciyeler arasında cereyan eden inkişafların 
bize bu sene için ilham ettiği anlayıştır. îlerde 
NATO daki anlayışa muvazi olarak münasebet
ler inkişaf etmez de müstakil bir Türk grupu 
halinde inkişaf ederse o zaman bu şekilde re
ye koyarız. 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

453/D 

453/E 

Türkiye'de toplanacak olan 
Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Konferansının gerek-
tirdiği her çeşit masraflar 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin davetlisi olarak memle
ketimize gelecek ecnebi mi
safirlerin her çeşit ağırlama 
masrafları 100 00C 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 9 165 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Meclis tahkikatı umumi mas
rafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 16 610 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenle.'.'... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 
REÎS — Kabul edenler... 'Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 12 000 
REÎS —. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 742 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makine, alet ve 
gereçler 522 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

I miyenler... Kabul edilmiştir. 
! 752 T. B. M. Meclisi binasının tef-
i riş ve tezyin işleri 2 000 000 
j REÎS — Kabul edenler... Et-
I miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 

456 

465 

477 

501 

502 

601 

701 

751 
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Efendim; Devlet Memur ve Hizmetlilerine 

Tahsisat Verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun 
Bâzı Madde ve Hükümlerinde Değişiklik Yapıl
ması hakkındaki Kanuna (309) arkadaş rey ver
miştir. (304) kabul, (5) ret vardır. Kanun (309) 
reyle kabul edilmiştir. 

Yüksek Meclisin bugün, ittihaz ettiği karar 
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mucibince saat 19 da tatil yapmaya meebarue. 
Saat 19 a altı dakika var. Sırada bulunan Riya
seti Cumhur Bütçesinin müzakeresine --igeçmek 
için vakit müsait olmadığından saat 21 de top
lanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21,20 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REİS — Ekseriyeti tesbit için yoklama yapa
cağız. 

(Tunceli seçim bölgesine kadar yoklama ya
pıldı.) 

B — Riyaseti Cumhur 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum. 

Riyaseti Cumhur Bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz. Heyeti umumiyesi üstünde söz isti-
yenlerin isimlerini okuyorum : Cumhuriyetçi 
Millet Partisi Meclis Grupu adına Mehmet Mah-
mudoğlu (Kırşehir), Tahir Taşer (Kırşehir). 
Başka söz istiyen zevat varsa ismini yazdırsın. 

Cumhuriyetçi Milet Partisi Meclis Grupu 
adına Mehmet Mahmudoğlu buyurun. 

MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 
Riyaseti Cumhur Bütçesi üzerinde Cumhuriyet
çi Millet Partisi Grupunun tenkid ve temenni
lerini kısaca arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet idaresinin çok partili rejime intika

linden bu yana partilerarası mücadelenin her 
türlü medeni ölçüler dışında bir nevi husumet 
kampanyası haline ifrağ edilmiş olmasında Ri
yaseti Cumhur Makamının mesuliyet payı mev
cuttur. 

Tarihin nadir kaydettiği bir şansla iktidara 
geçen partinin 5 senelik kısa bir devrede kade
rini tehilkeye sürükliyen ve Meclis Grupunu 
dahi tahammülün dışına taşırarak davacı ve şa
hit mevkiine sokan bu tarz icraatın ferdî hak 

ve hürriyetlerin ve millî imkânların hederine 
doğru giden hatalar zincirinin her gün biraz 
daha uzamasında Riyaseti Cumhur Makamının 
bu icraata seyirci kalmış olmasının ve iç siya
sette tarafsızlığın zaruri kıldığı icapların yeri
ne getirilememiş bulunulmasının tesirlerini, in
kâr etmek mümkün değildir. 

Garp'te Reisicumhur partilerüstü bir ikti
dar unsuru, siyasi çekişmelerin menfaati âmme 
muvacehesinde bir nevi hakem nâzımı mevkiin
dedir. Bizde bu lüzum mücerret mensubu bu
lunduğu parti başkanlığından istifa etmek gibi 
şeklî bir anlayışla ele alınmış, buna mukabil 
mukaddema sıhriyet tesis edilmiş partisi mensup
larına teveccüh gösterme, muhalefete, mensup 
vatandaşların elini sıkmakta dahi tereddüt et
menin, tarafsızlığın ve Anayasanın koyduğu 
icaplarla ne derece telifi mümkün olduğu husu
su düşünülmemiştir. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Ayıp, ayıp. 

MEHMET MAHMUDOĞLU (Devamla) — 
Otur, otur haydi. 

REİS — Mehmet Mahmudoğlu Beyefendi, 
lütfen müsaade buyurunuz. Riyaset, ifadelerini
zin bütçe müzakereleriyle alâkasını ve-irtibatı
nı tesbit edememektedir. Bu bakımdan Tüzü
ğün 92 nci maddesi mucibince sizi birinci defa 
sadede davet ediyorum. 

MEHMET MAHMUDOĞLU (Devamla) — 
Sadet dâhilinde konuşuyorum. 

566 
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Halen tatbikatta bulunan Anayasanın mut

lak surette tadil zarureti olduğunu söylemek ve 
bunu bir ihtilâl anayasası olarak devrini tamam
lamış olduğunu ifade etmek için kâfidir. Bu ka
rakterine rağmen 32 nci maddesinde Reisicum
hurun tarafsızlığını açıkça derpiş eden bir kay
dı ihtiva etmekte oluşu, mevzuun ehemmiyetine 
delildir. Bu kaydın dışına çıkan bir hareket tar
zının müşahedesinden teessür duyduğumuzu be
yan ederiz. 

Yeni bir Anayasa tedvini sırasında Reisi-
eumhurluk hak ve salâhiyetlerine ve mesuliyet
lerine mütedair olup son derece mühim olan 32 
nci maddenin etraflı bir surette ele alınmasını 
ve enine boyuna mütalâa edilmesi zaruretini 
müdafaa etmekteyiz. 

Bu mesut devreye intizaren âcil temennimiz 
bu makamın şimdiye kadar takibedilegelen faa
liyet tarzından rücu ederek, siyasi partiler mu
vacehesinde tarafsızlığı sağlamak ve bir itidal 
unsuru olarak vazife görmek hususunda demok
ratik bir geleneğin bilfiil teessüs etmesindedir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışın bu 
günkü hal ve şartlar muvacehesinde aleyhinde-
yizV 

İçinde bulunduğumuz şartlar iktidar ve mu
halefet olarak âzami fedakârlığı icabettirmek-
te ve bu fedakârlık silsilesini yukardan aşağı
ya tesis etmek gerekmektedir. Muhterem heye
tinizin de aynı kanaate iştirak buyuracağından 
eminiz. 

Bu kanaatin yanıbaşmda arzı gereken diğer 
bir nokta da şudur : 

Devlet- Reislerinin seyahatleri esbabı mücbi
re dışında harici politika bakımından neticeleri 
üzerinde ittifak ve isabete varılmış siyasi sebep
lere istinadetmektedir. Bu itibarla harice yapı
lan seyahatlerde zaman ve mekân tâyininde ve 
keza gayrimesul bir devlet adamı sıfatiyle bu 
seyahatlerde yapacağı konuşmaların bu kürsü
den ifade edildiği veçhile hukuki bir kıymet ta-
şımasa dahi bunların neticeleri Reisicumhurluk 
Makamının mehabetini zedeliyecek mahiyette 
bulunmasından dolayı üzüntü duyduğumuzu ve 
bundan böyle daha basiretkâr bir hareket tar
zına intizar etmekte olduğumuzu arz ederiz. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar ; esasa girişmezden önce bir noktaya 
temas etmek istiyorum. Dün Sayın Başvekilin 
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de işaret ettiği gibi ezmanın tagayyürü ile ah
kâmın tagayyürü inkâr olunamaz. Bu, Mecel
lenin veciz bir kaidesidir. Bu veciz kaidenin 
bütçe müzakerelerindeki tatbikat ve tecelliya-
tını söylemek istiyorum. Bundan 10 sene ev
vel bütçe müzakereleri, biliyorsunuz, bir resmi 
geçit mahiyetini arz ediyordu. Bilhassa Reisi
cumhurluk, Büyük Millet Meclisi ve Millî Mü
dafaa bütçeleri asla bir tahlil ve tenkide mâruz 
kalmaz ve bunlar olduğu gibi kabul edilirdi. 
Üzerlerinde en ufak bir münakaşa yapılmazdı. 
Bugün ise filhakika demokrasi var. Bu yolda 
çok mesafe katettik. Bu bir realitedir ve bu 
hakikati ifade etmek bizim vazifemizdir. îşte 
bu eriştiğimiz mesut neticeye biz demokrasi di
yoruz. Demokrasi hakikaten tahammül, müna
kaşa ve müsammaha rejimidir. Demokrasi ah-
lâk ve fazilete dayanan bir rejimdir. Bunu he
pimiz takdir ediyoruz. Binaenaleyh rejimin bi
ze bağışladığı haklardan istifade ederek ve bir 
milletvekili olarak her türlü bütçe üzerinde, 
ister Riyaseti Cumhur, ister Büyük Millet Mec
lisi bütçesi, isterse Millî Müdafaa (bütçesi olsun, 
samimî olmak kayıt ve şartiyle her türlü tenki
di yapmak hakkına, sahibiz. Demin bir arka
daşımız, Alişiroğlu arkadaşımız, Büyük Millet 
Meclisi üzerindeki tenkidllerini yaptığı bir sıra
da, çok ağır tarizlere mâruz kaldı. Çünkü ıbiz 
buna alışmam iştik. Hâlâ üzerimizdeki bu ya-
dırganlık devam ediyor. Binaenaleyh, bundan 
sonra biz her türlü tenkidi gayet soğuk kanlı
lıkla karşılıyacağız. Ye buna kendimizi alıştı
racağız. 

«Barikai hakikat müsadenıei efkârdan çı
kar.» Bunu hepimiz biliriz. Biz buna kendimi
zi alıştırmadrkça demokrasiye g'iremiyeceğiz 
demektir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi esas mevzua 
geliyorum. 1956 bütçesi dolayısiyle üç gündür 
devam eden müzakereler bir daha açıkça gös
termiştir ki, millet ve devlet olarak diğer halk 
idarelerinin güçlükleri dışında birtakım güç
lüklerle karşı karşıya bulunmaktayız. Nitekim 
doğrudan doğruya devletin taahhüt ve mesuli
yeti altında bulunan ilk tahsil ve* umumi sağ
lık hizmetlerinde derhal yapılması lâzımgelen 
isler ve geniş halk kütlelerinin, mütemadiyen 
artan hayat pahalılığı, vergi yükü karşısında 
duymakta olduğu büyük sıkıntı yanında devlet 
idaremizin hukuk, ve demokrasi prensiplerine ve 

• 
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hattâ mevcut Anayasa esaslarına uygun olarak I 
yürütülmemesinden doğan maddi ve mânevi 
ıstıraplar, ehemmiyetle üzerinde durulması ge
reken kendimize mahsus meselelerimizi teşkil 
etmektedir. 

Milletin kaderiyle uzaktan ye yakından alâ
kadar olan bütün meselelere el koymak mev- | 
kiinde olan Büyük Millet Meclisinin, Cumhur 
Reisliği bütçesi üzerinde iki noktada durmasın
da fayda ve zaruret gördüğümüz içindir ki Dev
let Başkanlığı müessesesinin kendine mahsus 
varlığını mahfuz bulundurmak ve bu makamı j 
işgal eden şahsı parti politikası dışında devleti I 
temsil etmek mevkiinde görmek arzusuna sadık 
kalarak mâruzâtta bulunacağım. Aslında Türk 
milleti ve onun namına millî hâkimiyeti temsil 
eden Büyük Meclisiniz Cumhur Reisliği müesse
sesi ve onu temsil eden şahsiyet için hiçbir mas
rafı çok görmez. Fakat malî ve iktisadi güç
lüklerin bu dereceyi bulduğu Ve halkın geçim ı 
güçlüğünün tahammül edilmiyecek bir hal al
dığı bugün için Cumhur Reisliği bütçesinde ha
reket noktası teşkil edecek ve bütün millete 
örnek olacak bir tasarruf yapılması çok yerinde 
olur. Meselâ 1956 yılı bütçesinde 1955 yılma 
nazaran 205 338 liralık bir fazlalık mevcuttur. 
Bu fazlalığın memur ve hizmetlilerin ücretleriy-
le yönetim masraflarından ileri geldiği anlaşıl
maktadır. Bu fazlalıktan tenzilât yapılabileceği 
gibi bilhassa yönetim masrafları meyanında 
memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle ve 
yiyecekle ilgili diğer masraflar olarak 100 bin 
lira koymuştur ki Devlet Başkanlığı memurları ı 
için böyle bir masraf kabul etmenin, devlet 
memurları arasında bunlar lehine bir fark ve j 
imtiyaz yaratacağı gibi bu masrafların hakkiyle i 
murakabe ve kontrolüne de imkân yoktur. Ger-
çi 6167 sayılı Kanunla Reisicumhurun aylık tah
sisatı 12 500 lira olarak kabul edilmişse de bu 
tahsisatın memleketimizin bugünkü malî ve ik
tisadi durumu ile mütenasip olmadığını takdir 
edeceğinizden eminim, binaenaleyh Reisicum- I 
hurluk bütçesinde âzami tasarruf tesisi mülâ-
hazasiyle bu hususta Sayın Reisicumhurun mu- I 
vafakati alındıktan sonra yeni bir Cumhur Reis- j 
ligi bütçesi tanzimini teklif edeceğini. j 

Muhterem arkadaşlarım: 
Bütün devlet ve millet hayatına şâmil bir ta- ı 

sat-ruf zarureti muvacehesinde 1050 den sonra j 
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mektep gemisi namı altında muhafaza ©diten 
meşhur Savarona yatı hakkında da dezri bir ka
rar alınmasını teklif edeceğim. Deniz Harb 
Akademisi talebelerinin Savarona ile tatbikat 
ve ziyaret gezileri yapmalarının biraz gülünç 
konu teşkil etmesi bir yana bırakılsa dahi, 1946 
dan 1950 yılma kadar şimdiki Cumhur Reisinin 
resmen ve fiilen başkanlığını yaptığı Demokrat 
Partinin bu yat konusunu ne derecelere kadar 
siyasi bir mücadele mevzuu yaptığını hatırlata
rak bu noktada da ekseriyet partisini samimiye
te davet etmekte kendimi haklı görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cumhurreisliği bütçesinin müzakeresi sıra

sında tasarruf zarureti kadar ehemmiyetle üze
rinde durulacak bir cihet de şüphesizdir ki, 
cumhurreisinin siyasi faaliyetleridir : Bütün 
devlet idaresinin (Kanunun verdiği vazife, sa
lâhiyet ve kanun karşısında mesuliyet) esasına 
istinaden yürütülmesini bugünkü anayasamız
daki temel prensibi teşkil ettiği malûmdur. Di
ğer taraftan 10 yıldır devem eden son hürriyet 
mücadelesinde (devlet reisinin tarafsızlığı) 
nıevzuunun bilhassa iktidar partisi tarafları 
muhalefette iken bayrak yapıldığı türlü vesika -
biriyle ve hassaten bu parti tarafından kabul ve 
ilân edilen meşhur (Hürriyet misakı) ile tarihe 
geçmiştir. Hal böyle iken 1950 yılından beri 
devlet başkanlığı mevkiini işgal eden Sayın Ce
lâl Bayar'ın Anayasanın temel prensiplerini ve 
hukuk devleti esaslarını ihlâl eden hareket ve 
faaliyetlerde bulunmamak noktasında dikkatli 
davranmadığı görülmektedir. Bu sebepledir ki, 
Cumhurreisinin her yıl bir Kasımda söylediği 
nutuklar umumi efkârda haklı tefsir ve tenkid-
lere uğramaktadır. Bu nutuklarda mahkeme
lerde görülmekte olan dâvalara müessir olmak 
gayretlerine kadar varan kısımlar bulunduğu 
gibi heyeti umumiyesiyle bir parti iktidarının 
ve icraatının müdahalesi mahiyetini taşıdığı 
meydandadır, tşgal ettiği yüksek mevki ve 1946 
dan 1950 yılına kadar bizzat müdafaasını yap
tığı fikirlere zıt düşen bu hale son verilmesini 
temenni etmek bizim için kaçınılmaz bir vazi
fedir. 

Muhterem arkadaşlar; müsaadenizle taraf
sız bir gazete başyazarının (Hangi gazete ses
leri) Cumhuriyet Gazetesi, tarafsız, ağırbaşlı 
bir gazete (Tarihi kaç sesleri) 2 Kasım 1955. 
1 Kasım 1955 gününde Büyük Millet Meclisin-
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de söylediği nutuk hakkında yazdığı makale
den bir fıkra okuyacağız. Nutukta şöyle denil
mektedir. 

MEKKÎ SAÎT (Balıkesir) ~~ Nadir Nadi bu
rada. 

RBÎS — Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 
Mekki Said Beyefendi. 

TAHÎR TAŞBR (Devamla) — «Anayasamı
za göre, devlet başkanı hükümet icraatından 
ötürü sorumlu değildir; kimseye hesap vermez, 
kemse de ondan hesap soramaz, bu itibarla Sa
yın Cumhurbaşkanının sözleri üzerinde her 
hangi bir tartışmaya girişmek, hem yersiz hem 
de mânâsız bir hareket olur. 

Fakat, 1946 yılından beri yurdumuzda çok 
partili bir politika düzenine geçilmiş, iki defa 
serbest ve genel seçimler yapılmış, Demokrat 
Parti de bu sayede 27 yıllık Halk Partisi ikti
darım yenerek iş başına geçmiştir. Çok partili 
hayata geçilmiş olması ise, hükümet icraatını 
beğenmiyenlere yalnız söz ve yazı ile hükümeti 
teîikidetmek hakkının değil, aynı zamanda teş
kilâtlanıp hükümete karşı iktidar savaşma gi
rişmek hakkının da tanınması demektir. 9 yıl
dır Türkiye B, M. Meclisi artık tek partinin ve 
fek 'politikanın hüküm sürdüğü bir kubbe altı 
olmaktan çıkmıştır; orada çeşitli görüşler kar
şılaşmakta, çok defa birbirine zıt fikirler çar
pışmaktadır. Bu şartlar altında yıllık rtutuk 
usûlünün tek parti devrinde olduğu gibi, hükü
met icraatının bir müdafaası şeklinde aynen 
devam ettirilmesini biz doğru bulmuyoruz. 
Devletimizin en yüksek temsilcisi olan Sayın 
Cumhurbaşkanı milletçe saygı beslediğimiz bir 
şahsiyettir. O işgal ettiği makama geçtiği an
dan itibaren, menşubolduğu partideki vazifele
rini bırakıp, parti saflarında fiilen çalışmaktan 
vazgeçer. Bütün vatandaşları, bütün partileri 
ve bütün müesseseleri bağrında toplıyan devle
timizi temsil eder. Nitekim Sayın Bayar da 
1950 yılında Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 
Demokrat Parti Başkanlığından ayrılmış, par
tinin yüksek idaresini başkalarına devretmişti. 
Teşriî hayatımız ilerde öyle gelişmeler göstere
bilir ki, Cumhurbaşkanı kendi partisinden olrnı-
yahlara hükümet kurma teklifinde bulunma gi
bi bir durumla karşılaşabilir. 

Bu itibarla yıllık açış nutuklarının bundan 
hoyte yeni şartlara uygun bir görüşle hazırlan-
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( ması, yahut da bu nutuklardan vazgeçilmesi 
I lüzumunu biz burada tekrarlıyoruz...» 

Evet bu makalede de açıkça belirtildiği gibi 
artık tek parti, tek şef devrine mahsus bu bi
çim nutuklar söylenmemelidir. Fakat bize ıstı
rap veren nokta, Büyük Meclisin, başyazarın 

| da işaret ettiği gibi, tek partinin ve tek politi
kanın hüküm sürdüğü yer «hutbe altı» olmaktan 
çıktığının ne zaman ve nasıl ispat edileceğidir. 

Aranızda, «Cumhurreisinin nutuk söylemesi
ni Anayasamız emrediyor» diye düşünenler bu
lunuyorsa onlara Anayasa yenileşinceye kadar 
bir esasiye hukuku profesörünün kitabında işa-

j ret ettiği gibi yine Anayasanın açık bıraktığı 
bir kapıdan istifade edilerek 1 Kasını', nutuk-

I larının Mecliste Başvekil tarafından okunması 
I ve kim tarafından okunursa okunsun bu nu

tuk hakkında behemehal müzakere açılması yo
luna gidilmiyor. Millet namına hâkimiyet an
cak bu suretle temsil edilmiş olur. Ve Cumhur 

I Reisliği makamı ve o makamı temsil eden şahıs 
gündelik siyasi münakaşalardan ancak bu su-

I retle masun kalabilir. 
I Muhterem arkadaşlar; 

I Devlet Başkanının mahallî heyetleri veya 
I resmî vazifelileri (meselâ valiler gibi) kabul 
I şekil ve tarzı ve bu ziyaretlerin mutlak çoğun-
I luğu ile iktidar partisine mensup oluşu ayrıca 
I bu ziyaretlerde mahallî ve umumi işler hakkın-
I da görüşler ortaya konması ve hattâ kararlar 

alınması da Anayasamızın ruhuna uygun düş-
I mediğine ve iyi neticeler vermediğine temas 
I etmeden geçemiyeceğim. 
i Bu ziyaret ve kabullerde «İspat hakkı» ko-
I nusunun ele alındığını ve karşılıklı fikir ortaya 
I atıldığını maalesef gzetelerden öğrenmiş bulu-
I nuyoruz. Son zamanlarda iktidar partisinden 
I istifa veya ihracedileıı bir milletvekilinin bu 
I parti ihtilâfı konusunda Cumhurreisinin kendi -
I sini davet ettiğini ve istifanamesini elinden ala-
I rak böyle bir hareketten vazgeçmeye davet et-
I tiğini gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz. Tek-
I zibedilmiyen bu haber herkesten evvel, herkes-
I ten ziyade Anayasa hükümlerine riayetkar ol-
I makta dikkatli davranması zaruri olan Devlet 
I Başkanının tek taraflı faaliyetlerini nereye ka-
I dar götürdüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 

I Muhterem arkadaşlar; 
Bu bütçe, iktisadi güçlükler içinde bulunan 

ve bütün müessese ve faaliyetleriyle hukuk kai-
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delerine tâbi bir hükümet meydana getirmek 
dâvasında olan bir milletin Cumhurreisliği büt
çesinde de tasarrufu hâkim kılmak ve bu maka
mı işgal eden zatın herkesten ziyade Anayasa 
ve demokrasi pirensiplerine sadık kalmasının 
temini Büyük Meclisin üzerinde duracağı başlı
ca meselelerimizden birini teşkil ettiğini arz 
eder, takririmin kabulünü rica ederim. 

REÎS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU MAZBATA MUHAR

RİRİ MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhte
rem arkadaşımız Anayasadan çok bahsettiğine 
göre her halde hukukçu olacaktır. Muhterem 
Tahir Taşer arkadaşıma Anayasanın başka bir 
maddesini hatırlatmak isterim. O maddeye gö
re Cumhurbaşkanı Meclis müzakerelerine işti
rak edemez; rey veremez, Cumhurbaşkanı dev
letin en yüksek temsilcisi olarak bütün bu hu
susların üstünde Türk Milletinin en yüksek tem
silcisi olması hususu Anayasada tesbit edilmiş
tir. Binaenaleyh Cumhurbaşkanlığı vazifesinin 
bütçe rakamları arasında müzakere edilmesinde 
isabet görmüyorum. 

Sonra bütçenin heyeti umumiyesi müzakere 
edilirken Anayasa ve rejim meseleleri üç gün 
bahis konusu edildi, toptan konuşuldu. Şimdi 
maddelere geçmiş bulunuyoruz. Maddeler ara
sında teker teker dairelerin bütçesini münaka
şa ediyoruz. Bu vaziyette artık mütemadiyen 
her fasıl ve maddeden bilistifade tekrar Ana
yasa meselelerine, tekrar rejim meselelerine 
avdet etmenin ve beyhude zaman kaybetme
nin isabetli olmıyacağmı tahmin edersiniz. 

İki arkadaşım da bütçenin geçen seneye 
nazaran farklı ve yüksek olduğunu ifade 
ederek bir tereddüt havası yaratmalarına mey-

*• dan vermemek için geçen seneye nazaran 
farkların nelerden ibaret olduğunu arz etmek 
istiyorum. 

Yine hukukçu olan bu arkadaşıma arz et
mek isterim ki, Bütçe Encümeniniz ve hükü
met Muvazenei Umumiye Kanununa uygun 
olarak, cari kanunlar karşılığını tesbit ede
rek bütçeyi ona göre tanzim etmiştir. Arka
daşım diyor ki, memurlardan tasarruf edelim, 
şuradan tasarruf edelim, buradan tasarruf ede-
lim.Riyaseti Cumhur tahsisatı çoktur, bugün
kü şartlara göre azaltalım. Eğer böyle bir ka
naatleri varsa, hukukçu olan arkadaşımız bi-
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lir ki, bunun sırası bütçenin rakamlarının mü
zakeresi esnası değildir. Ayrı bir kanun me
selesidir. Kanun teklif ederlerse ayrıca müza-

j kere edilebilir. Biz bugün Riyaseti Cumhura 
i ayrılan tahsisat miktarını bütçeye aynen koy

muş bulunuyoruz. Memurların ve sairenin ay
lık ve ücretlerine ayrılan tahsisat 3656 sayılı 
Kanunun gösterdiği karşılığa uygun olarak 
konulmuş bulunuyor. 205 bin lira fark ise, bi
raz evvel katbul buyrulan ve senede verilen 
3 tahsisatın beşe çıkarılmasından dolayı Riya
seti Cumhur memur ve müstahdemlerinin bu 
sene geçen seneye nazaran fazla alacakları 
iki fazla tahsisat karşılığıdır. Bunun haricin-

! deki fark haberleşme tahsisatına yapılan zam
mın buraya aksetmiş olmasından ibarettir. 
Bütçede bundan fazla bir fark yoktur. Bunu 
huzurunuzda arz ederim. 

REİS — Sabrı Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh-

i terem arkadaşlar, dört günden beri 1956 yılı 
] bütçesi müzakere ediliyor. Bu müzakerenin esa

sı, birçok arkadaşlarım da temas ettiler, adeta 
bir seçim mevzuuna döndü. Bence seçim müca
delesi başka yerlerde yapılır. Partizanlık zih
niyeti bu kürsüye gelmemelidir. Demokrat Par
tinin iktidara geldiği günden bugüne kadar ge
çen seneki ve daha evvelki senelerdeki müzake
relere birçok arkadaşlar ve vatandaşlar şahittir; 
bu sene yapılan görüşmelerde Demokrat Parti 
iktidarının safında oturan sol cenah mütemadi
yen büyük sabırlar göstermektedirler. Maalesef 
muhalefet partileri bunu tamamen bir parti mu
harebesine çevirdiler. İktidar bunlara cevap ver
mekle meşgul kaldı. Bence doğrudan doğruya... 

ŞEREF KÂMİL MENGÜ (Ankara) —Bun
ların Riyaseticumhur bütçesi ile ne alâkası var
dır?. ' • * 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Dinleyin 
beyefendi, dinleyin... Biz zatiâlinizi nekadar sa
bırla dinledik. Niye dinlemiyorsun? Biraz sa
bır göster. Sen daha dün oturdun oraya, biraz , 
daha eski de ondan sonra konuş... Sizden evvel 
bu Mecliste biz oturduk. 

REİS — Rica ederim beyefendi, karşılıklı 
münakaşa etmeyin. 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Beyefendi 
evvelâ onu susturun. 

REİS — Siz devam buyurunuz. Susturaca
ğım. 
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SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, günlerden beri Meclis kürsüsünde 
çekilen nutukları dinliyoruz. Millet Partisinin 
yazmış olduğu 999 sahifelik nutkun okunması 
tam dört saat devam etti. Biz buna tahammül 
ettik. Halk Partisi eski teraneleri aynen devam 
ettirdi. Diğer arkadaşlar bâzı kıymetli noktala
ra temas ettiler. Ben tümü üzerinde konuşmak 
imkânını bulamadım. Fakat şimdi Riyaseti Cum
hur bütçesi müzakere edilirken her hangi bir 
partizanlık zihniyetiyle kendilerine büyük bir 
balta vurmak üzere ortaya çıkan Hürriyet Par
tisinin seslerine tahammül edemiyen Millet Par
tisini şimdiden sancı tutmuştur. Millet Partisi 
kendini beğendirmek için Riyaseti Cumhur büt
çesi üzerinde konuşmak istiyor. Konuşsunlar. 
Biz Demokrat Partililer; çok geniş düşünceliyiz-
dir. Bununla beraber düşünün arkadaşlar, Rei
sicumhur, 1950 den bu yana hakiki bir Devlet 
Reisidir. Reisicumhur hiçbir zaman vatandaşın 
birini diğerinden ayırmadı. Biz birçok vilâyet
lere beraber gittik. Gidemediğimiz yerlerde de 
diğer arkadaşlarımız bulundu. Hepiniz şahitsi
niz, kendisi şu parti bu parti diye kimseyi ayır
madı. Herkesi aynı şekilde karşıladı. 

Bu böyle olmakla beraber muhterem arka
daşlar, şimdi diyorlar ki, Reisicumhur muhalif 
mebuslara yüz göstermemiş. Hayır arkadaşlar. 
Bu, tamamen iftiradır. Bir vilâyete gittiği za
man kendisini karşılıyan olursa Reisicumhur 
onun evine gidipte ziyaret mi edecek? Bunun 
için rica ederim iftira etmiyelim. Devlet Başka
nına böyle şeyler söylemiyelim. 

Bu böyle olmakla beraber bir de Reisicum
hurun dış memleketlere yaptığı iadei ziyaretlere 
dair seyahatler de bu kürsüde ağıza almıyor, bu 
gibi sözler çok ayıptır arkadaşlar. (Soldan, al
kışlar). 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz demin sözlerime başlarken, 
demokrasinin bir münakaşa, bir müsammaha re
jimi olduğunu ifade etmiştim. Bugüne kadar 
biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Millî 
Savunma bütçesi, Büyük Millet MecDisi bütçe
si dokunulmaz bijtç elerdi. Biz demokrasinin 
feyzinden, nimetlerinden cesaret alarak, kuv
vet alarak buradan fikirlerimizi samimiyetle 
arz etmeye çalıştık. Fakat bizim samimî ko
nuşmalarımız maalesef fena karşılandı, bizi sa
mimiyetsizlikle itham ettiler. Kıymetli arka-
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daşımız Mazhar Bey, 'bize bir kanun teklifi yap-
maklığımı ileri sürdüDer. 

Arkadaşlar, bütçe yapmak Büyü'k Millet 
Meclisinin elindedir. Bütçedeki tahsisatı artır
mak da, tenkis etmek de Büyük Millet Mecli
sinin elindedir, salâhiyetiniz dahilindedir. Çe
çen sene 200 bin lira eksilttiniz, bu sene de 200 
bin lira fazla, bunlar kanunla mı yapıldı, kanun 
mu çıkarıllmıştjr? (Soldan; gürültüler) 

MEMÎŞ YAZICI (Ordu) — Maaş farkı de
diler, anlamadın, hâlâ söylüyorsun. 

REÎS — Memiş Bey, müdahalede bulunma
manızı rica ediyorum. 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — Anladığım 
gibi ise ben sana on mislini iade ederim. 

REÎS — Riyaset böyle 'bir şeyin olmadığım 
ifade eder, çok rica ederim devam ediniz, böy
le bir şey vâki değildir. 

TAHlR TAŞER (Devamla) — Yiyecek ile 
ilgili masraflar için 100 bin lira konulmuş. (Es
kiden de vardı sesleri) Evet, hattâ 1949 dan be
ri vardır. Bu masraflar memurlar arasında 
ikilik yaratacaktır. Çünkü diğer devlet daire
lerinde çalışan memurlara yiyecek zammı diye 
bir şey verilmiyor. Halbuki Cumhurbaşkanlı
ğında çalışan memurlara 100 bin liralık bîr 
zam yapılmıştır. Bu, lüzumsuzdur, bu antide
mokratiktir. Çünkü demokrasi, her şeyden ev
vel müsavata dayanan bir rejimdir. Binaen
aleyh Sayın Mazhar Şener'in bu şekildeki ta
rizlerine böylbce cevap vermiş bulunuyorum. 

Şimdi konuşan arkadaşı tanımıyorum, Sab-
ri Erduman mı imiş neymiş? Burada çok ami
yane ve seviyesiz konuştu. Bir (sancı) kelime
sinden bahsetti. 

REÎS — Amiyane tâbirinden ne kastediyor
sunuz ?... 

TAHÎR TAŞER (Devamla) — îlmî ve hu
kuki değildir. 

Bir (sancı) kelimesinden bahsetti, bu, ada
bı muaşerete aykırı ıbir sözdür, bunu aynen 
kendisine iade ediyorum. Bu kürsüden âdaba 
mugayir olmamak şartiyle yapılan tenkidler 
mu'bahtır, bizim yaptığımız tenkidler gayet sa
mimî ve yerindedjr ve bunları söylemek bizim 
vicdani bir vazifemizdir. Biz bu tenkidleri bu
rada samimiyetle yaptığımıza kaaniiz. Fakat 
bâzı arkadaşlar bu samimî tenkidleri partizan
ca düşüncelerle karşılayıp sabote etmek istiyor-
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liar. Bu şekilde hareket eden arkadaşlara bura
dan teessüflerimi arz ederim. 

REİS — Encümen buyurun. (Vazgeç ses
leri). 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Vazgeçtim. 
RElS — Hulusi Bozbeyoğlu (Vazgeç ses

leri). 
HULUSİ BOZBEYOĞLU — Vazgeçtim. 
REİS — Efendim, bir takrir var okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplere nıebııi 

bütün millete örnek olacak bir tasarruf yapıl
masını temin maksadiyle bütçenin bu kısmının 
müzakeresinin Sayın Cumhurbaşkanının müta
lâası alınmak ve yeni bir Cumhurreisliği masraf 
ve tahsisatı bütçesi tanzim edilmek üzere tali
kini arz ve teklif ederim. 22 . 2 . 195*! 

Kırşehir Mebusu 
Tahir Taşer 

REİS — Efendim, Riyaseti Cumhur tahsisatı 
hakkındaki 6176 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmadıkça bu bütçede indirme yapılamaz. Bıı 
maksatla takriri reyi âlinize arz etmiyorum. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lir» 

F. 

101 

201 

202 

203 

206 

209 

Lira 

Reisicumhur tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

150 000 

171 839 

393 ,550 

30 000 

5 600 

yapılacak ödemeler 28 260 
REİS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

213 Yaverlik ve başdoktor tahsisatı 15 530 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 408 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Haberleşme .110 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 40 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 50 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 55 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

402 Bahçe, su ve işçi masrafları 125 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 7 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 
REİS — Kabul -edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yardımlar 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Yeniden alınacak taşıt vasıtaları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

C — Divanı Muhasebat Reisliği 

REİS — Divanı Muhasebat Reisliği bütçesi-
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nin müzakeresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi j 
üzerinde söz istiyen.... Yok. Fasıllara geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
p . Lira' 
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201 Maaşlar 2 573 956 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 370 175 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanım gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 57 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 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 114 774 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Muhasebe makineleri servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek üc
retler 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 132 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler ' 66 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 37 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 35 104 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 339 000 

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecçk tedavi masrafları ve 
harcırahları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil'masrafları 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 10 000 
*REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen. masraflar 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

60.1' Çeşitli yardımlar 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Muhasebe makineleri, monta
jı ve malzemesiyle ilgili her 
çeşit masraflar 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

D — Başvekâlet Bütçesi 

REÎS — Başvekâlet Bütçesinin müzakeresi
ne başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyenlerin 
isimlerini okuyorum : 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Muam
mer Alakant. 

Hüseyin Balık. 
Sadettin Karacabey. 
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Başka söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Buyurun Muammer Alakant. 
HÜRRIYET PARTİSÎ MECLÎS GRUPU 

ADINA MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
Muhterem milletvekilleri; Başvekâlet bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Büyük Millet Meclisi
ne karşı olan hürmet hissi ve vazife duygusu 
icabettirirdi ki, Başvekâlet bütçesi müzakere 
edilirken Sayın Başvekil burada bulunsun. 

Muhterem arkadaşlar; istizahın ve itimadın 
işlediği parlâmentoların hiçbirisinde, dünyanın 
hiçbir parlâmentosunda vâki değildir ki, Başve
kâlet bütçesi müzakere edilirken Başvekil sa
londa hazır bulunmasın. 

REÎS — Muammer Bey müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Bir kanunun veya bütçenin müzakeresinde 
alâkalı Vekilin bulunması Dahilî Nizamname
nin 87 nci maddesine göre meşruttur. Alâkalı 
vekilin bulunmadığı zamanlarda alâkalı daire
nin birinci sınıf memurunun hazır bulunmasiy-
le müzakereye devam edilebilir. Alâkalı memur
lar burada bulunduğuna göre bu vadideki be
yanatınızın yersiz olduğunu Dahilî Nizamname
ye göre hatırlatırım. (Gürültüler) 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Mü
zakere edilen husus Bütçe Kanununa mütaallik-
tir. Bütçe Kanununun müzakere edilmesi, sade 
maddi rakamların bir araya gelip tasvibedilme-
si veya edilmemesi demek değildir. Bütçe Kanu
nu istizah mahiyetindedir. Bütçe Kanunu müza
kere edilirken o tahsisatı alacak vekilin geçen 
bir sene içinde sarf ettiği, müzakere ve muhake
me edilir. 

Şimdi bir dakika evvel Cumhurreisliğinin 
bütçesi kabul edildi. Burada Cumhurreisinin 
tahsisatı değil, efal ve harekâtı tenkid edildi. 
Reisicumhur zaten gayrimesuldür. Reisicumhu
run kavlî ve fiilî mesuliyetleri Başvekil tarafın
dan deruhde edilir. Başvekillik o mesuliyeti de-
ruhde eder. 

REÎS — Beyefendi, zatiâlinizin teklifi şu 
olabilir : Eğer Dahilî Nizamnameye göre bu büt
çenin müzakeresinde, veya her hangi bir kanu
nun müzakeresinde alâkalı vekil veya birinci 
sınıf rüesadan bir memur bulunmazsa Riyaset, 
bir defaya mahsus olmak üzere onun müzakere
sini geri bırakabilir. Şimdi iki vekil ve rüesa
dan müsteşar beyefendi burada olduğuna göre 
tüzük ahkâmına tevfikan bütçelerinin müzake-
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relerine geçmemize hiçbir mâni yoktur. Bu ka
dar sarih hükümler karşısında zatiâlinizin bu 
mevzuda konuşmasını Riyaset zait bulmaktadır. 
Lütfen heyeti umumiyesi üzerindeki noktai na
zarınızı ifade buyurunuz beyefendi. 

MUHÎTTÎN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Mu
ammer Bey konuşurken Başvekil bulunmalı. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Efen
dim, Başvekil bulunmuyor. Ben de Başvekil bu
lunmuyor diye konuşmaktan imtina edecek de-
iğlim, konuşacağım. Fakat Başvekilin bulunma
masının mahzurlarını belirtiyorum. Devlet Baş
kanı siyaseten gayrimesuldür. Devlet Başkanı
nın muamelâtını, mesuliyetini deruhde eden zat 
ancak Başvekildir. Parlâmentoda Devlet Reisi 
tenkid edilirse ve Başvekil burada bulunmazsa 
bu, onun mesuliyetine iştirak etmiyor demektir. 
Bu vahîm bir haldir arkadaşlar. (Gürültüler) 
Bu itibarladır ki, (geldi, geldi sesleri) Geldi ise 
ancak memnun olurum. Vazifesini yapsınlar. 
Devlet Reisimizin müdafaası Sabri Erduman 
arkadaşımıza düşmezdi, burada müdafaasını 
yapmak Mazhar Şener'e değil, ancak, Başvekile 
düşerdi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu beyanatımı 
yaptıktan sonra Başvekâlet bütçesine geçiyo
rum. 

Çok muhterem milletvekilleri ; 
Bütçe Kanunu, B. M. Meclisince Devlet ve 

millet hizmetleri için münasip sarfiyata mezuni
yet verilmesi demek olduğu derecede bu tahsisa
tın durum, zihniyet ve ehliyetleri bakımından 
lâyık zevat tarafından sarfına salâhiyet verilmesi 
demektir. Bu itibarla Başvekâlet bütçesini bu iki 
bakımdan tahlil ve tetkika tâbi tutacağız : 

Başvekâlet bütçesinde göze çarpan ilk fuzuli 
ve lüzumsuz dört Devlet Vekilliği ihdasıdır. De
mokrat Parti iktidarının iş başına gelmesinden 
1953 Mayısına kadar bazan 2, bazan da yalnız 1 
Devlet Vekili bulunmuştur. Ve bu zamanlarda 
daha fazla Devlet Vekili bulunmasının lüzum 
ve zarureti hissolunmamıştır. Kabinede Devlet 
Vekillerinin bulunmaları : 

1. Başvekâlete bağlı muhtelif dairelerin iş
lerinin tedvirinde ve parlâmento faaliyetlerinde, 
Başvekile yardımcılık etmek, 

2. Koalisyon kabinelerinde muhtelif parti 
liderlerinin, kabinede Devlet Vekili olarak bulun
maları, 
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3. Bir parti grupu içinde ekalliyette oları 

hizbin mümessillerinden kabine âzası yapmak, 
4. Tecrübeli ve yaşlı Devlet adamlarının 

kabine toplantılarında fikir ve tecrübelerinden 
istifade edilmek, sebeplerinden ileri gelmektedir. 

Hükümetin bugünkü teşekkül tarzı ve Devlet 
Vekillerinin vasıfları itibariyle biz de bu sebep
lerden ancak 1 tanesi ve birincisi mevcuttur. 11953 
senesi ortasına kadar geçirilen tecrübe ise yalnız 
1 Devlet Vekilinin mevcudiyetinin kâfi olduğunu 
göstermiştir, iskân Umum Müdürlüğü gibi Dev
let Vekillerinin en çok meşgul olduğu ve en 
mühim bir daire Hükümetçe Dahiliye Vekâleti
ne bağlanmasının teklif edildiği, bugün
lerde ise bu keyfiyet daha bariz şekilde görül
mektedir. 

Bütçe Kanununda, bir Devlet Vekilinin mas
rafı senede 12 bin lira gibi cüzi bir miktarda 
görülmekte ise de hakikatte daire masrafı, Dev
let Vekilinin kalemi mahsus memurları, odacı
lar, otomobil ve şoför, harcırah masraf ve üc
retleriyle bu tahsisat 12 bin liranın kat kat üs
tündedir. Bu sebeple 4 Devlet Vekilinin 1 e, hiç 
olmazsa 2 yo indirilmesi lüzumuna kaaniiz. 

. Sayın Adnan Menderes, hem ekseriyet par
tisinin Reisi, hem de Başvekil bulunmaktadır. 
Mebusları Millet Meclisinin büyük hir ekseriye
tini teşkil eden bir parti reisinin aynı zamanda 
Hükümet Reisi olması, sadece o partinin iç bün
yesini alâkadar etmekle kalmaz, aynı zamanda 
hükümet ve Parlâmento hayat ve faaliyetlerine 
de tesir eder. Parti reisi bu mevkiini parti teş
kilâtına medyun olduğundan Başvekilliğin ver
diği salâhiyet ve imkânlarla parti teşkilâtını 
tatmin ve memnun etmek yoluna gider. Bu su
retle hükümet partizan hükümet olmaktan kur
tulamaz. Parti teşkilâtı hükümet içinde hükümet, 
devlet içinde devlet olmak durumuna girer, par
ti nüfuzunun istismarı memleket menfaatleri 
aleyhine genişler. 

Parlâmento faaliyetlerine gelince. : 
Parlâmento âzası olarak mebuslar Başveki

lin murakıbı oldukları halde parti reisi olarak 
da Başvekil mebusların murakıbı, mukadderat
larının hâkimi olur. Bir kısım mebusların ida
resi Başvekilin tesir ve müdahalesinden serbest 
olarak tecelli edemez. 

Buna karşı bâzı Garp memleketlerinde parti 
liderlerinin Başvekil oldukları, hele demokratik 
rejime örnek olan İngiltere'de bunun teamül ha

linde bulunduğu ileri sürülmektedir. Garp mem
leketlerinin birçoğunda koalisyon hükümetleri 
olduğundan bir parti reisinin Başvekil olması 
Parlâmento faaliyetlerinde mühim bir rol ifa 
edememektedir. İngiltere'de başvekiller partinin 
icra organı reisi değildirler. Bunlar partinin si
yasi liderleridir. Parlâmento Grupu tarafından 
seçilirler. Parti icra komitesinin başında Chair-
rnan denilen zevat vardır ki, parti teşkilâtı ve 
seçim işleri ile meşgul olan şahsiyetler bunlardır. 

Bu sebeple Hürriyet Partisi Grupu, parti 
başkanı olan zatın Başvekil olmasına muhaliftir. 
Bu muhalefetinde ne kadar samimî olduğunu 
tebarüz ettirmek için, şunu da arz edelim ki; ge
çirilen acı tecrübeler neticesinde Hürriyet Parti
si kendi nizamnamesinde Başvekil ve vekillikle 
parti reisliği ve parti umumi idare heyeti âza-
lığının içtima edemiyeceği hükmünü koymuştur. 

Parlamenter demokratik rejimde bütün Ana
yasa organlarının kendi salâhiyetleriyle ve 
ahenktar olarak çalışmaları şarttır. Vekâletler, 
Başvekâlet, icra Vekilleri Heyeti Anayasa or
ganlarıdır. Başvekil bu organlar arasında koor
dinasyonu sağlamakla mükelleftir. Halbuki par
ti reisi, grup reisi ve hükümet reisi sıfat ve sa
lâhiyetlerini kendinde birleştiren Sayın Mende
res bu totaliter mekanizma sayesinde çok de
fa, kendim bu organların yerine ikame etmek
te, bazan bir vekâlete bazan bütün icra Vekil
leri Heyetine aidolan işlerde karar ve emirler 
vermektedir. Bu suretle vekâletler arasında ko
ordinasyon yerine ve devletimizin nizamı olan 
demokratik rejime mukabil bir icra organı baş
kanının karar ve emirler verdiği, vekillerin 
bunları icra eden memurlar haline düştüğü mo-
nokrasi rejimi fiilen meydana gelmektedir. 

Son aylarda meydana çıkan hâdiseler bu kö
tü sistemin mahzurlarını bir kere daha ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Vekillerin cezai, malî ve 
siyasi mesuliyetleri Başvekil ile tedahül etmek
tedir. 

Hükümet işlerindeki intizam ve ciddiyet 
kaybolmaktadır. Bu beyanımızın en karekteris-
tik vakasını 6/7 Eylül tarihlerinde Idarei örfi-
yenin ilân ediliş şekli teşkil etmektedir. 

Başvekil istanbul'da 6 Eylül günü saat 18,20 
de başlıyan ve bir saat içinde süratle yayılan 
tahrip hareketine muttali olduğu halde saat 20 
de Haydarpaşa istasyonundan Ankara'ya mü-
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teveccihen hareket etmiştir. Müessif hâdisenin 
tahminlerinin çok üstünde olduğu, ve devlet 
müesseselerini tehdidedebilecek bir hal aldığını 
Öğrendikten sonra, trendeki telsizle îzmir, İs
tanbul ve Ankara'da örfi idare ilân edildiğini 
tebliğ ettirmiştir, örfi idarenin icra Vekilleri 
Heyeti ile ilân edileceği Anayasanın sarih hü-
kümlerindendir. Bu sebeple bu tebliğin hukuki 
kıymeti olmadığım ve bu yüzden muta olmıya-
cağını her halde istanbul'da öğrenmiş olacak 
ki, hükümet kuvvetlerinin vaziyete hâkim ol
dukları mucip sebebiyle ilân olunan fevkalâde 
hâlin kaldırıldığını tebliğ etmiştir. Halbuki 6 
Eylül gecesi ilân olunan hususun fevkalâde hal 
değil Idarei örfiye olduğu sarahaten tebliğde 
zikredilmekte idi. Fevkalâde halin ilga edildiği
ni bildiren tebliğden birkaç saat sonra örfi ida
re ilân edilmiştir. Bu tebliğ de mûtat hilâfına 
Idarei örfiye kararının icra Vekilleri Heyetn-
ce müttefikan alındığı zikredilmektedir. Bu kay
dın konulması Başvekili nasıl dalgalı bir haleti 
ruhiye içinde ve örfi idare kararının otoritesi
ni temin edebilmek için nelere lüzum hissetti
ğini göstermektedir. Bu hâdise aynı zamanda 
aşağıda bahsedeceğimiz demokraside samimiyet 
prensiplerine riayetin lüzumunu da tebarüz ettir
mektedir. 

Başvekilin Anayasamız hükümlerine sadık 
kalarak vekâletler ve icra Vekilleri Heyeti salâ
hiyetlerine tecavüz etmemesini istiyoruz. 

Çok partili hayatın, serbest matbuatın ve 
parlemento münakaşalarının mevcudolduğu de
mokratik rejimde riayet edilmesi şart olan esas
lardan biri de samimiyettir. Samimiyete dayan
madan yapılan beyanat ve icraat yalnız bunla
rı yapanları aldatır. Başvekilin bu hususa ria
yet etmemesi kendisini bizzat kendisiyle ve Bü
yük Millet Meclisi ekseriyetiyle tezat ve tena
kuza düşürmektedir. Umumi idareye B. M. M. 
çoğunluğunun temayülüne râm olan Başvekil 
Adnan Menderes 4 ncü Hükümet Beyanname
sinde ve mütaakıp beyanatında bütçenin denk-
leştirileceğini, yeni emisyona gidilmiyeceğini 
beyan ettiği halde umumi bütçe tenkidinde izah 
ettiğimiz gibi bunların aksine hareket etmekte, 
açık bütçe ile karşımıza gelmekte, Toprak Ofis 
zararlarını devlet iktisadi teşekkülleri zarar 
ve masraflarım, ihracat maddelerine verilen 
primleri emisyonla karşılamaktadır. 

I Millet Meclisinin ekseriyeti hayat pahalılı
ğının artmış olmasından, paramızın kıymetinin 
düşmesinden muztarip bulunduğu halde, Başve
kil hayat pahalılığı olmadığını paramızın kıyme
tini muhafaza ettiğini iddia etmektedir. Sami
miyete riayet etmesinin hem Başvekil için hem 
de memleket işlerinin düzeltilmesi için lüzumlu 
olduğunu hatırlatırız. 

Başvekâlet muameleleri arasında üzerinde 
büyük bir esefle duracağımız bir tanesi de, Hür
riyet Partili mebusların Millî Emniyet Teş
kilâtı mensupları tarafından takibedilmesidir. 
Demokrat Parti muhalefeti ve 1950 iktidarı bun
dan acı acı şikâyet etmiştir. 1950 yılında Başve
kil Yardımcısı olan zat bu kürsüden takibata 
mâruz kalan Demokrat Partililerin isimlerini 
ve dosya numaralarını, bu hareketi şiddetle tâ-
yibeden bir lisan ve eda ile okumuştur. Şimdi 

I de Hürriyet Partili mebusların aynı teşkilât ta
rafından takibedildikleri açıkça sezilmektedir. 
Hareketlerimizin tamamı açık ve kanunlar çev
resi dâhilinde olduğundan hiçbirimizin bu takip
ten endişemiz ve rahatsızlığımız yoktur. An
cak milletvekillerinin takib ettirilmesi mahi
yeti itibariyle çirkin, vatandaşların istedikleri 
partiye intisabetmek, istedikleri şahıslarla ko
nuşmak haklarına tecavüz teşkil ettiğinden bu
nu şiddetle takbih ve faydasız olan bu işten 
vazgeçilmesini Başvekile tavsiye ediyoruz. 

3 ncü Adnan Menderes Hükümetinin malî ve 
ticari tasarruflarından dolayı bu işlerle alâkalı 
4 vekil hakkında Meclis tahkikat açmış bulun
maktadır. Bunların müzakeresinde tafsilen izah 
ettiğimiz gibi o günün hükümet reisi, bu gün de 
hükümet reisi bulundukça bu tahkikatın selâ
metle icrasına imkân yoktur. (Soldan, o o o ses
leri) Alınacak netice ne olursa olsun âmme vic
danını, milletimizin vicdanında rencide olmuş 
adalet hislerini tatmin etmiyecektir. 

En son olarak en mühim olan 6 - 7 Eylül hâ
diseleri karşısında Başvekilin durumuna temas 
edeceğiz : 

Sayın Reisicumhurun hâdiseyi takibeden 
günde «Türk tarihinin en büyük faciasıdır» de
diği bu hâdise karşısında vatandaşlarımıza ve 
ecnebilere 67 milyon civarında bir tazminat öde
mek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Çoğu dövizle 
temin edilen milyonlarca liralık mal tahribedil-
miştir. Bunlardan daha mühim olarak, orta, çağ-

I larda dahi toleransın en güzel örneğini veren 
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Türk milletinin medeniyet dünyasında haksız 
yere barbarlıkla ithamına meydan verilmiştir. 
O güne kadar kuvvetli olan Kıbrıs Türktür dâ

vasını o âlem nezdinde zayıflatmıştır. 
Bu hâdiseler İstanbul gibi inzibati ve askerî 

kuvvetlerin en çok bulunduğu bir yerde cere
yan etmiş, hâdiseyi hazırlıyanlarm, haberdar ol
duğunu gerek Başvekil ve gerekse Başvekil 
Yardımcısı Büyük Millet Meclisi huzurunda iti
raf etmişlerdir. Tedbirsizlik, ileriyi görmemek, 
vaktinde hâdiseyi bastırması için harekete geç
memek bakımlarından, bu hâdiseden Başvekilin 
hiç olmazsa siyaseten mesul olduğu aşikârdır. 
Bunlardan daha feci olarak Başvekil son beya
natında bu hâdisenin millî galeyan eseri oldu
ğunu ifade etmiştir. 

Asil milletimizi Başvekilin bu ithamından 
tenzih etmek Başvekili tasvibetmemek suretiy
le milletin hakiki ve yegâne mümessili olan B. 
M. Meclisinin millî ve tarihî vazifesidir. Bu bü
yük vazifeyi er geç Yüksek Heyetinizin yerine 
getireceğini ümidetmek isteriz. 

Bütçe müzakerelerinin umumi müzakeresin
de gerek grupumuz gerek diğer muhalefet grup
ları rejim bahsinde duydukları endişeleri belirt
tiler. Sayın Başvekil bunlara cevap vermediler. 
Kendilerinden bu hususta beyanat ve teminat 
bekliyoruz. (Sağdan, alkışlar). 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sen ay
rıldıktan sonra mı rejim buhranı başladı, Mu
ammer Bey?... 

REÎS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) - Muhte

rem arkadaşlar, Demokrat Parti Grupuna, De
mokrat Parti Dördüncü Kongresinden sonra 
bir takrir vermiştim, Başvekilden iki soru sor
muştum. Bunlardan birisi; büyük kongrede 
Türkiye'nin yegâne temsilcisi olan Büyük Mil
let Meclisinin âzası hakkındaki iskat kelimesi
ni umumi hükümler muvacehesinde nasıl kul
lanıldığı ve Başvekil olarak bunu nasıl telâk
ki ettiği idi. Başvekil bunu izah etmedi, benim 
de ömrüm vefa etmediği için grupta bu soru
mun cevabım alamadım. 

Zannediyoruz ki, Anayasamızın âmir hüküm
lerine göre, bizim asıl vasfımız bu milletin 
temsilcisi olmamızdır. Parti vazifemiz, partiye 
intisap vazifemiz bundan sonra görülebilir. Bir 
parti genel başkam, parti kongresinde, oradaki 

azayı karşısına alıp, Türk milletinin yegâne 
temsilcisi olan Meclisin bir azasının iskatım na
sıl telâffuz edebilir? Bunun burada bu bütçe 
müzakereleri münasebetiyle cevaplandırılması
nı istirham ediyorum. (Sağdan, alkışlar) 

Genel başkan, Başvekillik vazifesi uhdesinde 
iken, bir mebus üzerinde genel başkanlığını na
sıl kullanabilir. Bunu kendisinin ayarlaması ica-
beder ve Anayasa muvacehesinde mebusun is-
katı kelimesini nasıl söyliyebilir? Bu hususu 
bütçe müzakereleri münasebetiyle kendisinden 
bilhassa rica edeceğim. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Kongre 
böyle bir temennide bulundu. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; Başvekâlet Bütçesini müzakere 
ediyoruz. Muhterem Başvekilin icraatı ve bü
tün harekâtı bu milletin iyiliğine ve kötülüğü
ne müessirdir. Onun işlerini; harekâtını ve me-
todlarmı bir mebus olarak takip ve tahlil et
mek bizim vazifemizdir. Bendenizin kanaatine 
göre 6 - 7 Eylül hâdiselerinden sonra muhte
rem Başbakan iki taktik tutturmuştur. Birin
cisi : Muhalefeti tahrik etmek ve bundan mak
sadı grupunu muhafaza etmektir. Bir mebus is
ter Demokrat Partiye dâhil bulunsun; ister De
mokrat Partiden istifa etmiş bulunsun, ister De
mokrat Partiden ihracedilmiş olsun bunlar hak
kında ortaya bir şey atmak bir Başbakana, 
memleketin bütün vekarmı, haysiyetini muha
faza etmesi icabeden bir Başvekile, kendi po
litikasını böyle yollarda kullanmasını ben reva 
görmüyorum. Eğer bir mebus hakkında söyli-
yecekleri varsa bütün kanuni yollar açıktır. Bü
yük Millet Meclisinin kürsüsü daima emirlerine 
amadedir. Kendilerinden rica edeceğim bu iki 
huydan vazgeçsinler. 

Daha fazla bir şey rica etmiyeceğim. Epey 
şey söylediğimi zannediyorum. Başvekâlet büt
çesi münasebetiyle kendilerinden, bu iki takti
ği niçin yaptığını, yapmakta devam ettiğini, 
iskat kelimesini nasıl sarf ettiğini ve bunun mâ
nasının ne olduğunu açıklamasını rica edece
ğim. (Sağdan; alkışlar) 

RElS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) - Muh

terem arkadaşlar, Türk milletinin asîl bir rük
nünü teşkil eden devlet memurlarımızın, dünya
daki emsalleri arasında iyi bir misal teşkil ede
cek mahiyet ve karakterde olduğunu ve müs-
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pet mesai vermekte bulunduğunu zevkle ve şe
refle bilmekteyiz. Geçen gün bir ecnebi dostum
la bir hastanede yatarken dedi ki, seni temin 
edebilirim ki bugün dünya milletleri memurları 
arasında cidden numunei imtisal olacak kadar 
evsaf ve karakteri yüksek olan memurlarınızla 
Türk olarak iftihar edebilirsiniz. 

Realite budur. Fakat bütün bu temiz camia 
arasında şâibedar insanların mevcut bulunduğu
nu esefle bilmekteyiz. Bilhassa Sayın Başvekil 
burada olsaydı kendisinin benimle bir görüşme 
yapmasını istirham edecektim. Bir genel mü
dürlüğün içinde zaman zaman bizi mustarip 
eden bir hâdisenin devam etmekte olduğunu bi
liyoruz. Bundan memleket zarar görmektedir. 
(Nedir, neresi sesleri) Kendileriyle görüşeceğim. 
(Gülüşmeler) 

Arkadaşlar eskiden beri millete örnek olan 
bu temiz camianın içinde bazan vazifesini lâkay-
di ile yapan ve zaman zaman milleti hakir göre
rek vatandaşı cahil telâkki eden adamlar da 
vardı. Bunları zaman zaman bilhassa siyasi 
partiler tenkid ettiler, bunun üzerine birçok me
mur vatandaşların bu haleti ruhiyeden uzaklaş
tıklarını zevkle görmekteyiz. Birçok zamanlar, 
bilhassa iktisadi devlet teşekküllerinde çorap 
Ören, roman okuyan bayan memurlara tesadüf 
edilmekte îdi. Bu da uzun zaman tenkid konu
su olduğundan şimdi bu nevi hareketler çok 
azalmış bulunuyor. Fakat yine üzüntü ile söyli-
yeyim ki, bilhassa çok nazik müesseselerde va
zifeli bulunan bayan memurlarımıza bu vaziyette 
hâlâ tesadüf etmekteyiz. Geçen hafta bir vekâlette 
iş takibederken baktım bir bayan memur yat
mış uyuyor, saat 4. Diğer birisi de elinde bir 
roman, okuyor. Ben artık bu kadar tenkidden 
sonra bu memlekette vazifesine lâkayıt bir me
murun devlet masasında vazifeli olduğunu gör
mek istemezdim. 

Arkadaşlar, bilhassa parti kademelerinden 
yetişmiş ve siyaset meydanında eski iktidarı ten
kid etmiş arkadaşlar çok iyi bilirler ki, bizim 
tenkid mevzularımız arasında bir de otomobil 
saltanatı vardır. Rahmetli Senihi Yürüten sağ-
olsaydı her halde bnu ele alır ve bu hususu da
ha bilgili bir lisanla ifade edebilirdi. Fakat ar
kadaşlar, şunu söylemek isterim ki, bu saltanat 
tamamen önlemiş değildir. ,1940 senesinde 
3 ncü defa yedek subay olarak orduya iltihak 

, ettiğim zaman, 2 nci Kolordunun manzarasını „ 
i şöyle buldum: İkmal şubesinin mülhakı bulu

nuyordum. Elimize gelen ilk kuvvede baktım ki, 
o gün kolordunun tekmil benzin istokü 2 400 
litredir. Dikkat buyurun, teneke değil, litredir. 
Kolordunun mevcudu ise 85 bin idi, arkadaşlar. 
Buna rağmen her Cumartesi günü tenezzühler . 
yapılır, her pazar günü eğlenceler yapılır ve 
tenezzüh yerlerine askerî vasıtalarla gidilirdi 
Uzun zamandan beri bu, tenkid mevzuu oldu. 
Bilhassa Demokrat Partinin muhalefetinde bu
lunan arkadaşlarımız birtakım resmî vesaitin 
resimlerini Başvekile takdim ettiler. Bugün bu 
bitmemiştir. Azalmış ise de maalesef bitmemiş
tir. Biz artık bunun bitmesini istiyoruz. 

Bilhassa vekil arkadaşlarımdan istirham edi
yorum, bu vasıtaları hiçbir suretle kendi şahsi 
hizmetlerinde kullanmasınlar. Sabahları okulla
rın önünde sekiz, on resmî plâkalı araba görü
lür. Gidin beraber dükkânın önüne orada bek-
liyen resmî arabalar bulursunuz. Gelin Küçük 
Tiyatronun kapısına orada içinde şoförlerinin 
uyudukları birtakım resmî plâkalı otomobil 
ve jip bulursunuz. 

Arkadaşlar, Türk milleti bundan çok müte
essir olmaktadır. Sizi temin ederim; bu arkadaş
lar halkla temas etseler bu vasıtaların bu şekil
de kullanılmasına katiyen müsaade edemezler. 
Bu halin halk üzerinde uyandırdığı his cidden 
çok derindir. 

Türk milleti muvacehesinde kendilerinden 
istirham ediyorum, kendilerinin mesuliyeti ta-
kabbül ettikleri vekâletler emrindeki resmî va
sıtaların kullanılmasında çok hassasiyet gös
tersinler ve artık bu millete daha fazla ıstırap 
çektirmesinler. Mâruzâtım bunlardır Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

REÎS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Bütçe 

konuşmalarının tamamen bütçe mevzularma in
hisar ettirilmesi lâzımgeldiği bir sırada söz al
mış olan Hürriyet Partisi Grup Başkanvekili 
Sayın Muammer Alakant sözlerini, bize birta
kım samimiyet dersleri vermek suretiyle bitir
memiş olsalardı, emin olunuz, buraya çıkıp bâzı 
mütalâalar dermeyan etme cesaretini kendimde 
bulmıyacaktım. 

Muhterem arkadaşımız bize samimiyet dersi 
verdiler ama, Hürriyet Partisi Grup Başkanve
kili olarak verdiler. Kendi kendime şunu soru-
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yorum. Acaba bu Hürriyet Partisinde kalacak
lar mı? Yoksa müstakbelde bu partinin içinden 
doğması muhtemel başka bir partinin grup 
başkanlığını mı tahayyül etmektedirler? Çünkü, 
biz arkadaşımızın siyasi şahsiyetini ve dolayı-
siyle samimiyetini tâyinde biraz tereddüde düş
tük. Demokrat Parti muhalefette bulunduğu 
zaman kendisi Halk Partisinin pek parlak bir 
mebusu idi. Sonra Demokrat Partiye intikal 
etti. Ümitleri vardı, grup başkanı olmak isti
yordu. Daha birtakım şeyler olmak istiyordu. 
Ve zannediyorum gayei amaline Demokrat Par
ti içinde erişmek ihtimalleri zail olduktan sonra 
hemen kiralık bir smokin gibi (Soldan, alkış
lar) partilerini değiştirdi, başka partiye inti
kal etti. 

Şimdi arkadaşlar; tenkid güzel şey, tenkid-
de samimiyet güzel şey. Fakat tenkidi biraz 
kendi şahsına çevirmek ve kendi şahsiyetinde 
samimiyet aramak ve her şeyi bilen bu Büyük 
Meclisin karşısına bu şahsiyet ve hüviyet ile 
çıkmak lâzımdır. Konuşan şahsiyet de ayrıca 
konuşulan söze kuvvet verir, Muammer Bey! 
Bunu siz benden iyi bilirsiniz. Bu arada başka 
şeyler de dediler. Az not almışım, onun için söz
lerim tam olarak mantıki silsile içinde olmuyor. 
Ama nutuklarından elde ettiğim şeyler üzerinde 
konuşuyorum. Muammer Alakant bir ara ko
nuşurken dediler ki : Hükümet içinde ciddiyet 
kaybolmaktadır. Ben kendilerinin söyledikleri 
bu fikre bir noktada iştirak ediyorum. O cid
diyet kaybolduğu zaman Muammer Alakant 
hükümete girmişti. O zaman hakikaten hükü
met işlerinde ciddiyet kaybolmuştu. 

Muammer Alakant geldi buraya birtakım 
temennilerde bulundu. 

KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Şahsiyat yap
mayınız. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Aman 
Kasım Bey 4 günden beri burada o kadar şah
siyat yapıldı ki, sükûnetle dinledik. Müsaade 
buyurun da biz de fikirlerimizi söyliyelim. 

Dedi ki, Alakant, Başbakanın aynı zaman
da parti başkanı, grupun başkanı, hükümet 
başkanı olması mahzurludur ve kendi progra
mına almış oldukları bir maddeyi burada oku
du. Olabilir. Fakat bugün mevcudolan Anaya
samızda parti başkanının Başvekil olmasına mâ
ni bir hüküm olmadığına göre, bizim parti baş
kanının Başvekil olarak hükümet başında bu

lunması hususu nazari bir tenkidden ibaret ka
lır. Burası üniversite kürsüsü değildir, burası 
politika kürsüsüdür. Burada, hakikatler, vakıa
lar üzerinde konuşmak icabeder. Yeni bir Ana
yasa yapmaya oturduğumuz zaman, bu mevzu
da büyük salâhiyet sahibi olan muhterem arka
daşlarımızın noktainazarlarını elbette dinleriz 
ve eğer fikirlerini hakikata uygun görürsek, 
ihtiyaçlara tekabül ettiğini görürsek, Anayasa 
hükümleri içine alırız. Başvekilin şahsi politika
sı, mizacı ve saire hakkında gerek Muammer 
Alakant'm, gerek bizi, bütçe münasebetiyle 
iradettiği fasılasız nutuklarla mütemadiyen ir-
şadetmek lûtfunda bulunan Sayın Hüseyin Ba
lık'm sözlerine cevap verecek değilim. Bana 
taallûk etmez. Yalnız görüyorum ki, söz almak
ta olan bütün hatipler Hürriyet Partisi tara
fından gelmekte, Halk Partisi tarafından gel
mekte. Bütçe müzakereleri teknik bir müzake
re olmasına rağmen bunu bir tarafa bırakıp, 
mütemadiyen yanık yüreklerinin hararetini bu 
kürsüde uzun nutukları ile söndürmektedirler. 
Dört günden beri kendilerine müsamaha ile, 
lütuf la mukabele ettik. Bunu yine yaparlarsa 
biz de kendilerine karşı söylemeye devam ede
ceğiz, biz de noktainazarlarımızı, en az kendileri 
kadar bildiklerimizi söyliyebilecek cesarete ma
likiz, kuvvetimiz vardır. Zannetmesinler ki biz
lerin içerisinden çıkan bir avuç arkadaş bizi, 
Meclisimizi devamlı tenkid ve baskı altında tuta
bilecekler. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Başvekâlet adına Emin Kalafat. 
DEVLET VEKÎLÎ EMİN KALAFAT (Ça

nakkale) — Çok muhterem arkadaşlarım; ben
deniz Bahadır 'm temas etmediği bir iki noktaya 
temas etmek suretiyle cevap vereceğim. 

Senelerden beri şu dar çatı altında birbiri
mize, kardeş kadar yakın bir ailenin fertleri 
gibi temas eden insanlar olduğumuz için birbi
rimizin hataları kadar savaplarım, meziyetleri 
kadar nakîsalarım da bilen insanlarız. 

Benim çok kıymetli arkadaşım Fethi Çelik-
baş'm, hakikaten sinnü şalinin bendenize naza
ran 10 - 12 yaş küçük olması dolayısiyle her in
sanın meziyetlerini, süslerini ve zenginliklerini 
teşkil eden birtakım darbımesellerin kıymetini 
takdir edememiş olmasına işaret ederek ve ken
disine bu yolda Sayın Fevzi Lûtfi'yi yakın bir 
dikkate davet ederek bir darbımesel söyliyece-
ğim. 
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«Biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz.» (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Ben onun için muammer Beyin şahsiyeti ve 
haysiyeti üzerinde durmaksızın temas ettiği bir 
iki noktaya cevap vermeye çalışacağım. Başvekil, 
istediğini yapmakta ve kendi mesuliyetini vekil
lerin mesuliyeti ile tedahül ettirmektedir. Vâki 
değildir. Bu kadar garip ve hüsnütesadüftür ki 
Sayın Hürriyet Partisini kuran muhterem ar
kadaşlarımız arasında, 4 buçuk sene, 4 sene 8 
ay 10 gün mesuliyetlerimize iştirak etmiş, aynı 
masanın etrafında oturarak bu memleketi sevku-
idarede söz sahibi olmuş beş tane eski vekil ar
kadaşımız var. kendilerini, kendi haysiyet ve 
vicdanlariyle karşı karşıya bulunmaya davet ede
rek söylüyorum, kendilerine günlük işlerinde 
Başvekil hangisine ve ne vakit müdahale etmiş, 
şu işi şöyle yapma, böyle yap demiştir? Bu vâki 
değildir. Yalnız bir Hükümete başkanlık eden 
bir insanın, kendi etrafına toplanan müşterek 
mesai arkadaşlarından her hangi birisi, günlük 
icraatında alacağı her hangi bir kararda tered-
düdederse, alacağı kararın kendi vekâletinin me
suliyetinin çerçevesini aştığını görerek; Başvekil'
in mütalâasına müracaat ederse böyle bir vaziyet 
karşısında Başvekil'in mütalâa serdetmesi ve 
vekil arkadaşının ulaşmak istediği noktada ona 
yardım etmesi kadar tabiî bir şey olur mu? Ben 
de iki üç senedir vekilim. Tekel Vekilliği yaptı
ğım zaman da sizi şeref ve namusumla temin 
ederim ki, en ehemmiyetli işlerde dahi alacağım 
karar kendi vekâletimin çerçevesini aşan bir 
mahiyet taşıdığını gördüğüm zaman, beyefendi 
ne dersiniz diye kendisinin mütalâasını almışım-
dır. Fakat bunun dışında hiçbir vekil arkadaşı
mın, kendi mütalâa ve iradesi dışında kendi ve
kâleti icraatına Başvekil'in müdahale ettiğini 
hatırlamıyorum. Bundan sonraki mesailerinde 
yardımı olur diyerek bu safta oturan arkadaşlar 
hakkında icraatlarında böyle vaziyetlerle karşı
laşırlarsa onları da beyana davet ediyorum. 

Parti reisliği ile hükümet reisliği birleşeme-
meliymiş... Bu vaziyet bütün medeni dünya 
memleketlerinde vâkıdır. Kendilerine uymak 
için cehdettiğimız ve demokrasi hayatında her 
türlü hareketimizi kendileriyle mukayese ettiği
miz İngiltere'de de parti ve hükümet reisliği ay-
iı zatın uhdesindedir. Ortaya sürülen itiraz ve 
talepler, samimi olmazsa dünya ölçüsünde müş

terek bir kıstasa varamazsak bunlar indî bir mü
talâadan ibaret kalır. 

Bu itibarla Muammer Alakant arkadaşımız, 
kendisiyle altı senedir teşerrüf ettiğimiz arkada
şımız Anayasaya derin vukufu olan bir arkadaş
tır. Ama gönül arzu eder ki bu yolda bir talebi, 
bir tenkidi ortaya sürerken bunun memleket te-
celliyatmda tesiri budur, dedikten sonra ancak 
ve ancak bir temenni mahiyetinde sordum, de
meli idiler. Yoksa buna başka bir renk verme
sinler. Dört devlet vekili fazla mıdır, az mıdır? 
Bütçe Komisyonuna iştirak eden çok kıymetli • 
arkadaşların huzuru ile konuşulan, ve onların 
dikkat ve teyakkuzla üzerinde durmuş olduk
ları bir konu olmuştur. Bu hususta arkadaşlar 
çok kısa bir zamanda ihtisas sahibi addedil
miş oldular. Anayasa bir salâhiyet vermiştir. 
Neden altı değil de dörttür? Binaenaleyh ten-
kidlerimiz nekadar objektif, nekadar kanun 
çerçevesinde olursa okadar kıymet kesbeder. 
Şahsi takdirlerle., indî mütalâalarla konuşmala
rı sevk etmek, Anayasa üzerinde ileri ve hepi
mizin üstün bir vukuf iddia eden bir insanın 
kıymeti ile kabili telif değildir. 

6-7 Eylül hâdiselerine temas ettiler. Valla
hi, ben bir milletvekili, mesul bir bakan olma
nın dışında bir Türk vatandaşı olarak şunu id
dia edebilirim ki; 6-7 Eylülden sonra 12 Ey
lül, hükümete itimat beyanı, onu takibeden bir 
vesile ile şu kürsüye gelen ve hakikaten; ben 
geçenlerde geri aldım, bugün almıyacağım; va
tanseverlikle kabili telif olmıyan... (Soldan; bra
vo, sesleri alkışlar) Bir inat ve ısrarla inönü... 
(Sağdan ; sözünü geri al, sesleri) Sözümü ge
ri almıyacağım otur. Halk Partisi Başkanının... 
(Sağdan; geri al sesleri), (Soldan; alma, ses
leri, devam sesleri), (Sağdan; sözünü geri al
sın, sesleri). 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin siz de ce
vap vereceksiniz. (Soldan; devam sesleri), (Sağ
dan ; geri al sesleri) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bana 
söz verin, ben de aynı şeyleri söyliyeyim. (Gü
rültüler) 

REİS — Emin Beyefendi, (Gürültüler) efen
dim, müsaade buyurun, Vekil Bey sözlerini izah 
edecekler. (Sağdan; geri alsın sesleri) 

DEVLET VEKİLİ EMİN KALAFAT (De
vamla) — Hayır, katiyen. 
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ALÎ YENÎARAS (Kars) — Geri alınmış bir 

söz tekrar söylenir mi? Geri alsın. (Gürültü
ler) 

DEVLET VEKÎLÎ EMÎN KALAFAT (De
vamla) — Sözlerimi tekrar ediyorum, (Gürül
tüler), Hüseyin Balık Bey, bu akşam kara göz
lüklerinizi takmışsınız, etrafı kara görüyorsu
nuz. (Soldan; bravo, yaşa, devam et sesleri), 
(Sağdan; şiddetli gürültüler ve bağırışmalar) 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinop) — Riyaset 
makamından rica ediyoruz, vekile bu sözünü 
geri aldırsın. 

REİS — Efendim; müsaade buyurun, Vekil 
Beyin sözleri üzerinde riyaset henüz bir kara
ra sahip değildir. Müsaade buyurun, izah et
sinler. 

DEVLET VEKÎLÎ EMİN KALAFAT (De
vamla) — Evvelâ dikkatinizi davet ettikten 
sonra tekrar ediyorum, sözümü katiyen geri al
mam. Aynen söyliyorum: Vatanperverlikle 
kabili telif olmıyan (Sağdan; şiddetli gürültü
ler, sözünü geri alacaksın sesleri, ayağa kalka
rak bağırışmalar) Tekrar ediyorum: Vatanper
verlikle kabili telif olmıyan, memleketsever-
likle kabili telif olmıyan, memlekete bağlılıkla 
kabili telif olmıyan... (Soldan; bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) (Sağdan; şiddetli 
gürültüler, ayağa kalkarak bağırışmalar, sırala
ra vurmalar) 

REÎS — (Zil çalarak) Müsaade buyurun, ne 
var? (Sağdan; şiddetli gürültüler, daha ne ola
cak sesleri) 

DEVLET VEKÎLÎ EMÎN KALAFAT (De
vamla) — Tekrar ediyorum; vatanperverlikle 
kabili telif olmıyan, memleketseverlikle kabi
li telif olmıyan... (Sağdan; şiddetli gürültüler, 
in aşağı, böyle konuşmak bir vekile yakışmaz 
sesleri) 

REÎS — Efendim; müsaade buyurun, ifade
ye dikkat buyurun, ifadenizi izah edecekler. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — (Sağdaki 
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mebuslara hitapla) Ne oluyor böyle, hergün, 
hergün bu münakaşaları yapıyorsunuz. Ayıp
tır... (Sağdan, soldan şiddetli gürültüler ve 
karşılıklı bağırmalar.) (Sağdan, sözünü geri 
alsın sesleri) 

ŞEREF KÂMÎL MENGÜ (Ankara) — Bu 
adam kim oluyor, bizi Meclisten kovuyor. Söz
lerini geri alsın. (Sağdan, soldan şiddetli 
gürültüler.) (Sağdan Meclisten bizi kovamaz-
sınız sesleri) (Sözünü geri al sesleri) 

REÎS — Rica ederim efendim. Sükûneti 
muhafaza ediniz. Çok rica ediyoruz. (Sözünü 
geri alsın sesleri.) (Soldan, devam devam ses
leri) (Sağdan, bu adam sarhoş olarak gelmiş 
Meclise sesleri) (Muhalefete mensup meibuslar 
ayağa kalkarak kapıya yürüdüler. Sözünü geri 
al. En aşağı senin kadar vatanperveriz sesleri) 

DEVLET VEKÎLÎ EMÎN KALAFAT (De
vamla) — Güle güle?... Güle güle.. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — (Kürsüye 
yaklaşarak ve Emin kalafatın üzerine yürüye
rek) Sen sarhoşsun. Ben doktorum, seni mua
yene edeceğim... 

EMÎN KALAFAT (Devamla) — Gel et; et... 
(Şiddetli gürültüler ve bağırışmalar.) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Utan... 
Utan... Çanakkale şehitlerinin ruhu seni tazip 
edecektir. Sen Çanakkale mebususun... Çanak-
kaledeki şehitlerimiz semden hesap soracaktır. 
Yazıklar olsun sana... (Şiddetli gürültüler) 

REÎS — Arkadaşlar sükûnet bulunuz. Bu 
şekilde devam ederseniz Dahilî Nizamnameye 
dayanarak celseyi tatil edeceğim. (Umumi 
gürültüler ve bağırmalar) 

REÎS — (Ayağa kalkarak) — Arkadaşlar 
çok rica ederim... (Devamlı gürültüler) Gü
rültüler devam ederse celseyi bir saat müddet
le tatil edeceğim. (Gürültüler, devamlı gürül
tüler) 

REÎS — Celseyi bir saat talik ediyorum. 
Kapanma saati : 23,00 



D Ö R D Ü N C Ü C E L S E 
Açılma saati : 23,55 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

RE IS — Efendim, bundan evvelki celsede, 
müzakerelerin devamı sırasında vâki gürültüler 
üzerine ihtarda bulundum. Gürültüler devam et- j 
tiği için, Dahilî Nizamnamenin 94 ncü maddesi 
gereğince ayağa kalktım. Gürültü yine devam 
ettiğinden celseyi . tatil edeceğimi ifade ettim. 
İntizamın iadesi kabil olmadığından bir saat 
müddetle umumi müzakereyi tatil ettim. Bu 
müddetin sona ermesi dolayısiyle celseyi açıyo- < 
rum. 

Riyaset Divanı, zabıtları tetkik etmiştir. Za- ' 
bıtlardaki ifadeye nazaran Emin Kalafat arka- i 
daşımızm, «Vatanseverlikle kabili telif olmıyan, ! 
yurtseverlikle kabili telif olmıyan, memleketse- i 
verlikle kabili telif olmıyan...» şeklindeki sözleri, j 
cümle bitmeden kesiliyor ve gürültüler başlıyor. J 
Takdirlerinize arz ederim ki, bu cümle üzerinde j 
vâki olan gürültüler ve Riyasete müteveccih itap- ) 
lar üzerine, henüz hatip sözünü bitirmemiştir, j 
Riyaset, cümlenin tamamlanmasını nıütaakıp, ! 
kendisini cümleyi izaha davet edeceğini beyan 
etmiştir. Buna rağmen gürültüler devam etmiş, 
müzakerenin selâmetle seyri mümkün olmaması 
karşısında Dahilî Nizamnamenin hükümlerine 
göre, celseye ara verilmiş idi. 

Arz ettiğim gibi, zabıtların tetkiki neticesin
de, kesilen cümlede, yani vatanperverlikle kabili 
telif olmıyan, ibaresinde hiçbir suretle hakare
tin mevcudiyetini Riyaset Makamı kabul etme
mektedir. Bu suretle keyfiyeti tavzih ettikten 
sonra müzakereye devam ediyoruz, efendim. (Sa
baha kadar devam edelim sesleri). 

Emin Kalafat, buyurunuz. 
DEVLET VEKÎLÎ EMÎN KALAFAT (Ça

nakkale) — Çok muhterem arkadaşlarım; mu- I 
hakkak ki, yine celsenin tatilini intaceden keli
meyi aynı samimiyetle, hassasiyetle tekrar ederek 
sözlerime başlıyacağım. 

Hakikaten vatanperverane ve memleketse-
yerlikle kabili telif görmediğim için üzüntülü 

olması lâzımgelen küçük bir fasıladan sonra söz
lerime başlıyorum. 

Sözlerime, rahmetli hocam Tahir Nadi Beyin 
bir beytinin muayyen bir iki kelimesini değiş
tirmek suretiyle başlıyacağım. Diyeceğim ki; 
«Hürriyetçiler Halkçüarı alkışlarsa tayip eyle
mem, her şahıs hemcinsini yükseltmeye memur
dur.» 

Bu sözleri, sizlerin şahıslarında, milletin hu
zurunda Meclis zabıtlarına geçirdikten sonra 
şu dört günden heri devam eden konuşmaların 
seyri üzerinde kısaca tevakkufu nıütaakıp için
de bulunmakla şeref duyduğum Demokrat Par
ti camiasına 'küçük bir hizmet etmek gilbi na
çiz bir kaygunun peşinde olduğumu arz ederim. 

Dört günlük müzakereler gösterdi ki, haki
katen mucibi teessür ve ıstıraptır, Balık gibi 
ben de daldan dala atlryacağım, Fevzi Lûtfi 
arkadaşımız; hükümet programına itimat be
yan etme dolayısiyle cereyan eden müzakere
lerde, bu memlekette siyasetin bir hicran ol
duğunu söylemişti. Tamamen iştirak ederim ve 
bunun acı misalini şahıslarında bulurum. (Sol
dan , ibravo sesleri) 

Hakikaten ömürleri boyunca onların yap
tıkları ihanetin zamana sığmıyacak kadar Halk 
Partisine rahmet okuturcasma aldıkları kötü 
vaziyetin vebalini ödiye'miyeeeklerdir. Bunu ' 
kaydediyorum. Yarın çok temenni ederim, bun
ları dinlemeye tahammül etnıiyen «kendilerine 
bir kelime hitabetmeden» hattâ daha ileri bir 
dikkatle onları himaye kaygusu ile sözümün 
başında bir tefrik yapmak lüzumunu hissetmiş 
olmama rağmen, Meclisi terk edip gitmiş olma
larını içinde 'bulundukları cürmün kendileri ta
rafından idrak edildiğinin bir delili olarak ka
bul ediyorum. 

Hakikaten dört günlük konuşmalar esnasın
da 'birbirlerine karşılıklı tavizlerde bulundular. 
Gayet tabiîdir ki, Halk Partisi içimizden ayrı-
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lan bu arkadaşlara nazaran çok daha tecrübeli I 
bir teşekkül olduğu için ve 'tecrübesini müs
petten ziyade menfiye istimal etmeyi kendi ga
yesinin tahakkukuna bir yardımcı addettiği 
içindir ki, daima 'tariz onlar tarafından gelmiş
tir, Misal vereceğim; birincisi: Konuşma sıra
sında söz sırası Cumhuriyet Halk Partisinin ol
duğu halde, Cumhuriyet Halk Partisi ibunu isti
mal etmeyip, Hürriyet Partisine verdi. Buna 
nazarı dikkatinizi ceUbederim. Cumhuriyet Halk 
Partisi, Hürriyet Partisinden evvel konuşması 
lâzımdı. Fakat Hürriyet Partisi, Grup namına 
aldığı bir söz sırasında anlara iltihak etti. 

Üçüncü misal: İsmet Paşa konuşmak için 
elini kaldırarak grupu namına söz aldı. Fakat 
baktı ki yardımcıları, kendisinin ifadesi veçhile 
torunu addettiği teşekkül, kendisini bu külfet
ten vareste kılacak bir gayretin ve yorgunlu
ğun peşindedir. Hakikaten bu teşekkül mey-
daha çıktıktan sonradır ki, iktidara gelmeyi 
kendisi için daha kolaylaşmış addederek, hattâ 
mümkün görerek, iktidara gelme'den evveli ken
disi iktidara gelmiş gibi bundan istifadeye (baş
lamıştır. Bunlar hakikaten bizim dikkat ve alâ
kamızı davet etmesi lâzımgelen tezahürlerdir. 

Gönül umardı ki, daha oturdukları yerin sı
caklığı kayflbolmıyan bu arkadaşlarımızın el 
uzattıkları, medet umdukları kötü tecrübele
rinden müspet 'birtakım neticeler bekledikleri 
insanlara karşı aynı şekilde konuşmalarım Mec
lis zabıtlarından okumak suretiyle tâyin ve te's-
bit ederler. 

Geliyorum gürültü çıkaran, söze başladığım 
mevzu ne idi? 6 - 7 Eylül hâdiseleri... Ben bu 
mümtaz topluluk huzurunda artık bu mevzuun 
tahliline girişmeyi kendi iktidarının üstünde gö
ren, sizlere karşı bunu bir cüret olarak kabul 
eden bir arkadaşınızım. 

12 Eylülden itibaren bu mevzu, bu kürsüye 
bu geceye kadar 5 - 6 defa gelmiştir. (Yüz defa 
sesleri) Dördüncü Menderes Kabinesinin kurul
ması dolayısiyle Cumhuriyet Halk Partisi Baş
kanının konuşmasının % 75 i bu mevzu üzerin
de temerküz etmektedir. 

Çok muhterem arkadaşlar, muhalefet saf o-
da yer alan arkadaşlar ve biz, hakikaten hepi
miz, Türk vatandaşları bu memleketin sahibi
yiz. Fakat muhalif sıfatı taşıyan bâzı arkadaş
lar bugünkü iktidarı, memleket içinde ve dışın- j 
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J da jurnal etmekten çekinmemişlerdir. Hakika

ten ben kendi şahsım itibariyle söylüyorum, ha
kikaten resmî tahkikata intikal eden bu mevzu 
hakkında tahkikatın devamı müddetince biraz 
imsak edilmesi lâzımgelen hakikatler dahi bu 
amansız muhalefet, huzurunuzda apaçık konuş
mak lüzumunu hissetmiş ve izah etmiştir. Hâdi
senin mahkemeye intikal eden ve beklenen neti
cesinden gayrı tek bir meçhul tarafı kalmamış
tır. Binaenaleyh sözüme başlarken 5 - 6 defa hu
zurunuza gelen ve içi dışı malûm olan bir hâ
diseyi, 6 - 7 Eylül hâdisesini sırf hasis parti mü-
lâhazalariyle istismar etmeye çalışmanın vatan
perverlikle, -memleketseverlikle kabili telif ol
madığını söylersem bu, her hangi bir parti te
şekkülüne hakareti tazammun eder mi? (Etmez 
sesleri) Ben, aradan geçen şu bir saat zarfında 
düşündüm, hiçbir hatam yok. Bitaraf olan ar
kadaşlarıma sordum, bitaraf bir gazeteci arka
daşıma sordum : Söyleyin yahu bir kusur var 
mı, bir hata var mı? Hayır! Lüzumsuz bir hid
det gösterdiler, dedi. Fakat çok muhterem ar
kadaşlarım, benim soruma cevap veren arka
daşlarım gibi, bu sıraları terk eden arkadaşla
rın hiddetlerine kapılarak gittiklerine kaatıi 
değilim. Hiddet hakikaten mincihetin mâsunı 
bir mazerettir. Ama, onların burayı terk etmele
rinde, benim sözümü, bir terk etme sebebi ad
dederlerse ve hakikaten bu fırsatın müterak-
kıp birtakım takipçiliği ise, bunları, onların 
hüsnüniyetine hamletmeye imkân yoktur. On
lar, milletçe de tasvibedilmiyecek olan bu hare
ketlerinden kendileri için hasis bir menfaat um
mak yoluna gitmişlerdir. Eğer hakikaten onlar 
bugünkü müzakerelerin, içinde bulundukları 
mevzuun ehemmiyetinin millet ve memleketşü-
mul olan derecelerini idrak etmiş olsalardı, bu
rasını terk edip gitmezlerdi. 

Bizimle karşılıklı konuşmayı tercih ederler
di. Bu itibarla onların gitmelerinin, zaten ken
dilerince matlûp ve muntazır olan bir fırsatın 
istimali şeklinde kabul ettiğim içindir ki, en ufa
cık bir iç üzüntüm yoktur. Tamamen ileri bir 
şekilde müsterihim. 

Ondan sonra temas edeceğim mevzu; Hüse
yin Balık arkadaşımızın tekerlemeli sözleridir. 
Maalesef kendileri burada değil. Hakikaten bu
radan giderken, Hükümet Başkanını veya söz 
alan bir vekil arkadaşımızı, kendileri daima 

I mevzudan mevzua atladığı ve mevzu içinde kal-
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madiği halde, muayyen mevzua davet etmekle 
Riyaset Divanını itham etti. Arkadaşlar, biz 
kırk kişiyiz ve birbirimizi biliriz fehvasınca biz 
Hüseyin Balık'ı bilmez değiliz. Hüseyin Balık 
her hangi bir mevzuu konuşurken ne şekilde 
mevzudan mevzua atladığını biliriz. Suiniye
tinden mi? Hayır... Yaratılışı böyle; hassasiye
ti böyle... Fakat bir insan maalesef kendisinin 
hayatı müddetince yapmış olduğu ve kendisin
de tabiî telâkki ettiği her hangi bir hali başka
sında görünce buna tahammül edemez bir hal 
alır. Ben çok arzu ediyordum; kendisine cevap 
vermeyi, fakat kendisi burada yok. inşallah ken
di bütçemiz burada konuşulduğu zaman sualle
rine cevap veririm. 

Konuşmamda en son mevzua geldiğim za
man patırt ı ; gürültü koptu. Ben hakikaten se
bep olduğum için değil muhakkak ki, memle
ket işlerinin görülmesinde, tekrar ediyorum, va
tanperver, memleketsever düşüncelerle hare
ket eden bir muhalefete yaşamak için ihtiyacı
mız bulunduğuna, hava kadar ihtiyacımız oldu
ğuna inanan bir arkadaşınızım. Fakat ne yapa
lım ki, günün geçmesini, mümkün olduğu ka
dar kısa bir zamanda geçmesini temenni ettiğim, 
büyük tansiyon içinde bu vazifeleri yapmaktan 
uzak bulunuyorlar. Bunları ben kendileri için 
geçici bir hastalık olarak telâkki ediyorum ve 
devasını Cenabı Haktan dua ediyorum. (Soldan, 
bravo sesleri ve alkışlar). 

REİS — Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım; huzuru
nuza/vekâletimi, şahsımı ilgilendiren sözler söy
lendiği için çıkmak zaruretini hissettim. Fakat 
buna rağmen sizi az tasdi edeceğim. Muammer 
Alakant arkadaşımız kürsüye çıktığı zaman ilk 
tarizini Başvekilin hazır bulunmayışına tevcih 
ederek müzakerenin cereyan edemiyeceğine işa
ret ettiler. Düşündüm, Başvekil veya bir vekilin 
hurada hazır bulunması veya bulunmaması ha
linde ne gibi ahvalde müzakerelerin cereyan ede-
miyeceği nizamnamede musarrahtır. Yüksek 
Meclisin soldaki yerlerinde oturan bakanlarla 
Başvekâletin yüksek dereceli memurlarının otur
duğuna şahit olduktan sonra bu müzakerenin 
neden cereyan edemiyeceğini bir an düşündüm. 
Hukuk, kanun ve nizamname hükmünce müza
kerenin cereyan etmemesine sebep yok. Neden 
Başbakanın bulunmasını istiyor Muammer Ala-
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kant? ihtimal ki, dedim, Muammer Alakant 
Başbakana hitabederek hakikaten üzerinde du
rulacak, tetkik ve hesabı görülecek bir mesele
ye işaret edecek, bunun için de birinci derecede 
hükümet reisinin hazır bulunmasını, bunlardan 
ilham alıp bundan sonra bu ilhamın tesiri al
tında fikirlerini yürütmeyi düşünmüş olacak
tır, dedim. Fakat mütaakıp sözlerini dinledik
ten sonra buna asla bir zaruret olmadığını, ve
killerin hazır bulunduğunu, vekillerin hazır 
bulunmasına rağmen buna niye zaruret duydu
ğunu tekrar düşündüm ve kendi kendime sor
dum ve anladım ki, muhayyel bir başbakanın 
konuşması esnasında, hakiki ve kanuni bir Baş
vekilin hazır bulunması zaruretinden ileri gel
diğine hükmettim. Hakikaten o zaman hükü
met reisimizi tenkid ettim, parlâmento kaidesi
ne riayet etmiyor, sık sık bizi müşkül durum
lara mâruz bırakıyor. 

Muammer Alakant arkadaşımız bizi, vekil 
olarak şahıslarımızı ve vekâletlerimizi alâkadar 
eden bir meseleye temas ettiler. Dediler ki, baş
vekil, icra Vekilleri Heyetinin vazife ve salâhi
yetlerine müdahale ediyor. 

Arkadaşlar, üç seneden beri devlet vekilliği, 
maarif vekilliği, ve yine devlet vekilliği vazi
fesiyle huzurunuzda müşerref ve mübahiyim, 
ne şahsımdan, ne arkadaşlarımdan, Başvekilin 
İcra Vekilleri Heyetine veya vekillerin her han
gi birisinin salâhiyetine müdahale ettiği hak
kında ne bir şey gördüm, ne de bir şey duy
dum. Hattâ muhalefet partisinde vazife alan 
arkadaşlarımdan evvelce vekil olarak Demok
rat Parti kabinesinde vazife alan arkadaşları 
işhad ederek arz ederim ki, böyle bir şey vâki 
değildir. Buna rağmen Muammer Alakant bu
nun üzerinde ısrar ediyor. O halde yine düşün
düm, Muammer Alakant'm vekil bulunduğu za
manda kendilerine bir müdahale vâki olmuş 
mu? Bunu bilmiyorum, vâki olmuş ise, o halde 
bunun sebebini müdahale edende değil, müda
hale ettirenin ahvalinde aramak lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. 

Üçüncü nokta olarak arkadaşlar şunu arz 
edeyim : 

6 - 7 Eylül hâdiselerinde sanki Alakant ar
kadaşımız, icra Vekillerinin içinde imiş gibi 
alman kararları burada münakaşa etti. 

Arkadaşlar; Başvekilin ve Reisicumhurun 
istanbul'da olduğu zamanda icra Vekilleri He-
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yeti Başvekilden resmen haber aldığı andan iti
baren, gecenin sekizinden sabahın şafağına, ka
dar içtima halinde bulunmuş ve Başvekilin İs
tanbul'daki bütün kararlarından, bütün mesele
lerden telefonla konuşarak haber almış, konu
şulmuş ve sabaha kadar vazifesi başında bulun
muştur. 

Bu hakikatleri inkâr etmek, işin içinde bu
lunmadığı halde, zihinlerin teşevvüşüne sebeb-
olacak ve zihinlerde şüphe yaratmaya matuf 
beyanlara kalkması caiz değildir. 

Bu suretle Alakant'm ileri sürdükleri mü
talâaları cevaplandırmak suretiyle huzurunuza 
çıktım. 

Vaktinizi aldığımdan dolayı affmızı dilerim. 
(Soldan, alkışlar) 

REÎS — Sabri özcan San. 
SABRÎ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Efen

dim, hepiniz gibi bendeniz de bu akşamki hâdi
senin teessürü içindeyim. 

Bir zamanlar Demokrat Partinin serhat b«-
yi olan Sayın Muammer Alakant, bir zamanlar 
.Demokrat Parti için Halk Partisine karşı cep
he tutmuş ve bugün de kılıcını kınında bileye
rek Hürriyet Partisi bölüklerinden Demokrat 
Partiye karşı sellüseyf eylemiştir. 

Efendim, 6/7 Eylül hâdiseleri münasebetiyle 
geçenlerde hatırlarsınız, ben Sayın Kalafat gibi 
(vatanperverlikle kabili telif olmıyan) demiyo
rum, gayet vatanperverce burada konuştular, 
Yunanlılar Türkiye'yi dünya milletleri muvace
hesinde tezlil etmek, küçük düşürmek maksadiy-
le bu 6/7 Eylül hâdiselerinin Türkler ve Türk 
Hükümeti tarafından tertibedildiğini, tanzim 
edildiğini bütün medeni âleme ilân ediyorlar. 
Selanik'te aleyhimize tertipler yapıyorlar, aley
himize kararlar alıyorlar. Bir gün bakıyorsu
nuz Sayın Muammer Alakant Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kürsüsünden, af buyurun bu
rada Selanik üslûbu ile konuşuyor. O gün siz 
bu konuşmasını asaletinize çok yaraşır bir şe
kilde sabırla, sükûnetle dinliyorsunuz. Bugün 
aynı yaraya bir neşter vuruyorlar, siz bu arka
daşları affetseniz bile vatan affetmiyecektir, 
millet affetmiyecektir, tarih affetmiyecektir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Şiir yaz mü
barek. 

REÎS — Başka söz istiyen var mil Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

303 

304 

Tahsisatlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler..., Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

66 000 

893 164 

300 600 

133 950 

22 000 

45 940 

3 000 

42 950 

3 000 

144 000 
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309 

401 

403 

406 

421 

422 

451 

501 

502 

711 

Millî Savunma Yüksek Kuru
lu için kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kamın gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Misafir ağırlama masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
örtülü tahsisat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arşivler umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek înö-
nü armağanı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler.,. Kabul edilmiştir. 
Matbaada mevcut makina, alet 
ve malzeme onarımı 

27 158 

28 001 

5 000 

56 000 

367 350 

12 000 

2 250 000 

5 000 

2 000 

11 500 

Lira 

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

751 Matbaa için alınacak makina 
alet ve malzeme 8 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

E — Şûrayı Devlet Reisliği 

REÎS — Şûrayı Devlet Reisliği bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi üze
rinde söz istiyen arkadaşları okuyorum : C. M. 
P. adına Mehmet Mahmudoğlu, Kırşehir. (Yok 
sesleri). 

Başka söz istiyen de yok. Fasıllara geçilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . 

201 

202 

206 

Lira 

207 

209 

210 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 250 098 

85 000 

23 800 

52 826 

3 000 

585 
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309 

451 

501 

502 

Büro masrafları 16 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 2 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 14 500 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 4 800 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Harcırahlar 2 750 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler..: Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F — Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü 

REÎS — Basın-Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz alan arkadaşlia-
rm isimlerini okuyorum: Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupu namına Ali Yeniaras. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Ziyat 
Ebüzziya. (Yok sesleri) 

Baha Akşit, Hasan Hayati Ülkün, Hamdul
lah Suphi Tanrıöver, Hulusi Bozbeyoğlu. 
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Başka söz istiyen var mı efendim? 
Buyurun Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka-

daşlar; bu saatten sonra çok konuşup huzuru
nuzu fazla işgal edecek değilim. Kısaca bâzı 
temennilerde bulunmakla iktifa edeceğim. 

Geçen sene Basın-Yayın Geneli Müdürlüğü
nün bütçesi konuşulurken Yüksek Heyetinizin 
huzurunda, bilhassa Yakın-Doğu'da basın ata
şelikleri ihdası hususunda temennilerde bulun
muştum. Hakikaten bu sene Bağdat ' ta böyle 
bir teşebbüse geçildiğini görmekle hükümete 
teşekkürü bir vazife telâkki etmekteyim. 

Yine haricî politikamız bakımından dünya
da Türk Devleti olarak iftihar edeceğimiz bir 
mevki ve mertebeye ulaştığımız bugünlerde ba
sın ataşeliklerinin üzerine düşen rolü aldığını, 
vazifenin ehemmiyetini müdrik olarak çalıştık
larını ifade etmek isterim. Bu itibarla Ameri
ka'da, Nevyork'da vazife görmekte olan teşki
lâtımızın mühim roller oynadığını huzurunuz
da belirtmek ve bu vesile ile Basın-Yayın 
Umum Müdürlüğüne teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa haricî pro
pagandamızın ehemmiyeti bakımından bundan 
böyle de Basın-Yayın Umum Müdürlüğünün 
bu nevi propaganda faaliyetlerine ehemmiyet 
vermesini rica ederim. 

Kısaca radyo neşriyatına da temas edeceğim. 
Çok kıymetli arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz 
ki, bugün Türkiye'nin her yerinde, köylerimi
ze varıncaya kadar radyoların adedi gün geç
tikçe artmaktadır. Hal böyle olmasına rağmen 
mevcudolan üç radyomuzun, Ankara, İstanbul, 
ve îzmir radyolarının memleketimizin her kö
şesinden iyi bir şekilde dinlenemediği de bir 
hakikattir. Bu kadar radyonun hangi istas
yonları dinlemekte olduğunu ben şahsan merak 
eden bir arkadaşınızım. Bu itibarla geçen sene 
bütçesinde yer almış olan yeni radyoların, inşası 
hususundaki tahsisatı bu yılki bütçede görmemiş 
olmamn şahsan üzüntüsünü duymaktayım. Bu
nun önümüzdeki yılda ele alınarak yeni radyo 
inşası için tahsisat konulmasını temenni ediyo
rum. Matbuatımızın vatanın her köşesine günü 
gününe yayınlamadığını göz Önünde bulunduru
larak radyo neşriyatına ehemmiyet verilmesini 
rica ediyorum, 
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Bu itibarla bu mesele üzerinde Hükümetin 

bir kere daha dikkatini çekmeyi bir vazife te
lâkki etmekteyim. Arkadaşlarım, bir temennim 
daha mevcuttur. O da radyoda her hafta ahlâki 
ve içtimai mevzularda yapılmakta olan konuş
maların tezyit edilmesini bir kere daha temenni 
ve rica ediyorum. Çünkü memleketin hangi kö
şesine gidersek bilhassa vatandaşı irşat edici. 
tenvir edici bu çeşit konuşmaları yapabilecek 
kimselerin azlığı karşısında bulunduğumuzu 
görüyoruz. Devletin kontrolü altında yapılan bu 
neşriyata vatandaşın büyük ehemmiyet verdi
ğini müşahede ettikten sonra bunun üzerinde 
durulmasını temenni etmek elbette vazifemizdir. 
Bu konuşmaları sadece bugünkü tarzda değil 
aynı zamanda ilmî mahiyette de hazırlanarak 
devam ettirilmesini rica ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu arada radyonun 
alaturka neşriyatına da temas edeceğim. İstan
bul'da Belediye tarafından idare edilen Kon
servatuardan başka bu işle meşgul başka bir 
müessesemiz yoktur. Yalnız Ankara radyosu
nun bu mevzuda bir mektep vazifesini görmek
te olduğunu şükranla müşahede etmekteyiz. Bil
hassa alaturka neşriyatın Türkiye'nin her ta
rafında istendiği bir vakıadır. Bu cihetin dikka
te alınarak türk mmusikisi ile meşgul olarak 
bir müesseye büyük ihtiyaç bulunduğunu be
lirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, müsadelerinize sı
ğınarak kısaca turizm ve hususiyetlerine te
mas edeceğim. Şüphesiz Basın-Yayın Umum 
Müdürlüğünün geniş personeli olmasa tu
rizmin bugünkü faaliyetini göstermesine dahi 
imkân yoktur. Turizmin büyük bir paraya ih
tiyaç gösterdiğini ve bize sarf ettiğimiz paranın 
misli kadar döviz getireceğini de bildiğimizi, 
ona göre üzerinde durulması gerektiğini be
lirtmek istiyorum. 

Ancak büyük otellerin yanında, küçük 
otelciklere de yer verilmesi muhakkak ki fay
dalı olacaktır. Hem bunların yapılması için 
döviz sarf edecek, demir ve çimentoyada ihti
yacı olmıyacak. Mahallî malzeme ile mahallî 
hususiyetlere göre inşa edilebilir. Ahşap ola
bilir. Büyük olmasına da lüzum yoktur. 12-15-10 
odalı küçük otelcikler, gerek iç turizm ve ge
rek dış turizm bakımından çok faydalı ola
caktır. Bunun ehemmiyetini işaret etmeden geçe-
nüy«eeğim. 
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Bir de şifalı sular ve kaplıca mevzuunün 

Sağlık Vekâleti ile müştereken ele alınmasını 
ve muhakkak buna bir imkân bulunmasını ri
ca ediyorum. 

REÎS — Hulusi Bozbeyoğlu. (Vazgeçti ses
leri) 

HULÛSÎ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Vaz
geçtim. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Fasılla
ra geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenlier... Kabul etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 

P. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

301 

Lira 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Ka^ul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 227 677 

2 805 144 

115 000 

48 000 

25 300 

3 000 

130 000 

31 000 

687 
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302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Eabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... E t . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Basın ataşelikleri ve haberler 
bürosu masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Ankara, İstanbul ve îzmir rad
yo istasyon ve stüdyoları yöne-' 
tim ve işletme masrafları 

î : 42 23.2. 
Lira 

133 000 

2 000 

115 750 

78 000 

25 850 

142 000 

5 500 

25 000 

902 750 

7 600 

3 278 335 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh
terem arkadaşlarım, hakikaten Basın - Yayın 
ve Radyo teşkilâtının çalışmasından dolayı te
şekkür ederiz. Bununla beraber geçen yıllarda 
bütçeye bu radyonun ehemmiyeti nazarı itibare 
alınarak hükümetimiz bir prensip kararma var
mıştı. 3 vilâyetimizde ayrıca yeni radyo mer
kezlerinin kurulması kararı alınmıştı. Yerleri de 
istimlâk edilmiş, hazırlıkları yapılmıştı. Bu se-
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ne bütçede buna ait bir rakam görmüyoruz. 
Bunlar hakkında malûmat istiyoruz. 

REÎS — Başka söz yok. Faslı kabul edenler.. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BEHZAT BÎL-

GÎN (îzmir) — Cevap vereceğiz. 
(Oylama sırasında söz olmaz sesleri) 
REÎS — Kabul edilmiş değildir, daha kabul 

olunmuştur demedim. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Kısaca arzı 

cevap edeyim. Hakikaten 1955 bütçesinde îzmir 
ve Şarkta iki yerde radyo istasyonlarının inşa 
olunması için tahsisat vardı. Bu hususta bir ka
nun lâyihası da Yüksek Meclisçe kabul Duyu
rulmuştu. Yalnız geçen sene bu tahsisatın sarf 
edilebilmesi için yapılan ihale maalesef bitirile
medi, firma taahhütlerinden nükûl etti. Ve ye
niden de ihalesi yapılamadı. 

Bu sene hükümet, malûmunuz olduğu üzere, 
yeni envestismanlara girişmemek kararını aldı
ğı için bu üç radyonun yapılması daha müsait 
zamana kalmıştır. Bu mevzu esaslı olarak Büt
çe Komisyonunda konuşuldu. Ümit ederiz ki 
önümüzdeki senelerde daha müsait şartların te
kevvününde yapılacaktır. 

REÎS — Başka bir mütalâa yoktur. 417 nci 
faslı aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F . 

451 

453 

501 

502 

601 

Lira 

Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası . münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler..., Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS -— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 512 970 

62 626 

2 500 

2 001 

1 200 000 

188 
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Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona
rımı 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Rdyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satmalına 
karşılığı 

850 000 

1 500 000 

350 

Lira 

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

761 Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi masrafları 210 000 
REÎS - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

RElS — Yarın saat onda toplanmak üzere 
celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0,45 
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Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı madde 

hükümlerinde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 309 

Kabul edenler : 304 
Reddedenler : 5 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 220 
Münhal mebusluklar : 12 

AFYON KARAHİSAR 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 

[Kabul 
Halil İmre 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 

BİLECÎK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
îhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

edenler] 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
ıViazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
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Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

1 : 42 23.2 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Raenp Atademir 
Mustafa BaŞrıacık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilin erir 
Revhan Oökmenoğîu 
Muhittin Cfizelkılınç 
M^kki Keskin 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Siilpvman Süruri Na-
suhoglu 
0<mian özhilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 

. 1956 O : 4 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Köre? 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Z ey yat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Sabri İşbakan 
Memiş Yazıcı 

RtZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 

Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Fjrataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
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Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 

t : 42 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 

Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 
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VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Kıpçak 

BURSA 
Sadettin Karacabey 

[Reddedenler] 
ÎZMÎR 

Abidin Tekön 
SEYHAN 

Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer (V.) 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı (V.) 

AMASYA 
Faruk Çöl 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik (I.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi înanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık • Gedik 

TOKAD 
Ömer Sunar 

[Reye iştirak 
Nihat îyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu (V.) 
Enver Güreli 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t A.) 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğhı 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BÎTLÎS 
Selâhattin înan (t.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Payıoğiu (I.) 
Ahmet Hatı 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 

etmiyenler] 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman (I.) 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ (t.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal (I.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 
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İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (1. Â.)( 

Cihad Baban 
Muammer Çavusoğlu 
(V.) 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

Afyan Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Çoruh 1 
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Hakkı Kurmel (1.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 

KOCAELİ 
Nüzhet A'-ı-ı (t. Â.) 
Ekrem Alieaiı 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim l'.urçak 
Ziyad Ebüzziva 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet thsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

[Münhal M 

Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
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Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşcüiıehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Oüriş 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 

ebusluklar] 

Kastamonu 1 
Kayseri 2 
Kırklareli 1 

Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel (V.) 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 

TOKAD 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek (1.) 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ay alp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Zonguldak 1 
— 
12 
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Devre : X 
İçtima: 2 S- S A Y I S I : 

Devlet Memurları ve Hizmetlilerine Tahsisat Verilmesine dair 6211 
sayılı Kanunun bâzı madde ve hükümlerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/342) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 15 , XII . 1955 

Sayı: 71 - 222/4060 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat Verilmesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı madde ve 
hükümlerinde değişiklik yapılması hakkında olup Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi icra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet ve Devlete bağlı müesseselerle İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memur ve hiz
metlilerin geçim şartlarını, memleketimizde yükselen iktisadi konjonktüre imkân nispetinde inti
bak ettirilmesini sağlamak maksadiyle maaş ve ücretlere ilâveten senede ayrıca üç; maaş nispe
tinde tahsisat verilmesi 6211 sayılı Kanunla 1953 nihayetinde kabul edilmişti. 

Esbabı mucibe lâyihasında da tebarüz ettirilmiş olduğu üzere memurlara tahsisat şeklinde 
ilâveten bir tediyede bulunulmasını istihdaf eden mezkûr kanuna ait lâyiha, uzun zamandan beri 
üzerinde çalışılmakta olan yeni Barem kanunu lâyihasının ikmaline intizaran sevk edilmiş bu
lunuyordu. 

Üzerinde çok esaslı tetkikler yapılmış bulunan Devlet Personel Kanunu tasarısına nihai şekli 
verilmeden önce tetkiklerimizin bâzı noktalar üzerinde derinleştirilmesi lüzumu hâsıl olduğun
dan tasarının kanuniyet iktisabetmesi için biraz daha zamana ihtiyacolduğu anlaşılmıştır. 

Bu husus göz önünde tutularak memur ve hizmetlilere yılda verilmekte olan üç maaş nispetin
deki tahsisata ilâve olarak 1956 Bütçesi ile yeniden iki maaş miktarında tahsisat verilmesi uygun 
görülmüş ve bu maksatla da işbu lâyiha hazırlanmıştır. 

1. Lâyihanın 1 nci maddesiyle sadece 6211 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki tahsisat mik
tarı üçten beşe çıkarılmakta ve bundan maadamadde metninde her hangi bir değişiklik yapılma
maktadır. 

2. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile benzeri müesselerde çalışan memur ve hizmetlilerin 
aldıkları prim ve ikramiyeler bâzı müesseselerde senede 6 maaşa kadar yükseldiği cihetle 6211 
sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle bunlara seyyanen senede 3 maaş nispetinde tahsisat verilmesi 
cihetine gidilmemiş ve prim ve ikramiye veya bunlardan yalnız birisini aldıklarına veya kanunen 
prim ve ikramiyeden istifade etmediklerine göre bunların tahsisatları kademelendirilmiş idi. 

Bu defa ilâveten verilecek (2) tahsisat için de aynı mülâhazalar nazara alınmış ve 5 nci mad
de ona göre tadil edilmiştir. 

Yalnız 6211 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında ileri sürülen mülahazalar da nazara alına-
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rak personeline sây ve gayret ikraıniyesiyle birlikte temettü ikramiyesi de tevzi eden müessese
lerdeki memur ve müstahdemlerle temettü ikramiyesinden faydalanmayıp yalnız sây ve gayret 
ikramiyesi alan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve Elektrik Etüd İdaresi gibi müesseselerdeki 
memur ve müstahdemler arasında da bir tefrik yapılması uygun görülmüş ve bunun için ikincilere 
birincilere nazaran bir ikramiye fazla verilmesi derpiş olunmuştur. 

3. Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı Kanunun 21 . V . 1955 tarih ve 6629 sa
yılı Kanunla değiştirilen 10 ncu maddesiyle, Devlet Tiyatrosunun sanatkâr, mütehassıs hizmetli ve 
stajyerlerine de prim verilmesi kabul edilmiş ve fakat bu prim bâzı kayıt ve şartlara ve bilhassa 
Devlet Tiyatrosunun getireceği hasılat miktarına bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple Devlet Tiyatrosu mensuplarının tahsisat miktarlarının tâyininde prime müstahak olu
nacak bir görevle çalışmayı değil sanatkâr, mütehassıs hizmetli veya stajyerlerin fiilen prim alıp 
almadığına bakılacaktır. Lâyihanın 3 ncü maddesinde bu husus tesbit edilmiştir^ 

4. 1955 yılından itibaren memur ve hizmetlilere ödenen tahsisat karşılıkları bütçelerde derpiş 
edildiğinden tatbik mahalli kalmıyan 6211 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ilgası cihetine gidil
miştir. 

5. Lâyihanın 5 ve 6 ncı maddeleri meriyet ve icra maddeleridir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 15 , II , 1956 

Esas No. î/342 
Karar No. 53 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat ve
rilmesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı madde 
ve hükümlerinde değişiklik yapılması hakkında 
olup Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 15 Aralık 1955 tarih
li ve71 - 222/4060 sayılı tezkeresiyle sevk edilen 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Maliye ve İşletmeler vekilleri, Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de taf-
silen izah edildiği veçhile, memur ve hizmetlile
rin geçim şartlarını, memleketimizde yükselen 
iktisadi konjonktüre imkân nispetinde intibak et
tirilmesini sağlamak maksadiyle maaş ve ücret
lere senede üç maaş nispetinde ilâve tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 6211 sayılı Kanunun esbabı 
mucibesinde tebarüz ettirilmiş olduğu gibi üze
rinde uzun zamandan beri çalışılmakta olan Per
sonel kanunu lâyihasının ikmaline intizaren 
mezkûr kanun kabul edilmiş ve fakat aradan 
geçen, zaman içinde hayat şartlarının değişmiş 
olmasından ve Devlet Porsonel kanunu lâyihası

na nihai şekil verilmeden önce tetkiklerin bâzı 
noktalar üzerinde derinleştirilmesi lüzumu hâ
sıl olduğu ve bunun da uzun bir zamana ihtiyaç 
hissettirdiği göz önünde tutularak memur ve 
hizmetlilere yılda verilmekte olan üç maaş nis
petindeki tahsisatı ilâve olarak yeniden iki ma
aş miktarında tahsisat verilmesi maksadiyle 
hazırlanıp sevkedilmiş bulunmaktadır. 

1. Lâyihanın birinci maddesiyle 6211 sayılı 
Kanunun birinci maddesindeki tahsisat miktarı 
üçten beşe çıkarılmaktadır. 

2. İktisadi devlet teşekkülleri ile benzeri 
müesseselerde çalışan memur ve hizmetlilerin 
aldıkları prim ve ikramiye senede altı maaşa 
kadar yükseldiği cihetle 6211 sayılı Kanunun 
beşinci maddesiyle bunlara seyyanen üç maaş 
verilmesi cihetine gidilmiyerek aldıkları prim 
ve ikramiyelere göre kademelendirilmişti. 

Bu defaki ikwe tahsisat için de aynı mülâ
hazalar nazara ulmarak beşinci madde ona gö
re tadil edilmiştir. 

3. Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki 
0441 sayılı Kanunun 6629 sayılı Kanunla değiş
tirilen onuncu maddesiyle. Devlet Tiyatrosun-
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da sanatkâr, mütehassıs, hizmetli ve stajiyer-
lerine prim verilmesi kabul edilmiş, fakat bu 
prim bâzı kayıt ve şartlara bağlanmış bulun
maktadır. 

Bu sebeple Devlet Tiyatrosu mensuplarının 
prim alıp almadıklarına bakılacak ve buna 
göre tahsisat miktarı tâyin olunacaktır. Lâyi
hanın üçüncü maddesinde bu husus tesbit edil
miştir. 

4. Tahsisatların karşılığı bütçelerde derpiş 
edildiğinden tatbik mahalli olmıyan 6211 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesi ilga edilmiştir. 

5. Lâyihanın 5 ve 6 ncı maddeleri mer'iyet 
ve icra maddeleri bulunmaktadır. 

Devlet memurlarının radikal bir şekilde 
terfi ve terfihlerinin emniyet altına alınması 
çok lüzumlu bir gaye bulunduğuna göre hükü
metin mucip sebep lâyihasında işaret etmiş ol
duğu Personel Kanununun tanzim ve kabulüne 
kadar, devlet hizmetinde bulunanları bugünkü 
konjonktür karşısında hayat ve maişet darlığı 
içinde başbaşa bırakmamak, âmme hizmetinin 
emniyet ve intizam içinde tedvir olunabilmesi 
için ma,ddi endişe ve düşünceden azade kılmak 
icabeder. 

Bu itibarla kanun lâyihası bugünün zaru
retlerine uygun bulunduğundan encünıenimiz-
ee birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri aynen 
dördüncü maddesi şeklen değiştirilerek beşinci 
ve altıncı maddeleri ise aynen kabul edilmiş
tir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 

Balıkesir 
H. Timurta 

R. V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
ş M. Â. Ülgen 

M. M. 
Giresun 
M. Şener 

Aydın 
Z. TJray 

Balıkesir 
#. Yırcah 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

tçel 
/. Gürgen 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muğla 
N. Poprazoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
Si. Ban 

Tokad 
Muhalifim 
ö. Sunar 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
»S. Ataman 

Çankırı 
T. Uygur 

Gazianteb 
E. Cenanı 

tzmir 
A. Aker 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muğla 
^4. Sartoğlu 

Ordu . 
Muhalifini 
S. tşbakan 
Seyhan 

A. Topaloğlu 

Çoruh 
¥. Gümüşe! 

Erzurum 
Ş. Erker 

Giresun 
H. Erkmen 

tzmir 
B. Uz 
Konya 

R. Bir and 
Niğde -

A. N. Kadıoğlu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 
Zonguldak 
Muhalifim 

8. Duralı 

Muhalefet Şerhi 
Bugünkü geçim seviyelerine fiyatlara in

tikal ettirmek ve memurları nispî bir refah 
seviyesine yükseltmek için gerek memurlara 
gerekse tekaüt ve emeklilere bu defa iki ma
aş verildiğine göre 6211 sayılı Kanunun ikin
ci maddesine de aynı nispet dairesinde ilâ
ve yapılması madelet icabı iken bu cihet ka
bul edilmemiş olması hasebiyle muhalifim. 

Çorum Mebusu 
Yakup Gürsel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat Veril
mesine dair 6211 sayılı Kanunun bâzı madde ve 
hükümlerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — 25. XII . 1953 tarihli ve 6211 

iayılı Kanunun birinci maddesi gereğince me
mur ve hizmetlilere senede 3 defa verilen tahsi
sat beşe çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

2847 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi kurum
lar, kanunları gereğince : 

a) Prim ve ayrıca senede birden fazla ik
ramiye alan memur ve hizmetlilerine 1 nci mad
de gereğince senede ancak iki tahsisat, 

b) Prim ve senede yalnız bir ikramiye alan* 
lara 3 tahsisat, 

c) Prim ve ikramiyeden birini alanlara 4 
tahsisat, 

d) Prim ve ikramiy* alamıyanlara 5 tahsî-
sf&t, -

Verebilirler. 

MADDE 3. — Devlet Tiyatrosu sanatkâr. 
mütehassıs hizmetli ve stajyerlerinden 5441 sa
yılı Kanunun 6629 sayılı Kanunla değiştirilen 
10 ncu maddesinin son fıkrasında yazılı prim
den fiilen istifade edenlerin tahsisatları 2 nci 
maddenin (C) fıkrasına göre ödenir, 

MADDE 4. -
si kaldırılmıştır. 

Aynı kanunun 3 ncü madde-

MADDE 5. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

1 Mart 1956 dan 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . XI . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili re 
Hariciye V. V. 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Veküi 

Devlet Vekili 
Başvekil yardımcısı ve 

Millî M. V. V. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
F. Ulaş 

Adliye Vekili 
Ö. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 
W. Menderes 

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TADİLİ 

Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat Verilme 
sine derir 6211 sayüt Kanunun bâzı madde ve 
hükümlerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Ayniyle kabul edilmiştif 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmişti?. 

MADDE 4. — 6211 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcah 

Güm. ve İnhisarlar Vekili 
JE. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğul 

İşletmeler Vekili 
& AğaoğUı 

Maliye Vekili 
ff. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 
H. Erkmen 
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Devre : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla emekli, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanlara tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası (1 /348) 

T. 0. 
Başvekâlet 15 . XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 215/4057 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara tahsisat 
verilmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri He
yetince 29 . X I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Emekli, dul ve yetimlerin geçim şartlarını, memleketimizde yükselen iktisadi konjonktüre 
imkân nispetinde intibak ettirilmesini teminen 6241 sayılı Kanunla bu aylıklara muhtelif nispet
lerde zam yapılması ve bir defaya mahsus olmak üzere de bir aylık maaşları nispetinde tahsisat 
verilmesi kabul edilmişti. 

Bu kere Devlet Personel Kanununa nihai şekil verilip, kanuniyet iktisabedinceye kadar me
mur ve hizmetlilere yılda verilmekte olan üç maaş nispetindeki tahsisata ilâveten yılda iki maaş 
miktarında tahsisat verilmesi derpiş edilmiş bulunduğundan, buna muvazi olarak vatani hizmet 
tertibinden aylık alanlarla, emekli, dul ve yetim maaşı alanların da memur ve hizmetliler gibi bu 
iki maaş nispetindeki tahsisattan istifadeleri maksadiyle işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

1. Lâyihanın 1 nci maddesiyle, vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla emekli, dul ve yetim 
maaşı bağlanmış olanlara (Âdi, vazife ve harb malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar dâhil) icra 
Vekilleri Heyetince tâyin edilecek tarihlerde ödenmek üzere yılda iki maaş nispetinde tahsisat 
ödeneceği ve bu tahsisatın borç için haczedilemiyeceği derpiş olunmuştur. 

6241 sayılı Kanunla, emekli, dul ve yetim aylıkları ile (Âdi, vazife ve harb malûllüğü aylığı 
dâhil) vatani hizmet tertibinden ödenen aylıkların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tu
tarlarına % 10-35 nispetlerinde zam yapılmış olduğundan, bu defa iki maaş nispetindeki tahsi
satın, mezkûr kanunla yapılan zamla birlikte tutarı üzerinden ödenmesi bedihi bulunmaktadır. 

2. Lâyihanın 2 nci maddesiyle, emekli, dul ve yetimlerden kurumlarda memur ve hizmetli 
olarak istihdam edilenlerin memur ve hizmetlilere ödenen tahsisattan istifade edeceği cihetle fark
lı bir tediyeye mahal kalmamak üzere bu tahsisattan istifade edemiyecekleri gösterilmiş, diğer 
taraftan emekli, dul ve yetimlerden vatani hizmet tertibinden de aylık alanlar bulunduğu takdir
de bunların tahsisatlarının miktarı yüksek olan maaş üzerinden ödeneceği açıklanmıştır. 

3. Lâyihanın 3 ncü maddesiyle, ödenecek tahsisatın asıl aylıklarla birlikte kurumları veya 
ilgili Emeldi Sandıkları tarafından tediye edilmesi lâzımgeldiği gösterilmiştir. 

Buna göre, aylıklarını Hazineden alanların tahsisatının devlet borçları bütçesinin (Emekli, 
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dul ve yetim maaşı tahsisatları) faslından, aylıklarım mülhak bütçelerle emekli sandıklarıiidaja 
alanların tahsisatının da keza bu idarelerin veya sandıkların bütçelerin de bu işler için mevzu tah
sisattan ödenmesi lâzımgelmektedir. 

4. Lâyihanın 4 ve 5 nei maddeleri meriyet ve icra maddeleridir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
gm,No. İ/34& 
Karar No. 84 

U , 11 . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Vatani hizmet kangılığı maaş «ilanlarla 
emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara. 
tahsisat verilmesi hakkında Maliye Vekâletin* 
ee hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâle
tin 15 . XII . 1955 tarihli ve 71-215/4057 sa
yılı tezjsere&iyle gönderilen kanun lâyihası En
cümenimize havale edilmiş olmakla Maliye Ve
kili ve Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik v« müzakere edil
di. 

6241 sayılı Kanunla emekli, dul ve yetim
lerin geçim şartlarını imkân nispetinde iktisa
di konjonktüre intibak ettirilmesini teminen ay
lıklarına muhtelif nispetlerde zam yapılmış 
ve bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık 
maaş nispetinde tahsisat verilmesi kabul edil
mişti, 

Kanun lâyihası, esbabı mucîbesind© de1 taf-
BİIen arz ve izah edildiği üzere bu defa perso
nel hakkında hazırlanan lâyihaya nihai şekli 
verilerek kanuniyet kesbedinceye kadar me
mur ve hizmetlilere senede üç maaş nispetinde 
verilmekte olan tahsisatın beş maaşa çıkarıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına muvazi ola
cak emekli, dul ve yetim maaşı alanlarla vata
ni hizmet tertibinden maaş alanlara yılda iki 
maaş nispetinde tahsisat verilmesi maksadiyle 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

1. Lâyihanın birinci maddesinde vatani 
hizmet karşılığı maaş alanlarla, emekli, dul ve 
yetim maa§ı bağlanmış olanlara (âdi, vazife ve 
harb malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar dâhil) 
T)u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almış 

pldukları zamlı aylıkları tutarında îfcî maaa, 
ndsp etinde tahsisat verileceği ve bu tahsilatla
rın borç için haciz edilemiyeceğini, 

2. ikinci maddesi, emekli, dul ve yetim ma
aşı alanlardan kurumlarda memur ve hizmetli 
olarak çalışanların bu kanundan nasıl istifade 
edeceklerini, 

3. Üçüncü maddesi bu tahsisatların ilgili 
emekli sandıklarından veya kurumlardan veri
leceğini ifade etmekte ve mütaakıp maddeler 
de icra ve meriyet maddeleri olarak görülmek
tedir. 

Lâyiha üzerinde cereyan eden müzakereler
den sonra bugünkü hayat konjonktürü karşı
sında çok dar bir geçim seviyesinde bulunan 
emeklilerle, dul ve yetimleri biraz ferahlattır
mak, hayat şartlarını biraz tehvine medar ol
mak gayesiyle hazırlanan kanun lâyihasının bi
rinci maddesi encümenimizce aynen, ikinci mad
desi şeklen değiştirilmek suretiyle ve diğer 
maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis R. V. M. M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bakay M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurta§ 
Aydın 

Z. TJray 
Çankırı 

T. Uygur 
Çorum 

Y. Gürsel 

Afyo 
M. 

Diyarbakır 
H. Turgut 

n Karahisar 
Â. Ülgen 

Balıkesir 
8. Yırcalt 

Çoruh 
Y. Gümüğel 

Erzurum 
$. Erker 
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Eskişehir 
A. Potuoğlv 

îçel 
/. Gürgen 

îzmir 
B. Üe 
Konya 

M. Bağrıaçtk 
Muğla 

.V. Poyraaoğfa 

&azianteb OiresuB 
E, Cmmi H. Erkmm 

îzmir 
Â. Aker 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Konya 
R. Birand 

Muğlft 
,4. Rarıoğhı 

Niğde 
<â< AT. Kadtoğlv 

Bize 
H. Agun 

Siird 
8. Erden 
Trabzon 
î. Sanır 

©rdü 
R. Aksop 
Seyhan 
8. Ban 
Tokad 

Ö. Sunar 
Yozgad 
D. Akbel 

Zonguldak 
8. Durak 

Ordu 
»5. îsbaka* 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Trabzon 
8. F. Kalay cıoğlu 

Zonguldak 
8. Ataman 

HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Vatani hizmet karşıhğı maa§ alanlarla emekli, 
dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara tahsisat 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vatani hizmet karşılığı maaş 
alanlarla emekli, dul ve yetim maaşı bağlanmış 
olanlara (âdi, vazife ve harb malûllüğü maaşı 
bağlanmış olanlar dâhil) îcra Vekilleri Heyetin
ce tâyin edilecek tarihlerde ödenmek üzere yılda 
üri maaş nispetinde tahsisat ödenir, 

Bu tahsisat borç için haczedilemez. 

MADDE 2. — 6211 sayılı Kanunun birinci 
ve beşinci maddelerinde yazılı daire ve kurum
larda memur ve hizmetli olarak istihdam edilen 
emekli, dul ve yetimler birinci madde hükmün
den istifade edemezler. 

Vatani hizmet tertibinden maaş alanlardan 
aynı zamanda emekli maaşı da almakta olanların 
tahsisatları, miktarı yüksek olan maaş üzerinden 
ödenir. 

MADDE 3. — Birinci maddeye götfe tediye 
edilecek tahsisat, asıl aylıkların ödendiği kurum
lar veya emekli sandıkları tarafından karşılanır. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 
den muteberdir. 

I I I . 1956 tarihin-

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . X I . 1955 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı ve 
Millî Müd. V. V. 

F< Köprülü 

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TADÎLİ 

Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla emekli, 
dul ve yetim maaşı bağlanmış olanlara tahsisat 

verilmesi hakkında kanun lâyihast 

MADDE 1. — Hükümetin I nci maddesi ay» 
nen kabul eldimiştir. 

MADDE 2. —. 6211 sayılı Kanunun birinci 
ve beşinci maddelerinde yazılı daire ve kurum
larda memur veya hizmetli olarak istihdam edi
len emekli, dul ve yetimler birinci madde hük
münden istiafde edemezler. 

Vatani hizmet tertibinden maaş alanlardan 
aynı zamanda emekli maaşı da almakta olanla
rın tahsisatları, miktarı yüksek olan maaş üze
rinden ödenir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. B, E. 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F.R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Mülî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C, Yardıma 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M, Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
F. Ulaş 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç.. Mv. Vekili 

Dr. B. üz 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

8, Ağaoğlu 
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