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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Maden kömürü havzasında işletme idare
lerine lüzumlu arazinin tesbiti ile 17 Kanunu
sani 1326 tarihli ve 289 sayılı Tezkerei Sâmiye 
hükümlerinin ilgası hakkındaki kanun lâyi
hası ile, Zonguldak kömür havzasında tapu
suz olarak tasarruf edilen gayrimenkullerin 
tesciline dair kanun teklifini müzakere etmek 
üzere bir Muvakkat Encümen teşkili kabul 
olundu. 

Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun, 6478 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin Ruz-
nameye alınmasına dair takriri kabul edildi. 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvele 6813 sayılı 
Kanuna istinaden kaydedilmiş olan munzam 
tahsisatın kabulü hakkındaki kanun kabul 
olundu 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, îstanbuî 
Belediye Meclisinin 20 . III . 1958 tarihinde 
yaptığı olağanüstü toplantının usul ve kanu
na uygun olup olmadığına dair sualine Dahi
liye Vekili Namık Gedik, 

Ankara Mebusu İbrahim îmirzalıoğlu'nun, 
Kımıl adlı haşere ile mücadele hususunda ne 
gibi tedbir alındığına dair sualine Ziraat Ve
kili Nedim ökmen, 

Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Lozan Mey
danından Kızılay semtine kadar olan Atatürk 
Bulvarının kaç defa sökülüp yapıldığına dair 
sualine îmar ve iskân Vekili Medeni Berk ce
vap verdiler. 

Adana Mebusu Muslihittin Yılmaz Mete, 
müzakere esnasında Riyasetin birinci _ ihtarına 

Tahrirî sualler 
1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars'ın 

Kağızman kazasında Hükümet konağı inşa
sının düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî 
sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/418) 

2. — Malatya Mebusu Mettımet Kartal'ın, 
Hatay'ın Hassa kazasında Ergüneg ailesinin 
istimlâk edilen arazileri dolayısiyle zararlarının 
tazmini hususunda ne düşünüldüğüne dair tah
rirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/419) 

rağmen söz kesmek suretiyle sükûneti ihlâle 
devam ettiğinden kendisine Riyasetçe iki ih
tar cezası verildi. 

Maraş Mebusu Emin SoysaPm, Yenimahal
le'de oturan bir vatandaşın gaz ve et almak için 
beklemek yüzünden öldüğünün doğru olup 
olmadığına dair sualine Ticaret Vekili Hayret
tin Erkmen cevap verdi. 

Maraş Mebusu Emin Soysal, söz kesmek su
retiyle sükûneti ihlâl ettiğinden kendisine Ri
yasetçe iki ihtar cezası verildi. 

Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, Şarkışla'nın 
Sağır köyü arazisinden geçmekte olan Acısu 
üzerindeki bendin tekrar ihyası hususunun dü
şünülüp düşünülmediğine, 

Elâzığ Mebusu Hürrem Müftügil'in, Hazer 
Hidro - Elektrik Santralinin hangi tarihte nok
sansız olarak hizmete gireceğine dair suallerine 
Nafıa Vekili Tevfik îleri ayrı ayrı cevap ver
di. 

Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, Tokad'm 
Reşadiye kazası Gazipaşa İlkokulu Başöğret
meninin Artova kazasına nakledilmesi sebebine 
dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı ce
vap verdi. 

16 . II . 1959 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Erozan thsan Gülen 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

3. — Adana Mebusu Hamdi öner'in, Ziraat 
Bankasının Turizm Bankasına açtığı krediye 
dair tahrirî sual takriri, Ziraat Vekâletine gön
derilmiştir. (7/420) 

4. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünce 
Maden Hurdacılğı T. A. Şirketine 23 . V . 1956 
tarifinden _ 1 . I . 1959 tarihine kadar kaç ton 
metal, prinç, bakır ve çelik talaş satıldığına 
dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gönderil
miştir. (7/421) 

Sualler 
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2. - HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Avrupa Ekonomik iş Birliği Sözleş

mesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle
şik Devletleri arasında Ekonomik iş Birliği 
Anlaşması, Birleşmiş Milletler Andlaşması, Av
rupa Konseyi Statüsü ve Hükümetimiz tara
fından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, 
andlaşma ve sözleşmelerin icaplarından olarak 
ilgili hükümet ve teşekküller veya bunlar namı
na Hareket edecek müesseseler ile kredi, yar
dım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin 
salahiyetli kılınması hakkında kanun lâyihası 
(1/327) (Hariciye, Ticaret ve Bütçe encümen
lerine) 

2. — 13 Aralık 1957 tarihinde Cenevre'de 
akdedilen «yol işaretlerine mütedair Avrupa 
Anlaşması» nın tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (1/328) (Hariciye, Dahiliye ve Nafıa en
cümenlerine) 

3. — Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklen
mesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Ka
nun hükmünün iki yıl daha uzatılması (hak
kında kanun lâyihası (1/329) (Adliye Encü
menine) 

4. — Muayyen maksatlarla bağış yoliyle 
gelecek eşyanın ithal Vergi ve Kesimlerinden 
ve Belediye Hissesinden muafen ithali hakkın
da kanun lâyihası (1/330) (Maliye, Gümrük ve 
inhisarlar, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Afganistan Krallığı Hükümeti arasındaki Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
lâyihası (1/331) (Hariciye ve Münakalât en
cümenlerine) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da münakit 20 Ocak 1958 tarihli Anlaşmaya ek 
25 Haziran 1958 tarihli Zirai mahsul fazla
lıkları Anlaşmasının tasdiki (hakkında kanun 
lâyihası (1/332) (Hariciye ve Ticaret encümen
lerine) 

Teklif 
7. — Antalya Mebusu Kenan Akmanlar'ın, 

Askerî memurların subaylığa nakilleri hakkın
daki 6801 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ta

diline dair kanun teklifi (2/294) (Millî Mü-
faa ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 

8. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/258) (Ruznameye) 

9. — Ankara Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/259) (Ruznameye) 

10. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/260) (Ruznameye) 

11. — Devlet Hava Meydenları işletme 
Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/261) 
(Ruznameye) 

12. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/262) (Ruznameye) 

13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/263) (Ruz
nameye) 

14. — Ege Üniversitesi 1959 malî yılı Büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/264) (Ruznameye) 

15. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/265) (Ruzna-
nameye) 

16. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/266) (Ruznameye) 

17. — istanbul Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/267) (Ruznameye) 

18. — istanbul Teknik Üniversitesi 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/268) (Ruznameye) 

19. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/269) (Ruznameye) 

20. — Orman Umum Müdürlüğü 1959 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/270) (Ruznameye) 

21. — Petrol Dairesi 1959 malî yılı Bütçe 
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kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/271) (Ruznameye) 

22. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 ma
lî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/272) (Ruznameye) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
RElS — Ekseriyetimiz var, inikadı açıyo

rum. 
Riyaset Divanının mâruzâtı var, arz ediyo

rum : 
Muhtelif inikatlarda muamelesinin bir an ev

vel intacı talebolunan Meclis Tahkikatı talep
leri hakkında Riyaset Divanı karara varmış ve 
mezkûr takrirlerin bütçe müzakerelerinin inta
cını mütaakıp ruznameye alınmalarına karar 
vermiştir. 

1959 bütçe lâyihası ve encümen raporunun 
sayın mebuslara tevziine başlanmış olmakla 
bütçe müzakerelerine 20 Şubat 1959 Cuma günü 
başlanması hususunun yüksek reylerinize arzı 
karan alınmıştır. 

Buyurun Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım ; Reisin tebliği üzerine anlıyoruz ki, 
bütçe müzakerelerinin heyeti umumiyesi 20 Şu
bat 1959 da başlıyarak, dokuz gün içerisinde bi
tirilmek istenmektedir. (Soldan; ne olacak, ses
leri) Müsaade buyurun da arz edeyim. 

REÎS — Hatibe müdahale etmeyin, sözlerini 
karşılamayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 24 . XII . 1947 
günü Büyük Millet Meclisinde Riyaset tarafın
dan, bütçe müzakereleri falan gün yapılacaktır 
dendiği zaman bir mebus bu hususdaki görüş-

. 1959 O : 1 
23. — Bursa Mebusu Necdet Azak'm, 3008 

sayılı îş Kanununun 47 nci maddesinin tadiline 
ve bu kanuna üç madde eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Çalışma Encümeni mazbatası 
(2/265) (Ruznameye) 

* • ! 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 
KÂTİPLER : Kemal özer (Kütahya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

3. — Yoklama 

j lermi arz etmişti. Bendeniz de bu teamüle daya-
! narak arz edeceğim. 
İ Muhterem arkadaşlar, 1950 yılında bütçe 
ı müzakereleri 13 Şubatta başlamıştı. 1947 tari-
I hinde müzakere başladığı zaman buna arka-
; daşlar itiraz etmişlerdi, zamanın az olduğunu 
j söylemişlerdi. **. 
J 1950 deki şartlarla bugünkü şartları yanya-

na getirecek olursak müzakere müddetinin az
lığı anlaşılacaktır. Bunun için bütçe müzake-

; relerine 18 Şubatta başlanması hususunu temin 
i etmek üzere Riyasete bir takrir vermiş bulunu-
! yorum. Bunun gerekçesini arz etmek istiyorum. 
I 24 . XII . 1947 günü bütçe müzakereleri baş-
i ladığı zaman o tarihde İçtüzüğün 127 nci mad

desindeki hükme göre mebusların değişiklik 
talepleri haklarının ortadan kaldırılması ve di-

i ğer taraftan müddetin azlığı ileri sürülmüştü. 
| Bu temenni ve tenkidleri nazara alan Cumhu-
1 riyet Halk Partisi iktidarı iyiye ve demokratik 
j nizama gitmeyi şiar edindiği içindir ki, 1950 

bütçe müzakereleri 13 Şubatta başlamıştı. Ve 
mebusların bütçe üzerindeki tenkidleri için ge
niş bir zaman bırakılmış idi. O zaman Meclisteki 
mebus sayısı 465 idi. Bugün Mecliste 610 me
bus bulunmaktadır. Aradaki fark 145 dir. 465 
mebusa bütçeyi tenkid ve görüşlerini bildirme
leri için 16 gün verildiği halde bugün 610 me
busa 9 gün kâfi görülmektedir. 

O zaman 17 Vekâlet vardı, şimdi 22 vekâ
letin bütçesi Yüksek Heyetin huzurundan geçe
cektir. Buna ilâveten Et ve Balık Kurumu. 
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Petrol Dairesi v. s. gibi birçok kurum ve şir
ketler de mevcut bulunmaktadır. Diğer taraf
tan 1950 yılında (A/l) işaretli cetvelde bütçe 
1,6 milyar idi. 1959 da ise, (A/l) ve (A/2) cet
velleri birlikte 6 milyar liranın üstüne çıkmış
tır. Bir taraftan tetkik edenlerin çokluğu di
ğer taraftan tetkik mevzuunun ağırlığı ve ge
nişliği kısa bir zamanda bütçenin görüşülüp 
bitmesine imkân vermemektedir. 1950 yılında 
C. H. P. nin ulaştığı zihniyet, tesirli bir mura
kabeye imkân vermekte idi. Bugün müzakere 
müddeti 9 güne indirilmek isteniyor. O zaman 
bütçe müzakerelerinde zaman tahdidi yoktu. 
Meclis Tahkikatı müessesesi işliyebiliyordu. 

REÎS — Sırrı Bey müzakerelerin kaç gün ol
ması hususundaki fikirlerinizi söyleyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim; 
diyorum ki, o zaman murakabeyi temin eden 
bütün müesseselerin mevcudiyetine rağmen büt
çe müzakereleri için yine geniş bir zaman ve im
kân tanınıyordu. Şimdi tesirli murakabe organ
larının işlememesine rağmen daha az bir müd
detin bırakılması doğru değildir. İşte bütün 
bunları izah edeceğim Reis Bey. O zamanlar gen
soru müessesesi işlerdi.. 

RE IS — Sırrı Bey; mevzuu gensoruya in
tikal ettirmeyin. Güzel, güzel konuşmaya baş
ladınız. Lütfen mevzuun dışına çıkmayın. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Zülfüyâre do
kundu galiba. 

REÎS — Bu sözü kimin söylediğini görme
dim. Ama söyleyen arkadaşa teessüf ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mümkün ol
duğu kadar mevzu dışına çıkmamaya çalışıyo
rum. 

REÎS — Mümkün olduğu kadar değil. Mev
zu dışına hiç çıkmayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Murakabe
ye imkân verecek bir zaman olabilmesi için do-

. 1959 O : İ 
kuz gün yetmiyecektir. Bütçede Grup sözcüle
rine onar dakika ile geçen yıl tahdidedilmiş 
bulunmakta idi. (Soldan, «Sözcülere tahdit yok
tur» sesleri) Bütçenin heyeti umumiyesi ayrı
dır, vekâlet bütçelerinde tahdit yapılmıştır. 
Memleket meselelerini hâkimiyetin asıl sahibi 
olan milletin gözü önünde burada konuşacağız. 

REÎS — Sırrı Bey, rica ederim, karşılama
yın hitapları. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Memleket 
meselelerini geniş bir zaman içinde görüşebil
mek ümidiyle iki günlük bir müddeti kazan
mak zımnında bir takrir takdim etmiş bulunu
yorum, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Bütçe müzakerelerinin ayın 18 inde 
başlaması için arkadaşımızın bir takriri var. 
Yalnız, bir noktayı tavzih etmek isterim. Riya
set Divanı bu noktayı düşünmüştür. Ancak, 
Dahilî Nizamnamenin 127 nci maddesine göre 
tadilname verilebilmek için 7 günlük bir müd
det vardır. Lâyihanın tevziatı Cumartesi gü
nü başlamış olduğu için bizzarur Riyaset Di
vanı ayın 20 sini kabul etmiştir. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

önergeyi okutuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen bütçe 

müzakerelerinin 18 . II . 1959 günü başlama
sını arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

REÎS — Bütçe müzakerelerine bu ayın 18 
inde başlanması hususundaki okunan öner
geyi reylerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Bütçe müazkerelerinin ayın 20 nci günü baş
lamasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. —• Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'ın, 
Gayrimenkul kiralan hakkındaki 6570 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tek
lifi ile gayrimenkul kiralarına mütaallik di
ğer tekliflerin kurulacak muvakkat encümende 
görüşülmesine dair takriri. (2/238, 2/288, 2/289, 
4/99) 

REÎS — Takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sa

yılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine daiı 
takdim eylediğim teklifi kanuni 10 . XII . 1958 
tarihinde îçtüzük hükümlerine göre Ticaret, 
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Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine hava
le Duyurulmuştu. Aynı mevzuda birkaç tek
lifi muhterem mebus arkadaşlarım, (ezcümle ; 
Giresun Mebusu Sayın Doğan Köymen)de ge
çen hafta zarfında Yüksek Meclise vermiş bu
lunmaktadır. 

Teklifimi yaptığım tarihten bu yana iki 
aydan fazla bir zaman geçtiği halde ilk önce 
tetkikatı yapacak olan Ticaret Encümenince 
bâzı zaruri sebeplere binaen Ruznameye almak 
dahi mümkün olmamıştır. ! 

Tetkikata bu encümende daha ne zaman j 
başlanacağı malûm olmamakla beraber burada : 
ikmal edilip diğer üç encümende de geçirdik- ' 
ten sonra Umumi Heyete gelinebilmesinin se- ! 
nelere ve belki de bir teşriî devresine mute- i 
vakkıf olacağını tahmin etmemek güç bir hu
sus olmasa gerektir. Halbuki, kiracı ve kira- j 
layanlar arasındaki münasebatta hele son : 
günlerde husule gelen huzursuzluklar bilhassa 
büyük şehirlerimizde gayrikabili tahammül i 
bir hal almış ve Yüksek Meclisin bu huzur- i 
suzluğa bir an evvel el koymasını kaçınılmaz I 
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bir hakikat olarak ortaya koymuş bulunmak
tadır. 

Binaenaleyh gerek şu mâruz sebebe ve ge
rekse 6570 sayılı Kanunun aslında muvakkat 
bir encümende tetkik ve tedvin Duyurulduğu 
hususu da nazara alınarak bu bapta Ticaret 
ve Dahiliye encümenlerine havale buyurulan 
bütün tadil tekliflerinin (Ticaret, Dahiliye, 
Adliye ve Bütçe) encümenlerinden seçilecek 
beşer azadan müteşekkil Muvakkat bir Encü
mene havale buyrularak görüşülmesini arz ve 
teklif eylerim. 

16 . n . 1959 
Yozgad Mebusu 

Mahtmut Ataman 

REÎS — Efendim, takriri dinlediniz. Tekli
fin, Ticaret, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encü
menlerinden seçilecek 5 er azadan mürekkep 
Muvakkat Encümende görüşülmesi istenmek
tedir. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Umumi hayata müessir âfetler dola

yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu Fer-
han Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâyetin
de sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan za
rarların giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Ço-
puroğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde 
sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan za
rarların telâfisi hakkında kanun teklifleri ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/213, 2/185, 
2/192) 

REÎS — Encümene giden madde henüz gel
mediğinden Ruznamenin diğer maddesinin müza
keresine geçiyoruz. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1955 bütçe 
yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı Mu
hasebat Encümeni mazbatası (3/38, 1/63) 

REÎS — Kanun lâyihasının heyeti umumi-

yesi üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 
Söz encümenindir efendim. Buyurun.. 

Geçen İnikatta söz alanlardan Ferid Me
len ve Sırrı Atalay arkadaşımız var. 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ REİSİ 
ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Geçen İnikatta 
müzakeresine başladığımız Devlet Üretme Çift
likleri 1955 ve 1956 senesi hesabı katileri üze
rinde üç arkadaşımız konuşmuşlardı. Bun
lardan Asım Eren arkadaşımız mazbatadaki 
bâzı matbaa hatalarına temas ettiler. Biz de 
kendisine aynen iştirak ediyoruz. Matbaa, pro
vasını Divanı Muhasebata göndermediği için 
maalesef üç dört rakam hatası vukubulmuş-
tur. Bunu aynen tashih ediyoruz. 

Diğer konuaşn Sırrı Atalay ve Emin Soy
sal arkadaşlarımıza gelince, bunlar doğrudan 
doğruya döner sermayeye aidolan kısımları 
tenkid etmişlerdir. Halbuki huzurunuza ge
tirmiş olduğumuz mazbata 1955 - 1956 sene
leri katma bütçeli hesabı katilerine aittir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilât ve vazifelerine ait 5433 nu-
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maralı Kanunun 15 nci maddesi gereğince dö- I 
ner sermaye hesapları encümenimizi alâkadar 
etmez. Bu doğrudan doğruya Murakabe He
yeti kanaliyle alâkalı vekâletin bütçesine rap-
ten Büyük Millet Meclisine gelir, onun konuş
ma sırası ancak o zamandır. Alâkalı vekâlet 
bu hususta kendilerine cevaplarını üildirir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Ferit Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Komisyon 

sözcüsü, döner sermayenin murakabesi Yüksek 
Murakabe Heyetine aittir, encümenimize gel
mez, bu sebeple bizim döner sermaye üzerinde I 
durmamız ve buna dair meseleleri de burada 
konuşmamız doğru olmaz kanaatini ileri sür
düler. Doğrudur, döner sermayenin muraka
besi hususi bir hükümle Yüksek Murakabe 
Heyetine bırakılmıştır. Ancak döner sermaye
den her yıl elde edilen hasılat mülhak bütçe
nin varidat kalemlerinden birini teşkil ettiği 
için burada katma bütçeye ait hesabı katiyi 
tetkik ederken döner sermaye mevzuu üzerin
de Yüksek Meclisin durması mümkün ve hattâ 
vazifesidir, kanaatindeyim. Döner sermaye he
sabı İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi He
yetinden geçebilir, umumi heyette döner ser- I 
maye dolayısiyle ilgililer, ibra edilmiş olabilir. 
Ancak burada bir siyasi tasarruf da mevzuuba-
histir, vekilin tasarrufu bahis mevzuudur, veki
lin bu döner sermayeli müesseseler üzerinde I 
kontrol ile mükelleftir ve vazifelidir. Binaena
leyh bu vazifeyi ifa edip etmemek, yönünden I 
siyasi vazifesi bakımından bu döner sermayesi- I 
ni katma bütçe hesabının tetkiki münasebetiy
le ele alabiliriz. I 

Arkadaşlarımız bu mevzuda bâzı meseleleri 
ileri sürdüler. Bu mesele Bütçe Encümeni mü
zakereleri dolayısiyle Bütçe Encümeninde de 
tezekkür edilmişti. Halen tetkik ettiğimiz 1955 
yılma ait rapordur. Şimdi arkadaşlarım, döner 
sermaye bilhassa Üretme Çiftlikleri için verilen 
döner sermayenin, kanununa göre, tohum üre- I 
tilmesi işinde kullanılması lâzımdır. Zaten bu 
müessesenin kuruluş sebebi tohum üretmek, ıs- I 
lah etmektir. Binaenaleyh verilen döner serma
yenin ancak ve ancak bu hizmette kullanılması 
lâzımdır. Yine mevcut hükümlere göre, döner 
sermayeden, faraza gayrimenkul satınalmamaz. 

Döner sermaye gayrimenkule tahsis yapıla- I 
maz. Bu müessesenin gayrimenkul satınalınası | 
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icabettiği takdirde yahut sabit bir değer vü
cuda getirilmesi lâzımgeldiği takdirde, bu tah
sisatı katma bütçe ile Yüksek Meclis verir. 
Binaenaleyh, bu idare kendisine tahsis edilen, 
münhasıran işletme sermayesi olarak kullanıl
ması lâzımgelen para ile sabit bir değer yapa
maz. Yaparsa, Meclisin verdiği yetkinin dışına 
çıkmış olur. 

Ve yine bu döner sermayeden vekâlet erkâ
nına, Umum Müdürlük mensuplarına ek vazi
fe veremez. Halbuki arkadaşlar, arkadaşları
mızın ortaya attığı misallere göre, ek vazife 
verilmiş; bundan da Yüksek Murakabe Heyeti 
raporlarında şikâyet ediyor. Diyor ki; «Döner 
sermayeden umum müdürlük ve vekâlet men
suplarının birçoklarına ek vazifeler verilmiş
tir. Ve yine bu paradan harcırahlar verilmiş
tir.» Bunlar tamamen memnu olan şeylerdir. 
Yine bu döner sermayeden faraza mektep in
şaatına veya hayır kurumlarına yardımların 
yapılmaması vardır. Halbuki arkadaşlarımızın 
verdiği misallere göre bizzat bu döner serma
yeden geniş nispette umum müdürlük mensup
larına ek vazife verilmiş ve bâzı kurumlara 
teberrular yapılmıştır. Döner sermayeden bu 
şekilde teberrular yapılırsa ve bu paralnr bu 
suretle tahsis edildiği iş dışında kullanılırsa bu 
takdirde bizim münhasıran ve münhasıran to
hum üretme için, tohum ıslahı için verdiğimiz 
para yerinde kullanılmamış ve hizmet de yapıl
mamış olur. 

Nitekim, daha birkaç gün evvel bir mecmu
ada bir profesörün yazdığına göre 360 bin ton-
muş bizim senede üretmeye mecbur olduğumuz 
tohum ihtiyacı, 1955 yılında Üretme Çiftlikle
rimiz bunun ancak 90 bin tonunu verebilmiş, 
bu miktar 1956 da 65 bin ve 1957 de de 21 bin 
tona inmiş. Bu üretme çiftliklerimiz ancak 20 
bin ton kadar da tohum ıslah edebilmişler. El
bette böyle olur. Üretme çiftliklerinin döner 
sermaye olarak verdiğimiz para şurada, bura
da kullanılırsa netice böyle olur. 

Muhterem arkadaşlar, biz mektep yaptır
mak için Maarif Vekâletim kurmuşuz. Bu Üret
me çiftliklerinin döner sermayesinin mektep 
yaptırma ile bir alâkası olmamalıdır. Cami yap
tırmak için evkafa ayrı bir tahsisat veriyoruz. 
Cami yaptırmak için ayrı bir tahsisat vermişiz 
ve idaresini Evkafa bırakmışız. Üretme çiftlik
leri için verdiğimiz bu paralar, köylüye faydalı 
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olmak için ayırdığımız bu paralar, tahsis yerleri 
haricinde kullanılıyor. Evkafı ziraat işlerine, 
ziraati de Maarif işlerine memur ederseniz mem
leket iktisadiyatı işte böyle olur ve nitekim de 
olmuştur. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar ; Divanı Muhasebat Encümeni Reisi, !Şev-
ki Hasırcı'nın noktai nazarına iştirak etmeye 
imkân yoktur. Arkadaşımız takdir buyurur
lar ki, bir idarenin muvaffakiyet ve başarısı
nın temini için döner sermaye ile katma bütçe
nin tamamen birbirinden ayrılmasına imkân 
yoktur. Bu sebeple 1955 yılı hesabı katileri 
üzerinde görüşürken, çiftliklerin işletilmesine 
hâkim olan zihniyeti ve tutumu tahlil etmek 
icabeder. Arkadaşlarımız hatırlarlar ki, geçen 
celsede meseleyi ele almıştık, iHâfızaları taze
lemek için bir noktaya işaret etmek isterim. 
üretme çiftliklerinde hâkim olan zihniyet ta
sarruftan sureti katiyede uzak bulunmaktadır. 
Hele siyasi ve partizan zihniyetin girdiği çift
liklerde işin nasıl vahamet arz ettiğini arz et
miştim. Üretme çiftliklerinden misal vermiş
tim. Ve buğdayın kilosunun orada 300 kuruşa 
mal olduğunu söylemiştim. Birçok arkadaşlar 
itiraz etmişlerdi. Şimdi birer birer kendilerine 
Murakabe Heyeti raporunun 83 ncü sayfasında
ki cetveli okuyacağım. 

«Balâ 21, Çiçekdağ 23, İğdır 3 lira 3 kuruş. 
Buğdayın kilosu İğdır Devlet Üretme Çiftliğin
de millete ve Devlete 303 kuruşa mal olmakta
dır. Bu, teknik sebeplerden ileri gelmemekte
dir, toprak sebebinden de ileri gelmemektedir. 
İşte size okudum. Bunun sebebi başkadır 
ve ortadadır. Siyasi sebeplerden bu siyasi se
bepler millete pahalıya mal oluyor. 

«Düşük maliyetler 21 - 25 kuruş. Polatlı 'da 
22 - 44, Konallar ve Malya çiftliklerinde uy
gun seviyede görülmektedir. İğdır 'da 109 lira 
98 kuruş, Alparslan'da 77 lira 9 kuruş. Tabiî 
bu maliyetler normal değildir. Bu iki çiftliğin 
teknik sebeplerle izahı mümkün olmıyan aşırı 
maliyetlerinde Umum Müdürün dikkatini çe
keriz.» Bu hakikati ifade ediyor. 

Umum Müdürün dikkati 1957 de çekilmiş, 
1956 bütçesi görüşülürken 23 . I I , 1956 da İğ
dır 'daki çiftlik hakkında şu mâruzâtta bulun
muştum : «Bu çiftliklerde 150 - 160 liraya ko
yun mubayaa edilmektedir, bu tarihlerde ko-
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yunun tanesi İğdır 'da 110 liraya satılmaktadır. 
Fakat çitlik müdürü tarafından 150 liraya ka
dar mubayaa edilmiştir. Mahalline müfettiş gön
derilmiş ve fakat iş bir türlü tahkikat mevzuu 
edilmemiştir, himaye görmüştür, bunun elbette 
bir sebebi vardır, müdürün Halk Partili olma
sına imkân yoktur. İsraf vardır. İsrafın tâ ken
disidir. 

Muhterem arkadaşlar, politika en kolay ve 
fakat ayni zamanda en zor bir meslektir. Tah
minen sekiz sene evvel burada Şubat ayının 
21 nde Muhterem Nedim ökmen'i dinlemiştik. 
Bakınız o zaman ne söylemişti; «Bunun en en-
terasan tarafı fabrikanın 140 bin liraya yapıl
mış olmasıdır, bu, zannederim Adapazarı fab
rikası içindi. 140 bin liraya yapılmış fakat fabrika 
bir gün dahi çalışmamıştır, çünkü zamanın ileri 
gelenlerinden biri bastonu ile işaret ederek fab
rika şuraya yapılacaktır dediği için jeolojik tet-
kikatı yapılmamıştır.» 

Şimdi soruyorum, isterlerse raporu okuya
yım. İğdır Üretme çiftliği 1958 senesine kadar 
500 bin lira yola verilmiş, murakabe raporunda 
tesbit edilmiştir ki, yapılan bu yolda 500 bin 
lira sokağa atılmıştır. Heder olmuş ve heba 
olmuştur. Yapılan bu yolda hiçbir tedbir alın
mamış, hiçbir tetkikat yapılmamıştır. 500 bin 
lira bu suretle sokağa atılmıştır. Bakın vekil 
diyecek ki ; bu, belki bir israftır, değildir. Vere
ceğim ölçüsünü. Sayın vekil Kızılcahamam'da 
yapılan orman binasını o tarihte Kızılcahamam'
da yapılan hükümet konağiyle mukayese ede
rek birisi diyor 610 bin liraya yapılmıştır di 
geri 420 bin liraya yapılmıştır. Aradaki bu 
farkı vekil elinde suiistimal olduğuna dair hiç
bir delil olmadan suiistimaldir şeklinde konuş
muştu. Bakın işte «suiistimal neticesini teza
hür ettirmek için aynı sene içinde Kızılcaham'-
cla 72 odalı hükümet konağı binası yapılıyor, 
buraya sarf edilen para 610 bindir. Orman sa
rayı yapılıyor, sarf edilen para 420 bindir. Bu 
suiistimalin en bariz delilidir. Şimdi hiçbir mu
kayese imkânı vermiyecekleri 500 bin lirayı 
israf mı etmişiz yoksa suiistimal mi etmişiz diye 
soracağım. 500 000 liranın israf diyelim, israf 
hakkında ne yaptınız, hangi suçlu hakkında 
tahkikat yaptınız? 

NECMETTİN ÖNDER (Nevşehir) — O, 
Çamkoru'dur. 
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SIRRI ATALAY (Dvamla) — Sayın Nec

mettin Bey, bizim zamanımızda yapılanlar hiç, 
olmazsa bir işe yarıyor. Ama 500 000 liraya 
yapılan yollar bir gün bile işe yaramamıştır. Bu 
hususta benim kadar sizin de vicdanınız sızla-
malıdır. Bunun hesabını niçin sormuyorsunuz? 
(Soldan: Gürültüler, biz hesap vermeye her za
man hazırız sesleri) 

REİS — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmı-
yalım; sükûnetle müzakereleri takibedelim. De
vam edin Sırrı Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ferid Melen 
arkadaşım çok güzel ifade ettiler; 1957 seçimle
rinde bizim karşımıza aday olarak çıkabilirdi. 
Keski çıksaydı. Endişe duymuyorum.. Bu İğdır 
çiftliği yolu hiçbir işe yaramamıştır. Bunu di
ğer çiftliklerle mukayese etsinler, düşünsünler, 
aradaki farkı düşünsünler. Arkadaşlar; o çiftlik 
müdürü aynı zamanda bin lira üzerinden ayrıca 
ek ödenek almaktadır. Bu, bir tutumun, bir zih
niyetin ifadesidir. 

Müfettişler gidiyorlar, rapor veriyorlar; üze
rinde ehemmiyetle durulacak mevzular gösteri
yorlar. Vekil Bey niçin bunları tetkik etmiyor? 
Partizan bir zihniyet takibetmezlerse, 21 Şu
bat 1951 zihniyeti.. Bütün bunların muhakeme 
edilmesi lâzımdır. 

Sonra arkadaşım diyor ki, sizin zamanınız
da yapılmıştır. 

REÎS — Rica ederim kendi mütalâanızı söy
leyin. Başka mütalâalara cevap vermeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Maraş Mil
letvekili Nedim ökmen arkadaşımızı kader bu
gün : Suiistimallerini iddia ettiği müesseselerin 
bağlı olduğu vekâletin başına getirmiştir. Niçin 
tahkik ve tetkik edip suiistimalleri göstermedi
ler? Gösterselerdi ya.. Murakabenin bu şekilde 
yapılması lâzımgelirdi. Ama bugün en aşağı 500 
bin lira ortada duruyor. Muhterem Ziraat Ve
kili milletvekili iken diyordu ki, «Orman İdare
sinin eline geçen 36 milyon lira ile 400 mektep 
yaptırılabilirdi.» İğdır'ın 100 köyünün 20 tane
sinde bile mektep yoktur. Bu 500 bin lira ile 
orada en aşağı 40 mektep yaptırılabilirdi. Mu
halefette iken tenkid etmek kadar iktidarda 
vazifelerimizi yapmaya mecbur olduğumuzu 
bilmemiz lâzımdır. (Sağdan, bravo sesleri) 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
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1 anteb) — Muhterem arkadaşlarım; Devlet Üret

me çiftliklerinin 1955 - 1956 bütçe yılı hesabı 
katisine ait kanun lâyihası üzerinde geçen celse 
konuşan arkadaşlarımızın mütalâalarını zabıt
tan okudum. 

Bu, Şevki Hasırcı arkadaşımızın dediği gibi, 
mütedavil sermaye ile alâkası olmıyan bir mev
zudur. Ferid Melen arkadaşımız izah ettiler. 
Mütedavil sermaye, mülhak bütçe varidatı bura
ya girer. Bu bir telâkki meselesidir, öyle de ola
bilir veya böyle de olur. 

Sırrı Atalay arkadaşımız iki zihniyetten bah
settiler. Müsterih olsunlar ki, 1948 de Maliye 
Başmüftetişi olarak Orman İdaresini teftiş eder
ken zihniyetim ne idiyse bugün de odur. Raporu 
iyi tetkik etmiş olsalardı, orada bir paragraf 
vardır, göreceklerdi. Bu fıkra diyor ki : Bugün
kü mevzuat muvacehesinde bütün bu işleri ya
panlar' hakkında günah işlemişlerdir demekten 
başka elimizden bir şey gelmiyor. Soruyorum, 
günahkârlar kim? Cevap veriyorum,günahkâr
ları Orman Umum Müdürlüğü çerçevesinde ara
mak günah olur. Binaenaleyh günahkârı daha 
yüksek kademelerde aramak lâzımdır. Bugün 
de aynı kanaatteyim. Misal olarak Çamkoru'-
daki binayı gösterdiler. O zaman öyle bir muka
yeseyi yapmak mecburiyetindeydik. Bugün de 
aynı iddiayı yapabiliriz. 610 bin liraya mal ol
muş, malûm bina, bugünkü rayiçle 200 bin lira
ya mal edilebilir. 

İğdır'daki 300 kuruşluk maliyete gelince : 
Dalaman Çiftliği 1938 de kurulmuştur. Ancak 
1952 de müstahsil hale geldi. 

İğdır çiftliği 1953 - 1954 senelerinde kuml-
muştur. 300 kuruşluk maliyetler tesisat ve iç 
masrafları ihtiva eder. Bugün için 300 kuruştan 
mal olmuyor. Çiftlik tesis edilsin, randımanlı 
çalışsın ondan sonra hesap görürüz, burada. 

Geçen celsede Emin Soysal arkadaşımın sa
rahatle üzerinde durduğu bir mevzu var : Ferid 
Melen arkadaşım da orada durdu. Bütçe Encü-
menindeki konuşmalariyle buradakileri birleşti-
rilirse merkezi sikleti o teşkil ediyor : Yolsuz 
sarfiyat.. 

Bu «Yolsuz» kelimesinin ifade ettiği birçok 
mânalar var. Bundan en kötü mânalar da çıka
bilir. Bu kötü mânaların, medlullerinin faili ol
maktan kendimi tenzih ederim. 

İçtimai yardim faslından şikâyet ediyorlar. 
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Ormanda, Zirai Donatımda ve Üretmede. Müsa
ade buyururlarsa arkadaşlar bir kaç misal arz 
edeceğim ; 

Ankara'da yüksek tahsilde Kıbrıslı delikan
lılar var, bunların bir de cemiyetleri var. Cemi
yet idare heyeti reisi geldi, bir yurt kiralamak 
mecburiyetindeler, çırılçıplak, hiçbir şeyleri yok. 
Bize 80, karyola, 80 dolap lâzım, dediler. Adapa-
zarı'nda 80 dolap yaptırdım, Zirai Donatımdan 
da 80 karyola verdim, kendilerine. (Soldan, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir gün Kızılcahamamlılar geldiler, vaktiyle 
yapılmış ve halen boş duran bir orman binası 
var. Şu binayı bize ver de orta mektep yapalım, 
dediler, bilâ tereddüt «buyurun sizin olsun» de
dim. (Soldan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Polatlılılar geldiler, vaktiyle Devlet Üretme 
Çiftliklerinin kuruluşu sırasında inşa edilmiş 
iki üç bina vardı, orta mektep yapmak üzere 
bunu bize devredin, dediler, bilâtereddüt onu 
da yaptım?1 (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Arz ettiğim bu üç misalde bir yolsuzluk ha
reketi varsa bu yolsuzluk hareketlerinin faili 
olmayı iftiharla kabul ederim... 

ZİRAAT VEKlLÎ NEDÎM ÖKMEN (De
vamla) — Emin Soysal arkadaşım istifamı tek
lif ediyor, bu teklif Maraş Mebusu Emin Soy
sal arkadaşımdan geldiği için ayrıca bahtiya
rım. (Soldan, alkışlar) 

REtS — Ahmet Üstün. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, Devlet Üretme Çiftliği Umum Mü
dürlüğünün 1955 - 1956 yıllarına ait gelir ve* 
giderine ve mutabakat raporlarına göz atınca 
hakikaten gelirin hiç mesabesinde olduğunu 
görerek üzülmemek mümkün değildir. Çünkü, 
muhterem arkadaşlar, bu Devlet Üretme Çift
likleri memleketimizde en müsait sahalarda ve 
her türlü teknik cihazla ve geniş mikyasta malî 
imkânlarla çalışan müesseselerdir. Bunların te
min ettiği gelirlerle bunların işgal ettiği arazi
ler ve sermayesi göz önünde tutulacak olursa 
gelirlerin hakikaten hiç mesabesinde olduğu gö
rülür. Bunda âmil olan Sırrı Atalay arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi, zihniyettir. îşe adam de
ğil, adama iş kabilinden tatbik edilen zihniyet
tir. Burada Başvekâlet Murakabe Heyeti rapo
rundan bâzı satırlar okumak suretiyle şahsan 
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iddia etmiş olmaktansa bilfiil Devlet dairesinin 
hakikaten siyasetten uzak ve tarafsız insanla
rın vermiş oldukları rapordaki hükümleri yük
sek huzurunuza arz etmek isterim. (Soldan : 

, Bildiğin varsa, söyle, sesleri) Arkadaşlar, arz 
edeyim, şu halde. Bilfiil şahit olduğum husus-

[ 1ar vardır. Devlet Üretme Çiftlikleri müdürleri 
hakikaten bu çiftliklerin sahipleri, tapusuna 
bunlar sahiplermiş gibi Devlet Üretme Çiftlik
lerinin mahsullerini dosta, ahbaba peşkeş çek
mektedir. (Soldan, «Ooo» sesleri) Müsaade eder
seniz arz edeyim; beslemiş oldukları süt hay
vanlarından istihsal edilen yağ ve peynirleri 
şuna, buna hediye olarak göndermektedirler. 
Sayısız ziyafetler birbirini takibetmektedir. 
(Soldan, gürültüler) Misallerini arz edeyim, 
Murakabe Heyetinin raporundan : «Hayvancı
lık, inek ve koyun sütü istihsali artmış, gelir 
artmıştır. Ancak, birçok şubelerinin geliri mas- » 
rafı karşılamamıştır. Her yıl zarar husule gel
miştir. Her yıl meydana gelen bu zararı önleyici 
tedbirlerin bir an evvel alınması zaruridir.» 

Aziz arkadaşlarım, size bir nebze arz ede
yim. 1956 da bu çiftlikler 6 185,3 hektar sulu, 
211 856,3 hektar susuz olmak üzere 218 041,6 
hektar tarla arazisi üzerinde 53 milyonu sabit 
ve 60 milyonu döner sermaye olmak üzere 113 
milyon liralık sermaye ile faaliyet halindedir. 
Bunların bir de gelirlerini bugün gözünüzün 
önüne getirin. Bunlar gelir sayılır mı ? işte bun
ların tek sebebi bu işletmeleri idaredeki zihni
yettir. Murakabe Heyeti raporundan okumaya 
devam ediyorum : «Bâzı işletmeler tahsisat te
cavüzlerini gizlemek veya zarar ve kârları tev-
zin etmek maksadiyle masraf nevileri, masraf 
yerleri ve masraf emirleri üzerinde lüzumsuz 
tasarruflar yapmaktadırlar. Maliyetler hesabı 
bazan işletmeleri yanlış kararlara sevk edecek 
mahiyettedir, bu gibi muamelelerin önlenmesi...» 
Demin Sayın Vekil Bey burada konuşurken, 
bâzı çiftliklerimizin henüz kuruluş halinde ol
duklarını, ilerdeki faaliyet sırasında zarardan 
kâra geçeceğini ifade ettiler. Bunu biz de canü 
gönülden temenni ederiz. Ancak, bir noktayı 
Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. İğdır 
Çiftliği en çok zarar eden bir çiftliktir. Sırrı 
Atalay arkadaşımız bunun üzerinde İsrarla 
durdu. Bunun da bir sebebi vardır. Bu çiftlik 
1956 senesinde tamamen sulu ziraat yapmış, 

I buna rağmen zarar etmiştir. Bu zarar, takibedi-
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len zihniyetin neticesidir. Buna mukabil deni
lebilir ki, Devlet Üretme Çiftliklerinin esas ku
ruluş gayesi kâr temin etmekten ziyade Türk 
köylüsüne, Türk çiftçisine teknik ziraatte ön
derlik etmek, numune olmaktır. Bunu kabul 
ediyorum. Ama, Devlet Üretme Çiftlikleri bu 
vazifeyi terk etmişlerdir. Zira iftihar edebili
riz ki, Türk köylüsü tekniğe vâkıf, motorlu zi-
raatin faydasını anlamış, kendisine numune 
olarak Devlet Üretme Çiftliklerinden... (Soldan, 
bravo, sesleri) îlham almaya ihtiyacı yoktur. 

NUSRET KÎRÎŞÇÎOĞLU (Sakarya) — De
mek ki, o hale getirmişiz. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Şu halde 
kısaca arz edeyim, 1938 senesinde gâvur icadı
dır, diye motoru arazisine sokmıyan zihniyete 
karşı 1938 de, Atatürk'ün sağlığında, şurada 
Orman Çiftliğinde Türk milletine numune ola
rak, Türk köylüsünün gözünün önüne getirilen 
eserle Türk köylüsünü bugünkü zirai anlayışa 
getirmişizdir, eser D.P. nin değildir. 

Biraz evvel arz ettim, Devlet Üretime Çiftlik
leri bugün 'hakikaten bidayetteki kuruluş ga
yesinden ayrılmıştır ve bir gelir müessesesi ola
rak çalıştırılmak istenmektedir. Son zamanda 
yalnız Türk köylüsüne tohum temin etmek su
retiyle yardım etmekte iken tohum fiyatlarını 
normal 'olarak 25 kuruşa mal ettiği halde köy
lüye 55 kuruşa satmaktadır. Bu da gayesinin 
dışına çıktığını göstermektedir. 

Binaenalyeh Ziraat Vekilinden istirhamım 
şudur: Devlet Üretme Çiftliklerinin başına o 
işin ehli ve iktisadi anlayışa sa'hip insanları ge
tirsinler ve onların emrindeki çeşidi bol, cinsi 
ve markası değişik arabaları şunun bunun key
fine, hattâ D.P. ileri gelenlerinin emrine tahsis 
etmelerine mâni olsunlar. (Sağdan, bravo ses
leri) 

REİS — Lütfen esas üzerinde beyefendi. 
AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; bu Devlet Üretme Çiftlikleri sabası 
bütün milletin sahasıdır, ne Demokrat Partinin 
ve ne de C.H.P. sinin malı değildir. Ne siz yapın 
ve ne de biz geldiğimizde yapalım. (Soldan, siz 
gelemezsiniz sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Vekil Bey

den rica ediyorum, şahidi olduğum birçok mi
saller vardır, bunların burada ifadesine lüzum 

.1959 C : 1 
görmüyorum, kendilerine bilâhara iarz ederim, 
istirham ediyorum, iyi tetkik etsinler, iyi teftiş 
ettirsinler, gelişigüzel ve hakikatte ziraatten 
arilamıyan insanların kayırılması suretiyle çift
liklerin başına müdür diye getirilen insanları 
bir an evvel buradan uzaklaştırsinlar ve millete 
bu müesseseleri, geniş imkânları ile tam ran
dımanla hizmet ettirmiş, olsunlar ve gelirleri ar
tırsınlar. 

REÎS — Daha dört arkadaşımız söz almıştır, 
kifayet takriri de vardır. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sataşma olmuş
tur. Söz istiyorum. 

REÎS — Yani Vekili istifaya davet edişinizin 
karşılığı olarak söylenilen sözlerden dolayı de
ğil mi? 

EMÎN SOYSAL (MaraşJ — Evet. 
REÎS — Riyaset Divanı sataşma olduğuna 

kaani değildir. Direniyor musunuz? 
EMÎN SOYSAL (Maraş) —Direniyorum, bu 

bir .İkincisi... 
REÎS — İkincisi yok beyefendi. Dahilî Ni

zamname hükmü sarihtir. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — 'Sadece direni

yorum. 
REÎS — Arkadaşımız demin vâki konuşma

sından dolayı sataşma olduğuna kaanidir. Riya
set sataşma olduğuna kaani değildir. Fakat ar
kadaşımız sataşma olduğunda ısrar etmektedir. 
İsrarını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Kifayet aleyhinde söz Sırrı Atalay'm. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Emin Beye bıra

kıyorum. 
REİS '— Olamaz Beyefendi, çünkü bu hu

susta söz istememiştir. 
Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Arkadaşlarım; 

1.XI.1958 den bu yana geçen zamanın özetini 
yapıyorum. Umumi Heyetin haftalık ortalama 
çalışma süresi 6 saatin civarındadır. Bununla şu
nu kasdetmek istiyorum: Gündemde birçok me
seleler vardır; İçtüzüğün son imkânlarını mu
rakabenin işlemesi icabeden yerlerde kullanmı-
yalım. Tüzüğe göre 6 kişi konuşur; 6 kişi ko
nuşup bittikten sonra derhal söz kesiliyor. Eğer 
Tüzükte, bizim tek parti devrinden size yadigâr 
kalan bu 6 kişilik imtiyaz da olmasaydı muha-
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lefet konuşma/k imkânını bulamıyacaktı. Görüş
meler olmadan meseleler buradan geçecekti. 

REİS — Sırrı Bey, rica ederim; siz şimdi 
Dahilî Nizamnamenin bugünkü haliyle işe yara
madığını mı iddia ediyorsunuz, yoksa Dahilî 
Nizamnameye Riyasetin uymadığını mı iddia 
•ediyorsunuz? Kifayet 'aleyhinde konuşmak için 
söz almıştınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mahmut 
Goloğlu'nun Meclisi sevk ve idaresinden, tar
tışmalara sebebiyet verdiğinden şikâyetçi deği
lim. 

REÎS — Sırrı Bey; siz lütfen kifayet aley
hinde konuşun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) —-.Efendim, şu
nu demek istiyorum, arkadaşlardan, bilhassa ki
fayet takriri veren arkadaşlarımızdan istirham 
ediyorum.. (Soldan, gürültüler) 

Beyefendiler; bu iş bağırma ile, çağırma ile 
ihallolmaz. 

REÎS — Rica ederim miisaade buyurun ve 
hatibe müdahale etmeyin. Siz devam buyurun 
Sırrı Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla^ — Bağırıyor da 
Reis Bey, arkadaşım bunun bir faydası olmaz. 
Bağırmakla meseleleri halledemeyiz, sükûnet 
içinde ancak (bir huzura erişebiliriz. 

Kifayet takriri veren arkadaşlardan istir
hamım, lütuf ve kerem buyursunlar, Nizamna
menin verdiği imkânları hemen kullanmasınlar, • 
Ikonuşalım. Ben bâzı iddialarda bulundum, 500 
bin liranın 'heba olduğunu söyledim. Vekil Bey 
buna temas etmedi, bunları konuşalım arkadaş
lar. Vekil Bey dedi ki... 

REÎS — Rica ederim, sizin ve Vekil Beyin 
söylediklerini tekrar etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kifayet tak
riri veren arkadaşlardan istirham ediyorum, me
sele anlaşılmadan, vuzuha varmadan, lütuf ve 
İkerem buyursunlar, kifayet takriri vermesinler. 
Yüksek Heyetinizden de istirham ediyorum, Ve-
İkilin ortaya attığı vebal meselesi kimin omu-
zundadır, konuşalım anlaşılsın. 

REÎS — Arkadaşımız tasrih etti, ortada bir 
usulsüzlük yoktur. Yalnız kendileri daha fazla 
konuşulmasını arzu ediyorlar. 

önerge usulüne uygun olarak verilmiştir. 
Bu sebeple okuyoruz. 
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Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü
nün 1955 yılı Hesabı Katisine ait kanun lâyi-
h.ası hakkında cereyan eden müzakereler kâfi
dir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Mebusu 
Ahmet Sezen 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Geçen İnikatta verilmiş bir takrir vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim kanunsuz sarfiyatın se

bepleri tetkik edilmek üzere lâyihanın komisyona 
iadesini teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Emin Soysal 

REÎS — Lâyihanın komisyona iadesini tazam-
mun eden takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Birinci maddeyi okuyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı sarfiyatı 
ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde göste
rildiği üzere (2 654 328) lira (89) kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı tahsilatı 
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 654 328) lira (89) kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında Hasan Tez. (Sol
dan, alkışlar) 

HASAN TEZ (Ankara) — Beni alkışlıyaca-
ğmıza vatandaşın hakkınızdaki gülmelerini dinle
yin, daha iyi olur. Vatandaş sizleri biliyor ve 
anlıyor, milletvekili maaşlarını artırmaya benze
mez. 

REÎS — Hasan Bey, lütfen madde hakkında 
konuşun. 
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HASAN TEZ (Devamla) — Efendim, isim 

vermek suretiyle konuşacağım. Sayın Vekile Büt
çe Encümenindeki müzakereler sırasında da arz 
ettim. Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinde 20 tane 
Mersedes kamyon âtıl halde yatmaktadır. Mille
tin millî serveti bu suretle heder edilmektedir. 

Yine Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinde Mü
dürün emrinde, biraz evvel Ahmet Üstün arkada
şım da tema^ etti, beş tane cinsleri ayrı, marka
ları ayrı pikaplar ve kamyonetler tahsis edilmiş 
olup Polatlı Demokrat Parti kongreleri için hiz
met etmektedir. 

REÎS — Hasan Bey... Hangi madde hakkın
da konuşuyorsunuz? 

HASAN TEZ (Devamla) — ikinci madde 
hakkında konuşuyorum. Makinalar, yatırımlar bu-
tahsisatın içine girmektedir. (Gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlar, Polatlı Devlet Üretme Çift
likleri malları Demokrat Parti kodamanlarına ve
rilirse elbette konuşurum. 

REÎS — Tahsisat ile alâkalı değildir. 
HASAN TEZ (Devamla) — Alâkalıdır; bir

çok mallar Demokrat Parti kodamanlarına veril
miştir. 

REÎS —-Mesele ile alâkası yoktur. 
HASAN TEZ (Devamla) — Devlet malları

nın bedava Demokrat Partililere verilmesi tahsi
satla ilgilidir. 

REÎS — Bunlar sarfiyatla ilgilidir. Tahsi
satla değil. İstimalde mi suiistimal vardır, de
mek istiyorsunuz? Kullanıştaki suiistimal buraya 
giremez. 

HASAN TEZ (Devamla) — Bedava mal ve
rilmiş tahsilatı yapılmamıştır. (Soldan, bravo ses
leri) Seçimlerde görürsünüz... Bravo ama C. H. 
Partisine bravo... 

REÎS — Rica ederim hatibin sesi duyulmu
yor. 

HASAN TEZ (Devamla) — C. H. P. iktida
ra gelecek olursa, bravoyu görürsünüz. 

REÎS — Rica ederim, Hasan Bey sadet için
de konuşunuz. 

HASAN TEZ (Devamla) —Bravo, bravo di
yenlere ceza ver. 

REÎS — Hasan Bey bunlar mevzu ile alâka
lı şeyler değil. 

Arkadaşlar, lütfen sükûnetle dinleyiniz hati
bin sesi duyulmuyor. 

HASAN TEZ (Devamla) — Devlet Üretme 
çiftliklerinde tavuk var, yumurta var, yağ var... 
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Bunların kimlere hediye edildiğim soruyorum. 

REÎS — Beyefendi, bu şekilde konuşamazsı
nız. 

Hasan Bey, itham mı ediyorsunuz, her kes 
birbirini itham ederse bu idare nasıl yürütülür? 

HASAN TEZ (Devamla) — Mebus olarak va
zifemi yapıyorum. (Soldan, «Böyle vazife yapıl
maz» sesleri, gürültüler.) 

REÎS — Rica ederim, sizi bu şekilde konuş
turmam. 

HASAN TEZ (Devamla) — Ne söyliyeyim?... 
(Soldan: Gürültüler, «Ankara Mebusu olarak ko
nuş» sesleri) 

HASAN TEZ (Devamla) — Elbette Anka
ra Mebusuyum... 

REÎS — Çok rica ederim beyefendi, bizi va
zife yapma imkânından mahrum bırakıyorsu
nuz. Mevzu harici sözünüze devam ettiğiniz için 
ihtar veriyorum. (Gürültüler) 

HASAN TEZ (Devamla) — Demokrat Par
ti iktidarının memlekete reva gördüğü muame
leleri söylememe imkân vermediğinden dolayı 
bir mebus olarak bunu tebarüz ettirmekle kür
süden ayrılıyorum. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, ikinci madde üzerindeyiz, vari
dat üzerinde konuşuyoruz. Bu fasla Üretmo 
Çiftliklerinin elde ettiği safi kazanç, temettü, 
varidat dâhildir. Üretme Çiftliklerinin idaresi 
muntazam olsa, kanunsuz sarfiyatı olmasa bu 
fasıldaki varidat artacaktır. Nizamsızlık de
vam ettiği müddetçe bu varidat azalıyor. Bu 
sebeple benden evvel konuşan arkadaşım, ye
rinde konuştu, fasıl üzerinde konuştu. Yani 
fasıl üzerinde konuşmuştur. Bu bakımdan bir 
hata yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, vekil benim sınıf 
arkadaşımdır, meslek arkadaşımdır ve siyasi 
hayata girinciye kadar da nizam fikrinin, ka
nun fikrinin başlıca alemdarlarından ve mürev-
viçlerindendi. Kendisini yakînen tanırım. Ni
tekim Maliye Vekâleti başmüfettişi iken... . 

REÎS — Ferid Bey, lütfen tafsilâta girme
yiniz, lütfen ikinci madde üzerinde konuşma
larınıza devam buyurunuz. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Vekil bu mevzuda yolsuzluğu 
ve nizamsızlığı varit görmediler. Ancak kanunsuz
luk yoktur da demediler. Yanlız bir iki misal ver-
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mek suretiyle, biraz da Yüksek Heyetinizin 
hissiyatını tahrik ederek, yaptığı tasarrufların 
yolunda olduğunu ispat gayretine düştüler. Hal
buki bu tasarruflar yolunda ve sarfiyat yerin
de değildir. Sarfiyat, kanun ve nizama uygun 
değildir. Yalnız şunu arz edeyim ki, 1955 yılı 
Sayın Vekilin belki de zamanı idarelerine ait 
değildir, o tarihte kendileri vekil değildi. Ama, 
bugün bu mevkide bulunmaları hasabiyle böyle 
müdafaa ediyorlar. 

Bütçe Encümeninde bu mevzuu ileri sürdü
ğümüz zaman Sayın Vekil Heyeti Vekile kararı 
okuyarak yaptığı tasarrufun nizama uygun ol
duğunu ispat etmek istediler. Fakat her neden
se, (Bütçe Encümenindeki umumi müzakereler
de zabıtlar tutuluyordu.) bilâhara arkadaşlarım 
zabıtları tetkik ettiler; o vakit vekil Bütçe En
cümeninde iddia ettiği gibi «Yetkim dâhilinde 
yaptım, yapacağım» demiş olduğu halde... (Sol
dan, gürültüler) 

REİS — Efendim bu, tahsis maddesiyle 
alâkalı mıdır? 

FERlD MELEK (Devamla) — Tamamen 
alâkalıdır. 

REÎS — Neresi alâkalı Beyefendi! 
FERlD MELEN (Devamla) ~ Konuşmama 

başlarken dediğim gibi, bu Devlet Üretme Çift
liklerinin sermayesi, varidatı; mahallinde, ye
rinde ve nizam içinde kullanılmış olsaydı, bu
günkü varidat 3 milyon değil, belki 6 - 8 mil
yon olacaktı. Bunlar varidatla alâkalı değil 
midir? 

- REÎS — O takdirde ayrıca 1 nci madde üze
rinde konuşma diye bir şey mevzubahsolmaz-
dı. Birinci maddeye aidolan ahkâm, ikinci mad
dede de konuşulamaz, ikinci maddede; «Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 
1956»bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterilmiştir» diyor. 

Sizin bahsettiğiniz husus sadece usulsüzlük
tür. 

FERlD MELEN (Devamla) — O halde biraz 
malûmat vermem icabediyor. Birinci madde
deki sarfiyat katma bütçenin sarfiyatıdır, ikin
ci maddedeki varidat ise katma bütçenin üret
me çiftliklerinin yani tütedavil sermayesinden 
yapılan sarfiyat üzerinde duruyorum. Zanne
diyorum ki nizamın içindeyim. 

RElS — Buyurun; 
FERlD MELEN (Devamla) — Muhterem 
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j arkadaşlar, sayın bakan bütçe encümeninde bu

nun tamamen yetkisi dâhilinde olduğunu iddia 
etti. Arkadaşlarımız zabıtları tetkik ettiler, bu 
sözü göremediler. Anlaşılıyor ki, hakikaten Ve
kilin yetkisi, daha doğrusu yapılan işler vekâ
letin yetkisi dâhilinde cereyan etmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, idare ettiğimiz dev
lettir ve bu devlet kanunla idare edilir, ka
nunları siz yapıyorsunuz. Binaenaleyh, vekil, 
şu geldi verdim, falanca geldi ona da verdim... 
Eğer bu zihniyetle işler idare edilirse, bu zih
niyet devlet idaresi zihniyeti değildir. Veril
mesi lâzım olan yerler olabilir. Kıbrıs Türk-
tür Cemiyetine vermek doğrudur ama yetki 
kimin? Bu yetki Meclisindir veya Meclisin yet
kili kıldığı mercidir. Eğer Yüksek Meclisiniz, 
kanunla, bütçe ile Ziraat Vekâletini bu nevi 
tasarrufları yapmaya mezun kılmamış ise Ve
kilin yaptığı bu masraf yolsuzdur, usulsüzdür, 

| kanunsuzdur. Ve Vekil gelip bunu Yüksek Iiu-
j zurunuzda (yaptım, ettim) şeklinde pervasızca 
j ifade etti ki, bu sizin yaptığınız kanunları ihlâl 
i etmektir. (Sağdan, bravo sesleri) Olabilir bun

lar, bir iki misal. Ama bu nev'i masraflar, bu 
ı nev'i yolsuzluklar, bu nev'i usulsüzlükler ve 

kanunsuzluklara yol açarsak, bir Kıbrıs Ce
miyeti, bir Kızılcahamam orta mektep yaptırma 

j cemiyeti arkasında, sizlerin de hiçbir zaman 
tasvibetmiyeceğiniz facialar ve vahîm hâdise
ler cereyan eder. (Soldan, misal ver sesleri). 
Muhterem " arkadaşlarım, ben hiçbir zaman 
ezbere konuşan insan değilim. Misaller veriyo-
ruz, tetkik ediniz. Kanunsuzlukları, usulsüz
lükleri tetkik etmeniz için ortaya koyduk. Yük-

[ sek Meclisin böyle şeyleri tetkik etmesi vazi-
i fesidir. Şayet tetkik etmezseniz, verilen izahatı 

ve misalleri alkışlarsanız, bundan sonra yapı-
lacâklar günah olmaz. 

I RElS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDlM ÖKMEN (Gazi-

I anteb) — Ferid Melen arkadaşım imalı konuş
tuğu için söz aldım. 

Bütçe Encümeninde konuştuğum zaman za
bıt tutuldu, sonradan değişti gibi bir mâna 
çıkıyor: (Nedim ökmen, zaptı sonradan tetkik 

I ederken bunun zapta geçmesini doğru bulmadı.) 
Hâşa... Bütçe Encümenindeki konuşmalarımı 
aynen tekrar ediyorum. 

j Elimizde Teşkilât kanunları, yani Devlet 
i Üretme Çiftlikleri Kanunu, Orman Umum Mü-
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dürlüğü Teşkilât Kanunu var. Bu kanunların ı 
mütedavil sermayeye mütaallik hükmü var. Mü-
tedavil sermaye bütçesini, idaresi hazırlar, Vekil 
imzalar meriyete girer. Mütedavil sermaye 
üzerinde vekilin tasarrufu mutlaktır. Ve Dev
let Üretme Çiftliklerinin mütedavil sermaye 
muamelâtının yine kanuna tevfikan Yüksek Mu
rakabe Heyeti tetkik eder ve bir karara bağlar. 
Yalnız Yüksek Murakabe Heyetinin raporuna 
arkadaşlar istinadederken, Ferid Melen daha 
Üyi bilir, bu biraz müfettiş raporlarına benzer. 
Müfettişler raporu tevdi eder, alâkalı memur 
mütalâasını söyler, üst derecesi mütalâasını 
söyler, merkez mütalâasını söyler, sonra mü
fettiş son mütalâasını tekrar eder. Arkadaşlar, 
bir de bizim verdiğimiz cevapları okusunlar. 

Şimdi mevzuata göre mütedavil sermaye 
bütçesi üzerinde vekilin tasarruf hakkı mev-
cudolduğunu kabul etmek zaruridir. 

Bütçe Encümenindeki sözlerimi aynen tekrar 
ediyorum, Türk Milleti huzurunda tekrar edi
yorum. -, 

Bu memleket menfaatine gördüğüm hayırlı 
işler için mütedavil sermaye bütçesinden sarfiyat 
yaptım buna kendimi salahiyetli gördüm, bu 
salâhiyeti kullanırken mevzuata istinadettim. 
Eğer bu sarfiyatta yolsuzluk, açıkça söyliyeyim, 
bir suiistimal varsa kendileri de açık konuş
sunlar, sözlerimi tekrar ediyorum. (Soldan, 
bıravo sesleri, alkişlar) 

REİS — Encümen. 
DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ RE-

ISI ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Muhterem 
arkadaşlarım; bilhassa malî mevzuatı çok iyi 
bilmesi ve bu mevzuda söz sahibi olması lâ-
zımgelen Muhterem Ferid Melen . arkadaşımız, 
nedense, bu mevzuda bir hususu bilmemezlik-
ten gelmekte ısrar etmektedir. 

Mesele şudur arkadaşlar : Döner sermayeli 
Devlet Üretme Çiftliklerindeki umumi kâr 
2 637 979 lira 51 kuruş değildir. Buraya alın
mış olan rakam sadece katma bütçenin ihtiyacı 
olan rakamdır. Yoksa bu çiftliklerin umumi 
kârı, bilançosunun neticesi olan rakam, asla 
bu değildir. Arkadaşlarımız ısrar . ediyorlar, 
Devlet Üretme Çiftliği döner sermayesi bu
na para verdiği için döner sermaye hesapları
nı tetkik etmek, bilûmum muamelâtını bu ve
sileyle ortaya koymak yerinde olacaktır, de-
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mektedirler. Bu, katiyen doğru olmiyan bir 
husustur. 

Kendilerine, Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 15 nci 
maddesini okumak isterim. 5433 numaralı ve 
1949 senesinde çıkan Kanunun 15 nci madde
si aynen şöyledir : 

(İşletmelerin döner sermayelerine ait bi
lanço, kâr ve zarar hesaplariyle Genel Müdür
lükçe bütün işletmelere şâmil olmak üzere dü
zenlenecek döner sermaye bilanço, kâr ve za
rar hesapları yıl sonundan itibaren üç ay için
de Genel Murakabe Kuruluna tevdi olunur. 
Bilanço, kâr ve zarar hesapları Genel Murakabe 
Kurulunca incelenir. Bilanço, kâr ve zarar he
sapları Genel Müdürlüğün mütaakıp yıl büt
çe tasarısına eklenerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur.) 

Demek ki arkadaşlar, döner sermaye hesap
ları, çok yakında başlıyacak olan bütçe müza
kerelerinde huzurunuza gelecektir, yeri burası 
değildir. Katma bütçe hesabı katisi olarak 
getirdiğimiz bu mazbata, bunların sadece 3 
milyon lira sermayeli olan kısmıdır. Döner 
sermaye ile alâkası, kendi ihtiyaçları olan 2,5 
milyon lirayı almaktan ibarettir. Bu itibarla 
mazbatanın kabulünü bilhassa rica edeceğim. 

REİS — Sadettin Karacabey! (Yok sesleri) 
Emin Soysal! 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar; geçen celsede Yüksek Murakabe Heye
tinin raporundan bâzı parçalar okuyarak m ev-
zımmuz olan (B) cetvelindeki 2 nci maddeye 
taallûk eden paralar münasebetiyle Devlet Üret
me Çiftlikleri hakkında bâzı mâruzâtta bulun
muştum. Bugün Vekil, bendenizin tekrar kür
süye gelmemi âdeta çağırırcasma beyanda bu
lundular. 

Şimdi müsaadeleriyle kendilerine ve sise bâ
zı hususları arz edeceğim. (Soldan, «Madde ile 
alâkası var mı?» sesleri) 

REİS — Arkadaşımız ikinci madde üzerin
de konuşuyor. Elbette sataşma mevzuuna gir-
miyeceklerdir. *-

EMİN SOYSAL (Devamla) — Sözlerimin 
zaten sataşma ile alâkası yok Reis Bey. 

Efendim; şimdi biz diyoruz ki, bir Vekil böy
le usulsüz ve 5433 sayılı Kanunun sarih hüküm
lerine aykırı olarak keyfî tasarruflarda bulun-
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masaydı döner sermayenin geliri daha artar ve 
iş hedefine matuf olarak daha iyi gelişirdi. Ve
kil Bey bunu yapmayınca, eline her hangi bir 
fırsat geçtikçe, kim ne şekilde müracaat eder
se döner sermayeden istediği gibi tasarrufta 
bulunuyor ve «Bu yetkim dahilindedir» diyor. 
Yetkisi yoktur. 

Yüksek Murakabe Heyeti gayet sarih ola
rak söylüyor : (Döner sermayenin harcandığı 
yerler 5433 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde 
tahdidi bir surette zikredilmiş ve bütçe formü
lü ile de tahdidedilmiş olmasına ve katma büt
çenin ilgili faslına her yıl yeteri kadar temsil 
tahsisatı konulmasına rağmen, Merkez döner 
sermaye bütçesine aynı nam ile konulan öde
nekten hayır cemiyetlerine 151 625 lira yardım 
yapıldığı, knnna aykırı olarak - Yüksek Mura
kabe Heyeti söylüyor, ben söylemiyorum -
Teşkilât Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
ve katma bütçenin (D) cetvelinde müdür, me
mur, mühendis, teknisiyen ve sürveyan kadro
ları varken, döner sermaye işçi kadrolarına da 
mühendis ve teknisiyen unvanlariyle kadrolar 
konulduğu, her yıl müessesenin tezahür eden 
belirli inkişafı karşısında miktarları fazlalaşan 
bu gibi personele aylık ve yevmiyeleri ile ek 
görev ye vekâlet ücretlerinin döner sermaye
den ödenmesi ıstırarında kalındığı, yönetmeli
ğinin 10 ncu maddesine aykırı olarak döner ser
mayeden merkez memur ve müstahdemlerine 
harcırah tediye edildiği, (bunlardan başka kat
ma bütçeden yapılması icabeden masrafların 
bâzılarının döner sermayeden karşılandığı) di
yor. (Soldan «cevabı?» sesleri) 

REİS — Rica ediyorum. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Gene geçen 

günkü maruzatımda okudum. 
Bu da Yüksek Murakabe Heyetinin raporun-

dandır. (Başvekâletin sarih emrine rağmen bu 
tasarruflarda bulunduğu) kaydı vardır, bu ra
porda. (Bu tesislerin masrafları geçen yıla na
zaran 51 687,09 lira artarak 955 271,03 liraya 
yükselmiş bulunmaktadır.) (Ancak kayıtlar iş- j 
letmece muntazam bir surette tutulmadıkların
dan bilançonun aktifinde yer alan bu tesisle
rin hakiki değerleri hakkında kati bir hüküm 
yürütmek mümkün değildir.) 

(Bu tesislerin hesap ve teknik mahiyetleri 
bakımlarından kontrola tâbi tutulmaları ve ge
reken tasfiyenin yapılması bilhassa park ve 
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ağaçlandırma gibi daha ziyade estetik kıymeti 
haiz olan tesislere ait bakım masraflarının se
nesi içinde kâr ve zarar hesabına intikal etti
rilmesi uygun mütalâa edilir) diyor. Devam edi
yor; (Gelemen Çiftliğindeki katma bütçeye ait 
hangarların zeminine yapılan blokajlarla Türk-
geldi Çiftliğinin lojmanlarına yapılan ilâveler 
olduğu gibi bâzı işletmelerde katma bütçeye ait 
binalara döner sermayeden ilâveler yapılmakta
dır. Cfayrimenkullerin sıhhatini bozan ve hesap
ları karıştırmakta bulunan bu şekle devam olun
maması ve bugüne kadar yapılanların tasfiye 
ve tashih edilmesi,) 

(Döner sermayenin nerelere sarf edileceği 
kanunun 11 nci maddesinde tasrih edilmiş ol
duğu halde bu sermayeden Ziraat Vekâleti teş
kilâtı için Sivas'ta 38 bin liraya bir arsa, Kırık
han'da 5 093,20 liraya bir bina satınalmmıştır. 
Mezkûr gayrimenkullerin Ziraat * Vekâletine 
devri, badema döner sermayenin kanunda belir
tilen hususlardan başka yerlere sarf edilme
mesi.) Yüksek Murakabe Heyeti raporunun, 
92 nci sayfasında olup çiftliklerde emaneten 

yapılmakta olan inşaat ve tesisat üzerindeki 
mütalâasını yüksek nazarlarınıza arz ederim : 

(Katma bütçeli ve döner sermayeden veril
mekte olan idare masrafları nispeti % 25 ile 
45 i bulmaktadır. Bu yüzden emaneten yapılan 
işler pahalıya malolmaktadır. Yatırımlara umu
mi masraflardan hisse verilmemesi imkânlarının 
araştırılması, bu mümkün olmadığı takdirde ve
rilen hisselerin âzami mütaahhit kârı nispetini 
geçmiyecek şekilde tahdidi.) diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz burada mil
letvekili olarak bir murakabe vazifesi yapıyo
ruz. Ziraat Vekili Maraş Milletvekili idi. Şimdi 
Antep Milletvekiliymiş, beni şahsı zerre ka
dar alâkadar etmez. Ziraat Vekilinin şahsı da 
bence şayanı hürmettir, ama biz burada millet
vekili olarak murakabe vezifesi yapıyoruz. Baş
vekâlet Murakabe Heyeti bu tasarrufları birer 
birer sıralasın da, Vekil de burada kürsüye 
çıkıp; «Buna devam edeceğim» desin. Nasıl de
vam edebilir? 

Kendisinden istediğimiz nedir : Bu raporda 
ortaya sürülen madde ve meseleleri cerhedecek 
delillerle burada izahat verilsin. O zaman me
sele yok. 

2. Biz diyoruz ki, bir Maliye Teftiş Heyeti 
bu müesseselerde, bu Murakabe Heyeti raporu 

— 190 — 
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istikametinde tahkik ve tetkik yapsın... Bir mil
letvekilinin bunu söylemeye salâhiyeti yok mu
dur? O zaman milletvekili nerede kalır? Yap
tıracağım derseniz daha iyi olmaz mı? Söyledi
ğimiz budur. Milletvekili olarak Yüksek Mura
kabe Heyetinin sarih ve katî raporuna istinad-
ederek talepte bulunuyor, Maraş Milletvekili 
olarak iftihar ederim, diyor. (Gülüşmeler) Lâf 
mı bu?.. 

REİS — öyle değil, yanlış anlamışsınız. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, 1956 yılı raporundan ayrıca bah
sedeceğim. Sayın Bakan izahat verirken buyur
dular ki, Kızılcahamamlılar filân yeri mektep 
olarak bize verin, demişler, kendileri de ver
mişler. Maarif Vekâleti talebetti mi? Çünkü, 
teknik iştir. 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Maarif 
Vekili nereden bilsin? 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Müsaade1 bu
yurun, beyefendiler, karşılıklı konuşmayı bıra
kalım da madde üzerinde yüksek Murakabe He
yetinin raporunun sarih ifadelerine dikkatimizi 
teksif edelim. 

Bütçe Encümeninde Sayın Vekile sorduğum 
bir suale cevaben «Evet, şu sarfiyatı yaptım» 
dedi. Nedir onlar? Orman mevzuunda ve o da 
yine döner sermaye meselesinde. 1958 yılında 
227 375 lira İmam - Hatip okuluna vermişler. 
Sen Vakıflar Umum Müdürü müsün? 410 945' 
lira okul derneğine vermişler. Sen Maarif Ve
kâleti misin? 625 529 lira ilkokul derneklerine 
yardım etmişler. İlkokul derneklerine yardım 
faslı Maarif Vekâleti bütçesindedir. Meselâ, 
Göksun'daki dernek orada bir bina yaptıracak 
ise, evvelâ plânını getirir, gösterir, vekâlet tas-
vibederse ondan sonra derneğe yardım eder, 
para sarf edilir, fakat ayrıca da sarfiyatı kon
trol ettirir. Zatıâliniz bu paraları verirken nasıl 
verdiniz? Bu paraları nasıl sarf ettiniz? Kime 
verdiniz bu paraları ? Bunları kontrol ettiniz mi ? 

REİS — Lütfen sadet içinde kalınız, bey
efendi. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Evet efen
dim, sadet içinde kalıyorum. 

Yine nakdî yardım olarak 106 690 lira Lise 
Yaptırma derneklerine; 522 756 lira Cami Yap
tırma derneklerine; 215 615 lira talebe yurt 
binalarına., 
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REİS — Bunlar okundu, efendim. Umumi 

müzakeresi yapıldığı zaman muhtelif hatipler 
tarafından söylendi ve kabul edildi. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Bunlar okun
madı, efendim. 

REÎS — Okundu efendim, raporda var. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Bunlar rapor

da yok, efendim. 
440 266 lira sair hayır cemiyetlerine... Bun

lar hangi hayır cemiyetleridir? Meselâ, İstanbul 
Lisesine 30 bin lira yardım yapılmış; bu hayır 
cemiyeti midir? Meselâ, bin lira falan yere veri
lirse, bu hayır cemiyeti için midir? Meselâ, dö
ner sermaveden Kilis'te zeytin yağı fabrikası
na, hususi teşebbüse 3. 100 000 liralık bir hisse 
verilirse, bu olur mu? Kanunları sarihtir; bu-
olmaz, olmaz arkadaşlar! 

Vekil Bey, zatıâlinize şu anda hulasaten arz 
ediyorum : Mesulsünüz ve hesap vermeye mec
bursunuz! (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Usul hakkında Halil İmre Bey. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL İMRE 

-(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; biraz ev
vel Reis Beyden komisyon adına söz istedim. 
Haklı olarak komisyon adına söz vermediler. 
Filhakika şimdi konuşulan iş Devlet Üretme 
Çiftlikle ri Umum Müdürlüğü mülhak bütçesi
dir. Müzakerenin bu hudut içinde kalması lâ
zımdır. Hattâ müzakereyi daha öteye götürmek 
hukukan, nizamen mümkün değildir. Eğer Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü mül
hak bütçesine kısmen varidat veren diğer bir 
müessese üzerinde konuşacaksak, meselenin te
zekkür edildiği Komisyon Reisi bendenizim. 
Zira, mütedavil sermayenin murakabesi usulü, 
bu mülhak bütçenin içinde bulunduğunuz mu
rakabe tarzı asla değildir. Mütedavil sermaye
nin bilançosu ayrıca tetkik edilir ve tetkik edil
miştir, 3460 sayılı Kanunun memur ettiği organ 
tarafından tetkik edilmiştir ve tetkik neticesi 
Bütçe Komisyonuna verilmiştir. Bütçe Komis
yonu raportörleri tarafından Ziraat Vekâleti ve 
bu vekâletle bağlı müesseseler meyanmda tet
kik edilmiş, müzakere edilmiş ve raporları Muh
terem Heyetinize, Ziraat Vekâleti bütçesi meya
nmda takdim edilmiştir. Arz ettiğim gibi şu 
anda konuşulması esasen mümkün değildir, usu
le aykırıdır. Zira Muhterem Heyetinizin müte
davil sermaye hesapları ile meşgul olmasına im-
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kân yoktur, resmen ve hukukan bir rapora mut
tali değildir. Şu Meclisin müzakere mevzuu; 
(Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü
nün 1956 bütçe yılı hesabı katisine ait Divanı 
Muhasebat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1956 bütçe 
yılı hesabı kati kanun lâyihası ve Divanı Muha
sebat Encümeni mazbatası) dır. 

Muhterem Heyetinizde müzakere edilmek 
üzere tevdi edilen bu rapordan ibarettir. Vari
dat yolu ile, başka bir bütçe, başka .bir nizama 
bağlı bir müessesenin müzakeresine imkân yok
tur. Eğer varsa, bendeniz bundan sonra Reis 
Beyden rica ediyorum, komisyon adımı söz is
temekte haklı olacağım. 

REÎS — Efendim, Nizamname sarihtir. Ni
zamnamemiz der ki, (raporlar aidolduğu encü
men tarafından müdafaa edilir.) Elimize gelen 
rapor Divanı Muhasebat Encümeni raporu ol
duğu için, bunun müdafaasını da Divanı Muha
sebat Encümeninin yapması icabeder. Bundan 
gayrı encümen adına kimseye söz veril mez. Ha- I 
lil îmre arkadaşımız usul hakkında söz istediği-
için kendilerine söz verdim. Saded dışına ve 
mümkün olduğu nispette Divanı Muhasebat En
cümeni raporunun da dışına çıkılmamasını ha
tip arkadaşlardan rica edeceğim. Bu bakımdan 
Halil îmre arkadaşıma ayrıca söz vermeye lü
zum kalmamıştır» 

Ferid Melen buyurunuz. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için 
özür dilerim. Çok mühim bir noktanın belir
mesine hizmet etmek için konuşuyorum. 

REÎS — İstirham ederim, usul meselesi do- 1 
layısiyle Riyaseti müşkül durumda bırakmayın. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Bendeniz Ri- j 
yasetin vazifesini kolaylaştırmak için elimden 
gelen gayreti sarf ederim, emin olsunlar. 

Evvelâ, Sayın Bütçe Komisyonu Reisinin 
usul hakkındaki mütalâası üzerinde bir iki ke
lime söylemek istiyorum : ı 
' Meclisten bütçe iki defa geçer, önce bütçe- J 
nin ihzarı ve tasdiki zamanında geçer, bir de 
konan tahsisat sarf edildikten sonra kesinhe-
sap şeklinde geçer. Mülhak bütçeler de kesinhe-
sap şeklinde tekrar buraya gelir. Nitekim Dev
let Üretme Çiftlikleri bütçesi de kesinhesap şek-
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ünde buraya gelmiştir. Binaenaleyh tek bir 
murakabe değil, çifte murakabe vardır; buna ait 
hükmü Sayın Başkan, nereden çıkardılar, bil
miyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir noktanın katı ola
rak belirmesine ihtiyaç vardır, Sayın Bakan; 
«Ben, memleket hayrına gördüğüm her işi yapa
rım» dedi. Bu, Devlet hayatında olmaz. (Soldan, 
«neden?» sesleri) Eğer salâhiyeti dâhilinde ise 
yapar. Başka türlü olmaz. O takdirde «memleket 
hayrına gördüğüm şu işi yetkim vardı, yaptım» 
dedi ve Yüksek Meclis huzurunda ancak bu şe
kilde konuşması lâzımdı. 

Biz iddia ediyoruz ki, yetkisi yoktur, sarfiyat 
kanunsuzdur. Vekil bizim bu iddiamıza cevap 
vermedi. Bir Vekil memleket hayrına gördüğü 
her işi yapamaz. İzin verirseniz arz edeyim; Ka
nunla idare edilen devletlerde, bilhassa bizim 
gibi icra yetkisi Mecliste olan yerlerde hayır işle
rinin takdiri Yüksek Meclise aittir, bir kanunla 
kendisine takdir hakkı verilmemiş ise bunun tek
diri. Yüksek Meclisindir. 

Şimdi arz ediyorum; Döner Sermaye Kanunu 
bu sermayenin nerelere sarf edileceğini göster
miştir. Döner Sermayeli Üretme Çiftliklerine 
dt 5433 sayılı Kanunun II nci maddesi; 120 mil
yon lira sermaye vermiştir, bu madde döner ser
mayenin nerelere sarf edileceğini sarahatle gös
termiştir. Bu maddeyi zamanınızı fazla alma<-
mak için okumuyorum. Bu hüküm içinde Veki
lin hayır cemiyetlerine yardmı yapması gibi bir 
mevzu yoktur. Bunun için buralara para sarf • 
edilemez, bu işler hayırlı işler olsa dahi. Ziraat 
Vekilinin vazifesi ve en hayırlı işi tohum üret
mektir. Kendisine bu 120 milyon lira sermaye 
münhasıran ve münhasıran tohum üretmek için 
verilmiştir. Meclis orta mektep için para vermek 
isterse onu Maarif Vekâleti bütçesine zaten kor. 
Cami yaptırmak için para verilecekse Evkaf büt
çesine kor. 

Arkadaşlar; bar bar bağırıyoruz bu memleket
te zirai istihsali artırmak lâzımdır diye. Binaen
aleyh bu iş için kurduğumuz müessese ancak yir
mi bin ton tohum yapıyor. Halbuki ihtiyacı, hep 
biliyorsunuz, 366 bindir. Bu hakikat ortada iken 
bu müessese başka şey yapıyor. Bu, vazife yap
mak değildir. Bakınız, madde ne diyor; tekrar 
okuyorum : (Birinci ve ikinci maddelerde yazılı 
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işlerden tohum ve hayvan üretmek, fidan yetiş
tirmek maksadiyle işletmeler kurmaya; 

işletmelerin ilk tesis giderleriyle idare bina
ları, memur meskenleri ve işletmeler, dışındaki 
dağıtma tesisleri hariç) işletme ile ilgili tesis, 
ambar, hangar, ağıl, ahır, atelye, imalâthane ve 
benzeri inşaata; 

Mevcut işletmeler ile bundan sonra kurula
cakların işletilmesiyle ilgili her türlü giderlerle 
her nevi iptidai madde, tohum, hayvan, fidan, 
menkul eşya, makina, malzeme, nakil vasıtaları 
ve yedek malzemeyi satınalma, kiralama, nakliye, 
sigorta ve benzeri giderlere; 

Temizleme, ilaçlama, ambalaj ve dağıtma mer
kezlerine yollama giderlerine; 

Amortisman bedellerine ve işletmeden müte
vellit tamir giderlerine; 

Uzman, işçi ve geçici hizmetli ücretlerine ve 
24 ncü maddeye göre verilecek fazla çalışma üc
retlerine; 

Harcanmak üzere Genel Müdürlük enirine 120 
milyon lira döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermayenin ödenmiş miktarının yüzde 
otuz beşinden fazlası gayrimenkule yatırılmaız. 

On bin liradan fazla kıymette gayrimenkule 
para yatırılması, Bakanın tasvibi ile yapılır.) 

Şimdi, bu sermayeyi hayır cemiyetlerine ver
mek için yetkiyi nereden buluyor? Vekil Bey bfiı 
sarfiyatı belki kendisi yapmamıştır, müessese 
yapmıştır. Eğer Vekil Bey, yetkisi dışında sarfi
yat yapanlar hakkında takibat yapmış ve kendi
lerini cezalandırmış olsaydı mesele kalmazdı. 
Kendilerinin rapora verdiği cevabı burada oku
mak bana düşmez. Bunu kendisinin yapması 
lâzımdır. 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere takriri 
var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Reye vaz'ını arz ve tek

lif ederim. 
izmir Mebusu 

Danyal Akbel 
REÎS — Kifayeti müzakere teklifini reyinize 

arjz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsisattan 1955 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A/l) ve (A/2) işa-
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retli cetvellerin ayrı bir sütununda' gösterilen 
1 285 198 lira 11 kuruş imha edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen.. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz^dilmiştir. 

3. — Ankara Mebusu Übeyde Etti ve 14 ar-
kadaşmm, 1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Ka
nunun 6478 numaralı Kanunla değiştirilen birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/158) (1) 

< Yüksek Reisliğe 
13 . I I . 1959 tarihli otuz yedinci İnikatta 

raznameye alınmasına Umumi Heyetçe karar 
verilen ve bugünkü ruznamenin birinci defa mü
zakeresi yapılacak maddeleri arasında 24 ncü 
sırada bulunan (Ankara Mebusu Übeyde Elli 
ve 14 arkadaşının, 1757 sayılı Kanuna ek.5142 
sayılı Kanunun 6478 numaralı Kanunla değiş
tirilen birinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin) diğer işlere takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Halil îmre . 

REÎS — Aleyhinde buyurun, Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Meclisin açıldığı günden bu yana mev-
cudolmıyan bir topluluk ve heyecan görmekte
yim. (Gülüşmeler, soldan, gürültüler) 

• 9 - 10 ay önce verilmiş bir kanun teklifinin 
arkadaşlarımız tarafından İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine istinaden gündeme alınması isteni
yor, her nedense, hikmeti Huda, bu teklifi aylar
ca gündeme almıyan, müzakere etmiyen Bütçe 
Encümeninin çok kıymetli Reisi bu sefer onu 

(1) 145 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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derhal gündeme aldırıyor ve şimdi de müstace
liyetle görüşülmesini istiyor. (Soldan, gürültü
ler) 

REÎS — Rica ediyorum, gürültü oluyor, ha
tibin sözü işitilmiyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) ^-Aylardan 
beri hiçbir muamele gÖrnıiyen bir kanun teklifi
nin yanında bir de Bütçe Komisyonuna diğer 
arkadaşlarımız tarafından verilen ikinci bir ka
nun teklifi süratle itibar görüyor, iltifat görü
yor, fakat ondan şimdi hiç haber yoktur. 

REÎS — Sırrı Bey, siz kanun teklifinin tak-
dimen görüşülmesi aleyhinde misiniz, değil misi
niz, bu hususta mütalâalarınızı arz edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sebeplerini 
arz edeceğim Reis Bey. *>> 

REÎS — Sebepleri üzerinde değil efendim, bu 
kanun teklifi müstaceliyetle görüşülsün mü, gö
rüşülmesin mi? Buna temas edin. 

SIRRJ ATALAY (Devamla) —- Tarihini ha
tırlamıyorum, Mart veya Mayıs 1958 de verili
yor. Bütçe Encümeni gündemine almıyor ve gö
rüşmüyor, fakat buna benzer bir teklif veriliyor, 
bunu alıyor ve görüşüyor, bundaki hikmet ne
dir öğrenmek istiyorum. 

REİS — Siz hikmeti öğrenmiyeceksiniz, tak
ririn aleyhinde konuşacaksınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Elbetteki 
aleyhinde konuşacağım. Gündemde Büyük Mil
let Meclisinin tetkikine arz edilen 85 sır.& sayılı 
Nafıa Vekâleti tarafından yer sarsıntıları için 
ek ödenek talebi var ki on gün için'de Büyük 
Millet Meclisinin tetkiki icabederken aylarca 
gelmiyen bu meseledir. Büyük Millet Meclisi
nin gündemindedir, bunun için hiç acele edil
miyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türki
ye Cumhuriyeti arasında Müsadere ve istimlâke 
ait kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıl
mışken ve ikinci müzakeresi yapılmak icabeder
ken günlerden beri görüşülmesi müyesser ol
muyor. Daha birçok teklif ve kanun lâyihaları 
varken, gündemin en son maddesini işgal eden 
24 ncü maddede birdenbire Devlet radyosunun 
Devletin itibarı ile telif edilemiyen neşriyat... 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS — Sırrı Bey, müsaade buyurun! (Sol
dan, gürültüler) Beyefendi rica ederim bu şe
kilde konuşamazsınız. Sizin söyliyeceğiniz şu
dur; Kendi arkadaşlarınızın teklifleriyle ruz-
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I nameye girmiş olan bir kanun teklifinin tak-

dimen görüşülmesini encümen istiyor. Lehinde 
veya aleyhinde fikrinizi beyan ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu kanun 
teklifinin süratle bir müzakere mevzuu edilme
si için, hiç bir sebep yoktur. Bunun Devlet 
radyosunda.... (Soldan; gürültüler, bağrışmalar) 
(«Nasıl konuşursun bu şekilde?» sesleri) 

REÎS — Efendim, arkadaşımızın lisan ne-
zahetine aykırı olarak sarf ettiği bu sözlerin 
zabıttan çıkarılmasını oyunuza arz ediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu kelimeleri zabıttan çıkarıyoruz. (Soldan; 
«Ceza verilsin» sesleri, gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey mü
saade buyurun da izah edeyim. 

REÎS — Oyunuza arz ettim, zabıttan çıka
rılmasına karar verdiniz, izah edilecek bir şey 
kalmamıştır. (Gürültüler) 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
usul hakkında söz istedim. 

I REÎS — Efendim, usul hakkında söz istiyen 
I arkadaşları sıra ile kaydettim, sizi tercih için 
I ne sebep var bey efendi? Sıranız geldiği zaman 
I siz de konuşursunuz. 
I Usul hakkında Hayri Çopuroğlu! 

HAYRÎ ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi gelen bir teklif müna-

I sebetiyle biraz evvel yüksek huzurlarınızda bir 
I önerge okundu. Bu önerge Bütçe Encümeni 

Reisine aittir, Bütçe Encümeni namına veril
miştir. Ruznamenin yirminci maddesine alın
mış olan bu teklifin takdimen ve müstaceliyetle 
görüşülmesi istenmektedir. . 

Tatbikle mükellef bulunduğumuz usulün 70 
I nci maddesi; (Bir kanun lâyihası veya teklifi 
I hakkında ya takdim edilirken, yahut birinci 

müzakeresinden evvel Hükümet, teklif sahibi 
veya aidolduğu encümen müstaceliyet kararı 
istiyebilir) âmir hükmünü vaz'etmiş bulunmak
tadır. Bunda tamamen müşterekiz. Yanlız ge
çen sefer de izah edildiği gibi, bize dağıtılan 
şu teklif hiçbir surette Bütçe Encümeninden 
geçmiş bir teklif değildir. Binaenaleyh Bütçe 
Encümeninden geçmemiş bulunmasına, teklifin 

I sahiplerinin de bu teklifin esbabı mucibesinde 
«Biz bunun müstaceliyetle ve takdimen görü
şülmesini istiyoruz» şeklinde bir talepleri bulun-

I madığma nazaran kendisinden geçmemiş bir lâ-
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yiha hakkında Bütçe Encümeninin bu şekilde , 
müstaceliyet istemesini usule açıkça aykırılık 
ve bir gayretkeşlik telâkki etmekteyim. (Sağ
dan; bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, muhterem Riyaset maka
mından şunu istirham etmek isterim ki, birçok 
takrirler ve birçok söz talepleri Riyasetçe, usu
le aykırı bulunduğu mülâhazasiyle, re'sen red
dedilmektedir. Böyle bir teklifin; şu sarih 
maddeye göre, Riyasetçe bir müzakere mevzuu 
haline dahi getirilmemesi icabeder. Maruzatım 
bundan ibarettir. Takririn nazarı itibara alın
mamasını rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, 74 ncü maddeyi okuyo
rum; «Bir kanun lâyihası veya teklifinin ruz-
namede bulunan sair maddelere takdimen müza
keresi istendikte bunun esbabı mucibesi derme-
yan edilmek lâzımdır. Takdimen müzakereyi 
yanlız Hükümet veya bir encümen talebedebi-
lir. Bu talep, tahrirî olmak şarttır.» 

Şimdi konuşan arkadaşımızın sözlerine Ri
yasetin cevabını arz ediyorum. Talep tahrirî 
ilduğu için 3 ncü fıkraya uygundur. Encümen
den geldiği için ikinci fıkraya uygundur. Fa
kat esbabı mucibesi olmadığı için, encümen es
babı mucibeyi dermeyan etmekle mükelleftir. 
Ondan sonra reye koyacağım. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Buyrunuz Encümen Reisi! 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSÎ HALİL İMRE 
(Balıkesir) — Evvelâ muhterem Riyasete bilhas
sa teşekkür ederim: önerge üzerinde bendenize 
izah imkânını verdiği için ve benden evvel bilhas
sa konuşan arkadaşlarım Tüzüğe uymadığı hak
kındaki mütalâalarına cevap vermek külfetinden 
beni kurtardığı için. 

Reis Bey sadece esbabı mucibenin eksikliğin
den bahsediyor. Gayet sarihtir, esbabı mucibesi 
şudur: Bir kere, biraz evvel ittihaz buyurduğu
nuz kararın gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, 
bütçe müzakerelerinin başlaması günü tesbit ve 
teyidedildiği için, bütçe ile alâkalı bu masraf ka
nunlarının bir an evvel konuşulması lâzım gel
mektedir. Bu, bendenizin Komisyon Reisi olarak 
arz ettiğim esbabı mucibedir. Takririmde yaz-
saydım yine böyle yazacaktım. Ama yazmadığım 
bir tarafı daha var, mademki esbabı mucibeyi be
yan etmek mecburiyetindeyim, onu da bir mebus 
olarak arz edeyim. 
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Muhalefet ve iktidar mensubu karışık bir ar

kadaş grupu tarafından bir maaş kanunu teklifi 
verildi. Bunun üzerinde konuşmalar, müzakere
ler devam ederken, vâzıı kanunun bunun üzerin
de eğilmesinden, tevekküfünden daha evvel, be
yanat, müdahale şu ve bu istikamette devamlı su
rette bir neşriyat alabildiğine devam etti. Müs
taceliyet şunun için: Komisyon Reisi olarak biraz 
evvel arz ettiğim esbabı mucibe ile ve bir mebus 
olarak şu arz ettiğim esbabı mucibe ile arz ediyo
rum ki, artık ne konuşulacaksa, şurada burada 
değil, bu kürsüde ve bir an evvel konuşulsun. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş! («Reye, reye» sesle
ri) Fethi Bey, müsaade buyurun, ne hakkında 
konuşacaksınız? 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Nizamna
meye ademiriayet hakkında. 

REİS — Nizamnameye ademiriayet hakkın
da buyurun. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Bütçe En
cümeni Reisi, müstaceliyet kararı alman kanun 
teklif ve lâyihalarının takdimen müzakeresini is
temeyi istihdaf eden 74 ncü maddeye dayanı
yor. Benden evvel konuşan Kırşehir Mebusu Ço-
puroğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bunun 
için evvelâ 70 nci madde gereğince müstaceliyet 
kararı istihsal etmek lâzım. Nasıl? İzin verirseniz 
maddeyi okuyacağım ve Nizamnameye ademi ria
yet edilmekte olduğunu göstereceğim. 

«MADDE 70. — Bir kanun lâyihası veya 
teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahut birin
ci müzakeresinden evvel Hükümet, teklif sahibi 
veya aidolduğu encümen müstaceliyet kararı is-
tiyebilir.» 

Şimdi, mevzuumuzu bu hüküm muvacehesin
de tetkik edersek encümen reisinin encümeni 
müşkül duruma soktuğu ortaya çıkar. 10 ay 
evvel encümen, kendisine verilen işe el sürmü
yor. (Soldan, gürültüler) Susunuz beyler, ko
nuşacağım. Muhterem Heyetinize teklif sahip
leri, Nizamname hükmüne dayanarak, teklifle
rinin encümence tetkik edilmediğini ileri süre
rek gündeme alınmasını teklif ediyorlar. Bütçe 
Encümeni mebus ödeneklerinin artırılmasına 
ait kanun teklifini çıkartıyor, fakat azaltılma
sı maksadına matuf Halk Partisi teklifini ay
larca evvel encümene geldiği halde dikkate al-
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mıyor. (Soldan, gürültüler) (Sağdan, bravo 1 
sesleri) 

RElS — Şu anda yapılan muamelenin usu- I 
ie aykırı olduğunu söyliyecektiniz, ondan bahse- j 
din. I 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sabre
din Reis Bey, oraya geleceğim. I 

Şimdi, 10 ay müddetle encümen işe el sürmü- I 
yor, Nizamname ihlâl ediliyor. Nizamname ni~ I 
cin ihlâl edilmektedir, şimdi onu izah edeceğim. I 

Encümenin müstaceliyet kararı talebedebil- I 
mesi için evvelâ kanun teklifini müzakere edip I 
bir mazbata yazması lâzımdır. Daha bunu bil- I 
miyop, encümen. (Soldan, «Hayır, hayır» sesle- I 
ri) Size maddeyi okuyorum Nusret Bey, siz bil- I 
iniyorsunuz. Arz ediyorum. I 

Üç merci kanun teklifi, lâyihasında Umumi I 
Heyetten müstaceliyet talebinde bulunabilir' : I 

1. Hükümet, I 
2. Kanun teklifini yapan mebuslar, ] 
3. Encümen. t 
Ama hangi encümen? Meseleyi tetkik edip I 

mazbatasını Heyeti Umumi yeye getiren encü- I 
men. (Soldan, «hayır hayır» sesleri) Sebati Bey, I 
eğer vâzıı kanun, encümenlerin tetkik etmedi- I 
ği meselelerde dahi müstaceliyet talebedebile- i 
eeğini aklına getirse ve sizin gibi düşünenler I 
olacağını bilseydi hüküm koyardı. Bu, abestir. I 

Bir encümen tetkilk etmediği îbir ikamın tek- I 
lifinde (hangi düşünce ille hangi zihniyetle müs- I 
taceliyet talebinde ibulunalbiılir? (Soldan, «(Bulu- I 
nur bulunur» sesleri) .Aman arkadaşlar, Sebati I 
(Bey gibi düşünenler emin olunuz abesle iştigal I 
ediyorlar. (Soldan, gürültüler) I 

REÎS—Sade t içinde (konuşun, 'beyefendi. I 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) - Beyler I 

eğer 'kararınız da varsa, «buna rağmen muvaffak: I 
alaımıyacaiksınız. (Sağdan, alkışlar) ('Soldan, I 
gürültüler) Bizim ıg'öriişümüze göre kendisi ka- I 
nun te'klifi veya lâyihasını incelememiş. rapor I 
tanzim edip ikamın teklifine bağlamamış, ımaz- I 
ibata hazırlamamış ve ıbinnetiiee Heyeti Tlmurni- I 
yenin fkarariyle encümenlerin tetkik etmemesinle I 
rağmen gündeme alınan ikanun tekliflerinde I 
veya lâyihalarında 'encümenler müstaceliyet ka- I 
rarı talelbetmeye 'haklı 'değildirler. (Bu (gayrini- I 
zamidir, usulsüzlülktür, bu Ibir. İM; (Soldan, I 
gürültüler) Daha ıbitmedi, usulsüzlük (bîr değil, I 
îJridir!.. Ne zaman tatkditmen Sbir 'kanun tekli- 1 
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fi veya lâyihasının »gündeme alınması istenebi
lir? Bunu 73 neü madde şöyle tesibit etmiş : 

(Müstaceliyet kararının ittihazım mütaaikıp 
Hükümet veya encümen tarafından tahriren vu-
kübulan bir talep üzerine Meclis, isterse o lâ
yiha veya teklifin sair işlere takdim en müza-
'keresine karar verebilir.) 

Şu halde Salahiyetli olmıyan bir encümenin 
talebiyle müstaceliyet kararı alıma'k mümlkün ol-
mıyacağına 'göre, tafcdimen nıüza'kere talebi, 
kendiliğinden sakıt olur. Nereden bulmuş encü
men 'bu salâhiyeti v Tetiklik etmediği mevzuda 
«Şunu 'konuşalım» nasıl diyebiliyor? flBir insan., 
bir heyet tetkik etmediği Ibir meselede söz sa
hibi olarak ikoskoea 'bir topluluğu peşinden gö
türmek için talepte (bulunabilir mi? Akıl, man
tık, izan Sbıınu kabili eder mı? Yapmayın arka
daşlar! Bütçe Encümeni 'baştan aşağı Heyeti 
Umuımiyeyi dal âlete düşürmektedir. Obeyde Elli 
ve 14 arkadaşının, C.H. PartMnin yaptığı, ıme-
'bus ödene'Merinin indirilmesi teklifi... 0S<oldan, 
şiddetli »gürültüler) 

REİS — Beyefendi yapmayın, rica -ederini, 
usul haklkında Ikonuşun. Bu sözlerinizin usul 
ile hklbir alâkası yoktur. 'Usul haikkında ıkonu-
§urJken usulden ayrıldınız, size nirinei »ihtarı ve
riyorum. Evvelâ usulü 'halledelim. 

METHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şitmdi mü* 
saade ederseniz 'evvelâ Reis Beyden bir şey öğ
reneceğim. Reis ve Riyaset Divanı Nizamname
ye aykırı olan 'hususları reye /koymaya mezun 
değildir, bir. tiki, mebusun Riyasete, Encümene. 
Hükümete sual so ramak hakkıdır. Bütçe Encü
meni Reisi, Bütee Komisyonu nun naniği ıgünkii 
İnikadında bu müstaceliyet, kararını talebetme-
nin müzakeresini yapmış ve karara varmıştır! 
Encümen Reisi bunu eevaplandırımaya 'mecbur
dur. Üç, eğer ıbütün bunlara rağmen Riyaset Di
vanı illâ işin ımüzaikerieslne taraftar olaralk... 

REİS Efendim, Riyaseti itham etmeyin, 
ibu şekilde hiçıbir sebep yoMken şöyle mi olsun, 
(böyle -mi olsun şıeklinde Riyasete çatmanıza 
sebep yoktur. 

.FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) Sual so-
î'iıyoruim, katiyen (çatma) 'kelinıesin'i reddede
rim. Riyasetten 'öğrenmek istiyoruz; eğer Ni
zamnameye ayikırı olduğunu madde okuyarak 
ifade ettiğimiz ibu takriri. Bütçe Encümeni Rei-
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nmin hu sıa'lâlhiyetsiz takririni reye koyaca'ksa, 
onu bilmek, ona göre 'konuşmak isteriz. 

REİS — Reye ikoyup Ikoymıyacağım haık-
kında'ki düşüncemi bileceksiniz de ona göre mi 
konuşacaksınız? Bu nasıl olur?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — O halde 
Bütçe Encümeni Reisi Bütçe Komisyonunun 
hangi tarihli İnikadında böyle bir talepte bu
lunmak için karar almıştır? (Soldan, gürültü
ler, onu söyledin «esleri) Rica ederim, hu, 'en
cümen tkararı olmadan, Encümen Reisinin re'sen 
ta'lebettiği bir şey oluyor. Biz Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Encümeni Reisinin Muhterem hu
zurunuzda, encümeninde konuşulmıyan, müzakere 
edilmiyen bir ımeseleyi, konuştuk veya konuş
madık, ben hu talepte bulunacağım demesini 
dahi ımemleket için faydalı (mütalâa ediyoruz. 
Çıksınlar bunu ifade etsinler, bunu Ustiyoruz. 
Herkes (kendi mesuliyetini üzerine almış olur, 
arkadaşlar. 

Şimdi müsaade ederseniz söyliyelim, Bütçe 
Encümeninin âzası olan arkadaşlar bizde de var. 
Hiçbir arkadaşa bugüne kadar olan mutad mü
zakere usulleri içerisinde Bütçe Komisyonu Re
isi Halil İmre veya Riyaset Divanı arkadaşların
dan böyle bir mevzuda karar almak için davet 
vâki olmuş değildir. Hiçbir Cumhuriyet Halk 
Partisi Mebusu ne şifahi ne de telefonla davet 
almamıştır. (Soldan; «Ne biliyorsun?» sesleri) 
Biliyorum. Ben de orada azayım. 

Şimdi arkadaşlar hulâsa edeceğim. (Soldan; 
gürültüler) 

Radyo neşriyatı maksadınızı Öğretti... (Sol
dan; Gürültüler, «Alâkası ne?» sesleri) 

REİS — Rica ederim, usul dışına çıkmayın. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; Riyaset Divanı ve huzurunuzda 
radyo neşriyatını hatırlatarak, maksadımın ne 
olduğunu söylemek istiyorum. 

REİS — Beyefendi, maksadınız ne olursa 
olsun, teklifin aleyhinde konuşacaksınız. Sonra 
heyeti umumiyesi hakkında konuşacak şey kal
maz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Belli de
ğil. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Devam et, 
devam eti 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Kâmil 
Bey, gelin siz de burada kürsüde konuşun. 
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KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Devam et, 

devam et. Ayıp söylediğin. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir ayıp 

varsa size aittir, bunu bilin. 
REİS — Rica ederim Kâmil Bey!.. Müdahale 

etmeyin. Rica ediyorum, olamaz böyle şey... (Sağ
dan; «Ceza verin», sesleri) Rica ederim müda
hale etmeyin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reis Bey
den Nizamnameye uygun hareket etmesini rica 
ediyorum. 

REİS — Bir dakikanız var Fethi Bey. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Dakika 

ile alâkası yoktur. 
REİS — Okuyun maddeyi.. Alâkası var. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaş

lar, her halinizden belli oldu^ siz zam yapmak 
taraftarısınız-ama... (Soldan, gürültüler) 

REİS — Alâkası yok.. İkinci defa sadede 
davet ediyorum. Fethi Bey rica ediyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Çok rica 
edeceğim Reisten, bütün mebuslar, hepimiz bu 
mevzuda konuşalım. 

REİS — Herşeyin bir usulü var. Usul dışın
da kimse konuşamaz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Biz şu 
anda Muhterem Reisimizin Nizamnamenin bek
çiliğini yapmasını, ve Bütçe Komisyonu Reisi 
Halil İmre'nin gerek encümene karşı ve gerek
se nizamname dolayısiyle Heyeti Umumiyeye 
karşı giriştiği gayrinizami teşebbüsünden mah
rum bırakılmasını, nizamnameyi ihlâl eden bu 
hareketinde Halil İmrenin teşebbüsünde muvaf
fak kılmmamasım rica ediyoruz. (Sağdan; al
kışlar) 

REİS — Efendim, Fethi Çelikbaş arkadaşı
mızın iki noktada itirazları var. Birinci nokta
daki itirazları Riyaseti ilgilendirmektedir. Usu-
li bakımdan; «Müstaceliyet kararı olmadan, tak
dim olamaz», diyorlar. Yani; «Müstaceliyet ka
rarı bulunmadan takdim istenemiyeceği için, 
müstaceliyet kararı da almamıyacağma göre tak
dim de olamaz», demek istiyorlar. Halbuki, Da
hilî Nizamnamemiz takdim ile müstaceliyeti bir
likte istemek hakkını vermiş olduğu gibi her 
ikisini ayrı ayrı istemek hakkı da vardır. Eğer 
Fethi Çelikbaş arkadaşımız, biraz aşağıdaki mad
deyi okusalardı, anlıyacaklardı. Şimdi bunn ken
dilerine ben okuyayım. Filhakika 70 nci ınad-
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de ile 73 ncü madde okunursa âdeta böyle bir 
mâna çıkabilir. Bu demektir ki, bir müstaceli
yet kararı alınmıştır, ayrıca takdimen görüşül
mesine karar alınmaz. Takdimen de görüşülme
sine karar alınabilir. 

(74 ncü madde : Bir kanun lâyihası veya 
teklifinin ruznamede bulunan sair maddelere 
takdimen müzakeresi istenildikte bunun esbabı 
mueibesi dermeyan edilmek lâzımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükümet veya 
bir encümen talebedebilir.) 

Usule sıkı sıkıya riayetsizliğin neticesi ola
rak arkadaşımın izah etmek istediği bu,dur. 

İkinci fıkrayı Dahilî Nizamnameden tekrar 
okuyorum : (Takdimen müzakereyi yalnız Hü
kümet veya bir encümen talebedebilir. 

Bu talep tahrirî olmak şarttır.) 75 nci mad
deyi okuyorum : (Bir kanun lâyihası veya tek
lifinin yalnız hemen veya takdimen müzakeresi 
hakkında ittihaz olunan karar, müstaceliyet 
kararı sayılmaz.) Demek ki, müstaceliyet ol
maksızın takdim olabilir. Eğer bir madde hak
kında takdim kararı alınmış ise müstacel me-
vaddan imiş gibi bir defa müzakere ile bitirile-
mez. Bunu en başta fakat müstaceliyet olmadığı 
için, iki defa müzakere edeceksiniz. Onun için
dir ki, evvelâ heyeti umumiyesi üzerinde tak
dim kararı alınmakta ve maddelere geçildiği 
zaman, (takdim müstaceliyeti istilzam etmediği 
için,) ayrıca müstaceliyet kararı alınmaktadır. 
Binaenaleyh yapılan şu muamele usule tıpatıp 
ve hattâ Fethi Çelikbaş arkadaşımızın arzusun
dan daha uygundur. Kaldı ki, encümenden gel
miş olan takririn, - encümende cereyan eden 
muamele bizi ilgilendirmeyip - encümeni temsil 
eden Reis tarafından verilmiş olmasının usule 
uygun kabul edilmesi zarureti vardır. 

Usul hakkında söz Mehmet Daim Süalp'in. 
(Soldan; «vazgeçti, vazgeçti» sesleri) ayrıca 
usul hakkında söz vermeye Nizamname müsait 
değildir. Binaenaleyh, takrirleri tekrar okuta
rak reylerinize arz edeceğim. 

(Bütçe Encümeni Reisi Halil îmre'nin tak
riri tekrar okundu.) 

REÎS — Bir takrir daha var, okuyoruz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Komisyon 

benim sözlerime cevap vermedi. 
REİS — Komisyonu cevap vermeye zorlıya-

mayız. Yok böyle bir şey. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Mecbur-

dur. 
REİS — Takriri okuyoruz. 

İfceisliğe 
Ankara Mebusu Übeyde Elli ve 14 arkada

şının teklifi, mebus ödeneklerinin artırılmaması, 
indirilmesi maksadına matuftur. 

Bütçe Komisyonundan çıkan Ağrı Mebusu 
Halis öztürk ve arkadaşlarının teklifi, mebus 
ödenelerinin yükseltilmesini istemektedir. Bu 
itibarla her iki teklifin tevhidedilerek müzake
resini teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

REİS — Evvelâ takdimen görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum : Takdimen görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Takdimen 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın halen Ruzna
mede bulunmıyan ve encümende karara bağ
lanmış bulunan bu hâdise ile ilgili gördüğü 
ikinci teklifin de birlikte müzakeresini teklif 
eden takririni reylerinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu teklifin heyeti umumiyesi üzerinde mü
zakereye geçilmeden evvel arkadaşlar evvelâ 
teklifin esbabı mucibesinin okunmasını tale-
bediyorlar, müsaadenizle okutuyorum 

(Teklifin esbabı mueibesi okundu.) 
REİS — Efendim, heyeti umumiyesi üze

rinde söz isteyen arkadaşların isimlerini oku
yorum, bir yanlışlık olmasın. 

Aziz Uras, 
Ferid Melen 
İlhan Sipahioğhı 
Şahap Kitapçı 
Hayri Çopuroğlu 
Adnan Selekler 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Balık 
Mehmet Daim Süalp 
Sırrı Atalay 
Emin Soysal 
Hasan Tez 
İsmail İnan 
Vahap Dizdaroğlu 
Faruk Ayanoğlu 
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NAŞÎT FIRAT Çankırı) — Reis Bey, ben 

de söz istemiştim. 
BEKİR ŞEYHOĞLU (Tokad) — Söz isti

yorum. 
REİS — Yazdım efendim, 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Arkadaş

lar, İçtüzük hükümlerine göre encümenlerden 
geçmiyerek ruznameye alman tekliflerde, teklif 
sahiplerinin, encümen yerine kaim olarak iza
hat vermesini haklı olarak ve tercihan dinlen
melerini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, teklif sahiplerinin ter
cihan dinlenmeleri hususunda Dahilî Nizamna
mede bir hüküm olmadığı için, bu mümkün de
ğildir. Meclis teamülleri de not olarak Dahilî 
Nizamnameye girmiştir. Böyle bir not var mı? 
Yoktur... Bu sebeple söz istemiş olan arkadaş
lara sırasiyle söz vermeye devam ediyoruz. 

Buyurun Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, mebus 

maaşları konusunda, ismi üzerinde, gürültü 
patırdı bir hayli spekülasyon yapılan bir arka
daşınız sıfatiyle mâruzâtım her iki tarafça 
sükûnetle dinlenmesini istirham edeceğim. Ya
pacağım nihaî bir teklifin de nazara alınmasını 
bilhassa Heyeti Umumiyeden rica edeceğim. 

Arkadaşlar, mebusların özlük haklarına 
müteallik tasarruflar, bilirsiniz ki, dışarda hak
lı haksız tenkidlere ve polemiğe yol açar. Bu 
her yerde böyledir ve böyle olduğu içindir ki 
başka memleketlerde bunun için bâzı usûller 
konmuştur. 

Meselâ, İngiltere'de selef halefin muhassasa-
tım tâyin eder, Amerika'da Congerss yani Se
nato ve Meclis müştereken karar verir, bilmem 
nerede Ayan, bilmem nerede her hangi Meclis 
veya Divan, v; s... 

Şimdi arkadaşlar, özlük hakların bizzat tâ
yini, mebusların hakkı, Meclisin hükümranlık 
hakları icabı idi. Ne kadar hakkaniyete, insaf fi 
adalete uyarlarsa uysunlar, . bu hususda haklı 
da olsalar haksız da olsalar mutlaka dedikodu 
vesilesi teşkil eder. 

;. , Arkadaşlar, bir tek mebusun haysiyeti mev-
zuubahis de olsa Meclisin fevka^de titiz dav
ranması lâzımgeiir, kaldı M Meclisin Heyeti 
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Umumiyesinin prestiji mevzüubahistir ki bu tak
dirde Heyeti Umumiyenin bilhassa hassas bu* 
lunması lâzımgeiir. 

j Bendeniz dedikoduya uğramış bir arkada
şınızım. Benim gayem samimî idi: Partimin ka-

! bul ettiği açık ve vazıh prensip karşısında, 
i yani 1957 beyannamesinde tamamen tasrih edil-
I mış olan en yüksek devlet mmurunun maaşını 

geçmemesi şartiyle imza etmiştim. (Soldan, bra
vo sesleri) 

j Şimdi Arkadaşlar; biliyorsunuz ki Ömer Er-
j zurumluoğlu arkadaşım geldi, bana dedi ki; böy-
I le bir teklif getireceğim, ne dersiniz. Biz mukay-

yediz dedim. Bu kayit beni partimin beyanna-
I mesi dolayısiyle takyid eder. Ancak bu kayıtla 

, kabul ederim dedim. Getireceğim teklif bundan 
ibarttir dedi ve getirdi. Altına, kanun malî tek
niğinden anlamadğım çin (sadece en yüksek 
devlet memuru maaşını gçmemek şartiyle) kay
dını koydum, imza ettim. Bu matbuata nasü 
geçti hep biliyorsunuz «Aziz Uras 8 bin lira 
istiyor» dediler. Böyle bir şey asla vâki olmamış
tır. Teklif gidiyor encümene, encümen asla bu 
vaziyeti açıklamıyor, Aziz Uras kendisine yon
tar gibi bir vaziyet tahaddüs ediyor. Bu isnat 
haklı mıdır? Bunda asla hakkaniyet yoktur. 
Samimî bir teklifin benim partimin kabul et
tiği şekil ve surette ve onun prensiplerine uya
rak koyduğum bir imza ne kadar çok polemiğe 
sebebolmuştur. Bu, sizin için de bizim için de vâ 
ki olabilir ve olacaktır. Bunun için istirham edi
yorum; bir teklif hazırbyacağım, biz bu işi, hü
kümranlık haklarımızdan yalnız özlük hakları
mıza ait kısmını Meclis dışında bir divana ter-
kederek halledelim. Ne bugün, ne yann, ne 
o birçn'm gorek mebus haysiyetine, gerek Meclisin 
prestijine bir nakîsa gelmesin. Benim mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REİS — Ferit Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; benden evvel konuşan arkadaşın da te
mas ettiği gibi, çok nazik bir mevzu üzerinde 
olduğumuzu kabul ederek bu müzakereye baş
lamış oluyoruz. 

Yüksek Heyetiniz hatırlarlar; bendeniz ge
çen sene Büyük Millet Meclisi bütçesinin müza
keresi sırasında söz almış ve mebus maaşları üze
rindeki tasarrufta B. M. Meclisinin diğer tasar
ruflarda olduğu gibi hareket etmemesi lâzım* 
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geldiğini, heyetin bu mevzularda kendisini tak-
yidetmesi icabettiğini, zira bunun dışarda her 
vakit bir polemik mevzuu olması ihtimal dâhilin
de bulunduğunu ileri sürmüş ve demiştim ki; 
memur maaşlarını bir kıstasa bağlamalıyız, me
selâ birinci veya ikinci sınıf bir memurun aldığı 
maaşa raptetmeliyiz ki, memur maaşlarında 
konjonktür sebebiyle, para değerinin düşmesi 
sebebiyle bir artırma veya indirme yapıldığı za
man mebus maaşları da otomatik olarak bunu 
takibetsin. Hakikaten böyle bir esasa bağlandı
ğımız takdirdedir ki, bu mevzuun dışarda vatan
daşlar arasında, ister politikacılar tarafından 
tahrik edilsin, ister edilmesin, bir polemik mev
zuu olmaktan kurtarılması mümkündür. Nite
kim değerli hemşehrim Halis öztürk ve arka
daşlarının mebus maaşlarına zam yapılmasına 
dair olan teklifleri Bütçe Encümeninde müza
kere edildiği zaman Nuri özsan arkadaşımız da 
bu noktayı ileri sürdü ve bu polemiklerin mebus
luk müessesesini zedelediğini ve binaenaleyh me
busluk müessesesinin zedelenmesini ve itibardan 
düşmesini önlemek için mebus tahsisatı işinin bir 
earei halle bağlanması zamanının geldiğini ifade 
etti. Tamamen iştirak ederim. Zaten bugün müs-
taeelen görüşmek kararı aldığınız bu teklifi ar
kadaşlarımız böyle bir sebeple huzurunuza getir
mişlerdir. Teklif sahipleri, belki kifayet teklifi 
gelir, konuşamazlar müsaade ederseniz bende
niz teklif hakkında mâruzâtta bulunacağım. 
Dünkü radyonun bu teklifi memlekete değiştire
rek aksettirmek gayretini de göz önünde bulun
durarak bu teklifin esasları hakkında mâruzât
ta bulunmama müsaadenizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımızın 
teklifleri şudur : 

Arkadaşlar; verildiğinden beri üzerinden 
uzun zaman geçmiş olan teklifin birinci maddesi 
«Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve har
cırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanunun 6478 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.» şeklindedir. 

Şimdi izin verirseniz eklenen fıkrayı izah et
meden, kendisine fıkra eklenen bu maddeyi -ay
nen okuyayım. 

«Madde 1. ~ Mebusların tahsisat miktarı 
ayda 2 000 lira olarak tesbit olunmuştur.» Mad
de bu, mebus tahsisatlarını 2 000 lira olarak tes
bit ediyor. Eklenmesi teklif edilen fıkra ise : 
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«Şu kadar ki, bu tahsisat birinci derecedeki dev
let memurlarına bir yılda verilen aylık ve tahsi
sat tutarının on ikide birini aşamaz.» şeklinde
dir. Demekki, bu teklif bir mebus maaşını 2 000 
lira olarak tesbit ediyor ve âzami had olarak bu 
haddi tesbit ediyor, değiştirmiyor. Derhal arka
daşlarımız «Tahsisat nedir?» diyeceklerdir. Muh
terem arkadaşlar, bu teklifi yapan arkadaşlar 
metni önce bana getirdiler, ihtisasım dolayısiyle 
bu maddeyi aşağı - yukarı ben yazdım. Şimdi bi
rinci derecede bir devlet memuru teklifi yaptı
ğımız tarihte 1 000 lira maaş alıyordu. Birinci 
derecede devlet memurları diğer memurlar gibi 
6211 sayılı ve onu tadil eden bir kanun gereğin
ce yılda beş maaş nispetinde tahsisat almakta
dırlar. Bu tahsisata halk (ikramiye) derse de 
kanundaki adı (tahsisat)tır. Binaenaleyh ben 
buna ikramiye diyemezdim, elbette bir maliyeci 
olarak kanundaki adını yazdım : Aylık tahsisat 
dedim.. Tahsisat bir memurun yılda beş aylık ol
mak üzere 6211 sayılı Kanun ve onu tadil eden 
Kanuna göre aldığı miktardır. Bu tahsisat beş 
aylık miktarında olduğu için bunun yekûnunu 
12 aya taksim etmek suretiyle mecburen aylık 
tahsisatının mecmuunun on ikide birini esas al
dık. Ve bu teklif dâhilinde yaptığım hesaba göre 
o tarihte mebus maaşının şu olması lâzımdı : 

Ayda 1 000 lira alırdı ki, seneliği 12 000 lira 
eder, 5 000 de tahsisat tutar, hepsi 17 000 lira 
olur. Bunun 12 ye taksiminde aylık 1 466 lira 66 
kuruşu bulur. 

Şimdi tekrar maddeye; rüeu edelim; teklif 
edilen madde (mebus maaşı 2 000 liradır, şu ka
dar ki, birinci derecedeki devlet memurunun 
maaş ve tahsisatını aşamaz.) Aylara isabet eden 
kısım 1 466 lira 66 kuruş tutmakta idi. Bu tek
lifi Bütçe Komisyonu Reisi, bugünkü verdiği 
ehemmiyetle, ve süratle verildiği anda ele alıp 
intacetseydi... 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL İMRE 
(Balıkesir) — Tariz etme. 

REİS - Müsaade edin, karşılıklı konuşma 
yın efendim. 

PERÎD MELEN (Devamla) — Sayın Bütçe 
Başkanıma hürmetim vardır, ara sıra tarizde bu
lunurum, nazımı çeker. 

Şayet bunu 9 ay evvel intacedip getirseydi 
mebuslar şimdi 1 466 lira 66 kuruş olacaktı. Har
cırahımızı da % 40 üzerinden alacağımıza göre, 
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hepsi beraber 2 800 lira değil, 1 983 lira 30 ku
ruş elimize geçmiş olacaktı 

Muhterem arkadaşlar, bu anda teklife her 
hangi bir tadil yapılmadan kanuniyet izafe etti
ğimiz takdirde bu anda mebus maaşı otomatik-
man bu hadde inecek, aya isabet eden harcırah 
ve maaş yekûnu 2 800 lira değil 1 983 lira 30 
kuruş olacaktır. 

Bendeniz mebus maaşının bu hadde indiril
mesini istiyenlerdenim. Bu husustaki düşünce
lerimi Bütçe Encümeninde uzun boylu arz et
miştim. Vaktinizi israf etmek istemiyorum, ef
kârı umumiyeye intikal etmiştir. 

Şimdi denebilir ki, «tahsisat kelimesi umumi 
bir terimdir. Binaenaleyh hâkimin aldığı para, 
valinin aldığı para, muhtelif namlarla bilmem 
başka bir memurun, bir üniversite profesörünün 
aldığı parayı da ihtiva eder». Hayır arkadaşla
rım, bilhassa maliyede terimlerin büyük ehemmi
yeti vardır ve bunların yerli yerinde kullanılma
sı lâzımdır. Bir maliyeci sıfatiyle bendeniz bu 
terimi yerinde ve bilerek kullandım. Mevzuatı
mızda çıplak olarak (tahsisat) kelimesiyle ifa^e 
edilen bu arz ettiğim, memurun beş maaş nispe
tinde aldığı, paradan başka bir istihkak yoktur. 
Hâkimin aldığı paranın adı hâkim ödeneğidir. 
Bu, çift kelime ile ifade edilir; (hâkim ödeneği) 
veya (hâkim tahsisatı) denilir. Profesörün aldığı 
paranın kanundaki adı üniversite tazminatıdır. 
Valilerin ve müsteşarların aldıkları da (temsil 
ödeneği) dir. Yani bunların hepsi çift kelime ile 
ifade edilir. Binaenaleyh sadece (tahsisat) de
diğimiz zaman bunların hiçbirisini ifade edemez. 
Şayet böyle bir kanun mevcudolsa ve tefsir için 
huzurunuza gelse, eminim ki, siz de benim gibi 
tahsisat kelimesinin yalnız başına; hâkim tahsisa
tı, üniversite tazminatı gibi mürekkep kelimeler
le ifade edilen tahsisatları ihtiva etmediğine ka
rar verirsiniz. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Fazlasını al
mazsın. 

FERlD MELEN (Devamla) — Arz ettiğim 
gibi, metne tahsisat kelimesi bu sebeple konmuş
tur. Kanun teklifinin gerekçesini dikkatle tetkik 
buyuracak olursanız görürsünüz ki, hedef sadece 
memurların aldığı 5 maaş nispetinde ikramiye
dir ve o maksuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; arz ettiğim gibi mev
zuatta bir değişiklik mevcudolmasa idi, bu teklifi 
bu anda geldiği gibi, kabul etmek için ben de ri

ca edenler arasında olacaktım. Ancak arka daş-
larun, bu anda, Bütçe Komisyonunda tetkiki bit
miş ve kabul edilmiş birkaç kanun tasarısı var
dır. Bunlardan bir tanesi de, memurların maaş 
ve ücretlerine zam yapılmasına dairdir. Bu tasa
rı ne olmuştur? Bütçe Encümeninin kabul ettiği 
şekle göre bu tasarı, memurlara, arz ettiğim, 6211 
sayılı Kanunla verilmekte olan tahsisatı kaldır
mış, ilga etmiştir. Binaenaleyh birkaç gün sonra 
gelecek olan bu tasarı kabul edildiği takdirde ar
tık tahsisat namı altında verilen bir istihkak kal-
mıyacaktır. Böyle olunca buradaki tahsisata lü-
üzum ve ihtiyaç kalmaması icabeder. Çünkü tah
sisat namı ile bir istihkak olmayınca memurların 
aslî maaşlarına zam yapılmış ve beş maaş nispe
tindeki ikramiye kaldırılmıştır. Bu suretle tahsi
sat mefhumunun tatbik mahalli kalmıyor. Şu 
halde tatbik mahalli kalmıyan bir mefhumun 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmesi, biraz evvel 
arkadaşlarımın işaret ettiği gibi, acaba bundan 
maksat hâkim tazminatı, üniversite tazminatı, va
liler ve müsteşarların mevkilerinin istilzam ettiği 
masrafları karşılamak üzere verilen temsil ödene
ği mi, yoksa veznedarlara verilen kasa tazminatı 
mı kasdediliyor? Denir ve bâzı tereddütlere yol 
açabilir. Bu sebepledir ki, arz ettiğim tasarılarla 
birlikte nazara alınınca artık bundan tahsisat 
kelimesinin kaldırılması icabeder ve tahsisat keli
mesinin kaldırılması suretiyle metni kabul buyu
rursanız vaziyet şöyle olur. 

(Mebus maaşı 2 000 liradır. Şu kadar M, bi
rinci derecede Devlet memuru maaşını aşamaz.) 
Birinci derecede Devlet memuru maaşı, arz etti
ğim gibi, birkaç gün sonra huzurunuza gelecek 
olan kanun teklifi ile 2 000 lira olacağı için, 
mebus maaşı da birinci derecede Devlet memuru 
maaşı ile bu suretle eşit vaziyete gelmiş olur. Bi
zim arzu ettiğimiz ve grupumuzun üzerinde dur
duğu gerçek de böylece tahakkuk etmiş olur. 

TEVFİK TIĞLI (İsparta) — O halde fıkra
ya lüzum yok. 

FERlD MELEN (Devamla) — Fıkraya şu 
bakımdan lüzum var..İleride iktisadi vaziyet veya 
sıkıntı dolayısiyle memur maaşları indirilebilir. 
O takdirde mebus maaşları da otomatikman bi
rinci derecedeki memur maaşına/ indirilmelidir. 
(Soldan; «artarsa» sesleri.) Arttığı takdirde ye
ni bir kanuna ihtiyaç var demektir. Bizim tekli
fimizde memur maaşları arttığı zaman, mebus 
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maa§lannın artmasını istilzam eden bir hüküm 
mevcut değildir. j 

Bendeniz bu sebeple, fıkranın kaldırılması 
kaydı ile maddenin aynen kabul edilmesini teklif 
edeceğim. 

Şundi arkadaşlarım, belki tereddüt ederler, 
bu tahsisat kelimesini aynen aldım, müsaade 
ederseniz aynen okuyayım: 

(6211 sayılı Kanun, umumi, mülhak ve hu
susi bütçeli idarelerle belediyeler ve bunlara 
bağlı kurum ve teşekküllerden maaş. ve ücret 
alan memur ve hizmetliler - ordu mensupları 
dâhil - her yıl icra Vekilleri Heyetince tesbît 
edilecek tarihlerde maaş veya ücretler verilen 
aylık tutarı üzerinden 3 defa tahsisat verilir.) 

Eğer bu tahsisat kelimesi yüksek memurlar 
için kaldırılacaksa, arz ettiğim gibi, metinde 
tahsisat kelimesinin kalmasına ihtiyaç yoktur. 

Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Çok muh

terem arkadaşlarım; üzerinde görüştüğümüz 
kanun teklifini yapan 14 C. II. Partili arkada
şımıza berveçhi peşin teşekkürlerimi arz ederim. 
(Sağ ol, sesleri) 

Çünkü, evvelâ Aziz Uras arkadaşımızın, son
ra bir nebze de Ferid Melen arkadaşımızın 
temas ettiği gibi biz, mebus maaşları meselesin-
bir prensibe bağlamazsak, her defa karşımıza 
çıkacak bu mesele yüzünden teker teker mebus 
olarak bizim ve topyekûn Büyük Millet Mecli
sinin şahsiyeti mâneviyesi zedelenecektir. İleri 
geri, doğru veya yanlış bu mânevi şahsiyetin 
haysiyet ve şerefi zedeliyecek iddiaların iteri 
sürüleceğini kabul etmemiz lâzımdır. 

Bunu bir prensip meselesi olarak halleder
sek bundan sonra bu mevzu hiç konuşulmaz, 
prensip ne ise hep o tatbik edilir, böylece bu 
mesele de ayalğa düşme mevzuu olmaktan çıkar. 
kurtulur. 

Muhterem arkadaşlar; ben bu teklife tarzı 
tahriri bakımından itiraz edecek noktalar bu
lunduğunu, bu teklifin bütün meseleyi halle
decek mahiyette olmadığını söylemek suretiyle 
itiraz edebilirim- ama bunu ikinci plânda telâkki 
ediyorum. İlk plânda meseleyi prensip meselesi 
olarak hallettiği için bu teklife taraftar oldu
ğumu ve onu memnuniyetle karşıladığımı ifade 
etmek istiyorum. Zira böyle bir prensibe var
madığımız takdirde her mebus tahsisatına zam 

— 202 

1959 O : 1 
nıevzuubahsolduğunda maalesef içimizden ve 
dışımızdan samimiyetten uzak iddiaların serd 
edildiğini görmemiz mukadderdir. Zamanın mu
halefet partisi bunu istismar mevzuu yapacak
tır. Ve maalesef şimdi hiç kimseyi itham etme
diğimi ifade ederek diyebilirim ki; bir taraftan 
kırmızı reyler verilirken diğer taraftan para
ların cebe indirilmesi gibi hareketler bütün 
halkın nazarında biz mebusların itibarını düşü
recektir. Ben sözlerime, gayrişahsidir dedim, 
hiç kimseyi itham etmeksizin söylediğimi ifade 
ettim. Bu iş bir prensibe bağlanmadıkça me
buslar halka karşı konuşurken başka türlü, 
parayı cebe indirirken başka türlü yörünmek 
durumunda kalacaktır. 

Arkadaşlarımın esbabı mucibeleri gayet gü
zeldir. Diyorlar ki, «Böylece maaş ve tahsisatla 
geçinmek durumunda bulunanlarla mebuslar 
arasında bir müsavatın temini hedef tutulmuş
tur.» Ben iştirak ediyorum. 

FAKUK AYANOĞLU (Tokad) — Geçer. 
Mayıstaki, maaşla mayıstaki. 

İLHAN SİPAHİOĞLU (Devamla) - - Nasıl 
mayıstaki beyefendi! Kanun teklifini yapan 
arkadaşlar «Bu kanun 1 Mart 1959 tarihinden 
itibaren meriyete girer» demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; tekrar ediyorum me
sele Mebus trLsisatmm bir prensibe bağlanması 
meselesidir. Büyük Millet Meclisinde yüzlerce 
kanun çıkar, bu bütün milleti alâkadar eder ama 
Mebus tahsisatına ait çıkan kanunun bir hususi
yeti vardır; bu kanun sadece bizi alâkadar eder. 
Oturmuşlar, kendi maaşlarını istedikleri gibi 
tesbit ediyorlar zehabında olanlar bulunabilir. 
Bu zihniyeti silmek bunun için de bir kıstas bul
mak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımız, mebus 
tahsisatı birinci derecede memurun maaş ve tah
sisatından fazla olamaz teklifinde bulundular. 
Ben de bu teklifin yerinde olduğuna kaaniim. 
Halk PfirUli arkadaşlar bu suretle hayırlı bir iş 
yapmışlardır. Ne yapalım, Halk Partili mebus
lar taraftarlarının ve gazetelerinin yaptığı neş
riyatın tesirinden kendilerini kurtaramaz hale 
gelmiş)erdi]'. (Sağdan; «Radyo radyo», sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; Aziz Uras arkadaşım 
ifade etti; «Ben, dedi, kanun teklifine imza 
ederken biliyordum ki, bu kanun teklifindeki 
esas hüküm benim partimin seçim beyannamesi 
il o ilân ettiği umdeye uygundur. Yani; (Mebus 
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maaşları birinci derecedeki bir memurun alaca
ğı maaş ve tahsisattan fazla olamaz), hükmü 
benim partimin seçim beyannamesinde ifade edil
miştir. Bu sebeple 14 arkadaşımız da parti prog
ramlarına ve beyannamesine aykırı olmadığı için
dir ki, hu kanun teklifini buraya getirdiler. O 
halde bir Halk Partili Mebus arkadaşın kendi 
partilerinin tüzük ve beyanncmelerine uygun 
olan bir teklifin aleyhinde konuşmasını anlamak 
doğrusu müşküldür. O kadar müşküldür ki, çok 
rahat konuşması icabeden Ferit Melen arkadaşı
mız dahi bu kürsüde çok müşkül konuştu yahut, 
belki sübjektif bir görüştür ama, bana öyle geldi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Şu 
müşkül tâbiriniz içinde kimin müşkül konuştuğu 
belli. 

ÎLHAN SÎPAHÎOĞLU (Devamla) — öyle, 
öyle. 

Muhterem arkadaşlar; ben yalnız meselenin 
böylece bir prensip meselesini bu şekilde halle
deceği fikrini ifade etmekle iktifa edeceğim. 
Aksi halde doğan mahzurlar tecrübe ile sabittir. 
Hepiniz bilirsiniz, parti meselesi olmanın çok 
üzerinde bu Yüksek Meclisin haysiyeti meselesi
dir. Bu itibarla futbol topunu sağdan sola atar 
gibi bir davranışla mebusun maaşı her gün mü
nakaşa mevzuu olamaz. Madem ki, bir prensip 
veriliyor bu prensibin ölçüsü nedir? Bunu bula
lım. 

Arkadaşlar diyorlar ki, bir mebusun maaşı 
birinci derecede bir Devlet memurunun maaşı 
olmalıdır. Ben de bu fikre uyuyorum. Arkadaş
larımızdan bir kısmı hayır, 14 ncü derecede bir 
memur maaşı seviyesine indirelim veya prensip 
bu olsun der bu da bir fikir. Ama birinci dere
cede Devlet memuru maaşını esas almaya taraf
tar olunca bunun maddî kısmım da teker teker 
izah etmek lâzımdır, aksi iddiada bulunanlar da 
bu izahı yapmalıdır. 

Bizim, hepimizin, mebus olarak birçok mas
raflarımız vardır, bunlar Devlet memurlarının 
masraflarından birçok noktalardan ayrı şeyler
dir; iemsil c^-İğimiz vazifenin seviye ve hususi
yetleri malûmdur. Mebus olmadan evvel esasen 
çok varlıklı arkadaşlarımız bulunabilir, ama di
ğer taraftan mahdut bir gelir içindeyken bu 
vazifeyi üzerine alıp Meclise katılan arkadaşla
rımız da vardır. Mebus olarak her birimizin as
gari muayyen bir seviyede yaşamak mecburiye
tinde olduğumuz hakikatini göz önünde tutmak 
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ve Türk milletinin mebusunun, Türk milletinin 
birinci derecedeki memurundan daha aşağı şart
larda yaşaması lâzımgelir şeklinde bir kaziye ile
ri sürülemiyeceğine göre bu teklifte kabul edilen 
(Birinci derecedeki Devlet memurunun aylığını 

• aşamaz) esası bana uygun gelmektedir. Dışarda 
bâzı gazetelerde «mebusluk mesleki feragat mes
lekidir, dışarda da çalışmak şartiyle kendisine 
bir gelir temin edebilir» fikri müdafaa edilmek
tedir. Filhakika 600 mebusun 500 ü mebus olduk-
laıı için dışarda çalışamamak mevkiine düşmüşler
dir. Memleketin şartları budur, bunu bilmemez-
likten gelemeyiz. 

Halk Partili arkadaşlarımın bu güzel tek
lifine taraftarım, kabulünü istirham ederim. 
Yalnız bu teklifte bir nokta var ve tezat arz edi
yor, diyor ki : Maddenin birinci fıkrası aynen 
bırakılmaktadır. Bir fıkra eklenmektedir. «Şu 
kadar ki, bu tahsisat birinci derecedeki Devlet 
memurlarına bir yılda 'verilen tahsisat tutarının 
on ikide birini aşamaz.» Bu ters bir takdim tar
zıdır. Bu itibarla kati olarak koymuşsunuz : 
2 000, bunu aşamaz. 2 000 olduktan sonra aş
mak, taşmak mevzuubahis değildir. Onun için 
bu rakamı kökten çıkarmak lâzımdır. (Sağdan 
gürültüler) izah edeceğim, bunu çıkarmak lâ
zım, çünkü bu maddeyi.. Çünkü o zamam biz bir 
prensip koymuş olmuyoruz. Bir yandan yine 
dondurulmuş bir rakam koyuyoruz, altına da o 
rakamın hayatiyetini muhafaza edip etmediği hu
susunda bizi tereddütte bırakacak bir fıkra ilâve 
ediyoruz. 

Eğer yukarda maktu bir rakam olmazsa yal
nız birinci derecedeki memurun maaş ve tahsisa
tı indiği takdirde indirilmiş olacaktır. Aksi halde 
birinci derecedeki memur.. 

KEMAL SATIR (Adana) — Memurunki 
yükselse mebusunki yükselmez, 2 000 de kalır. 
Prensibimiz budur. 

ÎLHAN SİPAHÎOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika.. Aksi^halde arkadaşlar ne olur? Mebus 
maaşı umumi konjonktür icabı 2 000 liraya çı
kar, bir müddet sonra birinci derece Devlet me
mura maaşı 800 liraya indirildiği takdirde, me
bus maaşları gene 2 000 lirada kalmakta devam 
eder. Sizin de maksadınız bu değildir her halde 
muhterem arkadaşım. Onun için «maaş ve 
tahsisat tutarından fazla olamaz» denmiştir. İki 
bin olur, 1 000 olur, 500 e düşer. 1931 senesinde 
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o buhranlı zamanda mebus maaşları 500 lira, iken 
350 liraya indirilmiş. Bunu söylemek hoşunuzu 
gider her halde. 

Arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Uma
rını ki, kendi teklifleri aleyhine ne el kaldırırlar, 
ne de kırmızı rey verirler. (Soldan : Alkışlar) 

t iElS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KÎTAPÇI (Tokad) • Söz sıramı 

Sırrı Atalay'a veriyorum. 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) Muhterem ar

kadaşlarım, milletvekili maaşlarının indirilme
si hakkındaki, arkadaşlarımızın kanun teklifle 
ri görüşülmektedir. İlhan Sipahioğlu arkada
şım bir prensip meselesinin tesbit edilmesini 
haklı olarak talep buyurdular. Dediler ki • «Bu 
hususta bir prensip tesbit edelim. Millet vekil
leri maaşlarının artırılması veya indirilmesinin 
yarattığı pisikolojik havadan kurtulalım.» İl 
han Sipahioğlu arkadaşım söze başlarken, bu 
prensip, diyemedi ve bu teklifin maksat ve ga
yesini istemedi. Bir prensibe bağlıyalım, diyor
du. Bundan anlaşılıyor ki, bu prensibin altın
da bir maaş zammı bütün fecaati ile yatmak
ladır. (Sağdan, «bravo» sesleri) Ferid Melen 
arkadaşımızın sarih olarak bütün efkârı um il
miyeye ve maşerî vicdana hitabettiği gibi Cum
huriyet Halk Partili milletvekilleri arkadaşla
rımızın teklifleri bir tek kuruş dahi artırılma
sını tazammım etmemektedir. Bilâkis ehemmi
yetli bir indirmeyi aşikâr olarak ralebetmekte-
dir. Hiçbir sebep ve bahane ile hiçbir şekilde 
milletvekilleri maaşı hiçbir zaman iki bin lira
dan fazla olmıyacak ve birinci derecedeki me
murun yalnız maaşı nispetine indirilecektir. 
Teklif Devlet radyosunun ilânı hilâfına sarih ve 
kesin olarak bu hedefi istihfaf etmektir, tahrife 
asla müsait değildir. 

Politika hayatında birçok şeylere şahidolduk, 
birçok şeyler gördük. Bu politika hayatı için
de köprülerin altından nice sular geçti. Şimdi 
de Cumhuriyet Halk Partili 14 milletvekilinin 
teklifi altında diğer arkadaşların verdikleri 
zam teklifini millete ıııaletmek ve Halk Partisi 
nin teklifini istismar ederek Halk Partisini bn 
işte töhmetli çıkarmak taktiği vardır. (Soldan, 
gürültüler) Hakikati söylüyorum, mesele bun
dan ibarettir. Bu taktik ibretle, elemle müşa
hede edilecek bir hevesin ifadesidir, 
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I Arkadaşlarım; 1955 yılının yine böyle bir 
I Şubat ayı idi. Gecenin geç vaktinde 1 150 lira 

olan milletvekilleri maaşlarının artırılması tek 
lifi gelmişti. Bu teklifin aleyhinde de, çıktım 
ve burada konuştum. (Soldan, «parayı aldın 
mı?» sesleri) 

RBÎS Müsaade buyurun efendim, hatip 
HÖzüne devam etsin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Parayı al
dım. Almasaydım, valilerin otomobilleriyle se 
çim bölgelerine siz gidecektiniz. (Soldan; gü 
rültüler) 

RBÎS Lütfen karşılamayın, müdahale et 
meyin. 

SIRRI ATADA* (Devamla» Etsinler 
memnun olurum, müteşekkir oldum. Çünkü, sh 
seçim zamanı Zirai Donatımın jipleriyle, bele 
diyelerm jipleriyle (Soldan; gürültüler) seçim 
bölgelerine gidip parti propagandası yapacak 
smız. (Soldan gürültüler) 

RElS •— Rica ederim efendim, müdahale et 
meyin, hatip konuşsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) Karşılıklı si 
lanlar ile mücadeleye girip kazanmak için ka 
o unla verdiğimiz paraları elbette aldık. Parti 
tnize verdik. Seçimde sarf ettik ya siz? itiraz 
ettim ve bugün de şimdi itiraz ediyorum. 

i 
ftEÎS — Efendim, cevap vermeyin, mütalâa 

niza devam edin.. 
SD3RI ATALAY (Devamla) Arkadaşla 

rımız der ki, ilhan Sipahioğlu arkadaşımız der
ki, daha önce de Bütçe Encümeni Sözcüsü dedi 
ki : Milletvekillerinin kendilerine mahsus mas
rafları vardır. Dünyanın bütün memleketlerin 
de hür ve demokratik anayasalarda milletvekil
leri. tahsisatları yani ödenekleri hüküm altına 
alınmışlardır. Milletvekillerinin bağımsızlıkla 
rını temin eden bir mesele olarak maaş meselesi 
mütalâa edilmiştir. Maksat milletvekilini men-
suboldukları partilerin ve liderlerin müstakbel 
tazyiklerine karşı bağımsızlığını temindir. Bu 
bağımsızlıktan da maksat milletvekiline fazla 
tahsisat ve maaş vererek milletvekillerini parti 
liderlerinin emri altında ve onların istediği şe 
kilde vicdanlarının sesiyle hareket etmemek du
rumuna düşürmemek içindir, yoksa, cazip bir 
hayatı temin değildir. 

Milletvekilleri maaşlarının artırılması lehin
de olan fikir dört noktada toplanabilir. Denir 
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ki, şahsi serveti olmıyan milletvekillerinin asga
ri bir medeni hayatın icabettirdiği geçim şar
tına sahibolması lâzımdır. Milletvekillerinin 
kendilerine mahsus bâzı masrafları vardır. Ka
biliyetli ve ehliyetli fikir adamlarını parlâmen
tolarda bulundurmak âmme hizmetleri ve teşriî 
hayat için elzemdir. Milletvekillerini maişet 
kaygılarından uzak tutmak teşriî hayat için fay
dalıdır. Lehte olan bu noktai nazarları aleyhte 
olan şu kuvvetli hakikatler hemen ezmekte ve 
ortadan kaldırmaktadır. Eğer ben, vicdanen 
kaani ve emin olsam ki 14 arkadaşımızın ver
diği teklif tarafınızdan gelecek bir değişiklikle 
ortadan kalkmıyaeak, aynen çıkacak ben de be
raberim sizinle müttefik olurum. Politika ha
yatı bu, çok şeyler gördük, çok şeylere nice ni
ce taktiklere şahit olduk. İşareti de Devlet 
radyosu yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekilleri teklifi altında bir zam çıkaracak
sınız ve umumi efkâra maaşların lehinde oldu
ğunu yayacaksınız. Bu hevesinizi belirtmeye 
mecburum. 

REÎS — Müsaade buyuran, bir noktayı tav
zih edeyim, teklif Gurupun teklifi değildir, 14 
mebus arkadaşımızmdır. 

SIRRI ATALAY (Devamla; — Evet efen
dim, 14 Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızm-
dır, teşekkür ederim. Eğer biz milletvekillerine 
münhasıran birinci derecedeki memurun, maaşını 
vermeyip de her hangi bir nam, ile ve bir tak
tikle onu geçecek şekilde bir para verirsek mil-
letvddllerinin vatandaşın çektiği ıstırapla, kon
jonktürün çizdiği krafikle, irtibatını kesmiş olu
ruz, yani vatandaşın ıstırabını bizzat duymamış 
oluruz. Birinci derecedeki memur maaşından faz
lasını verirsek... 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Zengin 
lere vermiyelim mi? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O senin elin
de değil. 

REÎS — Hatibe müdahale etmeyin efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer birin

ci derecedeki memurun münhasıran üzerinde her 
hangi bir nam ve isim altında milletvekillerine 
tahsisat verdiğimiz zaman milletvekilini mille
tin ıstırabından uzaklaştırırız. Takririmizde tah
sisatı izah ettiğimiz zaman, bu tahsisatın mânası 
sarih olarak belirtilmiştir. O tahsisatın mânasını 
sarih olarak Ferid Melen arkadaşımız Türk mil 
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letine ulaştırdı. Devlet radyosunun vatandaşa 
ulaştırdığı şekilde hiçbir zam yoktu. Radyo zam
mı nereden çıkardı, söylemek istemiyorum çünkü 
sözümü kesersiniz konuşmaktan mahrum olurum. 
Radyoya bu hareketinden ötürü lâzımgelen sı
fatı' vermiyorum. 

REÎS — Konuşmaktan mahrum olmasanız 
bile söylemeyiniz lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) Muhterem ar
kadaşlarım, nimetlerin külfetlerle eşit olması 
icabeder. Nimet = Külfet. Milletvekilinin kül
feti ile nimeti arasındaki münasebeti kurarsak 
birinci derecedeki memurun üstünde nimete hak 
kazandığını hiçbir arkadaşımız iddia edemez. 

İHSAN YALKIN (Manisa) Takririnizde 
var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Birinci dere
cede maaş. Bunu tekrar edeceğim: Yalnız maaş! 

KEMAL SERDAROĞLU (îzmir) — Birinci 
derecedeki memurlar tahsisat almıyorlar mı? 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Önde otu

ran muhterem eczacı, kimyacı mebus Serdar -
oğlu arkadaşımız diyorlar ki, memurlar tahsisat 
Imıyorlar mı? 

Muhterem arkadaşım, Türkiye'de birinci de
recede memurların adedi ne kadardır? Ve bun
ların bu mevkie gelebilmeleri için nerelerden 
geçtiklerini, ne kadar hizmet ettiklerini, ne 
emeklerle buralara geldiklerim bilir misiniz' 
Bu bir karyer meselesidir, bir emek meselesi
dir. Bunu arkadaşımızın bilmesi lâzımdır. O 
emek ve göz nurunun maaşını bizde alıyoruz. 
yetmiyor mu"? Milletvekillerinin maaşlarının ar
tırılması, demin arz ettiğim gibi milletvekili
nin bağımsızlığını kökünden sarsar, milletve
killiğini cazip bir hale getirir konjoktürün üs
tünde astronomik bir rakama ulaştırır ve böy
lece de merkezden liderlerin aday göstermek 
imkanları kalkar. Bu hal bu gün sizin parti
nizin liderleri emrine yarın benim partimin li
derleri emrine milletvekilini sokar. Bu mem
leketin evlâtları olarak muhalefette hürriyetin 
ateşli taraftarı iktidarda kısıcı olmıyalım. Ya-

| nnımızın emin mesnetlerini temin edelim. Bir 
ı hakikat olarak bütün bir Asyalı cemiyetin mâ-
| nevi alâkasını unutmıyalım. Kuvvetlenen taraf 
| olmak, kadere razı olmak, neme lâzımcılık, 

menfaatimiz mevzuu bahsoldukça yumuşayıver-
' mek... Huylarımızın bir Asyalı zihniyetin malı-
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sulu olduğu muhakkaktır. Bunun şu meseledeki 
kurtulma yolu milletvekili maaşlarım muayyen 
bir seviyede sabit tutmaktır. Yazık olur mem
lekete, yarın evlâtlarımız bize beddua eder. 
Çıkarmazsanız, bir kuruş bile arttırmazsanız 
yüreğim dolusu minnet ve şükranım sizin olsun! 
Amma arkadaşlar; politika bize çok şeyler öğ
retti. Hiçbir değişiklik teklifi gelmiyeceğine te
minat verin, hiç konuşmadan ineyim. Bu hu
zura beni kavuşturun, deyin k i ; hiçbir deği
şiklik gelmiyeeek. Biliyorum; gelecek, Dev
let radyosu çanını çaldı, işaretini verdi. 

Arkadaşlarım; Türkiye'de millî gelirin va
tandaş başına, bir nüfusa isabet eden miktarı 
bin liranın aşağı smdadir. Yani ayda bir insana 
100 lira bile düşmemektedir. Bu gerçeğin karşı
sında bu parayı nasıl alabileceğiz? Sanayide 
aylık ücret vasatisi Türkiye'de 200 liranın ci
varındadır. Devlet bareminin aşağı haddinde 
bulunan vatandaşa 100 - 110' lira verdiğimiz olu
yor. Getireceğiniz rakamları katı olarak bilmi
yorum. Bu gerçeklerle telifsiz olacağı muhak
kaktır. 

ilhan Sipahioğlu arkadaşım objektif bir ka
ide bulalım dedi. Medeni memleketler bulmuş
lar. Meselâ Amerika Birleşik Devletleri Reisi
cumhurunun seçim devresi zamanında maaşı bir 
Santim artamaz. Amerika Birleşik Devletlerinin 
Anayasasının 1 nci maddesinin altıncı «bölümü 
'milletvekilleri maaşlarını tesbit etmiştir. Mil
letvekilleri seçildikleri devre içerisinde Devle
tin mülkî teşkilâtı içinde seçim devresi sırasın
da »maaşı 'artan her hangi Ibir dairesinde çalı
şamazlar. Biz öyle milletvekilleri arkadaşlar bi
liriz ki, Devletin iştirak ettiği iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde reis ve azadırlar, ayrıca 'oralar
dan da para alırlar. Hem de hatırı sayılır mik
tarlar alırlar. 

Bir taraftan fau şekilde Devletin iştiraki bu
lunan iktisadi Devlet Teşekküllerinde 'bâzı ar
kadaşlarımız ayrıca ar tan miJktarlari'yle para 
'alacaklar. 

Dünyada en çok maaş alan ve dünyanın li
deri mevkiinde bulunan Amerika Birleşik Dev
letleri milletvekillerinden sonra, Ihemen peşi 
sıra, (Milletinin ibin bir ihtiyacı var iken) Türk 
milletvelkilleri gelmektedir. Bütün yer yüzünde 
•en çok para alan milletvekilleri arasında Ame
rika'nın peşi sıra Türkiye gelmektedir.. Daha da 
artırılmasına vicdanlarımız nasıl müsamaha gös-
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I termektedir? Hür dünya 'milletleri içinde Ame-
• rika'dan sonra, ingiltere ve Batı Almanya'dan 
j evvel Türk milletvekilleri! Sade bu ıkadar da 

değil, milletvekili sayısı da çoktur, muhterem 
arkadaşlar, ımilletve'killeri maaşı yanında sayısı 
da çoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 Temmuz 1947 de 
muhalefet yıllarında bulunan Demokrat Parti 
adına bu kürsüden Muğla Mebusu Necati Er
dem şöyle diyordu. Elbette (kulaklarınızda aksi 
sedası kalmıştır, elbette vicdanlarınızda bir 
nebze tortusu vardır. Ama ben bir daha te'krar 

J edeyim : «Bu kanuna rey verecek Demokrat 
Partili milletvekili yoktur.» Muhalefet yılların
da o zamanki cüzi bir artırma için Demokrat 
Parti adına konuşan Necati Erdem «Bu ;kanuna 
rey verecek Demokrat Partili milletvekili yok-

! tur. Demokrat Parti adına bunu tebliğ ediyo
rum» diyor ve bir demarş yapıyordu. Bu teklife 
şimdi ret reyi veriyor Demokrat Parti. Aradan 
çok geçmedi, zannederim 12 yıllık bir müddet. 

O zaman îbüyük bir 'heyecan ve fazilet için
de bunun dâvacısıydımz. Bu, Türkiye tarihinde 
yeni değildir, okuyorum : (1877 yılında Meclisi 
Mebusunda izmir Mebusu Yenişehirlizıade Meh-

I med Efendinin teklifi üzerine yetim, mâzulin ve 
mütekaidine maaş verilmesi için Vükelâ tarafın
dan rubu maaş terkin olundu.) Memleket bir 

< İktisadi buhran içinde iken vefeiller maaşlarının 
rub 'uunu Hükümet emrine veriyorlar. Ve devam 
edivor : (Afhalinin. bu şevk ve gayreti Vükelânın 
binek atlarını terki ile oldu.) işte biz, vatan
daşlara, iktisadi sakıntımız vardır, ümitli gün
lerimiz 'gelecektir, katlanınız, diyoruz ama va-
tandaşlarıımıza Ibiz kendimizden bir örnek gös-
terem'ivoruz. Bizim babalarımız, dedlerimiz mil
letvekili ve vekil olarak geçmişte maaşlarının 
rub'uunu veriyorlar, lıamiyet ve fedakârlığa or-
tfl'k oluvorlar. Milletin ıstırap ve ümidi işte 
bövle paylaşılır. Vükelâ Babıâliye gelmek için 
tahsis edilen binek atlarını ve maaşlarının dört
te birini veriyorlar, Biz münhasıran ve daima 
maaşlarımızı artırma yolundayız. Tutup bu genç 
yaşta ben 75 yıl önceki fedakârlığın hasretiii 
izah ediyorum. Ben 1878 Mebusanımn haleti na
hiyesini belirtmeye çalışıyor, kendimizin, feda
kârlıkta onları geçmeye mecbur olduğumuzu 
izah ediyorum. Bu izah mecburiyetini bile ken
dim için bahtiyarlık sayıyorum. Memleketin 

' hastaneye, yola, köprüye ve çeşitli işlere ihti-
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yacı var. Memleket vardır ki, bunu hallet- . 
miş. 65 yaşını dolduran vatandaş, memur 
olsun olmasın, içtimai sigortaya bağlı. Ço
luk çocuğu ve ailesi, kendisi bu sigorta
ya tâbi, para alıyor. Başvekili halkla be
raber otobüs kuyruğuna girer. Mebusu, veldli, 
benden az maaş alır ve otobüsle Meclise geiir. 
Biz ise daima artırma yolundayız. 

6 Mart 1878 tarihli gazetelere bir göz gezdi
relim : 

«Tatil olunan Meclisi Mebusan 'azasına bir 
senelik içtima tahsisatından başka onar b~n | 
kuruş verilmiştir.» i 

Meclis dağıtılıyor, mebuslar sürgüne gönde
riliyor. Vicdanları susturmak için, zamanın 
müstebit hükümdarı insanların zayıf tarafını 
bildiği için, dağılmış bir meclisin azalarına onar 
bin kuruş veriyor. Bu yeni bir şey değildir. 
Asırlardan beri vicdanları susturma yolunda en 
büyük tesir para olmuştur. Para, vicdanları 
susturmanın en emin yolu sayılmış ve sık sık 
bu yola varılmıştır. (Soldan, gürültüler) 

İHSAN YALKIN (Manisa) — İndirelim, in
direlim ! 

REİS — Rica ederim karşılamıyalım. Mü- | 
saade edin! Sizde de rica ederim, cevap ver
meyin. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Asırların 
hakikatleri işhat ederek bizlere kadar getirdiği 
bir hakikattir bu. İsterseniz size William Pıtti ',n 
mebuslara nasıl hitabettiğini nakledeyim: Bir 
gün «Hepinizin vicdanlarının kaç liraya satm-
almdığmı biliyorum efendiler» demişti. (Sol
dan: «Senin gibi! Vicdan yok zaten sende» 
sesleri) (Sağdan, soldan gürültüler) 

REİS — Rica ederim, sükûnetinizi muhafaza 
ediniz. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Sen nasıl söy
lersin böyle bir lâfı ? Geri al! 

REİS—Necati Bey, rica ederim, Riyaset 
vazifesini yapar. Müsaade edin Riyaset olarak 
arz edeyim. William Pitt denilen zatın 6* za- \ 
manki mebuslara söylediği bir sözdür bu. Bu- j 
rada Yüksek Heyeti Umumiyenize karşı böyle 
bir söz söylemeye asla cüret edilemez. 

Böyle değil mi Sırrı Bey? 
SIRRI ATALAY (Kars)' — Ben William I 

Pitt'in bir sözünü naklettim, kimseye hele Bü- | 
yük Meclise bu hitapta asla bulunmadım. j 
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REİS — Hayri Çopuroğlu. 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) - - Vaz

geçtim efendim. 
REİS — C. H. P. Meclis grupu adına Fethi 

Çelikbaş (Soldan, bravo sesleri, şiddetle alkış
lar) 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara İ£ebusu 
Übeyde Elli ve 14 arkadaşının, Büyük Millet 
Meclisine 10 Nisan 1958 tarihinde vermiş olduk
ları teklif, mebus ödeneklerinin indirilmesi tek
lifidir. Şayet Gmpunuza dâhil mebuslar yani 
D. P. ekseriyetiniz, C. H. P. sinin bugünkü me
bus ödeneklerinde indirme teklifi maksadını 
güden ve binnetice esbabı mucibesi ile, metni 
ile mebus ödeneklerinin azaltılmasını istiyen 
bir kanun teklifini müzakere ederken mebus 
ödeneklerinin artırılmasına müncer olacak bir 
hale getirir ve karar verirseniz bunun vebali 
sizlere raci olacaktır. (Sağdan, bravo sesleri) 

YAŞAR GÜMÜŞEL (Artvin) — Sen de pa
rayı cebine atacaksın değil mi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu ka
nun teklifinin esbabı mucibesinde şu hükümler 
vardır. «Mebus ödeneklerine 1955 yılında zam ya
pıldıktan sonra memleketimizde hayat pahalılığı 
alabildiğine yükselmekte bulunmuştur. Bu yükse
lişin muhtelif âmilleri arasında mebus tahsisatı
na yapılan bu büyük zammın da rol oynadığını 
kabul etmek lâzımdır.» Niçin bu böyledir? Bir 
parlâmentoda mebuslar vatandaşın duyduğu sı
kıntıyı duynııyacak olurlar ve kendileri sırf ka
nun vâzıı olmanın verdiği bir salâhiyetle, ücretle 
ve maaşla geçinen vatandaştan kendilerini sıyıra
cak ve hususi bir rejime tâbi kılacak olurslarsa 
daima görülmüştür ki, dünyanın hiçbir yerinde 
mebuslar Hükümetin murakabesini yapamazlar. 
Çünkü mebuslar sıkıntı çekmemektedir. Çeken bi
lir atasözüdür. Yıllarca hayat pahalılığından mü
teessir olan memur vatandaşlara, bir kısım ücret
li vatandaşlara bu sırada kanunlarda yapılacak 
bâzı tadiller sonunda zamlar yapılır ve bu zamlar 
kendilerine lâyık görülürken, bunu yani memur
lara zammı fırsat bilerek bugüne kadar ki, poli
tikanın neticelerinden ,murakabe vazifesini zayıf 
yürütmek yüzünden bizzat mesul olmak duru
munda olan insanların, bugün de tekrar kendi 
ödeneklerine bir zam yapmak suretiyle kurtul-
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malan, dünyada emsaline rasgelinecek parlman-
ter bir hâdise değildir. (Sağdan, bravo sesleri) 

Demin, Ferid Melen arkadaşımız gayet güzel 
anlattı. îlhan Sipahioğlu arkadaşımıza burada 
cevap vereyim. Kanun teklifini hazırlıyan arka
daşlarımız şu prensipten hareket etmişlerdir: 
Birincisi, evvelâ mebuslar devamlı olarak ve her 
tarafta vatandaşlar üzerinde dikkati çekmiş 
olan ödenekleri dolayısiyle müstesna bir statü 
içerisinde olmasınlar, ya ne olsunlar? Âmme hiz
metlerinde çalışan ve baremle vaziyetleri tâyin 
edilmiş olan kimselerin, birinci derecede maaş 
alanların, umumen işgal ettikleri makamlar ve
ya yaptıkları vazifeler dolayısiyle hususiyet arz 
edenler dışında umumen maaş alanlar gibi, para 
alsınlar, mebuslar, özellikleri dolayısiyle mun
zam para alanlar dışında sadece maaşı ile kifa-
fi nefs etmek durumunda olan memurlara, ma
aş erbabına kaderini bağlasınlar. Bu prensip
ten hareket edilerek fıkra şöyle kaleme alınmış
tır : 

Ferid Melen arkadaşım söyledi: (Soldan, ne 
biliyorsun sesleri) Arkadaşlarımız ne biliyorsun, 
diyor. Cevap vereyim, rahatlasınlar. Mebus mü
him addettiği her şeyi bilmekle mükelleftir. 

Şimdi, teklif edilmek istenen fıkra şudur: 
«Şu kadar ki, bu tahsisat birinci derecedeki 
Devlet memurlarına bir yılda verilen aylık ve 
tahsisat tutarının on ikide birini aşamaz.» 

Kanun teklifi ile eklenmek istenen fıkranın 
mânası lâyikı veçhile kavranabilmek için elbette 
birinci maddenin ne olduğuna bakmak lâzımdır. 
Birinci madde nedir? 

Madde 1. — Mebusların tahsisat miktarı 
2 000 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Bu madde muhafaza olunmaktadır. Buna bir 
fıkra ilâve ^edilmek istenmektedir. Eklenen fıkra, 
ne için eklenmektedir. Arkadaşlarımız, esbabı 
mucibe lâyihasında buna temas etmişlerdir. 1953 
ten beri mütemadiyen Devlet Personel Kanunu
nun değiştirileceği söylenmektedir ve bu Perso
nel Kanunu ile memurların hayat sıkıntısından 
kurtarılacakları da kerrat ile beyan edilmekte ve 
iki kere de, yılda evvelâ üç maaş nispetinde, mü-
taakıben beş maaş nispetinde, kendilerinin al
dıkları maaş miktarmca birer aylık verilmesi 
arzu edilmektedir. Devlet Personel Kanunu çık
madığından ve bu maksatla yine hususi bir ka
nun teklifi kaleme alınmıştır. Şimdi bu kanu-
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nun serlevhası dahi, arkadaşların ne kadar iyi 
bir niyetle, Mebus ödeneklerini tenzil etmeye 
matuf bir teklif hazırladıklarını ortaya çıkar
maktadır. Mezkûr kanunun serlevhası şudur-: 
«Devlet memur ve hizmetlilerine tahsisat veril
mesi hakkında Kanun» Bu kanun halk arasında 
ikramiye adı ile anılan ve halen memurlara yıl
da beş defa maaşları miktarlarına göre verilen 
paradır. Kanun buna ikramiye dememiş, tahsi
sat demiştir. Şimdi tahsisat bu olduğuna göre 
ve kanun teklifi yapıldığı sırada memurlara ay
lıkları miktarmca beş tahsisat verildiğine göre 
âzami hadde iki bin lira olarak kanunda muha
faza edildiğine göre vaziyeti mütalâa etmek lû-
zımgeldiği açıktır. Devlet Personel Kanununun 
gecikmesi yüzünden, eğer memurlara verilecek 
tahsisat yani ikramiye, beş aylık değil de iki bin 
lirayı tecavüz edebilecek şekilde on küsur aylığa 
çıkarsa, - bunların çok lâfı edildi - bu takdirde 
memurların artmış olan ikramiyeleri ile beraber 
bu tahsisatın Mebuslar için iki bin liralık hudut 
içinde kalınması istenmektedir. Sipahioğlu ar
kadaşımızın dediği gibi iki bin lira âzami had 
kaldırılacak oluma bu maksat hâsıl olmıyaeak 
ve memur tahsisatı yani ikramiye adedi birinci 
derecedeki memurlar için iki bin liranın üstüne 
çıkan bir hadde baliğ olursa Mebus da bundan 
istifade edecektir. İki bin lira hududunu kaldı
racak olursanız Sipahioğlu'nun dediği gibi,'me
murlara verilmiş olan ikramiyelerin artması ne
ticesi olarak otomatikman Mebus ödenekleri de 
iki bin liranın üstüne çıkabilecektir. Halbuki 
teklifte iki bin lira aynen muhafaza edildiğine 
göre bu neticenin meydana gelmesi istenmemek
tedir, murakabe vazifesini iyi görsünler diye. Bu 
bakımdan kanun teklifinin iki maksadı vardır. 

1. Asgari haddi mahfuz tutmak, bu asgari 
had nedir? İki bin liradır. O kalkıyor, fıkrada, 
birinci derece memur maaşı iki bin liranın üstü
ne çıksa da Mebus bundan istifade edemiyecek-
tir, esasen etmemelidir. Murakabe vazifesini sı
kıntı çekerek yapsın diye. 

2. iktisadi Muvazene Vergisi, Buhran Ver
gisi gibi 1930 ve 1931 de memurlardan alman 
vergiler gibi, ilerde memur maaşlarından Meclis 
bir indirim yapmaya kalkarsa yani vaziyet ma
aş erbabı için iyidir diye bir indirim yaparsa 
otomatikman bu fıkra dolayısiyle Milletvekilleri-
nnı alacakları ödenek de insin, arzu edilmekte
dir. Şimdi de memur zammı kanuniyet kazanmadı-
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ğından ödenekler inecektir, birinci derecedeki 
memur maaşını iki bin lira olarak kanun lâyiha
sında tesbit edildiğine göre şayet mezkûr lâyiha 
kanunlaşacak olursa Mebusların bugün aldıkları 
tahsisatta bir değişiklik olmıyacaktır. Bu derece 
âdil ve Milletvekillerini vatandaşların tenkidin
den koruyacak bir teklifi Devlet Radyosunda ar
tırmak diye diye yaymak C. H. P. Mebus ödenek
lerinin artırılmasını teklif etti demek, yalan söy-
letmemekle mükellef olduğumuz Devlet radyo
suna düpedüz yalan söyletmektir, resmî Dev
let radyosuna bu yakışmamaktadır arkadaşlar. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Bu bakımdan 
bu kanun teklifini yapan arkadaşlarımızın gün
lerden beri çektikleri azaba da temas edeceğim. 
Bu arkadaşlarımıza iftira ile eza çektirilmesi 
doğru mudur? Sabah akşam, bir indirme mak-
sadiyle yapılan teklif, Devlet radyosu ile bir 
artırma, bir yükseltme teklifi imiş gibi göste
rilmek istenerek bir partiyi ve teklifi yapan 
arkadaşları zedelemeye kalkmak, sizlerin mâni 
olmanız lâzımgelen bir iftiradır. Böyle yalan
lar Devlet radyosuna yakışmamaktadır. 

İRFAN HAZNEDAROÖLU (Kütahya) — 
Neden gündeme aldırdınız? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir ar-
' kadaşımız, neden gündeme aldırdınız eliyor, ce

vap vereyim : 
Muhterem arkadaşlar; Bütçe Komisyonuna 

verilen, Ağrı Mebusu Halis Öztürk ve arka
daşlarının teklifi, Bütçe Komisyonundan çıkan 
metne - ki demin imzası olduğu söylenen bir 
arkadaşımız, ben zam istemedim, diye bana 
itiraz etti, metne göre maalesef milletvekilleri, 
memurlara yapılan zammın havası içinde ken
dilerine de büyük ölçüde zam yapmaya kalkış
mışlardır. Bu metin ortaya çıkınca, umumi ef
kâr haklı olarak sizlere ve bizlere karşı bir tep-

'\\ göstermiştir. Mebuslar kendilerine zam yapı
yorlar diye rakamlar çıktı. Bizler mebus olarak 
vatandaşların göstereceği reaksiyonlara göre ha
reketlerimizi tashih etmek durumundayız. Bu 
bize şeref verir, bizi küçük düşürınez, arkadaş
lar. On ay evvel yapılan teklif ödeneklerin 
azaltılması maksadını güderken günün birin
de esbabı mucibesiz, raportörü raporunu yazıp 
komisyon azasına dağıtmadan bir şimşek sür
atiyle kanunlaştırılmak istenen bir teklifin or
taya çıkacağı akla gelmezdi. İşte akla gelmiye-
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cek bir hal, bizlere muhal gibi görünen bir 
vaziyet hâsıl oluverince yâni Bütçe Komisyo
nundan mebus ödeneklerini çok artıran bir tek
lif çıkınca bunu karşılamak, bunu indiren tek
lifimizle önlemek için arkadaşlarımız teklifle
rinin gündeme alınmasını istediler. (Soldan, gü
rültüler) Ben sual üzerine anlatıyorum arkadaş
lar. 

REİS — Anlatamazsın efendim. Tavzih ede
ceğim; diyorsunuz ki; kalmış bir teklifi alelace
le Heyeti Umumiyeye getirmişler. Demin de 
arz ettim; teklif sahibi arkadaşlar samimî gaye
lerine ulaşmak için encümende kalmış olan 
tekliflerinin bir an evvel görüşülmesini kendi
leri istemişlerdir. Binaenaleyh bunu, «Riyaset 
niçin gündeme aldı?» diyemezsiniz... 

FETHİ -ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bütçe 
Encümeni Riyaseti, kendisine gelen bir teklifi 
bir köşeye atıyor, 9 ay bekletiyor. Buna muka
bil bir gün evvel gelen bir teklifi müzakereye 
başlıyor. Siz de bunu normal sayıyorsunuz. 

REİS — Bunun Bütçe Encümeninde görü
şülmesine Heyeti Umumiye karar verdi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaş
larımızın, tekliflerini gündeme aldırmak *çin 
yaptıkları teşebbüsü biliyorsunuz. Ama sizler 
pekâlâ gündeme alındı diye nizamnameyi ihlâl 
ederek müstaceliyet kararı veriyorsunuz. (Soldan 
gürültüler). 

REİS — Daima bir bâtılı mevzuubahsediyor-
sunuz. Bütün söylediğiniz usuli muamelele
rin yapıldığını ifade etmiştik. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bizim 
kanaatimiz şudur: C. H. P. li mebusların teklifi, 
bugünkü mevzuata göre mebusların almakta ol
dukları ödenekleri aşağıya indirmek maksadını 
gözetmektedir. (Soldan gürültüler). 

REİS — Rica ederim efendim; hatibin sözü
nü takip edemiyorum. Gürültü etmeyin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İlhan Si-
pahioğlu arkadaşımızın konuşmalarından anlaşı
lan mâna şudur; bir taraftan mebus arkadaşları
nı birinci derecedeki memur aylıklarına bağlı
yalım. Güzel, objektif bir kıstas. Ama arkada
şımız ilâve ediyor; bu kâfi değildir, birinci 
maddenin ilk fıkrasındaki 2 bin lira kaydı kal
dıralım. Olmaz arkadaşlar. Halk Partili arka
daşlarımızın kanun teklifi, birinci fıkranın ay-
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nen muhafaza edilmesini emretmektedir. Bunu 
yapamazsınız; bu bir. 

iki; kanun teklifindeki birinci maddeye ek
lenmesi istenilen fıkrasında sırf memurların 
mahsus kanunları gereğince almakta olduklar.1 

tahsisat -yeni ikramiye kelimesini muhafaza ede
lim demektedir; onu demek istiyor. 

Muhterem arkadaşlar bu görüşler yanyaııa 
gelince prosedürdeki usulsüzlükler ve müzakere
deki sürat, aksaklıklar ve saire birbirine eklen
diği zaman, endişemiz mebus ödeneklerinin bu 
vesile ile artırılması yoluna gitmek arzusunda 
olduğunuzdan ileri gelmektedir Gayet açık ola
lım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
katiyen ödeneklerin artırılması taraf 1:sı değil
dir. Bunun S3bebi basittir. Modern telâkkilere 
göre mebusların, vatandaşların geçim şart
larının içerisinde kendilerini hirssedebil-
meleri için, bunun neticesi hükümeti mu-
varakabe etmek için baremin muayyen 
bir derecesi ile açıktan aç ğa bağlı olmaları lâ
zımdır. Bunun dışında kanun vâ;.ıı olmanın ve
receği bir salâhiyetle, memurların dış^nda bir 
statü kabul ederek zam yoluna gitmemelidirler. 
Teklifin sebebi budur. Bugünkü görüş de yine 
buetur. 

ENVER KAYA (istanbul) — «Şirketler
deki hisseler ne oldu»? 

E E l S — Müsaade buyurun, hatibe müdahale 
etmeyin efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
huzurunuzdan ayrılacağım. Fakat teklifin da
yandığı temel prensibin milletimizce duyulması 
ve bilinmesindeki fayda bilinmelidir. Bu fay
da yalnız bizim için değil, sizler için de bu
gün ve yarın bütün mebusların ve parlâmento
nun prestijini mahfuz tutmak için lâzımdır. 

Mebusların tahsisatını behemal arkadaşları
mızın kanun teklifinde olduğu gibi, umumi 
hizmetlerde çalışan alelıtlak birinci derecedeki 
memurun yalnız maaşına bağlamak lâzımdır. 
Bu maaşların dışında birinci derecede maaş 
alanlardan bâzılarının gördükleri hizmetler, iş
gal ettikleri makamlar dolayısiyle aldıkları taz
minat, ödenek, tahsisat adiyle mevzuatımıza geç
miş olan şeylerin hiç birisinden mebusların fay
dalanmasına teşebbüs etmemelidir. Nihayet 
ilerde memur maaşlarının artması için alınabile
cek tedbirlerin de bugünden, mütalâa edilerek 
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maddenin birinci fıkrasındaki 2 000 lira kaydı 
muhafaza edilmelidir. Esasen kanun teklifini 
yapan arkadaşlarımızın noktai nazarı budur. Bu 
noktai nazarı kanunda muhafaza edildiğine gö
re, bu husus üzerinde tadil yapılacak bir mev
zu olmaktan çıkmıştır. Bu şartlar içinde, me
bus maaşlarının esbabı mucibede de izah edilen 
sebeplere göre, birinci derecede memur maaşı
na, ama yalnız maaşa bağlanmas ndan biz 
ancak memnun oluruz, fakat şu veya bu 
şekilde - bilmiyorum daha neler gelecek -
mebus ödeneklerinin bugünkü miktarları
nın artırılmasını hedef tutan bir teklif 
yaptığınız takdirde grup olarak bunun aleyhin
de bulunduğumuzu ve kırmızı rey vereceğimizi 
şimdiden bilmeniz lâzımdır. (Soldan, parayı 
almıyacak mısın? sesleri) 

Müsaade buyurun... Muhterem arkadaşlar, 
mebus ödeneklerinin artırılması hakkında Büt
çe Komisyonunca kabul edilen ve matbuata in
tikal eden metnin umumi efkarda yarattığı tep
kiyi gördükten sonra sizlerin dahi artıracağı
nıza ihtimal vermiyoruz, artırmayacaksınız so
ruyoruz, bu derece vatandaş temayüllerinden 
uzak bir karar vermiyeceğinizi tahmin ettiğiniz 
için bu mevzuda henüz bir müzakere açmış ve 
karar sahibi olarak huzurunuza çıkmış deği
liz. 

Nihayet şunu da bilesiniz ki C. H. Partisi 
Meclis Grupu Muhterem Heyetinizin arasında 
ekalliyettedir, azınlıktadır. Vatandaşlar bunu 
bilmektedir. Mebus ödeneklerinin azalması 
maksadiyle bir teklif getirmişlerdir. Ama bü
tün bunlara rağmen ödenek artacak olursa azın
lık değil, ekseriyette olan sizlerin mesuliyeti 
dâhilinde bu artış olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan, al
kışlar) 

REÎS — Bir numaralı lâyihaya rey vermi-
yen arkadaşların lütfen reylerini kullanmalarını 
rica ederim. 

Encümen buyurun. (Sağdan, encümenin ne 
alâkası var sesleri) 

Efendim, encümenin bu hâdise ile ilgisi yok
tur. Denerek encümene sıra dışında söz ver
mek meyzubahsedilmemiştir. Filhakika encü
menin bu hâdisede bir raporu mevcut değildir, 
Ancak eğer «Başlıca encümen müdafaa eder» 
dendiğine göre nizamnamede ve başlıca encü-» 
men kendi raporunu müdafaa edeceğine göre» 
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bir rapor da bulunmadığına nazaran, bu yolda 
bir müdafaa da bahis mevzuu değildir. 

Ancak, bir lâyiha veya teklif encümenden 
geçmeden Heyeti Umumiyeye gelirse, o mevzu 
hakkında encümenin fikri alınmamış olduğuna 
göre, encümenin ne düşündüğünü bilmeğe lü
zum var mı, yok mu ? 

Riyaset bu noktada encümenin düşüncesini 
uygun görmüştür. Ancak Riyasetin bu kararı 
tam âmir bir hüküm değildir. O bakımdan usul 
hakkında Nüvit Yetkin arkadaşımıza söz veri- < 
yorum. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Behzat Bilgin arkadaşımız 
Encümenin Sözcüsü olarak ve encümen adına be
yanı mütalâada bulunmak üzere kürsüye çıkmış 
bulunuyor. Kendisine bu mevzuda encümende 
görüşülmüş bir noktainazar tevdi edilmiş olma
lı ki, Behzat Bilgin arkadaşımız görüşlerini sa
vunabilsin. Arkadaşımızı Bütçe Encümeni Söz
cüsü olarak da kabul etmeye imkân yoktur. En
cümenden geçmemiş, kendisine bir noktai nazar 
tevdi edilmemiş bir husus hakkında Behzat Bil
gin arkadaşımız konuşamaz. Bütçe Encümenin
den geçmeden Heyeti Umumiye ruznamesine 
alınmış olan bir meselede encümenin noktai na
zarı tesbit edilmek isteniyorsa evvelâ encümene 
verilsin, ondan sonra hazırlanıp gelsinler. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Sizden evvel başka arkadaşa usul 
hakkında söz vermiş bulunuyorum, sonra da siz 
konuşursunuz. 

Buyurun, Behzat Bilgin. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Sayın Nüvit 

Yetkin arkadaşımın bizi dinlemeden serd ettiği 
mütalâalar, zannediyorum ki, yerinde değildir. 
Bir defa müzakere mevzuu olan mesele akçeli 
bir iştir. Bunun Mecliste muhatabı Bütçe En
cümenidir ve hattâ yalnız Bütçe Encümenidir. 
Yani Bütçe Encümeninde müzakere edilmesi lâ-
zımgelen ve diğer bir encümenden geçmiyen bir 
mevzuda vaziyet böyle olduğuna göre burada 
Bütçe Encümeninin bu mevzula alâkadar olma
sından daha tabiî ne olabilir? Şimdi arkadaşımız 
diyor ki, "Behzat Bilgin arkadaşım bu mevzuda 
Bütçe Encümeninin sözcüsü müdür? Bizim en
cümende çalışmış bir arkadaşımızın böyle ko
nuşmasına hayret ettim. Bütçe Komisyonu söz
cüsü muayyen bir meselenin sözcüsü değildir, 
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Bütçe Encümeninde müzakere edilen bütün me
selelerin sözcüsüdür. (Sağdan: Doğru, konuşu
lanların sözcüsüdür, sesleri) İstical buyurmayı
nız. Bütçe Encümeninde müzakere edilen ve 
Bütçe Encümenini alâkadar eden bütün mesele
lerin sözcüsüdür. O kadar ki, eğer bu hususta 
bendenizin konuşmasına lüzum hissetmeden, bu 
görüşülmekte olan kanun teklifinin berayi mü
zakere komisyona tevdiini Muhterem Riyasetten 
rica etmiş olsaydık, Riyaset doğrudan doğruya 
bu talebi bilâ müzakere mevkii tatbike koymak
tan başka bir işi olmıyacaktı. Yani Bütçe En
cümeninin fonksiyonu bu dereceye kadar külli
dir. Kaldı ki, bendeniz burada söz aldığım za
man arkadaşlarım nereden biliyorlardı ki, be
nim ne söyliyeceğimi, ne istikamette konuşaca
ğımı? Sözlerimi dinledikten sonra müdahale et
selerdi yerinde olurdu. 

Tekrar ediyorum, usul bakımından Bütçe 
Encümeni Sözcüsü Akçalı bir meselede... 

HASAN TEZ (Ankara) — Artırmalı değil. 
BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — Her zaman 

müdahalede bulunabilir ve lâzım geldiği yerde 
itiraz etmek yetkisini haizdir. 

Usul bakımından mâruzâtım bundan ibaret
tir. Esas hakkında sonra arzı malûmat edece
ğim. 

REÎS — Efendim; şimdi bu mevzuda Dahilî 
Nizamnamede mevcut iki maddeyi okuyorum: 

Madde 35. — «Bir lâyiha veya teklifi, Heye
ti Umumiyede, başlıca aidolduğu encümen mü
dafaa eder. 

Diğer bir veya daha ziyade encümende aynı 
lâyiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş 
ve mazbata tanzim kılınmış ise o encümen
ler yalnız kendilerine aidolan madde veya Kı
sımları müdafaa ederler.» 

Madde 85. — «Encümen namına söz istendi
ğinde encümen reis ve mazbata muharrirleri 
sıraya bağlı değildir.» 

Demek ki ; 85 nci maddede söz alanlardan 
bahsederken encümen namına söz istendiğinde 
hangi müzakere olursa olsun encümen reisi ve 
mazbata muharrirleri sıraya bağlı değildir, di
yor. 

Şimdi; iki maddeyi de okuduk. Bu iki mad
denin tezada benziyen hükümleri karşısında te
amülün tâyini Yüksek Heyetinize aittir. Bu usu
lün tâyinini, Riyaset, Yüksek Heyetin kararına 
bağlı görmektedir. 
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KEMAL SATIR (Adana) — Usul hakkında. 
REÎS — Buyuran. 
KEMAL SATIR (Adana) - - Muhterem ar

kadaşlar, encümenin kendisinden geçmiyen her 
hangi bir mevzu hakkında encümen adma ko
nuşmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim. 
Encümen deyince, hep biliriz ki, encümeni teş
kil eden azalar ve encümen divanı bahis konu
sudur. Bir encümen heyeti umumiyesi ile mü
talâa edilmesi mümkündür. Eğer böyle mütalâa 
edilmiyecek olsaydı encümene esasen ihtiyaç 
hâsıl olmazdı, encümenden bir mesele geçmeli, 
encümende o mesele mütalâa edilmelidir ki, en
cümen reisi veya sözcüsü o mesele hakkında bir 
mütalâaya sahibolabilsin. Aksi halde encümenle
rin teşkiline lüzum yoktur. Encümen riyaset 
divanları bütün meseleleri müzakere eder, mü
talâa eder ve onun hakkında karar verir diye 
bir hükme varmak iktiza eder. Binaenaleyh, bir 
mevzu bir encümende mütalâa edilmeden, o me
sele hakkında encümenin konuşması bahis mev
zuu olamaz. Bunun içindir ki, Muhterem Riya
setten, rica ediyorum, her hangi yanlış bir tea
müle gitmemek için bu meseleyi reye dahi vaz'-
etmesinler. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 

Muhterem arkadaşlarım, îç Tüzüğün 35 nci 
maddesi iki ayrı fıkradan teşekkül etmektedir. 
Birinci fıkrasında umumi, ikinci fıkrasında istis
nai bir hüküm mevcuttur. 

Birinci fıkra der ki; «Bir lâyiha veya teklifi, 
Heyeti Umumiyede, başlıca aidolduğu encümen 
müdafaa eder.» 

îkinci fıkrada, bir teklifin muhtelif encü
menlerde müzakere edilmesi halinde yapılacak 
muamele mevzuubahsedilmiştir. Bugün mevzuu-
bahsolan hâdise de 2 nci fıkranın tatbik kabili
yeti bulunmadığı açıkça metinden anlaşılmakta
dır. 

Demek ki, olsa olsa hâdisemizde 35 nci mad
denin birinci fıkrası işleyecektir. Mesele bu fık
ranın; «Aidolduğu» kelimesinin tefsirine mün
cer olmaktadır. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Mazbata da var. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Bu 

kelimeyi söylerken sağdan bir arkadaşımız zan
nediyorum, Emin Soysal mazbata kelimesinin 
mevcudiyetinden bahsettiler, arz edeyim: 
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«Mazbata» kelimesi hâdisemizde tatbiki müm

kün olmadığından bahsettiğim 2 nci fıkrada geç
mektedir. Birinci fıkrada; «mazbata» kelimesi 
kasden konmamıştır. Bir kanun teklifi veya lâ
yihası bir encümene ne zaman aidolur? Mevzu 
itibariyle encümenin iştigal sahasına girdiği tak
dirde. îç Tüzüğün 36 nci maddesinde istisnai 
bir hüküm daha vardır. 1,5 aydan fazla encü
mende kaldığı takdirde bir kanun teklifi veya 
lâyihası, teklif sahibi veya hükümetin doğrudan 
doğruya Umumi Heyette müzakeresini istiyebi-
leceği kaydedilmiştir. Eğer 36 nci maddede biraz 
evvel konuşan arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi 
Bütçe Encümeninin veya diğer encümenin alâ
kası munkati bulunduğu bu itibarla bu kanun
ların, encümen olarak bu encümenlerin reis ve 
mazbata muharrirlerinin söz hakkı bulunmadığı
nı vâzu kanun derpiş etmiş olsa idi 36 ııcı mad
de bu hususu tasrih ederdi, istisnai hükümde 
ayrıca bir sarahat bulunmıyan her hal için umu
mi hükmün bütün şümulü ile tatbiki tabiîdir. 
Encümenin kendisinin müzakeresine iştirak et
mediği ve 36 nci maddeye göre gündeme alman 
kanun teklifleri veya lâyihası hakkında mütalâ
asının bilinmesinde Umumi Heyetçe faydası ol
duğu için 36 nci madde istisnai olarak bjr hü
küm vaz'etmemiştir ve 35 nci maddenin birinci 
fıkrasının tatbik kabiliyeti ipka edilmiştir. Bu. 
itibarla encümenin bu mevzudaki mütalâasının 
.bilinmesinde, daima bunun usul ittihaz edilme
sinde müzakerelerin selâmeti bakımından fay
da vardır. 

REÎS — Usuli müzakereler tamamdır. Yal
nız Riyaset Nusret Kirişcioğlu'mm 35 nci mad
deye verdiği mânaya iştirak etmemektedir. Çün
kü, 35 nci madde bir lâyiha veya teklifi Heyeti 
Umumiyede başlıca aidolduğu encümen müda
faa eder demektedir. Bu takdirde âmir hüküm 
bu hakkı vermemektedir. Ancak söz sırasından 
bahseden 85 nci madde takyit koymaksızm umu
mi olarak encümen ve gurup sözcülerini sıra
dan muaf kıldığı içindir ki, Riyaset bir tatbi
kat tesisi bir teamül tesisi cihetini düşünmüş-

- tür. Encümen kendisinden geçmemiş bütün lâ
yiha ve teklifleri müdafaa zorunda kalır ki, bu 
doğru bir şey olamaz. Binaenaleyh, bu hususu 
yüksek reylerinize arz edeceğim, tatbikat için 
emsal olacaktır. Tetkikatından geçmemiş ol
masına rağmen başlıca alâkalı encümen olması 
dolayısiyle Bütçe Encümeni Mazbata Muharri-
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rl ve Reisine sıra dışı olarak söz verilmesini rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun encümen. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ne sıfatla konu

şuyorlar? 
RElS — Müsaade buyurun efendim. Konuş

sunlar, konuşmalarının sonunda ne sıfatla ko
nuştuklarını tavzih ettiririz. Buyurun Behzat 
Bey. 

BÜTÇR ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (izmir) — Muhterem arkadaşlar; söz al
makta takibettiğim maksadı önceden arz ede
yim. 

Buraya, encümenimizde müzakeresi yapılma
mış olan bir kanun teklifi Heyeti Umumiyenin 
arzusu üzerine, reyi ile intikal etmiş bulundu. 

Kanun tekliflerinin encümenlere havalesin-
deki mucip sebep muhtacı izah değildir. Mak
sat, teklifin her veçhile vuzuh kesbetmesi ve en
cümenin mütalâasiyle birlikte vazıh bir şekilde 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olmasıdır. 

Şimdi burada hiçbir encümenden geçmeksi
zin müzakereye başlanan metin vazıh mıdır? 
Arkadaşlarımız muhtelif mütalâalar serd ettiler; 
dediler ki, kanun teklifinde bulunan arkadaş
lar bunu mebus tahsisatının indirilmesi maksa-
diyle sevk etmişlerdir. Diğer arkadaşlarımız 
dediler ki, maksat tahsisatın indirilmesi değil
dir, şu şekilde bir prensibe bağlanmasıdır. 
Nitekim Halk Partisi Meclis Grupu adına ko
nuşmuş oktn Fethi Çelikbaş arkadaşım şunları 
ifade ettiler, dikkatle dinledim ve not ettim. 
«1 nci madde aynen muhafaza ediliyor» dediler. 
«Eklenen fıkra niçin ekleniyor? Çünkü Per
sonel Kanunu çıkacaktı, çıkmadı. Binaenaleyh 
asgari bir had lâzımdır. Bu asgari had nedir? 
2 000 liradır.» Dediler (Sağdan «âzami» sesleri) 
Efendim sizin söylediğinizi aynen not ettim. 
Zabıtlarda mevcuttur. Devamını dinlerseniz tesel
sül halinde beyanınızda fikrî mutabakat vardır. 
«Asgari» dediniz. «2 000 liradır» dediniz ve 
ilâve ettiniz. «Fakat ilerde indirim yapılır
sa, yani memur maaşlarında herhangi bir in
dirim yapılırsa milletvekillerinin alacağı öde
nekler de insin diye bu ikinci fıkra eklenmiş
tir. Şu halde Halk Partisi sayın sözcüsünün 
ifadesinden anlaşılıyor, Halk Partisinin daha 
salahiyetli bir ağzı olamaz, bu tekliften is
tihdaf ettikleri maksat ikidir. 
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Birincisi, asgari.. (Sağdan, âzami sesleri, 

esbabı mucibe de var, âzami diyor sesleri) Ben 
burada bunu icat etmiyorum arkadaşlar zabıt
ta var, asgari.. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Âzamidir, 
mantığın ve ifadenin devamı bunu izah eder. 
Eğer bir kelime ile öyle söylemişsem tashih ediyo
rum âzamidir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ BEHZAT 
BlLGlN (Devamla) — Mantığınız asgari had 
olmasaydı, tekrar asgari bir had aramaya lü* 
zum kalmazdı (Sağdan, gürültüler.) Eğer ilerde 
memur tahsisatında bir indirim yapılması nıev-
zuubahsolursa mebus tahsisatının da iki bin li
radan aşağı inmesi için bu fıkranın teklif edil
diğini sarih olarak söylediniz. 

Şu halde teklife nazaran tahsisatın asgari se
viyesi 2 000 liradır, bu aşikârdır. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur), — Reis Bey 
ifademi yanlış aksattiriyorlar. 

REİS — Efendim, oradaki «askari» kelimesi 
öyle olmuş olsa dahi söz sahibi bunun âzami 
olduğunu ifade etmiş bulunuyor, binaenaleyh 
burada bir ihtilâfa mahal yok. (Sağdan, alkış
lar.) 

BEHZAT BİLGİN (devamla)! — Efendim, 
bendeniz de, şunu arz ediyorum, Halk Partisi 
Meclis Grupu sayın sözcüsünün ifadesinde 
mantıki olarak,. 2 000 liralık asgari had telâkki
si ile bir irtibat mevcut. Çünkü asgari had 
olarak kabul ettikleri içindir ki, (Sağdan, öyle 
şey yok sesleri.) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
BEHZAT BlLGlN (devamla) — Mesele za

ten bundan ibaret değil, arkadaşlarımız neden 
telâş ediyorlar bilmiyorum. Elimize verdik
leri bir mazbata var bu mazbatada maksatları 
ifade edilmiş. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey encü
men adına mı konuşuyor? 

RElS — Daha neticeye varmadık, efendim 
biraz sabredin. 

BEHZET BİLGİN (Devamla) — Pek tabiî 
ki, encümen sözcüsü encümen adına konuşur, 
aksi takdirde izmir Mebusu Behzat Bilgin diye 
söz alırdım. Yüksek Riyasetin, Meclisin takdi
rine arz ettiği ve Heyeti Celilenin de reyi ile 
usul ittihaz ettiği keyfiyet Bütçe Encümeni Söz
cüsünün bu mevzuda takaddümen konuşması 
hakkının tesbitidir. Bu hakkı istimal ediyorum. 

t » -



t : 38 16.2 
SIKRI ATALAY (Kars) — Encümen adına 

konuşamazsın. (Soldan; Meclis karar vermiş, 
sesleri, o tarafa bakma sesleri) 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bakmıyo
rum zaten.. Mazbatada, kanun teklifinde, arka
daşlarımızın niyetlerini ifade eden cümleler es
babı mucibe lâyihasında mevcuttur. Müsaade 
ederseniz bir daha okuyayım : 

«Mebusların bizatihi bu sıfatları dolayısiyle 
mâruz kaldıkları masrafları görmemezliğe gel
meye imkân bulunmamakla beraber memleketi
mizde mevcut bilcümle maaş ve tahsisat karşı
sında bunu daha fazla bir meblâğda tutmak su
retiyle mebusluğu bir geçim sahası haline ge
tirmenin de bu şerefli vazifenin mâhiyeti ve 
kutsiyeti ile kabili telif olmadığını kabul etmek 
zarureti yanında hayat pahalılığının. 

REİS — Birinci lâyihaya rey toplama mua
melesi bitmiştir efendim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Azalmasın
da ilk müspet adımı teşkil edeceğini de'ifade 
etmek yerinde olur.» binaenaleyh arkadaşları
mız bu fıkrada diyorlar k i ; mebus diğer memur
lardan ve vatandaşlardan daha yüksek masraf 
zaruretleriyle karşıkarşıyadır, bunu inkâr et
meye imkân yoktur. Bununla beraber almakta 
oldukları tahsisatın, iki bin liranın, o günkü 
şartların içinde daha yukarıya çıkmasından fe
ragat etmek, mebusların hesabına hayat pahalı
lığını azaltacak bir teşebbüs olur. Tekrar oku
yorum : «Mebusluğun, maddi durumları mü-
saidolan kimselerin inhisarı altında, şeklindeki 
itiraz da teklif edilen miktar ve bunun kabulü 
halinde halen mevcudolan huzursuzluğa ilâve 
bakımından fazla kıymet taşımıyacaktır. VLıe 
diyorlar ki : Böylece, maaş ve tahsisatla geçin
mek zorunda bulunanlarla mebuslar arasında 
bir müsavatın teminini hedef tutan tadilât met
ni sarahati muhtevi bulunmaktadır.» Şu halde 
kanun metninin hedefi sarih olarak beyan edil
miştir. Şu halde metnin hedefi sarih olarak, 
hedef kelimesiyle zikretmek suretiyle sarih ola
rak beyan edilmiştir. Bu hedef nedir? Kendi 
yazdıklarından tekrar ediyorum ve küçük maaş 
ve tahsisatla geçinmek durumunda bulunanlar
la mebuslar arasında bir müsavatın teminini he
def tutan tadilât. Demek ki, «teklifin asli hedefi 
en fazla maaş ve tahsisat alan memurlarla me
bus arasında bir müsavat temininden ibarettir. 
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Bunu açıkça ifade ediyor, inkâra mahal olmaya
cak, başka suretle tefsire mahal kalmıyacak şe
kilde beyan ediyorlar. Maksat bu olduğuna gö
re şimdi kalkıp da bizim teklifimiz, (zaten arka
daşlar söylemiyor yalnız Halk Partisi Söküşü 
ifade ediyor,) bu değildir, bunların aldıkları iki 
bin liranın azaltılmasıdır, diyorlar, şimdi ken
di teklif ettikleri metne gelelim ve o metinle 
nasıl kabili izah olduğunu tetkik etmek lâzım-
gelir. Çünkü metin nedir? (Sağdan; gürültü
ler «maaşların artırılmasını istemiyoruz» ses
leri) 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Söz isti
yorum Reis Bey. Bütçe Encümeni Sözcüsü es
babı mucibemizi tahrif etmiştir. Bunun için 
söz istiyorum. 

REİS — Yalnız mütalâanızı bildireceksiniz, 
encümeninizin bunun hakkında bir kararı yok
tur. Lütfen çok rica ederim Riyaseti müşkül du
rumda bırakmayınız. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (Devamla) — Efendim, bendenizin söz al
maktaki maksadım, teklif sahiplerinin teklifi
nin ne mâna ifade ettiğini.. (Sağdan; gürültü
ler) 

REİS — Efendim, çok rica ederim, müsaade 
buyurun, Behzat Bey; teklif sahiplerinin tekli
finin ne mâna ifade ettiğini gerek lehte, gerek 
aleyhte konuşan arkadaşlarımız izah ediyorlar. 
Basılmış ve herkese dağıtılmıştır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (Devamla) — Bu meselenin müzakeresinde 
bir vuzuha varmak şarttır. Binaenaleyh, elimiz
deki esbabı mucibe (Sağdan; gürültüler) lâyi
hasında söylenenlerin hilâfına noktayı nazarlar 
ileri sürülürse, bu vuzuhu haleldar edecek bir 
keyfiyettir. 

REİS — Beyefendi; konuşulan şu veya bu 
şekilde mütâlâa beyan edilen sizin raporunuz 
değildir. Teklif sahiplerinin teklifidir. Binaen
aleyh lehte ve aleyhte konuşmalarla zaten me
nci e tavazzuh edecektir. Müsaade buyurun söz 
alan arkadaşlarımıza devam edelim. Eğer şu ve
ya bu şekilde tadilâtı talebedecek birtakım tadil-
nameler olursa o takdirde elbette encümenin mü
talâasından istifade edeceğiz. 

BEHZAT BÎLGİN (Devamla) — Muhterem 
Reis Bey; şunu kemali hürmetle arz etmek isti
yorum ki, Yüksek Riyasetin Meclisin takdirine 
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arz ettikleri ve kabul edilen husus bendenizin bu
rada Bütçe Encümeninizin sözcüsü olarak müta
lâamı beyan etmemdir. Bendeniz de Bütçe En
cümeni sözcüsü olaxak vâki teklifi ne şekilde an
ladığım noktasında mütalâalarımı beyan ediyo
rum. (Soldan haklı, konuşsun diye söz verdik 
sesleri) 

Efendim; şimdi kanunun metnine geçiyorum. 
Eğer arkadaşlarımızın, bir kısım arkadaşlarımı
zın iddia ettikleri şekil olsaydı bu kanun metni 
böyle gelebilir miydi? Metin şudur : 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisatı ve harcırahları hakkındaki 1757 sayılı 
Kanunun 6478 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Evvelce konuşan arkadaşlarım gibi ben de, 
ilk önce kendisine fıkra eklenen ilk fıkrayı oku
yacağım. Fıkrada deniyor ki, Büyük Millet Mec
lisi âzalarının senevi tahsisatı 2 000 liradır. 

Bu hüküm teklif sahipleri tarafından aynen 
muhafaza ediliyor. Çünkü ortadan kaldırmıyor
lar, tadil etmiyorlar, aynen muhafaza ediyorlar. 
Eğer bu teklif 8 - 10 ay evvel görüşülmüş olsay
dı, Yüksek Meclisin tasdikine iktiran etmiş ol
saydı, mebusların alacağı tahsisat yine ayda iki 
bin lira olacaktı. (Sağdan hayır, hayır sesleri) 
Ayda iki bin lira olacaktı, çünkü madde sarih.. 
Mebusların aylık tahsisatı iki bin liradır, bu tat-" 
bik edilecek bir hükümdür. Âmir- bir hükümdür. 
(Sağdan altını oku sesleri) Okuyacağım. Bir 
maddede birbirini nakzeden ve mütenakız iki 
hükmün bulunmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

Mebusların alacakları tahsisat senede iki bin 
liradır, bu katı hükümdür. «Şu kadar ki, bu tah
sisat birinci derecedeki Devlet memurlarına bir 
yılda verilen aylık ve tahsisat tutarının on ikide 
birini aşamaz.» Şimdi, eğer birinci fıkra, ikinci 
fıkra ile ilga edilmek istenilmiş olsaydı buıada 
şu anda vazife gören mebusların tahsisatının iki 
bin lira olarak tâyin ve tesbit eder, hükmün mad
dede kalmasına lüzum kalmazdı. Çünkü takibe-
dilen maksat mebusların tahsisat:nm memur 
maaş ve tahsisatının âzmai yekûnu olduğun
dan ibaret olsaydı şöyle denilecek: «Falan ka
nunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.» Bu suretle 2 bin lira kaydı tamamen 
kalkacak, mademki kalkması arzu ediliyor. Onun 
yerine koyacakları hüküm şöyle olacakta: «Me
busların senelik tahsisatı, birinci derecede dev-
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let memurlarına verilen aylık ve tahsisat tuta
rının 12 de birine muadildir. Arkadaşlarımız 
bu kadar basit bir taknin kaidesini anlamıya-
cak kadar... (Sağdan hayır sesleri gürültüler) 
Usullere gayrivakıf telâkki edilemiyeceklerine 
göre birinci fıkrayı muhafaza etmekle bahset
tikleri hususun mevcut tahsisatı muhafaza et
mekten ibaret olduğu kendiliğinden taayyün eder. 

Şimdi buna karşı burada Fethi Çelikbaş ar
kadaş mızı'n şimdiki iddiası «asgari had» diyor 
ki indîdir. Burada birinci fıkranın muhafaza 
edilmesindeki,, maksat âzami kayddır, iddiasın
da bulunuyor. 

Halbuki mebus tahsisatlarını iki bin lira ola
rak tasrih eden maddede âzami diye bir kayıt 
var mı? Yok. Arkadaşlarımız böyle bir gayeyi 
düşünmüş olsalar o zaman birinci fıkrayı tadil 
ederek fıkraya âzami kaydını ithal etmeleri ica-
boderdi. O zaman diyeceklerdi ki; mebus tah
sisatı senevi âzami iki bin liradır, şu kadar ki bu 
tahsisat şu haddi tecavüz edemez. 

O zaman madde taknin usulüne uygun olur
du. Bu böyle olmadığına göre arz ettiğim bü
tün bu sebeplerle arkadaşımızın kanun sevket-
mekteki" maksadı hulâsa olarak birinci madde 
ile mebus maaşları iki bin lira olarak devam ede
cektir. 

Ne zamana kadar? İkinci fıkraya ilâve edi
yorlar, memur maaşlarının artması halinde, azal
ması halinde ne olacaktır? Memur maaşların m 
artması halinde beyan ettikleri şekilde (Sağdan, 
iki bin lirayı geçmiyecektir sesleri). Şimdi 
«izah ettik» diyorlar. Şartlar değişmiş arkadaş
lar. Aradan on ay gibi bir zaman geçmiş. Şimdi 
maksadımız o değil budur demek gayet kolay
dır. Maksatları tesbit eden metinlerdir. Metinle i1 

sarih iken maksadımız budur demeye imkân ve 
ihtimal var mıdır? Metinlerden ise anlaşılan şu
dur; iki bin lirayı kati tahsisat olarak kabul 
ediyorlar. Çelikbaş'in burada beyan ettiği şe
kilde asgari tahsisat olarak kabul ediyorlar. 
(Sağdan gürültüler, anlaşılmıyan sözler, ayağı 
kalkmalar). 

REİS — Heyeti Umumiye konuşma hakkmı 
vermiştir, konuşuyor. Susunuz beyler. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Ondan 
sonra muhterem arkadaşlarım; ikinci olarak 
vaz'ettikleri bir ek prensip getiriyorlar. (Sağ
dan, gürültüler.) 
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FETHİ ÇELlKBAJŞ (Burdur) — Efendim, 

bir noktayı tavzih edeyim, benim sözelerimi 
tahrif ediyorlar. 

RBÎS — Müsaade buyurun efendim, hatip 
sözlerini bitirsin. 

BEHZAT BtLGlN (Devamla) — Getir
dikleri bu prensip, esbabı mucibelerinde be
yan ettikleri veçhile memur maaşları ile me
bus tahsisatı arasında, 2 000 liralık tahsisatın 
değişmesi halinde, bir teadül tesis etmektir. 
Yani her hangi bir sebeple mebus maaşların
da ilerde bir değişiklik yapmak mevzuubahso-
lursa bu değişiklik ancak memur maaş ve tah
sisatının senelik miktarının 12 de biriyle mu-
kayettir. Bu miktarı geçemez. Arkadaşları
mızın getirdikleri tekliften anlaşılan keyfi
yet bundan ibarettir. Bundan sözle rücu etmek, 
metinlerin sarahati karşısında kabil değildir, 
(Soldan : Bravo sesleri, alkışlar), (Sağdan, gü
rültüler, tahrif ediyor sesleri, şiddetli gürül
tüler.) 

RElS —- Beyefendiler, rica ederim beni din
leyin. Kelimenin ters anlaşıldığını tavzih et
tim. Oradaki kelimenin ne şekilde olduğunu 
Biyaset tavzih ediyor Lütfen yerlerinize otu-. 
run efendim. 

Buyurun Hayri Çopuroğlu. 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; huzurunuzda müzakeresi 
yapılan.. 

REİS — Hayri Bey bir dakikanızı rica ede
ceğim. Şu tebliği yapayım. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdür
lüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihasına (410) arkadaş rey vermiştir. (291) 
kabul (118) ret, (1) müstenkif. Lâyiha kanun
laşmıştır. 

Buyurun, efendim, 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım, huzurunuzda müzakeresi 
yapılan kanun Übeyde Elli ve arkadaşlarının, 
mebus maaşlarının bir prensibe bağlanması ga
yesini güden ve bu gayenin tahakkuku için de 
teklifin verildiği tarih pazarı itibara alınmak 
suretiyle mebuâ maaşlarının bugünkü seviye
sinden daha aşağı indirilmesi gayesini istih
daf eden bir tekliftir. (Sağdan : bravo ses
leri.) 

Yalnız esefle beyan etmek mecburiyetinde-
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yiz ki, burada Bütçe Encümeni adına konu
şan arkadaşımız bize kurtu kuzu gibi göster
mek gayretiyle konuştu. (Sağdan : bravo ses
leri.) Yine esefle kaydetmek mecburiyetinde
yiz ki, böyle bir manevrayı şu kutsi çatının 
altına getirmek gibi bir vaziyeti ihdas etmekle 
beni ve ümidederim hepinizi üzen bir hâdise
nin zuhuruna sebebiyet verdi. 

Aziz arkadaşlar, Bütçe Encümeni sözcüsü 
bu teklif esas itibariyle, mebus maaşlarını 
2 bin lira olarak tâyin edilen seviyeden aşağı 
ve yukarı seyyalen hareket edebilmesini derpiş 
eden bir tekliftir, dedi. Bendeniz bu kanaatte 
olmadığım gibi bizzat sizler de esbabı mucibe mu
vacehesinde tamamen bunu tasrih ettiğine şa
hitsiniz. 

Aziz arkadaşlarım, bu teklif hiçbir suretle 
Bütçe Encümeninin anladığı mânada, yani bir 
mebusa maaş olarak verilmesi gereken iki bin 
liranın asgari değil, mebus maaşlarının âzami 
miktarını gösterdiği teklifin esbabı mueibesinde 
açıkça belirtilmiştir. (Sağdan, bravo, sesleri) 
Memur maaşları iki bin liranın üstüne çıkarılsa 
da mebus maaşlarının iki bin lirada dondurul
ması ieabeder. Bu takdirde mebusluğun bir fe
ragat müessesesi haline gelmesi. mümkün ola
caktır. Ve bir feragat mesleki haline gelmesi 
icabeden mebusun iki bin liradan fazla maaş 
almaması ve burada dondurulmasını istihdaf 
etmektedir. Bundan gayrı bu teklifin veriliş tarihi 
nazarı dikkate alındığı takdirde 4 ncü ayda, 
yani 1958 in Nisanında verilmiştir. Bu tarihte 
birinci derecedeki memur maaşı bin lira bulun
maktadır, tahsisatlariyle beraber aşağı - yukarı 
1200 lirayı bulur, iki bin liralık mebus maaş
larının bu seviyeye Mayıs 1958 olarak birinci 
derecedeki bir memurun maaş seviyesine indi
rilmesini istihdaf etmektedir. Bizzat şu müta
lâayı benim olmaktan ziyade teklif sahiplerinin 
esbabı mucibesinden çıkarmak suretiyle arz ede
yim : «Mebusların bizatihi bu sıfatları dolayı-
siyle mâruz kaldıkları masrafları görmemez-
liğe gelmeye imkân bulunmamakla beraber 
memleketimizde mevcut bilcümle maaş ve tah
sisat karşısında bunu daha fazla bir meblâğda 
tutmak suretiyle mebusluğu bir geçim sahası 
haline getirmenin de bu şerefli vazifenin mahi
yeti ve kudsiyetiyle kabili telif olmadığını ka
bul etmek zarureti yanında hayat pahalılığının 
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azalmasında bir müspet adımı teşkil edeceğini 
de ifade etmek yerinde olur.» Demek ki, bu 
teklifi yapan arkadaşlarımız hayat pahalılığını 
aşağı düşürmek gibi bir gaye takibetmektedir-
ler. Bu başlangıçta mebus maaşlarının 2 000 
liradan aşağı düşürmeyi istihdaf etmektedir. 
Şu hali ile o günkü seviyede birinci de'recede 
bir memur maaşı seviyesine gelmesi ve aldığı
mız maaşların daha az bir hadde indirilmesi 
lehinde bulunmıyaeak arkadaşımızın bulundu
ğunu zannetmiyorum. 

Bununla beraber Bütçe Encümeninin muhte
rem Sözcüsünün bu kürsüde beyan ettikleri gibi 
zam teklif şeklinde telâkki ediliyorsa bendeniz 
buna bir parti manevrası demekten başka bir 
isim bulamadım. 
' SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Senin 

konuşman da bir manevradır. 
HAYRÎ ÇOPUROĞLU (Devamla) — Benim 

konuşmam bir hakkın ifadesinden ibarettir. 
(Soldan, gürültüler) öyledir, efendim. 

Arkadaşlar, burada bir metin kanunlaşacak. 
Bu maddenin encümence nasıl yanlış anlaşıldığı 
hakkındaki bir kanaatimi şöyle ifade edeyim : 
Lâ takrebüsselâte... içkili iken namaza yanaşma, 
üst tarafını getirmiyor, yani namaza yanaşma 
ama, üst tarafı diyor 'ki, sarhoş olduğun zaman 
namaza yanaşma. Bunun gibi, Bütçe Encümeni 
teklifin üzerinde dururken {hiçbir suretle teklif
te güdülen gayeye katiyen yanaşmamaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, encümen şu veya bu şe
kilde olsun, her ne taraftan (bulunursa bulunsun 
§u teklif üzerinde halen bir tadil teklifi yapıl
mamış 'bulunması itibariyle ve şu haliyle (bulun
duğuna göre bizlerin tasvibine mazfhar olacak
tır. Ancak, bizi üzen taraf şudur; bu gibi par
tizan manevralarının şu çatı altına getirilme
sidir. (Soldan, şiddetli (gürültüler, Bunu Halk 
Partisi yapıyor sesleri) 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Bunu 
Halk Partisi yaptı. Halk Partisi yaptı ibu ma
nevraları. Biz istemedik. Teklifi Halk Partisi 
getirdi. 

REİS — Rica ederim, karşılamayın efendim. 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Devamla) — Tama

men bitaraf 'konuşuyorum. Bunun nasıl bir ma
nevra olduğunu izah edeceğim : 

Hepimiz biliyoruz İri, Demokrat Partiye 
mensup bâzı mebus arkadaşlarımız tarafından 
mebus maaşlarının artırılması gayesiyle bir tek-
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lif hazırlanmıştı. Bu teklif normal yollardan 
Bütçe Encümeninden geçmiş ve 'gündeme alın
mak üzere idi. Böyle 'bir teklif varken ve De
mokrat Parti mebusları ımaaşlarm artırılması 
lüzumuna kaani iken ıonu Ibu şekliyle getirip bu 
çatının altında doğrudan doğruya müdafaa et
mek varken böyle yapılmamış olması ve sadece 
esbabı mucibesiyle 'mebus (maaşlarının aşağı in
dirilmesini derpiş eden bir kanun teklifini göl-
ıge edinmek suretiyle mebus maaşlarının artı-
rılm'ası cihetine (gidilmesini bir parti manevra
sı olarak: gördüğümü esefle kaydediyorum ve 
bunun bu şekilde zapta geçmesinde memleket 
için fayda vardır. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, kifayeti müzaikere takriri 
ile bir de ayrıca bir tafkrir vardır. (Sağdan, -kaç 
kişi konuştu »esleri) Arz edeyim, efendim. 

Ferid Melen, İlhan Sipahioğlu, Sırrı Atalay, 
Hayri Çopuroğlu, Behzat Bilgin. 

SIRRI ATALAY (Kars) _ Behzat Bilgin 
şahsı adına değil, encümen adına 'konuştu. 

REİS — Dahilî Nizamnaime Grupu, şahsı ay-
ıı tutmaz, lehde, aleyhte ve üzerinde altı kişi 
konuşacak. Altı kişi konuşmuştur, (kifayeti oku
yoruz. 

Yüksek Riyasete 
Übeyde Elli ve arkadaşlarının te'klifi hakkın

daki müzaıkerat 'kâfidir. Maddelere geçilmesini 
teklif ederiz. 

Aydın Mebusu Bilecik: Mebusu 
«Necati Celim Mehmet Erdem 

RElS — Kifayet (aleyhinde Mehmet Daim 
Süalp. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh-
terem arkadaşlarım, bu mevzuda "konuşmak için 
söz istemiş bulunuyorum. Fakat, maalesef sıra 
(gelmeden 'kifayet taikriri verildi. Bendenize iki 
kişi kaldı. Müsaade ederseniz, kanunlara rağ-
ımen, yazılı metinlere rağmen, yanlış söylenmiş, 
»bâzı sözlerin tavzihi icabeder. Meselâ Ferid Me
len arkadaşımız dediler ki,.. (Sağdan, kifayet 
aleyhinde konuşacak Reis Bey sesleri) 

REİS — Müsaade edin, efendim. Yalnız (ki
fayet aleyhinde 'konuşmanız lâzımdır. 

MEHMET DAlM SÜALP (Devamla) — Bir 
arkadaşımız dediler ki, ikramiyelerden başka 
tahsisat diye hiçbir şey yoktur. Diğer tahsisat
lar kanuni tâbirle daima iki kelime ile zikredil-
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mistir. Bu yanlıştır, işte kanunu aynen okuyo
rum. «Askerî Temyiz Mahkemesi.... 

RElS — Kifayeti müzakere takriri kabul 
edilmezse zaten söz sıranız bakidir, o zaman 
okursunuz, 'kifayeti müzakere karara bağlanma
dan o'kum anız doğru değildir. 

M. DAİM SÜALU (Devamla) — Bâzı hu
suslar tamamen yanlış söylenmiştir. Bunların 
tavzihi için bendenize imkân vermenizi rica edi
yorum. İstirhamım, 'kifayet takririnin kabul 
edilmemesidir. 

REİS — Kifayeti müzakere lehinde konuşa
cak 'kimse yok. Binaenaleyh kifayeti reylerinize 
arz ediyorum. . 

Kifayeti müzakereyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.,. Kabul edilmemiştir. (Bravo sesleri) 

Adnan Selekler-. 
ADNAN SELEKLER (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlar; yapmaya mecbur olduğumuz 
masraflar nazarı itibara alınırsa ödenek ve tah
sisatlardan elimize geçen miktar bir mebusa 
mevkii ile mütenasip bir hayat seviyesi temin 
etmekten uzaktır. 

Oldum olası demokrasilerde mebusların ma
aşlarının ve tahsisatlarının artırılması teklif
leri karşısında halkta bir reaksiyon görülmüş
tür, tesbit edilmiştir. 

Halk, seçildikten sonra mebusun mânevi has-
letleriyle yetinmesini ister. Bu zengin memle
ketlerde de, fakir memleketlerde de böyledir. 
Şimdi bunlara dair misaller vereceğim. 

19 ncu asır ortalarında 1850 senesinde otu
rum başına 6 dolar tahsisat alan Amerika Sena
tosu üyelerinin tahsisat tutarını yıllık 1 500 do
lara çıkarmak istiyen kanun tasarısı Şim ilden 
Cenuba bütün Amerika'da bir protesto fırtma-
siyle karşılaşmıştır. O zamanın ünlü demokrat 
senatörlerinden John Calhoun Eyalet Meclisinin 
sarih mümanaatına rağmen senatoda senatörle
rin tahsisatının arttırılması teklifini müdafaa 
etmiştir. 

1954 senesinde İngiliz mebuslarının maaşı 
1 250 isterime yükseltilirken matbuat, televizyon 
vo radyo vasıtasiyle bütün İngiliz halk efkârı 
bu mesele ile elerinden derine meşgul olmuş ve 
mebus maaşlarının artırılması teklifine karşı 
gelmiştir. Bizde, çok partili siyasi hayata girdi
ğimiz 1945 ten beri mebus maaş ve ödenekleri
nin artırılması teklifi, efkârı umumiyede daima 
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çeşitli aksülâmellere ve çeşitli siyasi hâdiselere 
yol açmıştır. Bir sayın C. H. P. li mebusun yaz
dığı gibi, mevzu, birçok kimselerin hırslarını 
tahrik etmeye, ucuz ve bayağı fazilet gösterile
rine ve kolaylıkla demagojik deliller serdetmeye 
müsaidolduğu için daima halk efkârında bu tek
liflere karşı muayyen bir 4mukavemet tesis et
mek mümkün olmuştur. Ben, her hangi bir mese
lenin yalnız bir zaviyeden değil, çeşitli zaviye
lerden tetkik edilmesi iktiza ettiği fikrindeyim 
ve daha ziyade buna dair bir misal vermek için 
burada konuşmuş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; mebus maaş ve ödeneklerinin 
artırılması mütalâalarının müspet sayılacak ta
rafları da vardır. Nitekim benden evvel konu
şan Sayın Sırrı Atalay arkadaşım bundan bir 
nebze bahsettiler. Bu müphem bir bahsediş oldu. 

1954 senesinde İngiliz mebuslarının maaşla
rının artırılması için muhalif ve muvafık me
buslardan müteşekkil bir komisyon teşkil edil
mişti. Teşkil edilen bu komisyondan ittifakla 
sâdır olan raporda mebus maaşlarının artırıl
ması meselesi şu esaslara raptedilmiştir. Bende
niz bu mucip sebepleri kendi mahallî âdetleri
mize uydurmak, adapte etmek suretiyle nakle
deceğim. 

Arkadaşlar, çok çalışan bir parlâmento sa-
yılmasak dahi, gerek Meclis, gerek komisyon, 
gerek parti grupları toplantılarına bihakkin işti
rak eden bir mebusun hariçte ek bir vazife de-
ruhde etmesine imkân kalmamıştır. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Arkadaşlar,. iktisaden geri kalmış memleket
lerin hızlı bir tempo ile kalkınmasını sağlamak 
meselesi hiçbir zaman sağlam para esası üzerine 
istinadettirilememiştir. Bizde envestismanlarm 
şümul ve süratiyle makûs bir orantı olarak Türk 
parasının kıymetini kaybettiğini söylemek bir 
hakikattir. Eğer bu hakikatten tegafül eyler-
sek bir zaman mebusluk yalnız zenginlerin yapa
bileceği bir imtiyaz haline gelir. Bu da demok
ratik zihniyetlerle bağdaşamaz. 

Bundan b#şka en mühimi de Meclisin teşek
kül tarzıdır, kaliteli kimselerden müteşekkil ol-
'masıdır. Eğer mebusluğu bir imkân nispetinde 
maddi bakımdan cazip bir hale getirmezsek, 
muhtelif mesleklerden en ehliyetli kimselerin 
mebus seçilmeleri imkânları önlenmiş olur. 

Arkadaşlar; buna şu vaziyeti bilhassa ilâve 
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etmek isterim, çok partin siyasi hayatın, politi
kanın, daima başta gelen cilvelerinden birisi, 
bir gün mebus seçilmemek de mukadder. Lord 
Attlee'nin verdiği cevaptan çıkarılması icabeden 
netice şu; bir partinin mebusu 12 sene 16 sene 
o partinin hizmetinde trulunur, eğer onun mad
di vaziyetine hiç alâka gösterilmezse bir zaman 
talihsizlik eseri olarak seçilmediği takdirde ve 
eski meslekiyle de tamamen rabıtasını kestiği 
için bu mebus derin, bir sefaletin içine yuvarla
nır. Bu itibarla mebus maaşlarının veya öde
neklerinin bugünkü şartlara göre yeniden tan
zimi işini bir mebus, bir parti grupu veya bir 
partinin sevk ve idarecisi düşünmüş olsa dahi 
bunda bir insaf payı, beraber çalıştığı ve kader 
birliği yaptığı arkadaşlarının istikbaline mu-
zaaf ve matuf olmak üzere tedbirli bir hareket 
görmek ve bu cenheden de tahlil etmek yabana 
atılır bir fikir değildir. 

Arkadaşlar, bizim Antalya'da cok snvVnev 
bir atasözü vardır: «Güneş çarığı sıkınca rank 
da ayağı sıkar», derler. Eğer mebus'an 2<~çim 
sıkıntısı içinde muhtelif sebeplerle kavu: Karsı
ya bırakırsak bu millî menfaatler bakımından 
vebali çok zaman tahammül edilmez bir sıklete 
erer. 

Hürmetlerimle. (Soldan; alkışlar) 
REİS — Hüseyin Balık, Buyurun. 

HÜSEYİN BALIK (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar; 4 - 5 saatten beri müzakere ettiği
miz kendi meselemizde de, şimdiye kadar oldu
ğu gibi, muhalefet partisi, iktidar partisi olarak 
ne millet işinde, ne kendi maaşlarımızda ve ne 
de diğer işlerde bugüne kadar hiçbir tek mese
lede mutabakat haline gelemedik. Tarafların id
dialarının ikisinde de hak vardır. Samimî olmak 
için, iddialarım samimîvetle teyidetmek için be
nim iki üzüntüm var. Bir tanesi benim eski men-
subolduğum partiden birkaç arkadaş çıkmalı, 
memleketin malî ve iktisadi vaziyetini ortaya 
kovmalı ve bizi de ortaya kovarak bir ıstırap 
vaziveti almalıydı. Halk Partisine gelince: Halk 
Partisi bir zamanlar burada mebus manşlarının 
zammı kanununu müzakere ederken Köprülü 
çıktı, hem kırmızı rey veririz, hem de parayı 
alırız, dedi. 

Arkadaşlar, benim noktai nazarımca böyle 
bir muaraza, böyle bir muhalefet samimî de
ğildir. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) Ben 
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istiyorum ki, şimdi mensubolduğum partiden, 
onun yetkili bir sözcüsü, gelsin buraya, söy
lesin ki, kırmızı reyleri vereceğiz ama parayı 
almıyacağız desin. (Soldan, şiddetli, sürekli bra
vo sesleri ve alkışlar) 

REÎ3 — Mehmet Daim Süalp, buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efen

dim, Grup adına söz istiyorum. 
REİS — Grup adına sıra dışı bir kere söz 

alınır, sıraya dâhil olmıyarak; diğerleri sıra
ya dâhildir. Elimizde Dahilî Nizamname var, 
bakabilirsiniz. 

Efendim, müdahale etmiyelim. Hatip konuş
mak için, gürültüleri kesmenizi bekliyor. 

Buyurun efendim. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siırd) — Muh

terem arkadaşlarım, evvelâ bendeniz bu teklifi 
getiren Übeyde Hanımefendi ve 14 arkadaşı
na ve en son konuşmayı yapan Hüseyin Balık 
arkadaşıma samimî konuşmasından dolayı teşek
kürle sözlerime başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, -ben, sadece metnin 
elimdeki kanunlara ve burada ifade edilen söz
lere sadık kalmak suretiyle görüşümü arz et
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partili arka
daşlarımız tarafından teklif edilen bu kanun 
öteden beri muvafakatin ve muhalefetin şikâyet 
mevzuu olan bir yaraya merhem olması bakı
mından çok isabetli ve çok müspet karşılanacak 
bir kanun teklifidir. Kanun teklifinin esbabı 
mucibesinin bir kısmına iltihak etmekle bera
ber mühim bir kısmı tamamen realitenin dışın
dadır. Her ne kadar bâzı arkadaşlarımız bu 
kanundaki maksadımız şu idi, bu idi dediyse-
ler de hakiki maksat metinde mündemiçtir ve 
gayet sarihtir. (Sağdan, esbabı mucibede var 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar esbabı mucibenin bir 
kısmında deniyor ki ikide bir mebusların kendi 
maaşlarına yaptığı zamlarla hayat pahalılığına 
önayak olmaktadır, nitekim 2 000 lira artış vatan
daşın dikkatini çekmiş, denilebilir ki hayat pa
ha!'lığının mebdeini teşkil etmiştir. 

Bu iddiaya karşı cevab:mız şudur, Demokrat 
Parti iktidarı zamanında sadece 1955 te mebus 
maaşlarına bir defa zam yapılmıştır. Fakat daha 
evvel mebus maaşları 350 lira iken 1944 tarihin
de 4602 sayılı Kanunla 500 liraya, 1946 tarihin-
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de yani bir sene sonra 600 liraya, 1947 tarihin
de, yine bir sene sonra 875 liraya ve 1948 de 
5142 sayılı Kanunla 1 150 liraya çıkarılmış 
bulunmaktadır. Görülüyor ki dört sene zarfında 
mebus maaşlarına dört defa zam yapılmıştır. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Bir devrede mi? 
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 

Evet bir devrede dört defa zam yapılmıştır. 
Eğer mebus maaşlarına yapılan zam hayat pa
halılığına sebep teşkil ediyorsa, o halde her 
sene zam yapanlar, bunun hayat pahalılığına 
sebep teşkil ettiğini açıkça kabul etmeleri ica-
beder. Mebusluğun bir geçim sahası haline geti-

irilmemesi, mebusların kendi maddi durumları
nı düşünmek gibi bir töhmetin altında bulun-
durulmamaları, maaş ve tahsisatla geçinmek zo
runda bulunanlarla, mebuslar arasında bir mü
savatın teminini sağlamak için mebus maaşlarını 
bir prensibe bağlamak istiyen bu kanun tekli
fini müspet karşılamaktayım. 

Şimdi kanun teklifine geçiyorum: Madem ki, 
mebus maaşlarını mütemadiyen artırmak ihtimali 
ile karşı karşı yayız, o halde bunu donduraç-ak 
muayyen bir kıstasa bağlamak lâzımdır. 

Bu hususta Ferid Melen arkadaşımU tama
men mutabıkım. Ferit Melen hakikaten geçen 
sene «Büyük Meclisin kendini takyidetmesi lâ
zımdır. Mebus maaşı bir prensibe bağlanmalıdır, 
böylelikle bir polemik mevzuu olmaktan kurtu
lur» demişlerdi. Doğru. İşte bu kanun teklifi bu 
polemiğe nihayet vermektedir. 

Kanun teklifinde esas şudur: Katiyen mik
tardan bahsedilmemiş. Deniyor ki: «Şu kadar ki, 
bu tahsisat birinci derecedeki Devlet memurlarına 
bir yılda verilen aylık ve tahsisat tutarının 1?, 
de birini aşamaz» diyor. 

Şimdi bunu tahlile kalkışalım. 
Bâzı arkadaşlarımız bizim maksadımız başka 

türlüydü diyorlar... Ve tahsisattan sadece ikra
miyeleri kasdediyorduk diyorlar. 

Evvelâ arkadaşlarımızın beyanlarında metne 
ve kanuna uy mı yan iki hususu açıklamak isterim. 

Bir arkadaşımız diyor ki, eğer bu kanun 
dokuz ay evvel kabul edilmiş olsa idi Mebus 
maaşları dokuz ay! önce inecekti. Bu sözler met
ne mutabık değildir. Çünkü, metindeki hüküm 
şudur: 

Kanunun meriyet tarihi 1 Mart 1959 dur. 
Binaenaleyh kanun kabul edilmiş olsa idi bile 
dokuz ay önce mebus maaşları inmiyecektir. 
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Metne sadık kalmak suretiyle konuşma yapıl
mamıştır, ezbere konuşulmuştu r. 

İkincisi, tahsisat meselesi. 
Arkadaşımız dedi. ki, bir husus daha var, 

eğer kifayeti müzakere takriri verilir ve bu ka
bul edilirse, teklifi yapan arkadaşlarımız mü
dafaadan mahrum kalacaklardır. Ve arkasın
dan da ifade etti, bu kanunu ben hazırladım, 
dedi, 

O halde kendisi, hazırlamış olduğu bu tek
lifi, kanunu imza edenlerden daha iyi müdafaa 
edecek mevkidedir, nitekim müdafaasını da 
yaptılar. 

Şimdi arkadaşımız, tahsisattan gayemiz, 
diyor, gayet katı dediler ve kendisinin bu saha
da bilgisinin müsellem olduğu için bütün arka
daşların üzerinde tesir yapmak için ifade etti
ler; ve tahsisattan gayemiz ikramiyelerdir. 
Çünkü kanun tâbirlerince sadece ikramiyeler 
için bu isim konmuştur. İkramiyeler, tahsisat, 
tazminat için kanun tâbirleri başkadır. İki ke
lime ile kanun bunları kabul etmiştir, dediler. 
Bunun da hakikatle tabantabana zıt olduğuna 
dair kanunu okumak suretiyle Yüksek Heyeti
nize malûmat vereceğim. 

Kanun numarası 6775, kanun başlığı : As
kerî Temyiz Mahkemesi reis, müddeiumumi vo 
âzalariyle askerî adlî hâkimlere tahsisat veril
mesi hakkında kanun. ("Sağdan, Askerî adlî hâ
kimlere diyor) 

Madde 1. — Askerî Temyiz Mahkemesi birin 
ci ve ikinci, reislerine, müddeiumumisine, adlî 
ve askerî azalarına, ve askerî adlî hâkimlere 
bağlı cetvelde gösterilen miktarlarda tahsisat 
verilir. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, tah
sisat kelimesi sadece ikramiyelere maksur ve 
münhasır değildir. O halde arkadaşlarımızın 
bugün inkârına kalkıştıkları ve sarahatinden 
korktukları metin kabul edilecek olursa ve me
bus maaşları inmeyip yükselecek olursa onlar 
nam ve hesabına konuşan sözcü arkadaşıma so
rup öğrenmek isterim: «Acaba bu gibi zamlar! 
alacaklar mıdır! Efkârı umumiye bunu öğren
mek istiyor» Bunu buradan açıklamalarını bek
liyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; şunu da açıkça be
lirtmek lâzımdır ki, hâlâ konuşulan kanun bu 
gün mer'i olan memurlar hakkındaki kanuna 
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göre değiştirilmiştir, ilerde memurların maa
şına zam yapılıp yapılmıyacağmı ancak Yüksek 
Heyetiniz bilir. Bu, Yüksek Heyetinizin karan 
ile olacaktır. Eğer kendileri hakikaten sun'i ve 
nazari bir muadelet peşinde koşmuyorlarsa, eğer 
Mebus maaşını birinci derecedeki memur maaşı 
ile bir seviyeye getirmek istiyorlarsa o halde iler
de memur maaşına zam yapıldığı takdirde, kon
jonktürün değişmesinden mutazarrır olan yalnız 
memurlar »değildir, onun seviyesinde tutmak is
tedikleri Mebusun maaşına zam yapılması icab-
edecektir. Bunu bu şekilde kabul etmekilzımdır. 

Şimdi, zıt görüşü ileri süreceğim. Eğer ken
dileri Mebus maaşlarını artırmak istiyorlarsa, 
memur maaşlarını artırmak düşüncesiyle getiri
len kanuna da menfi rey vermeleri icabeder. 
(Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki, arkadaş
larımız propaganda yapmak istiyorlar. Eğer 
teklif Demokrat Parti mebusları tarafından ge
tirilmiş olsaydı, Demokratlar mebus maaşlarını 
artırmak istiyorlar, diyeceklerdi. Teklif sahip
leri iki gün evvel tekliflerini Jkendi arzulariyle 
gündeme aldırmışlardır. (Sağdan şiddetli gürül
tüler) 

REÎS — Çok rica. ederim, müsaade ediniz, 
teklif sahiplerinin arzulariyle gündeme alındı, 
dedi, ne var bunda? 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Fa
kat bugün bu teklifle, propagandasını yapmak 
istedikleri hususun propagandasından mahrum 
olacaklarını ^anladıkları için her ne pahasına 
olursa olsun teklifin çıkmamasına gayret etmek
tedirler. Bu da ayrıca samimiyetsizliklerinin bir 
ikinci delilidir. (Sağdan gürültüler) Muhterem 
arkadaşlar o halde.. (Sağdan gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz, 
son defa ikaz ediyorum. 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — İhtar 
ver, Reis Bey.. 

REİS — Sizden öğrenecek değilim ihtarın ki
me verileceğini.. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — O 
halde, teklifi hazırlıyan, yazan arkadaştan şunu 
öğrenmek istiyorum, diyorum ki, teklifinizde 
miktar, rakam olmadığına göre 1 466 lirayı ne
reden çıkardınız. Bugün memur maaş ve tahsi
satı .dediğinize göre, halen mer'-i kanunlara gö
re zam görmemiş memur maaş ve tahsisatı yine 
iki bin lirayı bulmaktadır. Siz mademki iki bin 
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lirayı muhafaza etmeyi kastediyorsunuz, rakam 
zikretmeden mebus maaşlarını indirmeyi nereye 
dayıyorsunuz? Millet sözlere değil, sarih metin
lere bakar. Metinde sizin mebus tahsisatı hak
kındaki görüş ve arzunuz açıkça görünmektedir. 

Hakikat budur arkadaşlar. (Soldan bravo 
sesleri, sürekli alkışlar), (Sağdan gürültüler) 

REİS — Efendim, daha birçok arkadaşları
mız söz almış bulunuyor fakat 3 tane de ki
fayet takriri var, kifayet takrirlerini okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler tatmin edici seviyeye çıkmış

tır. Kifayet teklif ediyorum. 
Muş 

Şemsi Ağaoğln 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun meriyet tarihinin 1 Mart 1962 ol

masını arz ve teklif ederim. * 
Sivas 

Turhan Feyzioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Birinci madde üzerindeki konuşmalar kâ

fidir. Diğer maddelere geçilmesi hususunun 
reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Yakup Karabulut 

REİS — Kifayet aleyhinde, Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, kanun teklifinin hazırlanma
sında vazife alan arkadaşlarımız ve nihayet 
kanun teklifinin altına imza koyanlar ve bu 
arkadaşların mensubu oldukları parti adına 
sözcü olarak konuşan bendeniz bu teklifin 
esası ödenekleri indirmeye matuftur, dediği
miz halde birkaç arkadaşın (Soldan gürültü
ler, «kifayet aleyhinde konuş» sesleri) D. P. 
li 3 - 4 arkadaşın çıkıp «Hayır, katiyen bu 
indirmeye matuf değildir, yükseltmeye matuf
tur» demeleri için af buyurunuz... (Soldan gü
rültüler.) 

REİS — Arkadaşlar, ben bir şey söyleme
dikten sonra sizin de konuşmamanız lâzım. 
Fethi Bey, kifayet aleyhinde konuşun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 'Onu 
arz ediyorum ki, arkadaşlar müzakere kâfidir 
kanun teklifi anlaşılmıştır, diyorlar. Şayanı 
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hayret.. Kanun teklifinin sahipleri... (Soldan 
gürültüler.) 

RElS — Rica ederim, gürültü etmeyin. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — indir

medir diyorlar, öbürleri yükseltmeye ma
tuftur diyor. Siz de, biz anladık diyorsunuz. 
Arkadaşlar müsaade ederseniz söyleyeyim bi
raz cesur olunuz. (Soldan, gürültüler.) Ef
kârı umumiyeden neden korkuyorsunuz? 

RElS — Beyefendi, rica ederim esas üze
rinde konuşmayınız. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Esasa 
girmiyorum. (Soldan «parti değiştirdin» ses
leri.) Ben değil, parti değiştiren aslında siz
lersiniz. Partiniz değişti siz farkında değilsi
niz, belki, siz içinde perişan oldunuz. Perişan 
kaldınız. (Soldan, gürültüler.) 

REİS — Beyefendi, rica ederim. Arkadaşlar 
müsaade buyurun, Fethi Bey konuşsun. 

FETIl I ÇELlKBAŞ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; bir kanun teklifi esbabı 
mucibe ve metinleriyle muayyen 'bir maksada 
matuf iken onu tahrif ederek (Soldan : Gü-
rütüler, «tahrif eden sizsiniz» sesleri.) Başka 
maksada götürenler mevzu anlaşılmıştır di
yemezler. (Soldan : gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlar; daha kanuna imza 
koyan 15 arkadaşımızdan - hem de prensip, 
usul ve nizama aykırı olarak - bir tanesi ol
sun konuşamadı. Bu bakımdan çok istirham 
edeceğim. (Soldan : Gürültüler, «sen söz ala
cağına onlar alaydı» sesleri.) Şimdi burada ba
ğıran arkadaşlar Meclisten çıkınca halk arasında 
bir yürüsünler. (Soldan : Gürültüler.) Arkadaş
lar, mesele, mevzu, konuşulan kanun teklifi, 
(Zabıtları işhadederek söylüyorum, tarih önün
de söylüyorum) sizin anladığınız mânada bir 
teklif olmadığı için, bililtizam anlamamak kara
rında ısrar ediyorsunuz. Bırakmrz anlatalım. 
Onun için kifayeti müzakere takririni reddedi
niz, bu teklifin altına imza koyan 15 kişiden hiç 
olmazsa bir kişi daha konuşsun arkadaşlar. (Sol
dan gürültüler). 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sözünü 
onlara verseydin. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, bendeniz müzakerenin kifayeti hakkın
daki takririn aleyhinde konuşuyorum. Yani o 
derece... (Soldan gürültüler). 
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RElS — Müsaade buyurun efendim, kifayet 

takririnin aleyhinde konuşuyor, bu, arkadaşımı
zın hakkıdır. (Soldan «esas hakkında konuşuyor» 
sesleri) Esas hakkında konuşursa sözünü keserim. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Tahrif 
cdiy ursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, vicdanlarınıza hitabe-
derek arz edeceğim. Kanun teklifini yapan ar
kadaşlarıma itham edildi. «Ne biçim şey efen
dim diyorlar, siz güya indirme teklifi yapıyor
sunuz ama aslında yükseltmek istiyorsunuz.» Ar
kadaşlarım, biz ciddî bir mesainin sahibi mi ola
cağız, yoksa teklif sahiplerine rağmen hayır bu 
kanun senin anladığın mânada değildir diyerek 
arkadaşlar konuşturulunyacak mı? Bâzı D. P. li 
arkadaşlarımızın konuşmaları ile teklif aslında 
vazdı olduğu halde, bililtizam muğlak hale geti
rilmiştir. Bu bakımdan müsaade buyurunuz altı
na imza koyan arkadaşlarımızdan birisi konuş
tuktan sonra kifayet takririni kabuLbuyurun. 

Hâkim bile maznunu mahkûm ederken son 
sözü verir. Siz mebus ödeneklerini indirmeye ça
lışan arkadaşları anlaş:lmaz bir mantık silsilesi 
içerisinde ters anlıyorsunuz. Tarih bunu yazacak
tır. 

Şimdi bir mevzuda müzakere kâfidir diyebil
mek için, zatı meselenin anlaşılması lâz:mdır, 
(Soldan «anlaşıld1» sesleri) zatı mesele bize göre, 
kanunu teklif edenlere göre, mebus ödenekleri
nin bugünkü kanunlara göre azaltılmasıdır. Anvı 
siz artırma cihetine gidiyorsunuz. Bunun esasen 
sizde farkındasınız. * 

RE IS — Esasa girme Fethi Bey. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Reis Bey 

hakikaten üzülüyorum, çok rica edeceğim, teklif 
sahiplerinden bir arkadaş konuşsun diyorum. 
(Soldan konuştu sesleri). 

REİS — Fethi Bey cevap vermeyiniz. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Vermiyo

rum efendim. Arkadaşlar, anlaşıldı, sizin ne 
düşündüğünüz radyo neşriyatından anlaşddı. 
Şimdi bunu burada cereyan edecek hâdiselerle 
bir kere daha tescil edeceğiz. 

RElS — Bir dakika beyefendi, lehinde mi 
konuşacaksınız1? 

KEMAL SATIR (Adana) — Lehinde konu
şacağım. 

REÎS — Efendim, Dahilî Nizamname kifa
yeti müzakerenin lehinde konuşmaya cevaz ver
memiştir. Müsaade ederseniz bir yanlışlığa ma-
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hal vermemek için maddeyi okuyayım. «Müza
kerenin kifayeti aleyhinde söz istiyenler bulu
nursa içlerinden yalnız birine ruhsat verilir.» 
Bu bakımdan size lehinde söz veremiyeceğim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — O halde usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Efendim, bu meselede usul kati 
olarak tâyin edildiğine göre Riyaset tekrar bir 
usul müzakeresi açmak niyetinde değildir. 

Efendim, kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... kabul 
edilmiştir.* 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifte müstaceliyet kaydı da vardır. Müs
taceliyetle maddelerin müzakeresini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutacağım. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — söz istiyorum. 
REÎS — Müsaade buyurun, isimleri yaza

yım, okuyacağım, yanlışlık olmasın. (Orta sıra
larda kaynaşmalar) efendim rica ederim, karşı
lıklı münakaşa etmeyin. 

İsimleri okuyorum : 
Mehmet Hazer, 
Emin Soysal, 
Mehmet Daim Süalp, 
Hasan Erdoğan, 
İsmail İnan, 
Bekir Şeyhoğlu, 
Şahap Kitapçı. 
Sırrı Atalay, 

(Bu sırada Şahap Kitapçı ile Sırrı Turanlı 
şiddetli münakaşa ettiler) 

Müsaade edin rica ederim beyler, birbirinizle 
münakaşayı lütfen kesiniz. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Reis Bey, ha
kareti mutazammm elfaz kullandılar. (Soldan; 
sen de söyledin sesleri, gürültüler) 

REİS — Mümkündür, bu münakaşalar sıra
sında birbirine nezahet dışında sözler söylenmiş 
ve bunlar da zapta geçmiş olabilir. Bu kabîl 
sözlerin zabıtta bulunmasına bu Meclis müteha-
mil değildir. Bu kabîl sözler şayet söylenmiş 
ise, bunların zabıttan çıkarılmasını, reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
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I bul edilmiş, bunlar zabıttan çıkarılmıştır. (Gü

rültüler) (Taraflar arasında münakaşalar) 
Arkadaşlar, iki arkadaş arasında münakaşa 

devam ederken hakikaten Mecliste çalışılamaz, 
bir hal oluyor. (Gürültüler) (Reis Bey, böyle 
gürültüler olmamalı, sesleri) Ne yapalım, bey
efendi, Allah Allah. Buradan aşağı mı ineyim? 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — Reis 
Bey, saat 9 a geliyor. Daha ne vakte kadar çalı
şacağız. 

REİS — Beyefendi, ekseriyet mevcudolduğu 
müddetçe müzakereye devam ederiz. 

Maddeyi okuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Âzasınınm tahsisat ve har
cırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanunun 6478 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesine bir 

I fıkra eklenmesine dair 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Azası
nın tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 
sayılı Kanunun 6478 sayılı Kanunla değiştirilen 

I 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
I Fıkra : Şu kadar ki, bu tahsisat birinci de

recedeki Devlet memurlarına bir yılda verilen 
aylık ve tahsisat tutarının on ikide birini aşa
maz. v 

REİS — Madde üzerinde söz' Mehmet Ha
zer'in, buyurun. • 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; huzurunuza .getirilen bu kanun 
teklifinin ihtiva ettiği esas, mebus tahsisatının 
bir esasa bağlanmasıdır. Mebus tahsisatının bir 
esasa bağlanması yıllardan beri bizim üzerinde 
durduğumuz bir mevzudur. Fakat bizim üze
rinde durduğumuz mevzu ve yıllardan beri mü
cadelesini yaptığımız meseleler sadece mebus 
tahsisatı da değildir. Biz rejimle alâkalı... (Sol
dan, gürültüler, sadede sesleri) 

I REÎS -— Madde üzerinde konuşunuz. Hey-
ı eti umumiyesini bırakınız. 

MEHMET HAZER (Devamla) — İçtüzükte
ki hükme daima olagelen teamüle göre birinci 
madde üzerindeki müzakereler - birinci madde 

! umumi esasları ihtiva ettiği için - şümullü ol-
J maktadır. Bugüne kadar... 

REİS — Bu kanun kısa olduğu için yek-
- nazarda öyle görünür. Lütfen birinci madde

nin şümulü içinde konuşun. 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Bu teklifi ı 

yapan arkadaşlarımız, maksatlarını gayet sarih 
olarak ifade etmişlerdir. Bizim de tetkik etti
ğimiz tekliften istihracettiğimiz mâna, mebus 
maaşlarının âzami haddini tâyin etmek ve 
bunu da birinci derece Devlet memurunun al
dığı maaşla takyidetmektir. Yani birinci dere
cedeki Devlet memurunun aldığı maaşın, 2 000 
liranın, hiçbir suretle üstüne çıkmamasıdır. Bu 
suretle bir had, bir limit tesbit edilmiştir. 
Şimdi, arkadaşlarımız, bu kadar sarih olan bu 
teklifi, maalesef aslından, esasından inhiraf 
ettirerek kendi maksatlarına göre imale etmek 
istiyorlar. Demin de arkadaşlarım ifadeettiler; 
bu teklif zammı değil, indirmeyi hedef tutmak
tadır. Eğer bu teklif zam teklifi olsaydı on 
aydan beri encümende bekletilmezdi. 

REÎS — Rica ederim efendim; birinci mad
de hakkında konuşun. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Anlataca
ğım Beyefendi, madde üzerinde görüşüyorum 
Beyefendi, müsaade buyurun. 

Teklif mebus maaşlarım artırma teklifi de
ğildir. Artırana te'klifi olmadığı içindir ki rad
yo bu haberi istismar edememiştir. Aksi olsay
dı herkes sussa dahi radyo susmazdı. 

REÎS — Beyefendi bu sözlerinizin birinci | 
v-v ı̂ u ile alâkası ne? Lütfen madde ile alâkalı I 
konuşun. 

' MEHMET HAZER (Devamla) — Birinci 
maddenin maksadı, ifadesi şudur; bir defa esası i 
tesbit ettikten sonra maddenin metnine geçece
ğim. Evvelâ madde hangi maksatla teklif edil- I 
mistir? İstihdaf ettiği gaye nedir? 

REÎS — Rica ederim, heyeti umumiyesi üze
rindeki müzakerelerde bunlar söylendi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Müsaade 
buyurun, birinci madde, gerek sevk maksadı, 
gerek sevk tarihi ve gerek ifadesi itibariyle bir 
zam teklifi değildir. Bir tenzil teklifidir. Gö
nül isterdi ki, benim sayın arkadaşım Adnan 
Selekler gibi diğer arkadaşlar da sarih olarak 
gelsinler burada ifade etsinler ki, uı* bir zam pe
şindeyiz, bunu yapmak istiyoruz. Fakat bu zam- | 
mı yaparken bizi kendilerine kalkan yapma- I 
sınlar. Bu teklif asla böyle b 'r iddin ve nüve
ye mesnedolamaz. Bu, sadece bir indirmeyi ta-
zammun etmektedir. Binaenaleyh eğer bu tek- j 
lifi kabul edecekseniz bu esaslar üzerinde mâ- ' 
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nalandırıp bu esas üzerinde reye vaz'etmek lâ
zımdır. Yoksa bu teklifin maksadında olmıyan 
bir fikri kendi maksadınıza göre imale etmek 
istiyorsanız bu doğru olamaz. Madde indirme
ye mütaalliktir, ifadesi, kelimeleri bunu 
ifade ediyor. Maddenin birinci fıkrası umumi 
olarak bir kriteryum tesbit etmiştir. îkinci 
fıkrası mebus maaşının birinci derecedeki me
murun maaşından fazla olamıyacağmı ifade et
miştir. Kanun teklifinin sahipleri de izah etti
ler, buradaki maaş kelimesi, malî mevzuatta 
tatbik edilen kelimenin, maaş kelimesinin ay
nıdır. Tahsisat kelimesi ise sadece ikramiyeler 
için mevzuatımızda kullanılan bir kelimedir: 
Yani eskiden 3 şimdi beş defa verilen memur 
ikramiyeleridir. Bunu bunun dışında anlamıya 
imkân yoktur. 

Birinci fıkra esası tesbit etmiştir. îkinci fık
rası da maaşın birinci sınıf Devlet memuru ile 
nasıl ayarlanacağını tarif etmiştir. Kanun met
ninin buna göre ifade ve mânalandırılmasım 
bu vesile ile arz ve izah etmek isterim. 

Bütçe Encümeni sözcüsü arkadaşımın bu 
kanunun tümü hakkındaki izahları metni tama-
miyle maksadının dışında izah gayretinden iba
rettir. Bu maddeden böyle bir mâna çıkmaz. 

Mehmet Daim Süalp arkadaşımız da madde
yi ve metni zorlıyarak kendi arzusuna göre bir 
mâna çıkarmak istemiştir. Bu metin buna mü
sait değildir. Yine arz ettiğim g.bi müzakere
leri, teklifi yapanların maksadına ve teklifi 
yaptıkları tarihe göre sevk ve mütalâa ederse
niz saLm bir neticeye varırsınız. Eğer artır
mayı istiyorsanız, bu teklif bunun ne mesnedi 
ne de mazereti olabilir. Bu ayrı bir maksadın 
ifadesi olarak gelebilir. Bir iktidar partisi 
muhalif bir iki arkadaşın teklifini nasıl pren-
sibolarak kabul eder? Bunu nasıl izah ederler? 
Arkadaşlar, vaziyet âdeta, sahrada başını kuma 
gömen devekuşu hikâyesini andırıyor. Deveku
şu başını kuma gömer kendisini saklamak ister 
ama vücudu dışarda kalır. Arkadaşlar işleri
mizi samimî olarak görüşelim, gayrisamîmi 
tefsirlerle bu teklife istediğiniz mânayı vere
mezsiniz. Efkârı umumiye de, matbuat da vatan
daş da bizi takibediyor. Hakikatleri tahrif et
meyin arkadaşlar. 

REÎS — Emin Soysal buyurun. Bir dakika 
Emin Bey. 
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İçtüzüğün 85 nci maddesi gereğince söz, talep 

ve kayıt sırasına göre verilir. Fakat yine aynı 
maddede. 

«Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde ve hakkında münavebe ile söz 
söylemek takarrür eder» demektedir. 

Verilen bir önerge bu hususun tatbikini iste
mektedir. Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Maddede konuşmak istiyen arkadaşların faz

lalığı sebebi ile bir lehte bir aleyhte söz verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Dursun Erol 

KEMAL SATIR (Adana) — Takririn aley
hinde konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; önümüze gelen bir kanun tasarısı 
var. Bu kanun tasarısı aslında milletvekilleri 
maaşlarını yükseltmeyi değil, azaltmayı teklif 
etmektedir. Yani bu mebus maaşlarının azaltıl
masını teklif eden bir kanun tasarısıdır. Eğer 
C. H. Partili mebuslar, mebus maaşlarının çoğal
tılmasını ieabeden bir teklif getirmiş olsalardı.. 

REÎS — Beyefendi, mevzu o değildir, müna
vebe ile konuşalım, konuşmıyalım işidir. Bu ko
nuda konuşunuz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Getirmiş ol
salardı Bütçe Encümeninde mebus maaşlarını 
t^zyideden bir karar alındıktan sonra gelip bu 
tekliflerinin görüşülmesini istemezlerdi. 

REÎS — Size usul hakkında söz verdim. Hüs
nü niyetimi gösterdim ve mevzua girmenizi bek
ledim. Siz hâlâ mevzu dışı konuşuyorsunuz. Lüt
fen münavebe mevzuuna geçiniz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Şimdi bir de
fa meselenin münavebe ile konuşulmasına karar 
verebilmek için dâvanın mahiyetinin ortaya atıl
ması lâzımdır. (Soldan : Hâlâ atılamamış mı, 
sen nerede idin sesleri) Nedir mesele? Bizim 
görüşümüz sarihtir. Teklif sahibiyiz, kanun tek
lifi bir zammı ihtiva etmemektedir. Eğer De
mokrat Partili arkadaşlarımız zam istiyorlarsa.. 

RElS — Beyefendi, rica ediyorum, hüsnü ni
yetimi suiistimal ediyorsunuz. Bu itibarla sözü
nüzü kesiyorum. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Münavebeden 
kasıt nedir? 
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REÎS — Rica ederim, anlamadıysanız Bor

saydınız. Size söz vermem bunun aleyhinde ko
nuşmanız içindir. Bir lehinde, bir aleyhinde ko
nuşulacak. Bunu anlamadıysanız ne diye söz is
tediniz? Herkes konuşacak, fakat münavebe ile 
konuşacaktır. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Peki efendim. 
RE IS — Efendim; münavebe ile konuşmayı 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Münavebe ile konuşulması kabul edil
miştir. 

Evvelâ lehte konuşacak arkadaşa ve sonra da 
aleyhte konuşacak arkadaşa söz vereceğim. (Sağ
dan gürültüler) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ne biliyorsunuz 
henüz konuşmadan lehinde ve aleyhinde konuşa
cağımı? 

REÎS — Evet efendim, haklısınız. Aleyhin
de mi, lehinde mi konuşacaksınız? 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Maddenin aley
hinde konuşacağım. 

REÎS — Gördünüz mü ya? 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Usul hak

kında. 
REÎS — Buyurun. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; konuşmaya bu şekilde devam 
edecek olursak sabaha kadar bu maddeyi bitire
meyiz. Heyeti umumiyesi üzerinde konuşuldu. 
Maddelere geçilmesi kabul edildi. Madde üzerin
de konuşan arkadaşların esas üzerinde durmaya 
hakları yoktur. Tefsir değildir. Maksadımız şu 
idi, bu idi, şeklinde mütalâa beyan edemezler. 
Eğer arkadaşlarımız önerge verip bu maddeyi 
başka şekilde değiştirmek isterlerse o mevzu üze
rinde konuşabilirler. Yoksa devamlı olarak biz 
şöyle dedik di, biz zam istemivoruz, teklifimiz 
indirmeye matuftur, diyemezler. Çünkü bunlar 
konuşuldu. 

Hazer arkadaşımız diyor ki; efendim bu mad
de şöyle değildi, böyle idi, bilmem ne idi. Bu 
böyle konuşulmaz, heyeti umumiyesi üzerinde 
ancak böyle konuşulur. Sayın Riyasetten istir
ham ediyorum, buraya gelip konuşan arkadaş
larımızın saded dışına çıkman.-alarmı, maddenin 
metnine sadık kalmalarını temin buyursunlar. 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Usul hak
kında... Biliyorsunuz usul hakkında konuşur
ken saded dışına çıkmam. 
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REÎS — Rica ederim, esbabı mucibe serdine 

lüzum yok. Neyin usulü hakkında söz istiyorsu
nuz? 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) '— Müzakere 
mevzuu olan maddenin şekil ve mahiyeti, şimdi 
müzakereye vaz'ettiğiniz tarzda olmamak lâzım-
gelir, onu arz edeceğim. Lehinde ve aleyhinde 
diye tefrik edilemez hale geliyor. Çünkü; bu ka
nunun ihtiva ettiği mâna bir bakıma şöyle, bir 
bakıma böyle. 

REÎS — Teklifin heyeti umum iyesi üzerinde 
konuşuldu ve maddelere geçildi. Maddcvi biz 
ne şekilde müzakereye koyarız, bellidir. Aladde 
okundu, müzakereye başladık. Maddenin hududu 
bellidir. Yalnız maddenin lehinde ve aleyhinde 
konuşanlara söz vereceğim. 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Maksadım 
anlaşılmadı. 

REÎS — Anlaşıldı efendim, siz demek ini
yorsunuz ki, bu maddenin lehinde veya aleyhin 
de demek başka mânalara gelebilir. Gelmez, efen
dim. 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Usulü mika-
kereve ait bir hususu arz edeceğim. 

REÎS -— Müsaade edin, hangi husus olduğu
nu sövlediniz. Bilivorsunuz ki, bu mevzuda... 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Îzah ede
yim efendim. 

REÎS —- îzah edilecek bir husus yok. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatva) —• Teklif .şa

hinleri, bu teklifleri içinde iltibasa mahal veren 
tahsisat tâbirinin kaldırılmasını bir takrirle Yük
sek Meclisten istemişlerdir. Binaenaleyh tahsisat l 
tâbirinin kaldırılarak müzakereye konulması lâ- j 
zımdır. O zaman leh ve aleyhinde söz vermek ] 
mümkün olur. ! 

REÎS — Efendim, müzakereler bittikten j 
sonra, gelen takrirleri okuruz. Teklif sahipleri i 
maddelerinin değişik bir şekilde müzakeresini 
isterW. Ama sonunda önergeyi okuvaeağız. 

NÜVtT YETKÎN (Malatya) — Bütçe Encü
meninden geçmemiştir. 

REÎS — Mehmet Daim Süalp," lehinde mi 
aleyhinde mi? 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Le
hinde. 

KEMAL SATIR (Adana) — Lehinde aley
hinde neyi anlamaktasınız? 

REÎS — Lehinde aleyhinde ne demek, ben 
anlatacak değilim. Maddede yazılı olan hükmün 
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ne olduğu anlaşıldı. Demin izah ettik, müsaade 
buyurun maddeyi okuyayım: «Şu kadarki, bu tah
sisat birinci derecedeki Devlet memurlarına bir 
yılda verilen aylık ve tahsisat tutarının 12 da 
birini aşamaz,» Bunun aleyhinde misiniz değil 
misinizi Mesele bu. 

Siz maddeyi anlamamışsınız. 
Buyurun Mehmet Daim Bey. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar; görülüyor ki muhterem muhale
fet mensuplarının huzurunuza getirdikleri tekli
fin müdafaası bize düşmektedir. (Soldan, gülüş
meler) Kendileri getirdikleri maddenin aleyhin
de konuşmak istemektedirler. Getirdikleri madde 
şudur : 

Mebuslara verilen tahsisat «birinci derecedeki 
memurlara bir yılda verilen aylık ve tahsisat 
tutarının on ikide birini aşamaz». 

Muhteışm arkadaşlar; bir kısım arkadaşlar 
diyorlar ki bu teklifle halen mebusların almış 
oldukları tahsisat indirilmektedir. Bir kısım ar
kadaşlar da iddia ediyorlar ki hayır, indirilme-
mekte, halen mebus tahsisatları iki bin liradır. 

Daha memurların maaşına Zam Kanunu çık
mamıştır. Onun için yeni kanundan bahsetmeye 
hakkımız yoktur. Mer'i kanunda birinci derece
deki memur maaşı bin liradır. Tahsisat tâbiri 
için giren ikramiye miktarı 500 e yakındır. Ve 
dedim gene kanunda okumak suretiyle size As
kerî Temyiz azalarına ve diğer hâkimlere veri
len paranın tahsisat olduğunu kanun kabul etti
ğine göre o halde maddede yazılı maaş ve tah
sisata bağlı kalacak olursak mebusların maaşı 
iki bin liradan aşağı düşmemektedir. O halde bu; 
mebus maaşının, tahsisatının, indirilmesi mev
zuudur demek doğru değildir. • 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşlarımız, mebu^ 
maaşlarını bir kıstasa bağlamak istediler. Dedi
ler di; Mebus maaşiyle birinci derece memu'i* 
maaşı muadil olsun, müsavi olsun. Memur maa
şına yapılan Zam Kanunu gelmezse veya maaş
ları indiren bir kanun gelirse biz bunları bir
birine bağladıktan sonra elbette memur maaşı 
artınca otomatikman mebus maaşı artacak, me
mur maaşı inince mebus maaşı da inecetir. O 
halde halen memur maaşına bir indirme veya 
yükselme mevzuubahsolmadığma göre bugünkü 
memur maaş ve tahsisatına bağlı olacağız. Ve bu 
kanun çıktıktan sonra, yürürlük tarihi olan 
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i Mart 1959 tarihine kadar memur maaşlarında 
bir değişiklik yapılmazsa o zaman bu kanuna 
göre ikisi arasında bir ayarlama yapmak lâz!m-
gelecektir. Eğer memurlara halen verilin ekte 
olan maaş ve tahsisat mebusların almış olduğu 
2 000 liradan yukarı ise o halde bu bir zam 
kanunudur. Eğer... 

RElS — Rica ederim, efendim; teklifin ma
hiyeti ne olursa olsun siz yalnız madde üzerinde 
fikrinizi söyleyin. Mevzuu teklifin heyeti umu-
miyesine teşmil etmeyin. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — Bu 
maddeye göre mebus tahsisatı muayyen bir kıs
tasa bağlandığına göre bendeniz teklifi gayet 
mâkul görmekteyim. Yalnız maddede, ilerde bir 
nıüphemiyete, bir iphama, bir tereddüde mahfil 
kalmamak ve bir intibakı sağlamak için mad
deye bir ilâve gerekmektedir. Madde bu vazi
yette kalacak olursa belki ilerde Yüksek Heyete 
bir tefsir getirmek mecburiyeti hâsıl olur. 

Maddede mevcudolan tahsisat kelimesini çı
karmak istiyorlar. Eğer bu" kelime kendi mak
satlarına uymasaydı, maddeye ithal etmemeleri 
lâzımdı. Bu itibarla tahsisatın çıkarılmasına 
dair olan tekliflerine iltihak etmemek icabeder. 
Teklife bağlı kalmak suretiyle esas maksatla
rına uygun bir iş yapmış olacağız. Çünkü, esas 
maksatları.... 

REÎS — Maksatlarını bırakın efendim, mad
de üzerinde konuşun. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
Maddenin maksadı; Devlet memurlarından bi
rinci derecedeki bir memurun aldığı para ile 
mebus maaşlarını bir hizaya getirmektir. Bu 
madde bunu sağlamaktadır. Bu itibarla tahsi
satı çıkarmak doğru değildir. Çıkardığımız tak
dirde tekliflerinden başka türlü hareket etmiş 
oluruz ki, bu samimiyetle kabili telif değildir; 
(Sağdan, şiddetli gürültüler) Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REÎS — Emin Soysal. Efendim, yanlışlıkla 
söz almışsanız ve lehinde konuşmak istiyorsanız 
dikkatinizi çekerim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Tamamİyle aley-
hindeyim, Reis Bey. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifin heyeti umu-
miyesi üzerinde söz aldım, konuşmak mümkün 
olamadı. Fakat madde üzerinde noktai nazarımı 
ifade edeceğim. Bu kanun teklifi, teklif edildiği 
zamanki mebusların almakta olduğu maaşın in-
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dirilmesine matuftur. Metni okudum. Şartlar de
ğişti, şimdi işin rengi değişmektedir. 

Ben, Demokrat Parti Sözcülerinin tamamen 
zıddına ve teklif yapan arkadaşların teklifleri
nin de zıddına olmak üzere mevzua temas ede
ceğim. 

Şimdi arkadaşlar, benim kanaatime göre bu
gün içinde bulunduğumuz şartlara uyarak bir 
tedvin yaparken bunları düşünmek mecburiye
tindeyiz ; 1950 nin maddi ve mânevi rejimlerine 
dönmek.... (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Emin Bey, lütfen madde üzerinde 
konuşun, rica ediyorum. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Maddeye ge
liyorum, efendim. Şimdi maddenin benim'tek
lifime irca edilebilmesi için, teklifimin - bir tek
lifim vardı arz ettim - esbabı mueibesini söyle
mek (mecburiyetindeyim. Bendeniz ne bu mad
denin ne de sizin çıkarmak istediğiniz madde
nin istihdaf ettiği maaş seviyesine taraftarım. 
1950 de aldığımız bin küsur liranın seviyesine 
indirmenizi istiyorum. (Gürültüler) Nasıl ki, 
Matbuat Kanunu, Seçim Kanunu, Radyo konuş
ması hususundaki Kanun o gün ne ise bugün de 
öyle olmasını istiyoruz. Maaş da öyle... (Soldan, 
gürültüler) 

REÎS — Bunları mevzuları gelince konuşur
sunuz. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Maaş işini de 
her şeyde olduğu gibi, 1950 deki seviyeye indir
mek lâzımdır. Bu maddeyi tedvin edebilmek 
için evvelâ hayatı ucuzlatmak şartlarını aramak 
lâzımdır. Onun için de betahsis bir değişiklik 
yapmak lâzımdır. Bunun için mebusların maaşı
nı bu maddede tedvin edildiği şekilde değil de 
1950 seviyesine indirilmesini ve hayat pahalılı
ğına sebebiyet veren bu hükümetin değişmesini 
istiyorum. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Bu sözlerinizin madde ile bir alâ
kası yoktur. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — îzin verin arz 
edeyim. Mebus maaşının bin liraya indirilmesi
nin esbabı mueibesini arz ediyorum. Bu yol ve 
bu şartlar devam ettiği müddetçe ve bu Hükü
met bu şartlarla devam ettiği takdirde bugün 
aldığın da yetmez yarın alacağın da yetmez. 
(Soldan, gürültüler, sadede gel, bunların madde 
ile ne münasebeti var sesleri) 

REÎS —- Ne bağırıyorsunuz. Sükûnetle mad
de dâhilinde konuşmak her halde evlâdır. 

227 
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EMİN SOYSAL (Devamla) — Efendim bu 

kanundaki maddeyi kabul edecekseniz hiç ol
mazsa lütfen bu tahsisat kelimesini kaldıralım. 
(Soldan, 14 arkadaşına söyle sesleri) Reis Bey, 
14 arkadaşına söyle diyorlar, cevap vereyim mi? 

RElS — Lüzum yok efendim. Ben yetişebil-
sem onlara müdahale ettirmezdim. Siz mevzu 
hakkında konuşmaya devam ediniz. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — 14 arkadaşı
mın teklif ettiği şartlarla konuşaydınız o zaman, 

REÎS — Emin Bey, size ihtar ediyorum. Mev
zua girmemekte İsrar ediyorsunuz. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Hep bize ihtar 
veriyorsunuz, onlara ihtar vermiyorsunuz. Şim
di maruzatım... 

SELÎM ERENGÎL (istanbul) — Emin Bey; 
bir ihtar daha alırsan maaşın yarısı gider. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — iki ihtar alır
san maaşın yarısı gider diyorlar. Buna ihtar ve
rin Reis Bey. Beni maaş kesilecek diye tehdid-
ediyor. Ben hayatımda peynir ekmeye razı ol
muş adamım. Vızgelir senin maaş tehdidin bana. 

Ben 1 000 liraya indirilmesini teklif ediyo
rum. Bunun için de bir önerge verdim, takdir 
sizindir. Yiğitseniz buyurun meydana. (Sağdan, 
bravo seleri, alkışlar) 

RElS — Hasan Erdoğan Bey, maddenin le
hinde mi aleyhinde mi konuşacaksınız? 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Lehinde ko
nuşacağım. 

REÎS — Buyurun. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir mebus grupu partisinin pro
gramından ilham alarak 10 ay evvel bir kanun 
teklifi getirir. Nedense demokrat arkadaşlar bu
nun bir zam teklifi gibi müdafaa etmeye kalkı
şırlar. Fakat ortada zam teklifi yoktur. (Soldan, 
böyle şey yok sesleri) 

Haddizatında maddenin şu şekilde, bu şekil
de tefsir edilecek bir tarafı yoktur. Gayemiz sa
rihtir ve meydandadır. 

Grup namına konuşan arkadaşımız ve Ferid 
Melen arkadaşımız kanunun esasını teşkil eden 
maddeyi burada savundular. 

Şimdi, mebus maaşları birinci derecede me
mur maaşlarını geçemez demek hiçbir zaman bi
rinci derecede memur maaşına yaklaşır demek 
değildir. Yarın, on gün sonra bütçe gelince me
mur maaşları iki bin lira, tahsisat da şu kadar 
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deyip arzu ettiğiniz şekilde tefsir edip mebus 
maaşlarını bu suretle 4 - 5 bin liraya çıkartıp 
bunu da Halk Partililerin üstüne yükliyemezsi-
niz. Madde gayet açıktır: «Şu kadar ki, Devlet 
memurlarına bir yılda verilen aylık ve tahsisat 
tutarının 12/1 ni geçemez» Bu hiçbir zaman o 
miktara yaklaşır demek değildir. 

Şu halde hiçbir zaman Mehmet Daim Süalp 
arkadaşımızın düşündüğü şekilde bu madde tef
sire müsait değildir. Kanunu teklif eden arka
daşlar bu maddeyi samimî olarak aynı gerekçe 
ile, aynı esbabı mucibe ile ortaya atmışlardır. 
Maddede 2 000 lirayı aşamaz diyor. Tahsisat da 
bu maaşın içine dâhildir. Hiçbir şekilde bu ka
nunun başka türlü tefsirine müsait bir tarafı 
mevcut değildir. Belki teklif, artırma şeklinde 
tefsir edilerek maaş alanlar olabilir. Bu parayı 
alanlar kim olursa olsum haksız iktisaptir, on beş 
sene sonra, yirmi sene sonra kendilerinden alın
ması icabeder. ' 

Şimdi arkadaşlar, garip bir şekilde, garip 
bir haleti ruhiye içinde bu kanunun esas unsuru 
sizin arzunuza göre bu Mecliste yanlış tefsir 
edilerek sırf bu teklifi yapanları, mensup ol
duğu partilerini ve onun arkadaşlarını kendi 
fikirlerine uydurmuş olmak için, Mehmet Da
im Süalp ve arkadaşlarının bu maddeyi yanlış 
bir şekilde tefsir edişi, hiçbir zaman maşeri 
vicdanda, Mecliste, umumi efkârda ve basın 
huzurunda katiyen yerini bulamıyacaktır. 

Demin bir arkadaşım söyledi, artarsa bu pa
rayı ne yapacaksınız? Söyleyeyim, grupta da 
fikrimi söyledim. Bu aradaki fark sizin tefsi
rinize göre, memur maaşları arttığı takdirde, 
bugün elinize geçen paradan fazla geçerse, Meh
met Daim Süalp ne yapacaksınız diye sordu. 

REÎS — Rica ederim oraya geçmeyin. 
HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Meclis 

huzurunda taahhüt ediyorum. 
REÎS — Sonunda tümü üzerinde konuşula

cak, grup adına. 
HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Ben şah

si fikrimi arz ediyorum. Kendi partimden bir 
arkadaş garip bir jestle (Soldan, Oooo sesleri) 

Arkadaşlar; bir sütçü varmış mütemadiyen 
sattığı süte su katarak satarmış, bir sel gelmiş, 
sütçünün mandasını almış götürmüş, bir şair 
bunun üzerine demiş ki; Ey sütçü sattığın süte 
o kadar su katmışsın ki, şimdi dere oldu, çay, 
sel oldu, senin mandanı da aldı götürdü. îşte 
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hareket tarzınızla bu süte o kadar su kattınız 
ki kattığınız bu su Demokrat Partiyi de alıp gö
türecektir. (Gürültüler) 

REÎS — Alacağın paranın bununla ne alâ
kası var? Söyleyin. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Söyliye-
ceğim, madde ile alâkası vardır. 

REİS — Maddenin, dere ile çay ile sel ile 
ne alâkasf var? 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Paradan 
bahsedeceğim. (Soldan, söyle söyle sesleri) 

REÎS — Rica ederim, maddenin dışında bir 
şey söylemeyin. Birinci defa sizi sadade davet 
ediyorum. 

HASAN ENDOĞAN (Devamla) — Bu zam
mı ne yapacağımı millete taahhüdetmek, söyle
mek istiyorum. 

1. Hazineye vermeye taraftar idim, arka
daşlarım bunu grupta konuştuğum için bilirler, 
yarın bu zamla eğer bana fazla tahsisat verir
deniz şimdiye kadar bunu Hazineye bırakmayı 

'"düşünüyordum, amma şimdi bu kanun karşı
sında, gayri samimî bir surette bu kanunu mü
dafaa edenleri görünce bu milletin sırtından on
ları, Demokrat Partiyi atmak için yapacağım 
mücadelede kuruşuna kadar sarf edeceğim. 
(Soldan, gülüşmeler) Taki milletin yakasından 
sizi atmeaya kadar. 

ÎSMAÎL ÎNAN (Ankara) — Aleyhinde ko
nuşacağım. 

REÎS — Buyurun. 
ÎSMAÎL ÎNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım; peşinen şunu tesbite mecburuz ki, 
çok acayip bir manzara ile karşıkarşıya bulunu
yoruz. Tasarı olarak görüşülmekte olan şu 
metnin altında imzası bulunan j bir arkadaşınız 
olarak katiyen bu metnin mânasında ve ruhun
da düşünmediğimiz birtakım husular, daha ön
ceden mebus tahsisatlarını artırmaya mütaallik 
kararlı kimselerce ısrarla ve yersiz tefsirlerle 
bize maledilmektedîr. (Soldan; gürültüler) 

Şimdi de madde üzerinde konuşuyorum : 
Maddenin metni ve mânası hiçbir zaman mebus 
tahsisatlarının artırılmasını istihdaf etmemekte 
tenzilini tarif etmekte ve göstermektedir. Du
rum böyle iken tek bir tahsisat kelimesinin ar
kasına saklanmak suretiyle bâzı arkadaşların 
buriu mebus maaşlarının tezyidi mânasında anla
mak ve önceden mevcudolan kararlarını bu su
retle Büyük Meclise kabul ettirmek yolundaki 
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gayretleri, peşinen eöyliyeyîm ki, beyhudedir 
arkadaşlar. Tasarı elimizde mevcuttur, eğer 
metin bu şekilde kabul edilecek ve mebus maaş
larına bir ilâve yapılacak olursa bu tamamen 
haksız bir tasarruf teşkil edecektir. (Sağdan; 
bravo, sesleri) 

Lâyihanın belki iktidarın arzu ettiği şekilde 
kabul edilmesi mümkün olabilir. Fakat arka
daşlar, bunun ihtilâfı, bunun iç acısı, bunun re
aksiyonları bitmiyecek, Meclis içinde ve dışın
da, vatandaşların huzurunda her zaman devam 
edecek ve bunu yükselme mânasında anlıyanla-
rın vicdan ve şahsiyetlerini hırpalıyacaktır. 

Arkadaşlar, maddenin esası, raptedildiği hü
küm, mebusların tahsisat miktarını 2 bin lira 
olarak tesbit etmiştir. Bu kadar açık, bu kadar 
sarih, katiyen tefsire ve başka bir mâna çıka
rılmasına müsaade etmiyen bu hükümden tah
sisatın artırılması gibi bir mâna çıkarmaya ça
lışmanın tek mânası, tek maksadı biraz evvel 
söylediğim gibi doğru değildir. Teklife tama-
men ayrı hüviyet verilmek istenmesi, ona baş
ka bir hüviyet verilmek istenmesi arkadaşlar, 
üzülerek söyliyeceğim, siyasi ahlâk kaideleriyle 
kabili telif değildir. (Soldan; gürültüler, sözü
nü geri alsın sesleri) (Sağdan; bravo, sesleri) 

REÎS — Efendim, siz bu maddenin kabulü 
üzerinde ve aleyhinde konuşacağım diye söz al
dınız, lehinde konuşuyorsunuz. Söz alırken sor
dum, aleyhinde konuşacağım demiştiniz. 

ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Peki efendim 
aleyhinde konuşayım. 

(Soldan; gürültüler, evvelâ sözünü geri al
sın, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Büvük Mecliste 
memleket ve millet kaderiyle alâkalı kararlar 
alırken her şeyden evvel teker, teker kendi vic
danımızın huzur içinde bulunması lâzımdır. 

REÎS — Bunun alâkası yok beyefendi mad
de ile. Maddenin aleyhinde konuşunuz. 

ÎSMAÎL ÎNAN (Devarrtla) — Şimdi ar
kadaşlar, maddenin maksadı mebus maaşları
nın artırılmasını gerektirmemektedir. İmza
mızı bu maksatla tasarının altına koymuş de
ğiliz. 

REÎS — îsmail Bey, konuşmanız tasarı hak
kında değil, bu maddenin aleyhinde, bu mad-
d<^; kabul etmediğimizi söyliyeceksiniz, rica 
ederim. 
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ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Bu madde 

hükmü bunu ihtiva etmediğine göre aynı mâ
na vermek suretiyle ekseriyetiniz kabul ede
cek olursa bunun ne benim imzamla ne şah
sınla en ufak bir alâkası buiunmıyacaKtır. 
Sadece, ekseriyet kuvvetinin metne ayrı mâ
na vermek, tahrif etmek suretiyle hüviyeti 
değiştirmiş olacaksınız. (Soldan gürültüler.) 

REÎS — Beyefendi, maddenin aleyhinde ko
nuşun. 

İSMAİL ÎNAN (Devamla) — Arkadaşlar 
teklif sarihtir. Fakat teklifin sarahati karşı
sındaki tutum ve gayretler bizi endişeye dü
şürmektedir. Teklifin hakikat olan mânasına 
başka yollarla birtakım ilâveler yapmak gay
reti gösterilmiyorsa o zaman biz maddenin el
bette ki, kabul edilmesrnlen ve mevcudiyetin
den fayda mülâhaza ediyoruz. Ama görülü
yor ki, iktidar mensubu arkadaşlar maddeyi 
tamamiyle başka mânada anlamakta ve mebus 
tahsisatlarını artırmaya mütaallik maksatlarını 
bu mâna içinde kamufleye çalışmaktadır. Bu 
doğru değildir. Bu anlamla, bu maksatla çı
karılacak kanunun bizimle en ufak bir alâ-
aksı bulunmayacağını peşinen söylemek isterim. 

NUSRET KÎRlŞCÎOĞLU (Sakarya) — 
Bunu başka türlü tefsir etmek ahlâksızlıktır, 
dediler. Ya sözünü geli alsın, ya cevap vere
lim. 

REÎS — Efendim, Heyeti Umumiyenin de 
müsamahasına dayanarak muamele yapacağım. 
Arkadaşım bu kelimeleri kasdi olarak söyle
diğine kaani değilim. Bu ifadelerin zabıttan 
çıkarılmasını reyinize arz edeceğim. (Soldan: 
öyle şey olmaz sesleri, şiddetli gürültüler ) 

Efendim, Heyeti Umumiye kabul etmezse 
muamele yaparız. 

Şimdi İsmail înan gelsin, bir kere tavzih 
etsin. 

ÎSMAÎL ÎNAN (Ankara) — Arkadaşlar, 
biraz evvel konuşmam sırasında arz ettim. Biz 
bu tasarıyı mebus maaşlarının artırılması mak-
sadiyle vermedik. (Soldan, gürültüler.) indi
rilmesi maksadiyle verdik. Artırılması.. 

REÎS — , îsmail Bey, «biz maaşların azal
tılması maksadiyle verdiğimiz halde, burada 
maaşların artırılması maksadını çıkarmak ah
lâksızlıktır» sekimde bir cümle sarf ettiniz 
mi? Onu tasrih buyurun. 
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ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Ahlâksız

lıktır demedim. Siyasi ahlâka uymadığını söy
ledim. (Saldan gürültüler ) 

REÎS — Efendim, arkadaşımız söylemedim 
diyor. Belki söylemiş olabilir gayesiyle, şa
yet böyle bir söz varsa zabıtlardan çıkarılma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. (Sağdan gürül
tüler «reddedildi, çıkarılmıyacak» sesleri.) Mü
saade buyurun, zaten bu arkadaş söylemedim 
diyor, şayet söylemişse bunu zabıttan çıkarı
yoruz. 

Buyurun Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, ben bu maddenin lehin-
deyim. Çünkü bu madde mebus maaşlarını sağ
lam ve değişmez bir kıstasa bağlamaktadır. Bu 
sayede bundan sonra mebus maaşları vesilesiyle 
bu şekilde üzücü müzakerelerin cereyan etmesi 
tamamen önlenmiş olacaktır. Bu madde kabul 
edildiği takdirde memur maaşlarının artırılması 
üzerine tekliflerini encümenden geçmeden günde- \ 
me aldırıp, ittifakla buna rey verdikten sonra 
bizzat kendi reyleriyle gündeme alman teklifin 
maddeleri aleyhinde konuşmak gibi hazin bir va-
zİ3'-ete inşallah bu çatı altında hiçbir mebus bun
dan böyle düşmemiş olacaktır. Bu madde, mebus 
maaşlarını değişmez bir esasa bağlamaktadır. Bu 
değişmez esas şudur: Mebusların içtimai durum
larına uygun bir hayat seviyesini iktisap ve mu
hafaza edebilmeleri için bunların, baremin birin
ci derecesindeki memurlar mertebesinde bir maaş 
seviyesine ulaşması. Maddeye ilâve edilen fıkra 
metni aynen şöyledir: «Bu tahsisat birinci dere
cedeki Devlet memurlarına bir yılda verilen ay
lık ve tahsisat tutarının on ikide birini aşamaz.» 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Âzami 
2 000 lira... 

NUSRET KÎRÎŞCtOĞLU (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar,, görülüyor ki, ilâve
si istenen fıkra ile birinci derecedeki memurun 
maa»ş ve tahsisatı yekûnu ölçü olarak alınmış ve 
katî olarak tesbit edilmiştir. Bu maddenin me-
bu maaşlarında indirme yapmak üzere verildi
ği yolundaki ifadelerde veriliş tarihi itibariyle 
bir hakikat payı mevcuttur. Fakat, memur ma
aşlarının artırılması hakkındaki Hükümet lâyiha
sı Bütçe Encümeninde kabul edilip, Umumi He
yette de kabul edileceği katiyetle anlaşıldıktan 

ı sonra bu teklifin gündeme alınmasında ısrar et-
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mek ve bu yolda rey vermek asla maaşları indir
mek maksadı ile telif edilemez. (Soldan, bravo 
sesleri.) (Sağdan, reddedin sesleri) 

Bu beyanımla şunu ifade etmek istiyorum. Bu 
madde vesilesiyle Hükümetin düşmesinden, ikti
sadi vaziyete kadar her şeyden bahsettiler. 

RElS — Efendim, lütfen madde üzerinde 
konuşun. 

NUSRET KÎRÎŞÇİOĞLU (Devamla) — 
Onlar konuştu Reis Bey... 

REİS — Müsaade buyurun, onları da sustur
duk. Her şeyden evvel usule riayet eden bir Riya
set var. Onları da söyletmedik. 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Devamla) — 
Benim izahlarımda, tamamen madde ile alâkalı 
olarak bu maddede tesbit edilen esasların teşri
hi gayesi vardır. Yoksa teklifin heyeti umumi-
yesi ile alâkalı bir tek kelime söylemediğim ka
naatindeyim. Ben, bu maddenin kabulü ile 
mebus aylığını bir kıstasa bağlamak daha iyi 
olur. Hiç olmazsa Meclis içerisinde bu şekilde 
müzakereler bundan sonra cereyan etmemiş 
olur, diyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, bu maddedeki esas
larda bütün partiler müttefik bulunduğuna 
göre bundan öteye burada yapılan konuşmala
rın mevzu ile alâkasını tesbit etmek mümkün 
değildir. Bu maddenin müzakeresi için verilen 
takririn ittifakla kabulü suretiyle teklifin gün
deme alınması partiler arasında tou prensipler 
üzerinde bir ittifaka varılmış bulunduğunu gös
termektedir. Biz katiyen bu tekliften istifade 
ederek mebus maaşlarını artırma yoluna git
mek kararında değiliz. Eğer bi~e böyle bir hak
sız itham serd edilirse 'buna mukabil biz de diye
biliriz ki; bu teklifi gündenie aldırmakla meb
usların maaşlarının artırılmasını istihdaf ettiniz, 
(Sağdan, asla sesleri) ve bu madde kabul edil
diği takdirde artan maaşlarınızı da alacağını
za göre Heyeti Umumiyenin bu madde lehinde
ki temayülünü kendi partiniz lehine istismar 
etmeniz yakışık almaz. Böyle bir hareketin han
gi prensiplere aykırı olacağını da ben İnan ar
kadaşımız gibi ifade etmiyeeeğim. 

Bu madde ile ilgili müzakerelerde madde 
üzerinde lehte konuşan arkadaşlar asla başını 
kuma sokan devekuşlarının durumuna düşmüş 
olmaz. Ama maddeyi teklif ettikten sonra bu 
maddenin aleyhinde konuşmak ve bu maddenin 
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bir indirmeyi istihdaf ettiğini iddia ettikleri 

ı halele metinden bâzı kelimelerin çıkarılması için 
j şimdi yeniden teklif yapmak keyfiyeti asıl ken-
I dilerini hazin duruma düşürür. (Soldan, alkış

lar) 
REÎS — Kifayet takrirleri vardır, okutuyo

rum. 

Yüksek Reisliğe 
Madde hakkında müzakere kâfidir. Kifayetin 

reye konulmasını rica ederim. 
Gazianteb Mebusu 

Samih înal 

Yüksek Riyasete 
Birinci madde hakkındaki müzakereler kâfi

dir. Reye arzım teklif ederim. 
Aydın Mebusu 

Necati Celim 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. . Reye konulmasını rica 

I ederim. 
îçel Mebusu 

Yakup Karabulut 

HALİL AKKURT (Eskişehir) — Aleyhin
de konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
HALtL AKKURT (Eskişehir) — Pek muh

terem arkadaşlarım; muhterem Heyeti Umumi-
yenize verilmiş bulunan bir teklif var. Bir grup 
arkadaşlarımız bunu mebus maaşlarının artırıl
ması mânasında anlıyorlar, diğer bir grup ise 
bunun hiç olmazsa aynı kalması veya indirilmesi 
şeklinde kabul ediyorlar. Vaziyet tavazzuh et
miş değildir. Şahsan ben de fikrimi ifade etmiş 

i değilim. Bu bakımdan kifayetin aleyhindeyim. 
REİS — Efendim, kifayetin aleyhinde ko

nuşuldu. Kifayeti müzakere takrirlerini dinle
diniz. Binaenaleyh, kifayeti reylerinize arz edi
yorum; madde hakkındaki kifayeti müzakereyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, madde hakkındaki takrirleri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Übeyde Elli ve 14 arkadaşının kanun tekli

findeki birinci maddenin fıkra kısmının aşağı
daki şekilde değiştirilerek oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Emin Soysal 
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Fıkra : Mebusların aylık tahsisatı net bin 

lirayı geçemez. 

Başkanlığa 
1757 sayılı Kanunun 6478 sayılı Kanunla de

ğiştirilen 1 nei maddesine eklenmesi teklif olu
nan fıkradaki «ve» ve «tahsisat» kelimelerinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Mebusu Van Mebusu 
Ahmet Üstün Ferid Melen 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Müzakere ettiğimiz milletvekilleri tahsisatı

nın birinci derecede memur aylıkları seviyesine 
indirilmesi hakkındaki kanun teklifimizde ilâve
si istenen fıkrada mevcut aylık ve tahsisat cüm
lesindeki (tahsisat) kelimesi ile sadece 6211 sa
yılı Kanunla bütün memurlara yılda verilen beş 
maaş tahsisat (ikramiye) kastedilmiş olmakla 
beraber bu terimin bâzı yayın organlarında ve 
umumi efkârda maksadımız dışında tefsir edil
mesi ve esasen memur maaaşlarmm bir misli 
artırılması hakkındaki Hükümetin Bütçe Encü
meninde kabul edilen kanun teklifi ile bu tah
sisat (ikramiye) ortadan kalkmış olduğundan 
ilâvesini istediğimiz fıkradaki (tahsisat) kelime
sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Mebusu 
Übeyde Elli 

Tokad Mebusu 
Bekir Şeyhoğlu 
Tokad Mebusu 

Sıtkı Eken 
Malatya Mebusu 
Tevfik Ünsalan 
Çankırı Mebusu 

Kâmil Tabak 
Ankara Mebusu 

îsmail İnan 
Maraş Mebusu 

Nusret Durakbaşa 
Niğde Mebusu 
ismail Güven 

Adana Mebusu 
Hamza Eroğlu 
Mardin Mebusu 

Vahap Dizdaroğlıı 
Ankara Mebusu 

Hasan Tez 
Kars Mebusu 

Osman Yeltekin 

Tokad Mebusu 
Faruk Ayanoğlu 
Tokad Mebusu 

Mustafa Lâtifoğlu 
Tokad Mebusu 

Keramettin Gençler 
Çankırı Mebusu 

Naşit Fırat 
Ankara Mebusu 

Ilyas Seçkin 
Niğde Mebusu 
Vedat Mengi 

Tokad Mebusu 
Daniş Yurdakul 
Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 
Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

Ankara Mebusu 
Osman Alişiroğlu 

Sivas Mebusu 
Şinasi Moran 

Adana Mebusu 
Suphi Baykam 
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Sivas Mebusu 
Nazmi Yaraş 

Ankara Mebusu 
Bülent Ecevit 
Kars Mebusu 

Hasan Erdoğan 
Malatya Mebusu 
Mehmet Tulunay 

Uşak Mebusu 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 

Ordu Mebusu 
Ferda Güley 
Sivas Mebusu 

Edip İmer 
Kars Mebusu 
İbrahim Us 

Adana Mebusu 
Turgut Yeğenağa 
Malatya Mebusu 
Kâmil Sürenkök 

Urfa Mebusu 
Abdullah Köksel 

Niğde Mebusu 
Rifat Gürsoy 
Niğde Mebusu' 

Şefik Refik Soyer 
Adana Mebusu 

Rıza Tekeli 
Urfa Mebusu 

Abdurrahman Odabaşı 

Ankara Mebusu 
İbrahim Saffet Omay 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Ankara Mebusu 
Nuri Ciritoğlu 
Sivas Mebusu 
Hasan Değer 

Ankara Mebusu 
Muammer Akpınar 

Adana Mebusu 
Rıza Tekeli 

Ankara Mebusu 
Ahmet Üstün 
Kars Mebusu 
Kemal Güven 
Kars Mebusu 
Fevzi Aktaş 
Urfa Mebusu 
Osman Ağar 
Sivas Mebusu 
Halim Ateş alp 
Kars Mebusu 
Behram öcal 
Sivas Mebusu 

Turhan Feyzioğlu 
Urfa Mebusu 
Atalay Akan 

Gümüşane Mebusu 
Hüsrev Polat 

REİS — Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
C.H.P. Ankara Mebusu Übeyde Elli ve 14 ar

kadaşının mebus tahsisatları hakkında teklif 
ettikleri tasarının Ibirinci maddesiyle 6478 sa
yılı Kanunun birinci maddesine eklenmesi iste
nen fıkranın sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesi 
suretiyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

(Ancak; iş'bu tahsisat miktarı, birinci dere
cedeki Devlet memurlarının maaş, tahsisat ve 
tazminatına ait kanunlarla tesbit olunacak mik
tarlara intibak ettirilir.) 

t. 
Kütahya 

Germeyanoğlu 
ıSamsun 
ö. Güriş 
İstanbul 

M. Erdener 

Siird 
M. Daim Süalp 

Antalya 
Adnan Selekler 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 
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Zonguldak 
H. Ulus 
Samsun 

Nüzhet Ulusoy 
Kastamonu 

M. Islâmoğlu 
Yozgad 

T. Alpay 
(Sağdan, alkışlar.) 
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Sinob 

M. Pınar 
Çanakkale 
A. H. Sezen 

istanbul 
E. Kaya 
Trabzon 
P. Sanaç 

BEİS — Ayrıca bir takrir daha var efen
dim. 

Atıf Topaloğlu arkadaşımızın, mebusların 
başka iş yapmamaları hakkında bir teklifleri 
var. Bu teklifleri ayrı bir kanun teklifi ma
hiyetindedir. Ancak kanun teklifinin esbabı' 
mucibesi filân tamamlanmamış. Onun için ken
disinden rica ederim, bunu esbabı mucibeli 
bir kanun teklifi halinde ayrıca getirsinler. 

ATIP TOPALOĞLU (Ordu) — Kanunla 
alâkalıdır, okunsun efendim. 

REİS — Kauunla alâkası yok efendim, ol
sa ne diye okutmıyalım. Atıf Bey. Mebuslar 
emeklilik maaşı almasın, doktorluk yapmasın, 
avukatlık yapmasın, ticaret yapmasın.. Bunun 
bu kanunla ne alâkası var'efendim? 

Efendim, okunan takrirlerin en aykırısı 
Emin Soysal'm, takriridir. Bu takriri yeniden 
okutup reyinize arz edeceğiz. 

(Maraş Mebusu Emin Soysal'ın takriri ye
niden okundu.) 

RElS — Takriri reyinize arz ediyorum, ka
bul edenler.. Etmiyenler.. önerge reddedilmiş
tir, efendim. 

Ahmet Üstün ve Ferid Melen arkadaşımızın 
verdikleri takrirle Bekir Şeyhoğlu ve 54 ar
kadaşının verdikleri takriri birinci maddede
ki tahsisat kelimesinin çıkarılmasına dairdir, 
her ikisini tekrar okuyarak reylerinize arz ede
ceğim. 

(Ankara Mebusu Ahmet Üstün ve "Van Me
busu Ferid Melen'in takriri tekrar okundu.) 

(Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu ve 54 ar
kadaşının takriri okundu.) 

REİS — Evvelce arz ettiğim gibi her iki 
takrir de tahsisat kelimesinin madde metnin
den çıkarılmasına dairdir. 

Takrirleri reyinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Şimdi yeni bir önerge gelmiştir. Osman Bö-

lükbaşı, Osman Canatan ve Hayri Çopuroğlu 
arkadaşlarımız milletvekilleri ödeneklerinin ar
tırılmasına dair olan bütün tekliflerin reddi
ne dairdir, redde karar verilmesini istiyor. 
Bunun madde ile alâkası yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Na
sıl yok Reis Bey, kavga onun etrafında olmu
yor mu, tahsisatın artırılmas için değil mi? 

REİS — D^ğer takriri okutuyorum. 
(Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'in takriri 

tekrar okundu.) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, 127 

nci madde var, arz edeceğim. 
REİS — Müsaade edin, efendim. Bu takrir 

birinci maddeye ek bir fıkrayı ihtiva ediyor. 
Fakat bu ek fıkrada, birinci maddedeki birinci 
derecedeki Devlet memurlarına bir yılda verilen 
aylık ve tahsisat tutarının 12/1 ini geçemez, 
kısmından başka tazminat kelimesi var. Tazmi
nat kelimesinin reye konması için elli imzalı 
takrire ihtiyaç vardır. İçtüzüğün 127 nci mad
desini okuyorum : 

«Muvazenei Umumiye Kanununa taallûk 
edip masarifin artırılmasını \%ya varidatın ek-
siltilmesini mucibolacak tadilname veya mun
zam maddeler ancak, alâkadar bütçeye ait maz
batanın dağıtılmasını takibeden yedi gün zar
fında teklif edilebilir. 

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

Halbuki bu takririn altında 50 imza yoktur. 
Takriri iade ediyorum. (Sağdan, alkışlar) 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL İMRE 
(Balıkesir) — Söz istiyorum. 

REİS — Yani usul hakkında, bu okuduğu
muz maddenin yanlış olduğu hakkında mı"? 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Evet. 
REİS — Buyurun. (Sağdan : Gürültüler) 
HALİL İMRE (Balıkesir) —. (Sağdan : 

Niye konuşmuyorsun, sesleri) Konuşacağım. 
Konuşacağım, ama dinlemenin mümkün olduğu 
ahvalde konuşulur. Elbette konuşacağım. (Sağ
dan : Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim, size de 
söz vereceğim. (Muhalefet saflarmdaki mebus-
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lar ayağa kalkmışlar ve Demokrat Parti safla
rında imza edilen bir takriri takibederek gürül
tülü şekilde konuştular) Efendim, müsaade 
edin, lütfen yerlerinize oturun. Hatip konuşsun. 

HALÎL ÎMRE (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, sonra zaman kazanmak için konuşmu
yor, diye beni itham etmeyin. Bırakın konuşa
yım. 

Bu teklifteki tazminat... (Sağdan : Demok
rat Parti saflarını göstererek : Şu hale bakın, 
şu hale bakın, sesleri, gülüşmeler) 

REÎS — Ne oluyorsunuz beyler, oturun ye
rinize. Siz de 54 imzalı teklif getirdiniz ve bu
rada imza ettiniz. Ferid Bey rica ediyorum, otu
runuz. Demin aynı şey sağ tarafta cereyan etti. 
(Sağdan : Gürültüler) Rica ediyorum, arkadaş
lar, müsaade edin, hatip konuşsun. Aksi takdir
de celseyi tatil eedceğim. 

HALÎL ÎMRE (Devamla) — Vazgeçiyorum. 
REÎS —• Halil Bey rica ederim, buyurun. 

Arkadaşlar, rica ediyorum, Reis sükûneti temin 
edemedi, diye hatip kürsüyü terk ediyor, bizi 
bu kadar müşkül vaziyette bırakmayın. Buyu
run, Halil Bey. 

BÜTÇE EN^ÜMENÎ REÎSÎ HALÎL ÎMRE 
(Balıkesir) — Yapılan teklif, maaş, tahsisat ve 
tazminat tâbirlerini ihtiva ettiği için ve bunlar 
bir fazlai tediyeyi muciboldıığu için 50 imza 
aranır, dedi, Reis Bey. Onun içindir ki, teklifte 
50 imza olmadığından tazminatı reye koyma
dan diğer fıkraları reye koyacağım söyledi. 
Kanaatim şudur ki, bu kanun hakikatta tedvi
ninden itibaren fiilen hiçbir fazlai tediyeyi ta-
zammun etmediği için, bilâkis ileriki muhtemel 
kanunlara muzaf olduğu için İçtüzükteki tah
sisatı tezyide mütaallik hükümle alâkası yok
tur ve 50 imzaya ihtiyaç yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REÎS«— Efendim, Riyaset deminki fikrinde-
musirdir ve doğru söylediğine kaanidir. Ancak, 
şimdi gelen imzalar yekûnu 50 kişiyi geçmiştir. 
(Sağdan, gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. Nizamnameye ademiriayet var
dır. 

REÎS — Usulsüzlük yoktur, efendim. 
Efendim, mevzuubahis takrir, imzaları ta

mamlanmış olarak geldi. Nizamnameye uygun
dur. Bir daha okutup reylerinize arz edeceğim. 
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Yüksek Reisliğe 

C. H. P. Ankara Mebusu Ubeyde Elli ve 14 
arkadaşının mebus tahsisatları hakkında teklif 
ettikleri tasarının birinci maddesiyle 6478 "-ayılı 
Kanunun birinci maddesine eklenmesi istenen 
fıkranın sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesi sure-
tijde kabulünü arz ve teklif ederiz. 

(Ancak; işbu tahsisat miktarı, birinci derece
deki Devlet memurlarının maaş, tahsisat ve taz
minatına ait kanunlarla tesbit olunacak miktar
lara intibak ettirilir.) 

Kütahya Siird 
î. (lermeyanoğlu M. D. Siialp 

Antalya 
A. Selekler 
Zonguldak 

H. Ulus 
Çanakkale 

A. H. Sezen 
Yozgad 

T. Alpay 
İstanbul 

M. Perin 
İçel 

Y. Karabulut 
Kayseri 

H. Kurmel 
Samsun 

N. Doğuyıldızı 
Artvin 

Y. Gümüşei 
Çorum 

M. K. Biberoğlu 
Samsun 

S. Çonoğlu 
Rize 

M. F. Mete 
Konya 

H. Â. Keymen 
Denizli 

T Bahadır 
Konya 

O. Bibioğlu 
Nevşehir 
Z. Üner 

Gazianteb 
C. San 

Divarbakır 

İstanbul 
M. Erdener 

Sinob 
M. Pıııer 
Kastamonu 

M. Islâmoğlu 
Trabzon 
P. Sanaç 
Samsun 
E. Anıt 
Denizli 

A. H. Sanca r 
Kayseri 

D. Turan 
Aydm 

N. Geveci 
İstanbul 

R. Güneri 
Zonguldak 
H. Timur . 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Aydın 

O. Ülkü 
İzmir 
B. Uz 
îzmir 

S. Akçiçek 
Kütahya 

M. Diler 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 
Gazianteb 

A. Ocak 
istanbul 

T, C. Çubukçu O, Ramazanoğln 

Samsun 
ö. Güriş 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Sajîisun 
N. Ulusoy 

İstanbul 
E. Kaya 
istanbul 

S. Erengil 
Nevşehir 
N. önder 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoğlu 
Samsun 

F. Tüzel 
İzmir 

D. Akbel 
Muğla 

T. Akarca 
Çorum 

.. Dedekargınoğhı 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Çanakkale 

N. F. Alpkartal 
içel 

î. Gürgen. 
Adıyaman 
S. Turanlı 
istanbul 
N. Kırşan 

Rize 
H. Agun 
Kastamonu 
S. Çağlar 

Diyarbakır 
K. Tayşi 
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Niğde Kütahya Antalya 

A. Gürün A. I. Gürsoy S. Erdem 
Eskişehir Aydın Sakarya 
H. Sezen H. Coşkun S. Dincer 

îzmir Bitlis 
N. tncekara N. Barut 

REİS — İmza adedi nizamnamedeki adedi 
bulmuş ve binaenaleyh usule uygunluğu tekem
mül etmiş olan takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul 'edenler,.. Etmiyenler.. Takrir 'kabul 
edilmiş ve maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

(Sağdan, bu teklif bizim malımız değildir, 
sizindir sesleri) 

REİS — Maddeyi bu şekilde okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Azasının tahsisat ve har
cırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanunun 6478 
sayılı K,anunla değiştirilen 1 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Büyüik Millet Meclisi Azasının 
J tahsisat ve 'harcırahları hakkındaki 1757 sayılı 

Kanunun 6478 'sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak; işbu tahsisat miktarı, birinci derece
deki Devlet memurlarının maaş, tahsis'at ve taz
minatına ait kanunlarla tesbit olunacak miktar
lara intibak •ettirilir. 

REİS — Efendim, tadille beraber maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu fcanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'i'djir. 

EMtN SOYSAL (Maraş) — Söz istiyorum. 
FERİD MELEN ( tan) — Söz istiyorum. 

REÎS — Meriyet maddesidir. 
EMtN SOYSAL (Maraş) — Evet Efendim, 

meriyet maddesinde. 
REİS — Buyurun. j 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, biz 1957 senelerinde milletle yaptığı
mız zımni mukaveleye göre... (Soldan, gürül
tüler..) 

REİS — Rica ederim, maddenin içinde konu
şunuz, bütün 'maddelerde bunu yaptınız. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun, arz edeceğim, milletle yaptığımız zımni 
mukaveleye göre mevcut tahsisatla rey topladı-
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ğımız için, bu maddenin 1962 de tatbik 'edilme
sini rica ederim. (Soldan, gürültüler) 

REİS — 1962 de tatbikini teklif ediyor. 

Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 
günden beri tarihin kaydetmediği bir hâdise ile 
karşılaştık. (Soldan, şiddetli (gürültüler, madde 
ile alâkası yok sesleri) 

Efendim, tamamen madde içinde konuşaca
ğım, Ben Yüksek Meclise daima 'hürmetkarım. 
İzin verirseniz fikrimi söyliyeeeğiim. 

Bir tenzil teklifi, sayın arkadaşlarımızın tek
lifleriyle bir zam kanunu haline getirildi. (Sol
dan, şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

REİS — İstirham ediyorum -efendim, meri
yet tarihi Martta olsun mu olmasın mı? Bunu 
söyleyin. 

FERİD MELEN (Devamla) — Hiç olmazsa 
bu kanunu kendimiz tatbik etmiyelim. Bunu 
gelecek Meclise bırakalım, bunun için bir tak
rir verdim. 1962 de tatbik edilsin. (Sağdan, al
kışlar) 

REİS — Bekir Şeyhoğlu. 
BEKİR ŞEYHOĞLU (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; teklif sahibi olarak, altı saat devam 
eden şu müzakerelerde ancak konuşmak imkânı
na şimdi sahibolmuş bulunuyorum. (Soldan, da
ha evvel söz alaydın, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, teklifimizi, biz huzu
runuza milletvekilleri ödeneklerinin tenzilini te
min için getirmiş bulunuyorduk. (Gürültüler) 

REİS — Yalnız madde üzerinde lütfen.. 
BEKİR ŞEYHOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; teklif sahibi olarak niçin ve ne
den getirdiğimizi anlatmadan, anlatamadan, bi
zim namımıza sizler konuştunuz. (Soldan gürül
tüler) 

REİS — Her iki taraf konuştu, evvelce söz 
almış olsa idiniz, siz de konuşurdunuz. 

BEKİR ŞEYHOĞLU (Devamla) — Biz bu 
maddenin, bu zam kanununun hiç olmazsa önü
müzdeki devrede tatbikini istiyoruz, bunu arz 
ve teklif ediyoruz. 

REİS — Faruk Ayanoğlu. 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Usul hak

kında. 
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REÎS — Buyurun. 
FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar; teklifin heyeti umumiyesi üzerinde 
müzakereler cereyan etti. Şimdi maddeler üze
rinde müzakereler cereyan etmektedir. Okunan 
madde kanunun meriyetine taallûk eden tarihin 
tesbitine mütedairdir. Şimdi görüyoruz ki, söz 
alıp teklif sahibi olduğu halde kendi teklifi aley
hine konuşma yapan mebuslar kürsüye geliyor. 
(Sağdan şiddetli gürültüler) Bu hal ne usule 
ne nizama uygun değildir. 

REÎS — Usulde böyle bir şey yoktur, bey
efendi. 

FlKRI APAYDIN (Devamla) — Teklif sa
hibi aleyhte konuşuyor, Reis Bey. 

REÎS — Maddenin dışında yapılan konuşma
ları kesiyoruz, biliyorsunuz. 

FÎKRÎ APAYDIN (Devamla) — Bu itibar
la istirham ediyorum; müzakereye esas olan me
tin ne ise bunun üzerinde konuşmaların devamı
nı lütfen Riyaset temin etsin. 

REÎS — Efendim, Riyaset, imkân ve kudre
ti dâhilinde mevzuun içinde kalmalarını hatip
lerden rica ile bu hususu temine uğraşmaktadır. 

Buyurun Faruk Bey. 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Arkadaş

lar; 7 saatlik konuşmalardan sonra ilk defa tek
lif sahibi olarak güçlükle söz alabildim. Maalesef, 
son madde' üzerinde konuşabiliyorum. 1957 se
çimlerinde vatandaş bizi ,2 800 lira mebus maa-
şiyle Meclise gönderdi. (Soldan, sıra kapakları, 
gürültüler) Şimdi 4 - 5 bin lira alacağını bil
seydi aday dahi olmamız mümkün değildi. 

Muhterem arkadaşlar; bu bakımdan Meclisin 
terekküp tarzını değiştirebilecek bir ehemmiyeti 
haiz olan bu kanunla eğer mebusların, beş bin 
lira maaş, alacağı bilinseydi bâzı arkadaşlar bi
zim yerimize seçilirlerdi ve Yüksek Heyeti teşkil 
ederlerdi. (Soldan gürültüler) 

Onun için arz ediyorum; kanunu bu devrede 
tatbik etmiyelim, 12 nci devreye bırakalım. Tek
lifim budur. 

REÎS — Arkadaşımız bu kanunu bu devre 
için tatbik etmiyelim, gelecek devrede tatbik 
edelim diyor. Teklifte imzası var ama, aleyhin
de de konuşabilir. 

Buyurun, Hasan Tez. 
Hasan Bey, yalnız meriyet üzerinde fikirle

rinizi söyleyin rica ederim. 
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HASAN TEZ (Ankara) — Ben olgun bir 

partinin mebusuyum, elbette olgun konuşacağım, 
arkadaşlarım müsamaha etsinler. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifi indir
me teklifi olduğu halde siz zam teklifi haline 
getirdiniz. (Soldan şiddetli gürültüler.) Elça-
bukluğu ile indirme teklifini zam teklifi haline 
getiriyorsunuz. Biz Kani diyoruz, siz Yani yapı
yorsunuz. Bunun vebali büyüktür. Mesuliyeti 
D. P. Grupunundur. Samimî iseniz kırmızı rey 
verin çıkarmıyalım. 

REİS — Hasan Bey, rica ederim, yalnız me
riyet üzerinde konuşun, çok rica ederim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Bu maddenm 
tatbiki üzerinde duracağım. Yani diyorum ki, 
1 Mart 1959 da tatbik edilecek bu kanun teklifi 
mebus maaşlarının indirilmesi için Halk Partili 
arkadaşlar tarafından teklif edilmişti. Si? Halk 
Partisi muhalefetinin bütün muhalefetine rağ
men bu kanunu zam kanunu haline getirdiniz, 
(Soldan şiddetli gürültüler, sıra kapakları ses
leri) . 

REtS — Hasan Bey, çok rica ederim, bu 
mevzuda artık bir kelime dahi söylemeyin, me
riyet üzerinde durun. 

HASAN TEZ (Devamla) — Olur, olur. 
REÎS — Olur ama, bir türlü olmuyor; Allah, 

Allah... 
HASAN TEZ (Devamla) — 1 Mart 1959 ta

rihinde milletvekillerinin maaşı artırılıyor. Mil
letvekilliği gsçim yeri değildir ve bunun için 
millet buraya göndermemiştir. (Soldan şiddetli 
gürültüler, kapak sesleri, madde ile ilgisi yok 
sesleri). 

REÎS — Böyle konuşamazsın, Hasan Bey, 
madde hakkında. Yani bu kanun 1 Mart 1950 
dan itibaren tatbik -edilsin mi, edilmesin mi? onu 
söyle. (Sağdan gürültüler). 

HASAN TEZ (Devamla) — Onu söyliyece-
ğiz, Reis Bey. Arkadaşlar susmuyorlar ki. Söy
leyin rica ederim, efendim. 

Burası fedakârlık ve feragat yeridir. Bu fe
dakârlığa katlananlar burada kalır, istemiyenlere 
k&pılar açıktır, ticaretlerine ve çiftliklerine dö
nerler. Eğer bu kanunu 1 Mart 1959 da tatbik 
ederseniz bu fakir millet bunu çekemez. (Gürül
tüler, esasa sesleri) Übeyde Elli ve arkadaşları
nın teklifi bu madde ile mebus maaşlarının su
reti katiyede indirilmesine mütedairdir. Arka-
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daşlarımız bu indirme teklifini dar gelirli vatan
daşlarımızın bugünkü istiraplannı, perişanlıkla
rını düşünmeden ve buna bir çare aramadan mil
letvekili ödeneklerine zam yapılması doğru de
ğildir, teklif de böyle değildir. Bu kanunu 1 Mart 
1959 da yani 12 nci Devreye birakmadan tatbik 
ederseniz, bunu iktidardan düşmekle ödiyeceksi-
niz. Bu paralar size haram olsun. (Sağdan bravo 
sesleri alkışlar) (Soldan gürültüler, sen de ala
caksın sesleri) 

RElS — Naşit Fırat. 
NAŞlT FİRAT (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar, teklife imza koymuş arkadaşlarınızdan 
birisi de benim. Katiyen artırılmasını istihdaf 
etmiyen bir teklifi.. (Soldan, şiddetli gürültü
ler). Dinleyin, yeterliklerle önlediniz konuştur
madınız, şimdi rica edeceğim arkadaşlar, sami
miyetimizi tesbit için bütün millet huzurunda 
gelecek devreye 1962 yılma bunun götürülme
sini istirham ediyorum. Siz eğer bunu kabul 
etmezseniz vebal sizindir. 

REİS — Efendim, kifayet takriri var, oku
tuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
Gazianteb Mebusu 

Cevdet San 

REİS — Kifayet aleyhinde Halil Akkurt. 

HALİL AKKURT (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz evvelki kifayetin aleyhinde 
bulunduğum zataıan maalesef fikrimi açıklamak 
imkân ve fırsatını bulamadım. Yine sıkışık za
manda geldi. Yine kifayet aleyhindeyim. Bu 
kanunu şahsan anlayış tarzım, maaşların artma
ması şeklindedir. (Sağdan, alkışlar) Müsaade 
buyurun. Eğer muhterem C. H. Partili arkadaş
lar da bu zihniyette iseler Hazinenin faydasına 
bu maaşı almayacaklarını burada ifade etsin
ler. (Gürültüler) Maaşlarımız artarsa bunu Ha
zineye terk ediyorum. (C. II. P. mebuslarına 
hitaben): Siz de terk edin. 

REİS — Kifayetin aleyhinde konuştunuz 
değil mi? 

Kifayet takririni reylerinize koyuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Takrirler var okuyoruz. 
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Başkanlığa 

2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Mart 19,ö2 tarihin 
den itibaren mer'idir. 

Ankara Van 
Ahmet Üstün Ferit Melen 

Yüksek Reisliğe 
Bu kanunun 1 Mart 1959 da tatbiki yerine 

1 Mart 1962 de tatbikini teklif ederim 
Maraş Mebusu 
Emin Soysal 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun meriyet tarihinin 1 Mart 1962 ol

masını arz ve teklif ederim. 
Sivas Mebusu 

Turhan Feyzioğlu 

RElS — Her üç takrir de aynı mahiyettedir. 
Takrirleri reyinize arz ediyorum. 

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

Maddeyi tekrar okuyarak reylerinize arz 
edeceğim. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

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

Heyeti umumiyesi üzerinde Asım Eren Bey 
söz istedi. Ondan* evvel Sim Atalay istemişti. 
En evvel ise Nüvit Yetkin söz almış bulunuyor. 
Binaenaleyh Nüvit Yetkin'e söz veriyorum. Bu
yurun Nüvit Bey. 

NÜVİT YETKİN (Maltaya) — Muhterem 
arkadaşlarım, bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde eşine rastlanmamış ve eşine rastlan-
mıyaeak bir siyasi taktiğin vaz'ı sahne edildi
ğine gahidolduk. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) Bütçe Encümeni Reisi 10 Nisan 1958 
tarihinde, bundan 10 ay evvel verilmiş bu
lunan bir kanun teklifini gündeme almıyarak, 
müzakere etmiyerek vazifesini ihmal ettiği hal
de bu ihmali Yüksek Heyetinize şikâyet etmek 
gayesiyle verilmiş bir takrir üzerine kanun tek
lifinin, Heyeti Umumiye gündemine alınmasına 
karar verilince, bunun müstaceliyetle ve takdi-
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men müzakeresi hususunda bugün gerekil ; !: 
Iiii bizzat vermek suretiyle bu siyasi manev
ranın o safhasına, başkanlık sılat/na ve sala
hiyetlerini alet ederek suiistimal ettiğine şahit 
olduk. (Sağdan bravo sekleri, alkışlar. ) 

Bugün, Bütçe Encümeni sözcüsü adiyle kür
süye çıkan Behzat Bilgin arkadaşımızın burada 
söylenen sözleri tağyir ve maksatları tahrif 
ederek.. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) ve ilci
sin tasrih ve tavzihine rağmen arkadaşlarımı
zın söylemedikleri sözleri kendisine imadederok 
bu Mecliste öteden beri ihtiyar ettiği tağyir ve 
tahrif yolunda devam etmiştir. (Soldan gürültü
ler.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun vesüesiyh 
bu kanun yüzünden seçim beyannamelerindeki 
türlü umdelere sadık kalarak milletvekili maaş
larını indirmek maksadiyle bundan 10 ay ev
vel böyle bir teklifi vermiş olan arkadaşlarımız 
sarih olarak indirmeyi tazammun eden... 

REİS — Nüvit Bey, Nizamnamenin bir no
tunu okuyayım : 

(Not 56 Kendisine böyle bir izin verilen 
milletvekili yeni bir teklif yapamaz. Ancak gö
rüşme konusuna hangi gerekçeye dayanarak ka
bul veya reddettiğini söyliyebilir.) 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Peki Baş
kanım, fakat bâzı hususları tesbite mecburu?:. 
Bu teklifi yapan arkadaşlar kendi seçim çevre
lerinde ve kendilerine rey vermiş bulunan Halk 
partililerin nezdinde ve bağlı oldukları parti 
nezdinde maaş artırmayı hedef tutan kanun tek
lifi yapmış olarak radyoda ve besleme ba
sında teşhir edilmişlerdir. Basın - Yayın ve 
Turizm Vekili bu suretle aynı vadide yeni b.r 
suç işlemeye fırsat bulmuştur. 

Arkadaşlar; bu teklifi yapan arkadaşlarımı
zın maksadı, esbabı mucibede o kadar vazıh idi 

-ki; mebusluğu bir geçim sahası haline getir
mek istemedikleri için ve ilk feragat örneğini 
vermek için bu teklifi yapmışlardır. Bu tek
liflerinde, birinci derecede Devlet memuru 
maaşından ve tahsisatından kasdettikleri şeyin 
birinci derecede memur maaşı ile bugün mer'i 
hükümlere göre istisnasız bütün memurlara 
yılda beş maaş nispetinde tahsisat adı ile öde
nen ikramiyelerden ibaret olduğunu d em i i,: ;vı~ 
lâş içinde o fıkraya tazminat diye bir kelime ilâ
ve etmek suretiyle bizzat ekseriyet grupıı 
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ispat etmiştir. Eğer tahsisat mefhumunu artır
ma için kâfi görseydiniz «tazminat» kelimesini 

; metne eklemezdiniz. 
| FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Sen almıya-
| cak mısın ? 
i NÜVİT YETKİN (Devamla) — Onu da söyli-
: yeceğim, sizi merakta bırakmam Fikri Bey. 
; (Soldan, gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, niçin bu kadar t.a-
i haınmülsüzlük gösteriyorsunuz, müsaade buyu

run sonunu getireyim. (Soldan, gürültüler, «Ba-
lık'a cevap ver» sesleri) 

; Arkadaşlar, bu kanun 10 Nisan 4958 tarihin-
i de verildi. Bu kanunun teklif edildiği 10 Nisan 

1958 de memur statüsü şu idi. Onlara sadece, 
bütün memur ve hizmetlilere sâri olarak maaşia-

; rından başka beş de ikramiye veriliyordu. Fakat 
I aynı tarihte Hükümet Meclise bir Personel Ka-
: ımnu lâyihası tevdi etmiş bulunuyordu. 14 arka-
i daş, Personel Kanunu ile memur maaşları bıı-
! günkü mebus maaşları haddini aşabilir, o zaman 
| bu teklif bir zam teklifi şeklinde tefsir ve telâk

ki edilebilir diye, bu maddede mebus maaşların
da âzami had olarak 2 bin lirayı tesbit etmişler
dir. (Soldan, gürültüler) 

j İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Niye ge-
| ri almadınız? 
j NÜVİT YETKİN (Devamla) — Zam olmadı-
I ğmda bilâkis indirme olduğunda samimî oldu-
; -ğumuz için geri almadık.. 
! -Muhterem arkadaşlarım, aynı zamanda bu 
I teklifi yapan arkadaşlar milletvekillerinin vâzıı 

kanun olmaları yani kaynağın başında bulunma
ları sebebiyle kendileri için adaletsiz, kendileri-

j ne vatandaşın umumi seviyesi dışında tutan im-
i kânlar hazırlamalarını önlemek için bu kanunu 
| getirdiler. Seçim beyannamelerine sadık kalarak 

mebus maaşlarının memur maaşları seviyesinde 
, tutulması prensibini burada tesbit etmek ve 
j kanunileştirmek için teklif ettiler. Aynı zaman-
| da bu teklifi yapan arkadaşlar milletvekili ma-
i aşlarının bir refah seviyesi, bir geçim vasıtası ve 

bir nimet makamı haline getirilerek onu kendi 
içtüzüklerinin işleme tarzına QÖre, mebusları 
nasbederek aday gösteren siyasi partilerin dik-

; talarına mahkûm hale getirmemek için bu tek-
: lifi yaptılar. (Soldan, gürültüler) (Sağdan, al-
I kışlar) 

Muhterem arkadaşlar; biz mebusluğun bir 
refah, bir geçim ve bir nimetler mevkii olmasını 

238 
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istemiyoruz ve milletvekillerinin maaşının indi
rilmesini ve o günkü tarihte brüt 1 415 liraya in
dirilmesini teklif ettiğimiz zaman samimî idik, bu
gün de samimîyiz. O gün bunun tertiplerinizle na
sıl bir şekle sokulacağını bilmiyorduk, bugün de 
bilmiyoruz. Biz diyoruz ki; o gün nasıl indiril
mesini istiyorsak bugün de istiyoruz, (tahsisat) 
tâbirini, suiistimal edildiğini, radyoda bunun 
suitefsir edildiğini, sizin ne suretle suitefsir etti
ğinizi görünce metinden çıkarmak istedik. 

Hulâsa biz bu teklifimizde samimî idik. İlti
hak etseydiniz hep beraber bu neticeyi istihraç 
ederdik. Şimdi Türk efkârı umumiyesi bir indir
me teklifinin artırmaya mesnet tutulması şeklin
deki bu manevrayı hiçbir zaman gözden uzak 
tut'kııyacaktır. Ve kimin zam istediğini bilecek
tir. (Soldan, gürültüler) Şimdi arkadaşlarım; 
Halk Partisi grupu olarak mebus maaşlarını ten
zil için teklif ettiğimiz, birinci derecede alelıtlak 
memur maaşları ile siyyan hale getirilmesini 
istediğimiz teklifin bu suretle ters yüz edilip 
kendi amalinize hadim olarak çıktığını gördü
ğümüz içindir ki, bu kanun teklifi kendi arka
daşlarımız tarafmdan verilmesine rağmen, ana 
- teklifin sahipleri dâhil - kırmızı oy vereceğiz. 

Demin bir Eskişehir Milletvekili zam olursa 
almıyacağım dedi. Buraya şimdiye kadar belki 
on takrir verdiniz, buntin için de bir teklif ver
seydiniz çok daha samimî olurdunuz. Biz sizin 
teklifinizin samimî olduğu kanaatinde değiliz. 

Bugün dahi bu teklife aldığı bu yeni şeklile 
arkadaşlarımızın, ekseriyet grupu dâhil, Büyük 
Meclis ekseriyetinin kırmızı rey vereceğini tah
min etmekteyiz. Bu itibarla bu tasarının bu ha
liyle kanuniyet kesbedeceğini düşünmedik, dü
şünmüyoruz. Şayet sizin reylerinizle kanuniyet 
kesbederse (Sağ, tarafı göstererek) şu saflarda 
oturanlar bunu sizler gibi şahsi emelleri için kul-
lanmıyacaklardır. Bunu en ulvi ve en isabetli ga
yelere tahsis etmenin yolunu ve tedbirini bula
caklardır. (Soldan, gürültüler, gülüşmeler), 
(Sağdan, bravo sesleri.) 

RE IS — Şahsı adına ve tasan lehinde Beh-
zat Bilgin. Buyurun efendim, 

BEHZAT BÎLGİN (îzmir) — Çok muhte
rem arkadaşlar; bendeniz^ burada, bu kanun-
teklifinden ne muradedildiğini, nasıl anladığı
mı mantıki bir tahlil yaparak izah ettim ve bun
can öteye hiçbir mütalâa dermeyan etmedim. 

tim Q ; ı 
I Nüvit Yetkin arkadaşım buraya çıkarak, 

beni, hakikatleri tajjrif etmekle itham etmek ne
zaketsizlik - ve. haksızlığında bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun teklifinin 
I samimî olaVak mütalâa edilmesini beyan etmek, 

samimiyetin ta kendisidir. Kaldı ki ben, kanun 
| tekliflerinde münhasıran samimiyet mânasını 

aramayı her zaman bir şeref bilirim. Samimi
yetsizlik şudur arkadaşlar : Bir kanun teklifinin 
bütün neticelerinden istifade edecekler. İste
mediklerini beyan ettikleri bir tahsisatı son 
habbesine kadar alacaklardır. (Soldan, bravo 
sesleri ve alkışlar, sağdan, şiddetli gürültüler) 
Ondan sonra milletin huzuruna çıkarak, «Efen
dim, biz istemiyorduk.» diyecekler. Muhterem 
arkadaşlar, bu samimiyetsizlik, tahsisatı âde
ta bir münâkaşa mevzuu yaparak 1 000 liraya 
indirme teklifine dahi el kaldırmalariyle sabit 
olmuştur. Neden şu eller kalktı arkadaşlar? 
Çünkü, (Sol tarafı işaret ederek) Meclisin bu 
tarafında, mebusların haysiyetlerini ve Mecli
sin şerefini koruyacak bir ekseriyetin mevcudol-
duğunu biliyorlar. (Soldan, bravo sesleri ve al
kışlar, sağdan, şiddetli gürültüler) Münakaşa 
nm bu şekilde bir iptizale düşmesine mâni ola
cak bir ekseriyetin mevcudolduğunu biliyorlar. 
(Sağdan, «Reis Bey hakaret ediyor» sesleri ve 
gürültüler) 

REİS — Rica ederim müsaade buyurun, ha
karet filân yok, demin söylenenleri hep duyduk. 
(Gürültüler) 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, Ibu Mecliste hâdiselerin realiteleri
ne intıfba'k ederek rey verecek olan arkadaşları
mız hiçbir zaman vicdanen huzursuzluk fhisset-
miye'eekl'erçkir. Çünkü sözleri özlerine uygun 
olaralk karar vereceklerdir. Fakat 'hâdiselere, 
realitelere arkasını çevirerek konuşan ve yarın 
tahsisatlarını ceplerine indirecek olan arkadaş
larımız yara ha vicdan (huzuruna nasıl kavu-
şaeaiklar4ır? 

Biz vicdan huzuru içinde Ibu hakîki istikamet 
ve realite-yolundayız. Ve "bendeniz ibu istikamet-

, te rey vereceğimi arz ederim. (Soldan, bravo 
sesleri, sürekli alkışlar) (Sağdan, gürültüler) 

RUtS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Übeyde Elli ve 14 arkadaşının 6478 sayılı 

~a»~ 
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Kanunla ilgili 'kanun teklifinin sonunda açık oya 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

„ Malatya 
Nüvit Yetkin 

Çankırı 
Naşit Fırat 

Mardin 
Şevket Dursun 

Ankara 
Übeyde Elli 

Sivas 
T. Feyzioğlu 

Niğde 
A. Eren 

Tokad 
B. Şeyhoğlu 

Van 
Ferid Melen 

Maraş 
E. Soysal 

Tokad 
Ş. Kitapçı 

16.11.1959 

Gümüşane 
Nihat Sargınalp 

Maraş 
Kemali Bayazıt 

Ankara 
Selim Soley 

(Burdur 
Fettıi Çeli'kbaş 

Van 
Sait Erdinç 

Tokad 
F. Ayanoğlu 

Kars 
Osman Yeltekin 

Ankara 
t. inan 
Niğde 

Vedat Mengi 
Adana 

Hamza Eroğlu 

. 1959 0 : 1 
Tokad 

Mustafa Lâtifoğlu 
Çankırı 

Kâmil Tabak 
Kars 

Kars 
Sırrı Atalay 

Ankara 
Osman Alişiroğlu 

M. Hazer 

REÎS — Efendim. Nizamr ıame gereeince t 
rir 15 ten fazla imzayı ihtiva ettiği için kanunu 
açıkça reylerinize arz ediyorum. Lütfen reyleri
nizi kullanınız. 

Beylerini kullanmıyan arkadaşların lütfen 
reylerini kullanmalarım rica ederim. Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arz ediyorum. 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve har

cırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanunun 6478 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifine verilen 
oy (397); (241) kabul, (153) ret, (3) müstenkif. 
Teklif kanunlaşmıştır. 

18 Şubat 1959 Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,30 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. -*- Kırşehir Mebusu Osman Canatan'ın, 
Kaman kazasına bağlı Akpınar nahiyesindeki 
mahkeme teşkilâtının lağvı sebebine dair sualine 
Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/417) 

3 . VI . 1058 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Ankara 

Aşağıdaki sualimin Sayın Adliye Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Osman Canatan 

Kaman kazasına bağlı Akpmar nahiyesinde 
mevcudolan mahkeme teşkilâtının lağvı sebebi 
nedir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :' 7 - 417/1452 

1 1 . I I . 1959 

Adliye Vekâletine 
6 . VI . 1958 tarih ve 1452 sayılı yazımıza 

ektir : 
Kırşehir Mebusu Osman Canatan'ın, Kaman 

kazasına bağlı Akpmar nahiyesindeki mahkeme 
teşkilâtının lağvı sebebine dair olan şifahi suali, 
cevap günü olan 6 . II . 1959 tarihli 34 ncü 
inikatta takrir sahibi hazır bulunmadığından 
Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle veril
miş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 
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T. C. i 

Adliye Vekâleti 14 . II .1959 j 
Z. î. U. Müdürlüğü 

Sayı : 5966 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 
11 . I I . 1959 tarih ve 7-417/1452 - 5428 sayılı 

yazıları karşılığıdır. 
Kırşehir Mebusu Osman Canatan'ın, Kaman 

kazasına bağlı Akpmar nahiyesindeki mahkeme 
teşkilâtının lağvı sebebine mütedair olup Dahilî 
Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
ve 152 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
tahriren cevaplandırılması icabeden sual takriri 
incelenmiştir. 

Kaman kazasına bağlı Akpınar nahiyesinde 
26 . III . 1953 tarihinde ihdas olunan sulh mah
kemesi 17 . V I . 1953 tarihinde hâkiminin işe 
başlaması ile faaliyete geçmiş, bu tarihten itiba
ren her sene intikal eden dâva adedi 150 - 294 
ten ibaret bulunmuş, bu miktar işin azlığı ve 
personel durumunun tevlidettiği imkânsızlıklar 
yüzünden 8 . IV . 1958 tarihinde diğer 105 ma
hiye sulh mahkemesi meyanmda Bu mahkeme 
teşkilâtı da lağvedilmiştir. 

Keyfiyetin soru sahibine bu yolda bildirilme
sine müsaadelerini saygılarımda arz ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
1.1.1956 tarihinden 1 .VI. 1957 tarihine kadar 
kaç ton hurda madenin hangi firmalar tarafın
dan nerelere ihracedildiğine dair sualine Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Hadi flüsmanhn tah
rirî cevabı (7/378) 

30 . XI I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve îrıhi-

1959 O : 1 
şarlar Vekili tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda müzaheretlerinizi saygı ile 
rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Recep Dengin 

1 . I . 1956 gününden 1 . VI . 1957 tarihine 
kadar ihraç malı ne kadar ton hurda demir, sac, 
çelik ve benzeri diğer hurda madenler gümrük
ten geçmiş ve hangi firmalar tarafından kaçar 
ton olarak nerelere ihraç malı sevk olunmuştur, 

T. C. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 16 . II . 1959 
Gmr. U. Md. Ekonomik İşler Md. 

Sayı : 23476 

özü : Harice ihracedilen maden hur
daları H. : 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Reisliği Yüksek 
Makamına 

9.1.1959 günlü Kanunlar Müdürlüğü sözlü 
7 - 378/2382 - 9811 sayılı yazıları karşılığıdır : 

Ankara Mebusu Recep Dengin tarafından 
Yüksek . Riyasetlerine verilen 30 . XII . 1958 
günlü takrirde; 

1. I . 1956 tarihinden 1. VI . 1957 tarihine 
kadar demir, sac, çelik ve benzeri diğer hurda 
madenlerden kaç ton ihracolunduğunun ve ih
racatın hangi firmalar tarafından hangi mem
leketlere kaçar ton olarak yapıldığının Vekâ-' 
letimizee yazılı olarak cevaplandırılması iste
nilmektedir. 

Mezkûr tarihler arasında hangi firmalar ta
rafından hangi memleketlere ne cins ve miktar
da hurda maden gönderildiğini gösterir cetve
lin ilişik olarak sunulduğunu üstün saygılarımla 
arz ederim. • 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

241 



î : 38 16.2.1959 0 : 1 
T. C. 

Gümrük ve f « i t a l a r Vekfe i 
Gme. U. Md. Ekonomik İşler Md. 

1.1.1956 tarihinden 1. VI . 1957 tarihine kadar ihraeedilen hurdalara ait liste 

Gümrüğün 
adı İhracatçı firma 

İhracatın miktar ve kıymeti 
Lira K. Ton Kg. 

meti İhracolunan İhraeedilen 
Kg. eşyanın cinsi memleket 

Demir, çelik ve Holanda 
tank hurdası 

Hurda alüminyum- Amerika 
dan mamul tay
yare aksamı 
Hurda bakır Holanda 

İzmit (De- „ Maden Hurdacılığı 
rince) Türk Anonim Şir

keti 564 480 3 000 
İstanbul William F. Eammet 
(Haydar- Werner (Lâmbert 
paşa) Field, St. Louis 21 

Missouri U. S. A.) 400 444 44 43 500 
İstanbul çıkış Hurdacılık Kolektif 

Şirketi 273 000 150 

• • — I I 
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Devlet Ürfetme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Kati Kanununa verilen 

N reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

\ 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazift Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

! ANTALYA 
Mehmet Ak 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel. 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
' Münhal mebusluklar 

610 
410 
291 
118 

1 
183 

17 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Üudakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gül ez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütün cüoğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 

Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Üiman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Üral 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Efecirecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Of>man Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri A n ğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 

Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKÎŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hasan Polatkan, 

OAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 
C*j(*vf]pt S a n 

Ali Şahin 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
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HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erden er 
Selim Erengil 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
İbrahim Sevel 
Necla Tekine! 
Tahsin Yazıcı 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 

g Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Osman Kapanı 
.Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğln 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

1 : 3 8 16.2 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Battır 
Süleyman Çağlpr 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif İslâm oğlu 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğhı 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkaîe 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Saym 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğln 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 

. 1959 C : 1 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlıı 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARDİN 
Aziz Ur as 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlıı 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necineddin önder 
Zihni Ün er 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Ağım 
Mehmet Fahrî Mete 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Baha Hun 
Nusret Kitişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 

Hamdi Tekay* 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Nusret Kuruoğlıı 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuneu. k: 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Giirkan 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçı oğlu 
Osman Turan 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğltî 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
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[Reddedenler) 

ADANA 
Nevzat Arınan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Osman Alişiroğlu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu. 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Übeyde Elli 
ibrahim îmirzalıoğlu 
İsmail tnan 
İbrahim Saffet Om-ay 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 

Ilürrem Müftügil 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Cemal Işık 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Ahmet Sırr^ Hocaoğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 

Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürşoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Kahraman Sağca 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 

Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul * 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
1. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifler] 
MANİSA 

Hikmet Bayur 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 

[Beye iştirak etmiyenler] 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 

Gani Gürsoy 

Ahmet Karamüftüoğlu 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 

AFYON KARAHİSAR 
Riza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
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Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmet Barutçu 
(î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 

0 

Ahmet Tokuş 
AYDIN 

Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoo-lu 

BURDUR 
Osman Eroğlıı 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Necdet Azak 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 

1 : 3 8 16.2 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karak?ya 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN *' 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil 'Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet EyfiboShı 

ESKİŞEHİR 
TTamit Dodelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoglu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan (î.) 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 

HATAY 
Rifat Bahadır 

1959* 0 : 1 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Dayar (Reisiemn 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar (V.)-
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Yusuf Salman (I.) 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Selim Ragıb Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Ek m el Kavur 
Rauf Onursal 

KARS 
Sırrı A talay 
Kasım ilker 
Ali Yeni araş 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu (Rs 
V.) 
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KIRKLARELİ 

Dündar Tekand 
Hüsnü Yaınau 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Muhittin Özkel'eli (1.) 

MALATYA 
Mehmet Kartal 

MARAŞ 
Halil Gürün 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Urgüblü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
d.) 
Rifat Kadı zade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 



SÎNOI 
Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

Ankara 5 

Artvin 1 

Aydın 1 

t i 38 16.2 
TOKAD 

Keramettin Gençler 
Ahmet tspirü 
Rıza Ulusoy 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

URFA 
M. Yaşar Alhas 

.1969 0 : 1 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 

<* 

! Tevük Dogüifiker 

YOZOAD 
Fuad Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 

[Münhal mebusluklar) 
Bursa 1 

Edirne 1 

İstanbul 2 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 

Van 
Yozgad 



I : 38 W:2 İ0Ö9 Ö | l 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanunun 6478 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi : 610 

Rey verenler : 397 
Kabul edenler : 241 

Reddedenler : 153 
Müstenkifler : 3 

Reye iştirak etmiyenler i 196 
Münhal mebusluklar : 17 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçiûğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail deveci 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin tnan 

BOLU 
Servet Bilir 
Mahmut Oüçbilmez 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Salâh addin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köyraen 
Halûk Şaman 
Nurnllah thsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 

edenler] 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
^ami Oöknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 
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Selim Erengil 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Tahsin Yazıcı 
Mahmut Yüksel 

İZMÎR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 

1 : 38 16.2 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrı açık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
îbrahim Oermeyanoğlu 
Ahmet îhsan Gürsoy 
trfan Haznedar 
S. Surnri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topal er 

MANİSA 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 

. 1959 C : 1 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğiu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
îhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Ün er 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Baha Hım 
Nusret Kîrisoîoglu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoglu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik Tl eri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay. 

Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİÎRD 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Bavkam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülpk 
Saim Karnömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

Ali Menteşoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut YeSenağa 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
tsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
ibrahim tmirzalıoğlu 
tsmail tnan 
İbrahim Saffet Omay 

îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbas. 
Alim Sipahi 
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ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yal çın alp 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Eauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlıı 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nilıat Sargmalp> 

HATAY 
İhsan Ada 
Ah sen Aral 
izzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 

t : 38 16. 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behrara öeal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeni araş 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Can atan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Tevfik Unsal an 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksiiyek 
Kemali Bava zıt 
Nusret Dıırakbaşa 
Hasarı Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

2.1959 0 : 1 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soy er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Gül ey 
Şevket Koksal 
Zeki Kumralu 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
"Rahmi Çel tekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati tlter 
Edip İm er 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğln 

Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
t. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Sait Erdinç 
Feri d Melpn 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 

[Müstenkifler] 
İSTANBUL 

M. Faruk Gürtunea 
İZMİR 

Sebati Acun 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Ahmet Karnmüftüoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 

Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal Ozçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Faik Ahmet Baurtçu 
(î.) 
Halil Sezai Erkut 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
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Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Hrif Kahpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (î.) 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu (V. 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaskoğlu 

1 : 3 8 16. i 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Rasih Oürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet üyüboğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan (V.) 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Nedim ökmen (V.) 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan (1.) 

) Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSTANBUL 
Isak Altabev 

[.1&59 0 : 1 
Celâl Bayar (Reisicum-
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes (Baş-

. vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman (1.) 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

IZMIR 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
Muhittin Özkefeli (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Sudi Mıhçıoğlu 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
(1.) 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 

SÎIRL 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

ı 



Fikri Şendur 

SÎNOB 
Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SÎVAS 
Yalçın Kocabay 
Ahmet Yılmaz 

TEKÎRDAÖ 
Zeki Erataman 

Ankara 

Artvin 

Aydın 

î : 38 16.2 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 

Ahmet Ispirli 
TRABZON 

Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
0. Nuri Lermioğlu 
İsmail Şener 

.1969 0 : 1 
Osman Turan 

TUNCELÎ 
Hızır Aydın 

URFA 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı 

[Münhal mebusluklar] 
Bursa 1 

Edirne 1 

İstanbul 2 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 

Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doguışıker 

YOZGAD 
Fuad Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

Van 
Yozgad 

1 
1 
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Devre: XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Ankara Mebusu Übeyde Elli ve 14 arkadaşının, 1757 sayılı 
Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun 6478 numaralı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi (2 /158) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 6478 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizle mucip sebepler lâyihası bağlı olarak 

,*.sunulmuştur. 
Encümenlere havalesini saygılarımızla rica ederiz. 

10 . I V . 1958 

Ankara Tokad Tokad Tokad Tokad Tokad 
Ü. Elli F. Ayanoğlu B. Şeyhoğlu M. Lâtif oğlu 8. Eken K, Gençler 

Ankara Malatya Çankırı Çankırı Ankara Niğde 
/ . İnan T7, Ünsalan N. Fırat K. Tabak î. Seçkin V. Mengü 

Niğde Tokad Tokad 
1. Güven D. Yurdakul R. Ulusoy 

MUCİP SEBEPLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları muhtelif tarihlerde çıkan ka-
munlarla değişikliklere mâruz kalmıştır. 

Filhakika 1613 sayılı Kanun mebusların senelik tahsisatını ayda 500 olmak üzere 6 000 lira ola
rak kabul etmiş bulunduğu.halde, 1 . VI . 1931 tarihinde meriyete giren 1757 sayılı Kanunla 1613 
sayılı Kanunun birinci maddesinde yapılan değişiklikle aylık 350 olmak üzere senelik tahsisat 
4 200 liraya indirilmiş ve bilâhara çıkan ve 1 . L . 1948 tarihinde meriyete giren 5142 sayılı Kanunla 
aylık tahsisat miktarı 1 150 liraya çıkarılmış ve 1 . III . 1955 tarihinde yürürlüğe konulan G478 

;sayılı Kanunla da aylık mebus tahsisatı iki bin liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 
Yukarda numaraları gösterilen kanunların meriyet tarihlerindeki iktisadi şartların incelenme

sinden de anlaşılacağı üzere geçen İkinci Dünya Savaşından sonra mevcut şartların sevkı ile 5142 
sayılı Kanunla 1 150 lira olarak tesbit olunan mebus tahsisatının 6478 sayılı Kanunla bir misline 
yakın miktarda ilâve yapıldığı tarihten sonra memleketimizde hayat pahalılığı alabildiğine yüksel
mekte bulunmuştur. Bu yükselişin muhtelif âmilleri arasında mebus tahsisatına yapılan bu büyük 
zammın da rol oynadığını kabul etmek yerinde olur. Aynı şekilde yıllık harcırahın son çıkan Harcı
rah Kanunu hükümleri dairesinde» artmış bulunması da göz önünde tutulursa yıllık mebus tahsisat 
ve harcırahının küçümsenmiyecek, bir yekûna baliğ olduğu açıkça kendini gösterir. 

Bugünkü hayatın malûm şartlarına göğüs germek zorunda bulunan memurların ve bütün dar 
ve sabit gelirlilerin en yüksek derecesinde bulunanların durumu karşısında mebusluk sıfatları dola-
yısiyle kendilerine tanınmış olan birtakım muafiyetler de nazardan uzak tutulmadığı takdirde bu 
artış her zaman vatandaşın dikkatini çekmiş ve denilebilir ki, son yıllarda alabildiğine yükselen 
'hayat pahalılığının ilk mebdeini ve kıstasını teşkil etmiştir. 
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Mebusların bizatihi bu sıfatları dolayısiyle mâruz kaldıkları masrafları görmemezliğe gelmeye-

imkân bulunmamakla beraber memleketimizde mevcut bilcümle maaş ve tahsisat karşısında bunu da
ha fazla bir meblâğda tutmak suretiyle mebusluğu bir geçim sahasü haline getirmenin de bu şerefli va
zifenin mahiyeti ve kutsiyeti ile kabili telif olmadığını kabul etmek zarureti yanında hayat pahalılığı
nın azalmasında ilk müspet adımı tegkil edeceğini de ifade etmek yerinde olur. 

Mebusluğun maddi durumları müsaidolan kimselerin inhisarı altında kalacağı şeklindeki itirazda 
teklif edilen miktar ve bunun kabulü halinde halen mevcudolan huzursuzluğu izale bakımından- faz
la kıymet taşımıyacaktır. Buna ilâveten yıllardan beri sabit ve dar gelirlilerin gerek hukuki ve ge
rekse maddi durumlarını tanzim gibi bir gaye güden Devlet Personel Kanunu tasarısının çıkmamış 
ve çıkarılamamış olması dolayısiyle yaratılan hava karşısında ilk anda mebusların kendi maddi du
rumlarını düşünmek gibi bir töhmetin kalkmasını ve böylece maaş ve tahsisatla geçinmek zorunda 
bulunanlarla mebuslar arasında bir müsavatın teminini hedef tutan tadilât metni bu yönden de iti
raz kabul etmiyecek sarahati muhtevi bulunmaktadır. 

Yukardan beri izah olunan sebeplerle teklifin yerinde olduğu anlaşılacağı gibi kendilerine mille
tin tevdi ettiği mukaddes vazifeyi hiçbir maddi düşünce ile ölçmeden yapmak azminde olduğundan 
emin bulunduğumuz milletvekillerinin bu günün şartlarında ilk feragat örneğini vereceklerinden»/ 
emin bulunuşumuz bizi bu teklifi getirmeye sevk eden başlıca âmildir. 

ANKARA MEBUSU ÜBEYDE ELLÎ VE 14 
ARKADAŞININ TEKÎLÎFÎ 

Büyük Millet Meclisi Azasının tahissat ve harcı
rahları hakkındaki 1757 sayılı Kanunun 6478 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Azası
nın tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 
sayılı Kanunun 6478 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Fıkra : Şu kadarki, bu tahsisat birinci dere
cedeki Devlet memurlarına bir yılda verilen ay
lık ve tahsisat tutarının on ikide birini aşamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. —Bu kanunun hükümlerini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

11. IV . 1958 
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