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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun'un, 

Başkanlık Divani Kâtipliğinden çekildiğine dair 
önergesi okunduktan sonra; 

Sayıştay Başkanlığı, 
Başbakanlık, 
Danıştay Başkanlığı, 
Basın ve Yayın, 
îstatistik, 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlük

leriyle; 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1947 yılı bütçeleri 

kabul olundu. 
Adalet Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 

bir müddet görüşüldükten sonra, 
15 dakika dinlenme için Oturuma son verildi. 

tkinci Oturum 
Dünkü birleşimdeki Başbakanın beyanatı 

münasebetiyle söylediği sözlerin yanlış anlaşıl
dığını ileri sürerek söz alan İstanbul Milletve
kili Hamdullah Suphi Tanrıöver'in açıklaması 
dinlendikten sonra, 

Adalet Bakanlığı, 
Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüğü, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul 

edilerek, 
Kara, Deniz ve Hava Ordularımıza Büyük 

Millet Meclisinin selâm, sevgi ve saygılarının 
bildirilmesi hakkındaki önergeler de alkışlarla 
ve oy birliği ile onandıktan sonra, 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Oturuma son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Kocaeli 

F. F. Dü§ünsel 8. Pek 

Kâtip 
Samsun 
N. Fırat 

2. — SORULAR 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 'nın Eko
nomi ve Tarım Bakanlıklarını ilgilendiren türlü 
konuların bütçelerin görüşülmesi sırasında ce

vaplandırılması hakkında sözlü sorusu, Ekono 
mi ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

3. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 

yapılması hakkında kanun tasarısı (1/96) (Büt
çe Komisyonuna); 

Rapor 
2. ••— Kanunlarda geçen Başkumandan, Baş

komutan ve Başbuğ tâbirlerinin yerine kaim 
olacak unvan hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (1/87) (Gündeme). 

B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç 

KATİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Muhsin Adil Bina] (Konya) . 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
reyi açıyorum. 
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4. - BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin

leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Kamutayın onamasına sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
K. Karabekir 

Ankara Milletvekili Falih Rıfkı Atay, 1,5 
ay, özürlü olduğu için. 

İçel Milletvekili Dr. Aziz Koksal 1,5 ay has
ta olduğu için. 

Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Edgüer, 15 
gün, hasta olduğu için 

BAŞKAN '— Birer birer oyunuza arzedece-
ğim. 

Ankara Milletvekili Falih Rıfkı Atay, 1,5 
ay, özürlü olduğu için. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Rai ııl edilmiştir. 

İçel Milletvekili Dr. Aziz Koksal 1,5 ay has
ta olduğu için. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kal 'il edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Edgüer, 15 
gün, hasta olduğu için 

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

KEMAL TURAN (İsparta) — Kamutayın 

1. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/16) 

A — İçişleri Bakanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, İçişleri 
Bakanlığı bütçesini görüşeceğiz. Söz istiyen 
var mı? 

REFlK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Muhterem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle hepimizin seçim bölgemizi ya
kından ilgilendiren bir mevzua temas etmek 
istiyorum. Vilâyetlerin malî durumundan ve ça
lışma imkânlarından bahsedeceğim. Sözlerim, 

I çalışmasına ait bir mevzu üzerinde ve bunun 
Basma intikali dolyısile, Basın ailesinden biri 
olarak, kısaca mâruzâtta bulunacağım. Bu mev-

I zu, Kamutay'in mesaisine dâhil olduğu için bir 
usul meselesi olarak da, Başkanlıktan kendime, 
önco söz verilmesini rica ettim. 

Bütçe konuşmalarının ilk günü Kamutayda 
geçen Parti hâdisesi hepinizin malûmudur. Bu
nun tekrar açıklanacak tarafı yoktur. Bütün 

I konuşmalar, söylenenler hafızamızda taptaze 
yaşamaktadır. Ancak bunun Basma intikalin
de, bilhassa birkaç gazetede, bu tartışmalar so
nunda âdeta Büyük Millet Meclisinin Halk 

! Partisine mensup üyeleri arasında bir ikilik hâ
sıl olmuş (Yalan, yalan, hepimiz buradaydık 

I -sesleri). 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 

Sarih. Kasten uydurulmuş, düpedüz bir yalan. 
KEMAL TURAN (Devamla) — Bu sebeple 

| güya bir kısım C. H. Partili Milletvekilleri top-
j lantıya iştirak etmemiş gibi tasvir edilmiştir. 

Şüphesiz ben de sizin sözlerinize tamamen işti
rak ederek bunun bir yalan olduğunu tekrar 
ederim. Bunun burada, bu kürsüden millet 
ve memleket muvacehesinde açıklanması ile işin 

J Basın hayatında daha yakışıksız bir mecraya 
| gitmesini önlemek için birkaç dakikanızı almış 
| bulunuyorum. Binaenaleyh, böyle bir vakıa, 

şüphesiz, aslında vâki olmadığı gibi yazılması, 
j çizilmesi, gazeteden gaezteye intikal etmesi de 
j yerinde olmıyan bir şeydir. Bunun tashihi fır-
| satım rica etmiştim, hâsıl oldu sanırım. 

yer yer belki de başka bakanlıklar bütçelerini 
ilgilendirir mahiyette görülebilir. Fkat arka
daşlar, İçişleri Bakanlığı bütün vilâyetlerin ça
lışmalarını tanzim ve tertip eden bir Devlet 
dairesi olmak itibariyle vilâyetlerin çalışma im-
kânlrma ait mevzuların İçişleri Baknlığı büt
çesinde konuşulmasını yersiz saymamanızı rica 
ederiıfr. 

Arkadşlarım, vilâyetlerin kendi bütçeleri 
imkânlariyle yapmak mecburiyetinde bulunduğu 
işler, bildiğiniz gibi, çoktur, çeşitlidir. Vilâyet
ler, hımırıımızda bir bir sayılmasına hiç de lü
zum olmayan, hepinizin pekala bildiğiniz bu 
işleri kendi malî imkânlariyle temin etmek mec-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 
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buriyetindedirler. Fakat, arkadaşlar, vilâyetle
rin bugünkü malî durumu bu işlerin kemal de
recesinde bir başarı ile neticelenmesine imkân 
verecek mahiyette değildir. Hizmet yekûnunun 
icabettirdiği paralarla vilâyetlerin gelir imkân
larını ayarlamak lâzımdır. Bu ayarlama bende
nizin naçiz görüşüme göre iki türlü olacaktır. 
Birisi vilâyet özel idareleri varidat kaynakları
nın sayısını artırmaktır, özel İdarelere yeni va
ridat kaynakları sağlamak lâzlmdir. İçişleri 
Bakanının bu mevzuda yakından ilgilenerek 
b u n a a i t tetkiklerinin neticesini Büyük Meclise, 
imkân nispetinde yakın bir zmanda getirme
sini temenni ederim. 

Ayarlanmanın ikinci safhası, bazı hizmetleri 
Devlet eline almak suretiyle olabilir diye dü
şünüyorum. Bugün özel idarelerin yapmakla gö
revli oldukları hizmetlerden bazıları inkişaf ede 
ede öteki hizmetlerin ifasını imkânsız kılacak 
bir malî vaziyet hâsıl olmuştur. Bu hizmetlerin 
her biri elbette lüzumludur, hiçbirinin lüzumu 
üzerinde tereddüt ifade edecek değilim. Bu hiz
metlerden bir tanesi ilk öğretim işidir, ilk 
öğretim işinin vilâyet özel idarelerinin iştigal 
sahasından alınıp Umumi Muvazeneye geçiril
mesinde fayda mülâhaza ettiğimi arzetmek isti
yorum. 

Rakmlar hatırımda yanlış kalmamışsa, zan
nediyorum, özel idarelerde 24 bin memur var
dır. Bunların 17 binini - yine hatırımda kaldı
ğına göre - ilkokul öğretmenleri teşkil ediyor. 
İlk öğretim hizmetinin mükemmeliyetle ifa edi
lebilmesi için özel idareler bütçeleri yer yer im
kânsızlıklar karşısindadır. 

Halbuki bu hizmet hiç bir zaman aksaması 
caiz olmıyan ve inkişafını gönülden, yürekten 
arzu ettiğimiz bir hizmettir. 

i lk öğretim işini özel idarelerden alınıp 
umumi muvazene bütçesine nakledilmesi dâ
vası, pek güzel hatırlıyacaksmız ki, yeni bir 
mesele değildir. Zaman, zaman bu dâva ortaya 
atılmış ve muhalefetle karşılaşmıştır. Bu dâ
vanın muhalefetle karşılaşmasının sebebi ra
kamın büyüklüğüdür. Bütçeye tahmil ede
ceği yekûnun kabarık bir halde bulunma
sıdır. Fakat arkadaşlar, rakam ne kadar 
büyük olursa olsun bu'h rakamı Devlet büt
çesi içine alıp hizmeti Devlet eliyle gördür
menin hâöil edeeği fayda daha büyüktür. Bu 
temennimi İçişleri Bakanlığının bütçesi içinde 
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veyahut elimizde tetkik, edilen diğer Bakanlık
lar bütçeleri içinde halledilecek bir dâva ola
rak öne sürmüyorum. Hükümetin önümüzdeki 
sene içinde yeni sene çalışmaları arasında bu 
mevzua el koymasında mutlak ve mutlak bir 
fayda mülahaza ettiğimi, arzetmek için bu söz
leri söyledim. 

Muhterem arkadaşlar, vilâyet idarelerinin 
hizmetleri içinde bir noktaya daha temas etmek 
isterim. Hastanelerden bahsedeceğim. Bazı vi
lâyetlerimizde hastaneler özel idarelerin bütçe
sinden tahsisat alırlar. Bunların sayısı zanne
derim ki gittikçe azalmaktadır; muhterem ar
kadaşlar, hepinim hatırlarsınız' ki, hemen her 
sene bütçe müzakereleri sırasında her birimiz 
eğer seçim bölgemizde böyle vilâyet özel ida
resi muhasebesinden geçinen bir hastane varsa, 
onun Devlet bütçesi içine alınması için sonsuz 
ve sonsuz gayretler sarfederiz. Hepinizin pek 
güzel anladığı ve hakikaten yerinde olan bu gay
reti hatırlattıktan sonra şunu ifade etmek istiyo
rum; bugün sıhhat' işlerinin Sihhat Bakanlığı
nın elinde toplanmasındaki fayda meydanda
dır ; hususi idarelere bağlı olarak kalmış olan 
üç, beş hastanenin de artık gelecek sene D'ev-

i let bütçesi' içerisinde yer almasını temenni ede-
i rim. Bu suretle bu hastanelerin aletsiz, bakım

sız, perişan ve malî: imkânlardan mahrum bir 
surette sürünmesine set çekilecek ve sağlık hiz
metinin lâyık olduğu ve lâzım olduğu gibi gö
rülmesine imkân verilecektir. 

Arkadaşlar, bugün vilâyet' bütçeleri hemen 
hemen birer kadro bütçesi haline gelmek üzere
dir. Çeşitli zaruretler, hizmet hususunda bütçe
lerde ayrılacak rakamların küçülmesini ve ma
aşlara ayrılacak rakamların da büyümesini in
taç etmektedir. Bugün Hükümet Teadül Ka
nunu dahilindeki memurların maaşları da bu 
memurlar lehine ehemmiyetli bir fark yapmayı 
hedef kılan bir kanunu Meclise teklif etmiş bu
lunuyor. Kanun ihtisas komisyonlarında tetkik 
edilmektedir. Bu kanunun terfihlerini hedef 
kıldığı memurlar içinde vilâyet idareleri memur
ları da vardır. Bu memurlara tamamen diğer 
Devlet dairelerinde çalışan memurların maaşla
rında olduğu gibi bir zam imkânının temin edil
mesi, memurlar bakımından, sevinilecek bir iş
tir. Fakat vilâyet idarelerinin bugünkü duru
mu dâhilinde bu zammın vilâyet idareleri tara-

I fmdan verilebilmesine imkân olmıyaeaktır. Bu' 
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zamların vilayet bütçesinden verilmem diğer hiz
met sahalarını pek daraltacaktır. Yalnız İstanbul 
vilâyeti içinde bu zam tatbik edildiği takdirde 
hâsıl olacak fark 8 milyon lirayı tutmaktadır. 
Hükümet Maliye Bakanlığı Bütçesinden vilâyet
lere 18 milyon lirayı bulamıyan, 17 milyon lira
nın üstünde bir yardım yapılmasını Meclise tek
lif ediyor. Bu rakamla vilâyet özel idare bütçe
lerinden maaş alan memurlara yapılacak zam
ların karşılanması düşünülmektedir. Bu rakam 
vilâyetlerde memurların hepsine bütün bir sene 
bu zammın verilmenini mümkün kılacak şekilde 
bir hesabın neticesi değildir. Bunun mânası şû  
dur ki, vilâyetler kendi imkânlarını zorlıyarak 
bu zammın farkını temin etmeğe çalışacaklardır. 
Zaten arzu edilen de budur. Gönül ister ki vi
lâyet bütçeleri bu, imkânı başka bir yardıma 
müftekir olmaksızın doğrudan doğruya temin ede
bilsinler, Arz ve izah ettiğim durum karşısında 
bu mümkün değildir. Vilâyet idarelerine ya
pılması düşünülen yardımın, yeter derecede ol
madığı zannederim meydana çıkmış, oluyor. Vi
lâyet idareleri, kendi imkânlariyle karşılayama
dıkları vaziyetlerde yeniden Hükümete müraca
at. zaruretinde kalacaklar ve Hükümet belki: ek 
tahsisat aramak lüzumunu duyacaktır. Vilâyet 
idarelerinin malî durumu Hükümetin yakın bir 
dikkat ve ilgisine muhtaç bulunuyor. Bu dik
kat ve ilginin vilâyet idarelerinin malî imkânları 
üzerinde hayırlı neticeler doğuracağına inanım 
vardır; vilâyet idarelerinin malî imkânları üze
rindeki bu mâruzâtım belki de İçişleri Bakanının 
doğrudan doğruya cevaplandıracağı bir mevzu 
teşkil etmiyor, İçişleri Bakanından şahsan ricam 
varidat imkânlarının sağlanması bakımmdan ha
zırlanması, gereken kanunlar üzerindeki ilgisini 
esürgememesidir. özel idarelerin diğer dertleri 
üzerinde de Hükümtin heyeti umumiyesinee alu> 
ması gereken kararlarda Hükümete teklifler yap
masını temenni ederim. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar-
arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken bu mevzuda düşüncelerimi söylemeyi 
faydkli buluyorum. İçişleri Bakanlığı bütçesi 
geçen senekmin 6 682 146 lira fazlasiyle 
18 210 546 lira olarak hazırlanmıştır. Bu mik
tarın ancak 50 000 lirası hizmetle ilgili madde-
ler* ait' olup ÜW tarafı* mevcut" veya tasarî ha
lindeki kanunlara dayanarak maaş, ücret, çe-
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şitli zamlar, yollular gibi masrafiaruan iba* 
rettir. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinden bu. sene (L) 
cetveline, 588 memur alınmışör; Bilhassa yine 
bu bütçeden 2fl2laded bucak tahrirat kâtibi 
Tasarruf kadrosuna, alınmıştır. Tasarruf kad
rosuna alınmaları hiç^iyi-bİR şey.-değildir. Bu* 
cak müdürlerini, naMye kâtiplerini'bu kadrodan 
aldığımız takdirde doğrudan doğruya bucak 
müdürlerini büroya bağlamış olaruzt Halbuki, 
bunların mmtakaları dahilindeki köylerde- ser
bestçe gezebileeeklermi temin ecteeefrtedbirler; al
mak gerektir. 

Arkadaşla»; İçişleri bütçesi; görüşülürken tef̂  
ti§ kadrosu üzerinde durmayı faydalı görüyorunu 
Bu Bakanlığın köylerden- başiıyarak: illerde bi
ten geniş bir teftiş sahasına tâbi hizmetleri var
dır* Bu hizmetlerini bugünkü kadrosu* ile te
min etmeâne imkân yoktur. Binaenaleyh, tefr 
tiş cihazı tetkik'edildiği zaman nazara alınması 
gereken köy; kaza* ve il işleri ayrı ayrı düşünül
mek gerektir. Hükümet programında da.yer 
almış olduğu-üzer e teftiş cihazının artınlmar 
smda memleket hesabına fayda görüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; bundan; başka, yine 
Hükümet programmdk yeralan Memurin Kanu
nundan- bahsetmek istiyorum. Elimizde bulu
nan Memurin Kanunu hayli eskimiş ve günün. 
ihtiyaçlarına cevap veremiyecek bir hale gelmiş
tir. Memurun kamusal kudretim izhara vesile 
olmak ve idare cihazının işlemesini sağlamak 
bakımından cemiyet nizamının muhafazasındaki . 
rölti çok büyüktür. Devlet memurları statüsü* 
nün reel ihtiyaçlara uygun bir surette tanzim 
edilmesi lâzımdır. Bunun neticesi olarak kamu 
hizmeti mefhumunun şuurlarda tamamen yerleş
mesi ve bu hizmetlerin muasır hukuk prensip* 
lerine uygun birer tatbik sahası bulabilmesi için 
yeni bir ruh ve yeni' bir enerji ile iş görebile
cek güzide bir memur kadrosunu tam mâna-
siyle organize etmekten başka bir kurtuluş ça
remiz yoktur. Bir taraftan Devlet otoritesini 
müessir kılmak, diğer taraftan vatandaşlık hu
kukunu siyanet etmek ve aynı zamanda hayatı
nı kamusal hizmetlere vakfeden bir zümrenin 
hayat ve istikbalini düşünmek bahis konusu ol
duğuna göre; tâyin şartlarını, görev ve ödev
lerini, hukuk ve yetkilerini tanzim, meslek is
tikrarım vej hukuk teminatını tesbit edecek-top
lu ve mütecanis bir memur statüsü idare reför-
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munun temel taşlarından birini belki de en mü
himini teşkil eder. 

Hulâsa, memur statüsünün Devletle memur
ların mütekabil bütün hukuk ve vecibelerini ta
mamen ifade ve bunları siyasi temevvücatm dı
şında bırakacak hükümleri ihtiva eden tekâmül 
ve istifaya doğru götüren toplu bir Memurlar 
Kanununun hazırlanmasına katı olarak lüzum 
vardır. 

Yine arkadaşlar, Köy Kanunu yeni baştan 
gözden geçirilerek hiç bir zaman hükmü tatbik 
edilmeyen ölü maddleri kaldırılmalıdır. Bunun 
yerine bugünkü reel ihtiyaçlara göre bütçe, 
imece ve işini sağlıyacak maddeler yer almalı
dır. 

Arkadaşlar; yine Hükümet programında yer 
almış olduğu üzere iller İdaresi Kanununun 
biran evvel çıkarılması lâzımdır. Valilerin 
yetkilerini Anayasanın yetki genişliği ve gö
rev ayrılığı ruhuna göre arttırmağa bilhassa 
önem vermeliyiz. Arkadaşlar, idare âmirleri
ne geniş yetki vermekten asla çekinmemeliyiz. 
Valiler ve idare âmirleri bu memleketin haya
tında temel direkleridir. 

içişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle bir 
arkadaşımın izhar buyurduğu gibi belediye iş
lerinin de bir düzene konulması kanaatmda-
yım. Bugünkü Belediye Kanunu birçok hiz
metleri belediyelere yüklemiştir. O derecede ki, 
şefkat, tasarruf, tekaüt sandıklarını idare et
mek, şehir bankası kurmak, muhtaçlara iane 

.sandığı, emvali gayrimenkule sandıkları gibi 
vazifeleri dahi belediyeye yüklemiştir. Bina
enaleyh bu kadar hayatî ve geniş hizmet karşı
sında elimizde gayet az gelirli bir Belediye 
Resim Kanunu vardır. Bu gelirle bu kadar hiz
meti ifa etmek asla imkân dâhilinde değildir. 
Binaenaleyh bugünkü ihtiyaçlara uygun, resim 
ve tarife sistemile bağlı olmıyan ana vergilere 
gidilerek belediyelere yeni gelir kaynakları bul
mak lâzımdır. 

Arkadaşlarım, yine halledilecek bir mevzu 
daha vardır. O da mülki taksimat işimiz. Mül
ki taksimat işimiz de ıslaha muhtaçtır. Bir köy 
veya nahiye bazan kendisine 20, 22 saat uzakta 
bulunan başka bir ile bağlıdır. Binaenaleyh bu 
mülki taksimat mevzuunda hassasiyetle durul
malıdır., Ve biran evvel halledilmelidir. Bu 
arada arkadaşlar, bucak müdürlerinin durum
larını da nazarı dikkatinize arzederim. Bucak 
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müdürleri en son 35 lira maaşa nail olurlar. 
Bunlar her suretle himayeye muhtaçtırlar. Son 
zamanlarda öğrendiğime göre Hükümetimiz 
bunlar için bir ödenek kanunu getirmekte oldu
ğunu biliyorum. Bu cihetten dolayı Hükümeti 
kutlularım. 

Arkadaşlarım, bir de Sayın içişleri Baka
nından öğrenmek istediğim bir hususu soraca
ğım. istanbul'daki, bilhassa Beyoğlu, Kadıköy, 
Üsküdar eihetindeki imar faaliyeti ne safhada
dır. ikincisi öğrenmek istediğim nokta da 
Tunceli'nin idaresi için Hükümet ne düşünmek
tedir. Bu hususların Sayın içişleri Bakanı 
tarafından aydınlatılmasını rica ederim. 

Şunu da ilâve edeyim ki, kısa bir zamanda 
Nüfus Kanununun bugünkü ihtiyaçlara uygun 
bir şekilde çıkarılmasını bilhassa istirham ede
rim. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Muhterem 
arkadaşlar; içişleri bütçesi münasebetiyle ben 
de birkaç nokta üzerinde müsaadenizle kısaca 
durmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Ana
yasanın 89 ve Vilâyet idaresi Kanununun ikin
ci maddesine göre idare taksimatımızda birinci 
kademeyi teşkil eden bucaklarımızın kuruluş 
sebeplerini, bugünkü durumlarını ve niye ya
radıklarını sormakla sözüme başlıyacağım. 

Benim anladığıma göre bucaklar; içtimai 
taazzuvumuzun nüvesi olan köy gruplarının ida-
rei merkeziye ile olan temasını temine matuf 
ve kanunlarla yaratılan suni birer teşekküldür. 
200 - 1000 kilometre kare sahada bin ilâ yir
mi bin nüfusu ihtifa eder ve 100 e kadar da 
köyü içlerine alırlar. Bunların hemen % 99 
nun başında meslekle alâkası olmıyan vazife ve 
salâhiyetleri yalnız üç madde Vilâyet idaresi 
Kanununun 52, 53, 54 ncü maddelerinde ifade
sini bulan bir tek müdür vardır. Müdürler de 
bu vazife ve salâhiyeti ancak, kaymakamın 
nazareti altında ifa ve istimal ederler. 

Bu vazife ve salâhiyetler diye vasıflandır
dığımız şeyler : 

1. — Asayişi koruma; 
2. — Köy kanunu tatbikatına nazaret etmek; 
3. — Kanunların neşir ve ilânını temin ey

lemek. 
Fakat bunlardan iki tanesi, kaymakamın bi

zatihi ve birinci derecede mesul olduğu işler
dir. Halen müdüre yalnız idarei merkeziye ile 
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teması temin ve Köy Kanunu tatbikatına na-
zaret işi kalmaktadır. 

Arkadaşlar; içtimai bünyemizin ünvesi diye 
vasıflandırdığım, köylerimizin sayısı 40 000 dir. 
Esefle açıklamak zorundayım ki, bunların ya
rıdan fazlası, 150 nüfustan aşağı, dun olduğu 
gibi bugün de kendi âlemlerine gömülmüş ve 
eski geleneklerine göre kendi kendilerini idare et
meğe devam eden varlıklardır. Bakiyesi ise 
bir inkilâp kanunu ve ana kanun diye vasıflan
dırdığımız ve cidden bu vasfa lâyık olan 442 
sayılı Köy Kanununun neşrinden beri 20 sene 
geçmiş olmasına rağmen istediğimiz gelişmeyi 
gösterememişlerdir. Köyü kalkındırmak millî 
bir dâvadır, buna hiç şüphe yoktur. Bu dâva 
ancak kaliteli ve idealist idareciyi köyün içine 
sokmakla mümkün olur. Bu sebeple yine Köy 
Kanununun bundan 20 sene evvel mucip sebep
ler lâyihasında belirtilen ve bugün dahi hiçbir 
şeye yaramadığını biraz evvel *arzettiğim bu
caklarımızı toptan ilce haline ifrağ ederek ilce 
sayısını en az bine çıkarmak ve muvaffakiyeti, 
köyün kalkınmasını kaymakamlarımızdan bek
lemek zorundayız. Fakat bunun bütçe mülâha
zası ile çok uzun yıllar süreceğini müdrikim. 
Fakat yeni bütçemize bu iş için konulmuş kü
çük bir tahsisat vardır, tarmin ediyorum ki 7-8 
kaza kurulacaktır, fakat bu tempo aradığı
mızı bulmak için çok hafif ve çok zayıftır. Hiç 
olmazsa yılda enaz 20 bucağı ilce yapmak mec
buriyetindeyiz. 

ikinci olarak köyü kurtarma şekli: bucak 
sınırlarını daraltmak ve başlarına orta okuldan 
sonra en az üç yıl meslek tahsili görmüş genç, 
temiz ve bilgili müdürler göndermek zorunda
yız. Aynı zamanda vatandaşı bir doğum veya 
ölüm kaydı için günlerce, yerine ve mevsimine 
göre, haftalarca kaza merkezinde başıboş do
laştırmamak maksadiyle bucakları şimdiden 
tam teşekküllü hale getirmek şarttır, lâzımdır. 
Bugünkü durum, zaruretleri açık olarak önü
müze sermiş iken 262 bucak tahrirat kâtibinin 
(L) cetveline alınmış olduğunu görmek, arka
daşım gibi beni de, cidden üzmüştür. Mümkinse 
kâtiplerin bu cetvelden çıkarılmasını ve nü
fus kâtibi ilâve edilerek köylümüzün biranev-
vel vakit ve para israfından kurtarılmasını rica 
ediyorum. 

1942 yılında Yüksek Mecliste müzakeresi 
başladığı halde geri alman Bucak Teşkilât ve İda

resi kanununun da yeni baştan gözden geçirile
rek teklif edilmesini temenniye şayan 'bulmak
tayım. 

Sayın arkadaşlarım, benden evvel söz alan 
Olgun arkadaşımın da temas ettiği üst idare 
makanizmasmm en büyük müşkilâtı salâhiyet 
meselesidir. Kim ne derse desin bugün idare 
âmirlerimiz yetkisizlik içinde çarpmmktadır. ve 
hepsi muvaffak olmak için kanun hükümle
rinden değil şahsi ve üstün kabiliyet ve prestij
lerinden istifade etmektedirler. (Doğru ses
leri). 

Memleketi topyekûn kalkındırmak ve yurtta 
kanun idaresini hakim kılmak ödevinde olan 
idarecilerin şimdi birçok dedikoduları yapılan 
polis vazife ve salâhiyet kanununun 18 nci 
maddesi ve daha müteferrik ve mümasil madde
ler birer yapıcı salâhiyet değildir ve zaten kul
lanılmamaktadır. 

Bu itibarla İl İdaresi Kanununun bir an 
evvel Meclise sunulmasını âcil bir ihtiyaç telâk
ki ederim. Çünkü cemiyetin düzenle yürüme
si ve memleket menfaatlerinin korunması için 
bu kanunun behemehal çıkmış olması lâzımdır. 
İdare, cemiyetin hayatını karıştırabilen bütün 
siyasi ve sosyal hâdiseler arasında devamlı ve 
müüstemir icrayı faaliyet eden bir organdır. 
İdarecinin bu vazifesini iyi yapabilmesi için 
iyi bir hukukçu, halk psikolojisine sosyal hâ
diseleri kavrama tedbir alma ve karar verme 
kabiliyeti nasıl lazımsa kendisini salâhiyetle teç
hiz eden kanunların da daima elinin altında bu
lunması şarttır. (Bravo sesleri) Hükümet be
yannamesinde vâdedilen bu kanunların he
men Meclise sevkedilmesini yerinde buluyo
rum. 

Zabıtanın tevhidi işinin geciktirilmemesi ica-
beder. Bir jandarma onbaşısını tecziye etmek 
şöyle dursun yerini değiştirmek salâhiyetini 
bile haiz olamıyan bir kaymakamdan herşe-
yi istemek insafsızlıktır. Fakat onlar her de
virde kendilerinden beklenileni f azlasiyle başar
mış fedakâr Türk çocuklarıdır. (Bravo sesleri) 
bunlar dimdik rejimi beklemekte ve memleketi 
bayındırmak için feragatle çalışmaktadırlar. 
(Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, tam 90 senelik bir mazi
ye sahip olan belediyelerimiz hakiki inkişafı
nı bulamamıştır. Cumhuriyet devrinde 1580 
sayılı kanunla muhtariyetini kazanmış ve sa-
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dece idar i Velayet sistemine bağlanmış olması- I 
na rağmen bu gün hakiki tenposunu bulmuş 
değildir. Çünkü bu ana kanundan sonra müte
ferrik hükümler ve emirlerle bu sistem zâfa uğ
ratılmış vergilerine müdahale edilmiş, iştirak 
hissesi, yardım, pasif korunma, beden terbiye
si, namlariyle gelirlerinden paylar alınmak su
retiyle malî bünyesi sarsılmış ve bu suretle 
merkezi idarenin bir cüzü manzarasını gös
termeğe başlamıştır. Belediyeler tam ve muh
tar bir idare haline gelmeli ve gelir kaynakla
rına kendileri sahip olmalıdırlar (Bravo sesle-
r i ) . 

özel idarelerimizin durumu da belediyeler
den hiç farklı değildir. Kendilerinden bekle
nen mahallî hizmetleri ifa edemedikten başka-
memurlarma maaş veremiyeeek haldedirler. 
Pek eskimiş ve bir çok tadillere uğramış olan 
İdarei Huşu siy ei Vilâyat Kanunu artık değişti
rilmeli, tam bir muhtariyet tanınmalı ve on
lara sağlam gelir kaynakları temin olunmalı
dır. 

Son olarak bütçenin tiler Büro gideleri bö
lümünün ikinci maddesinde döşeme ve demir
baş için konulan 69 bin liranın, mevcut ihtiya
cı en küçük mikyasta dahi karşılıyamıyacağı-
nı kaydetmek isterim. Bilhassa Doğu illerimiz 
ilce ve daha çok bucaklarda bir tahta sandalye 
dahi yoktur. (Doğru sesleri) Mahallin en bü
yük Hükümet memuru adını verâ iğimiz kay
makam ve bucak müdrülerine aziz Cumhuri
yet J'ükümetinin haşmetiyle mütenâsip bir ma
kam tahsis etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın arkadaşlar, şurasını da kaydetmek 
kadirşinaslık olur, içişleri Bakanlığı bütün 
Cumhiriyet Hükümetleri içinde kuruluşunun 
asıl maksadı olan iç emniyet üzerinde büyük 
bir titizlik ve hassasiyet göstermiş, huzur ve 
asayiş içinde Türkiye, her yabancıyı kıskan
dırmıştır. Bakanlığın bu başarısını kutlamak 
ve temadisini temenni etmek bir vazifedir. 
(Alkışlar). 

CENAP.AKSU (Kocaeli) — Aziz arkadaş
larım; İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
ben de bazı temennileri ve bazı mütalâalarımı 
arzetmek için kürsüye geldim. 

Türk yurdunun mukadder kalkmması ve iyi
liği uğrunda Cumhuriyetin kurulduğu gündeıı-
beri bugüne kadar hepimiz yakından biliriz ki, J 
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bu Bakanlığın çeşitli ve hayırlı tesirleri olmuş
tur. Yer yer kurulan mamureleri, türlü Bayın
dırlık işlerini filhakika büyük Türk milleti yap
mıştır, ancak bu eserlerin vücut bulması için 
bu arada ve biraz da idare edenlerin azimli ve 
ileri görüşlü çalışmalarına yer vermek yerinde 
bir kadirşinaslık olacağını zannediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; elimizdeki bütçe tasarısın
da filvaki, yalnız idare makaniznıasmm işleme
si için lüzumlu masraflar konulmuştur ve bu 
Bakanlığın ilk vazifesi olarak, memleket iç inzi
batının, emniyetini saymak doğru olur. Bu tak
dirde İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Grenci Jandarma Komutanlığı ile bera
ber) bütçelerinde istedikleri ödenekleri, yalnız 
bu uğurda bile sarfetmelerini çok görmiyeceği-
nizi ümit etmekteyim. Kaldı ki; bu Bakanlık 
manzumesinin gördükleri hizmetleri sadece, ev
velce arzettiklerime hasretmek te doğru değil
dir. Cumhuriyetten beri, eski devirlerin ihmal 
ettiği bu azk yurdun topyekûn kalkınması, ge
lişmesi yolunda idarecinin emeğini görmek dai
ma mümkündür. Yer yer kurulan şehirlerde, 
kasabalarda, köylerde, yollarda, çeşmelerde ve 
âbidelerde, onun iddiasız ve fakat verimli eme
ğini gözlerinizin önüne sersem, mübalâğalı bir 
görüş ifaesi yapmış olmam. Şurasını ilâve et
meliyim ki, Türk idarecisinin zaman zaman gön
lümüzü dolduran ve zaman zaman mesuliyet 
korkusunun üstüne çıkarak yurda ve millete ne 
lazımsa, ne yapmak mümkünse yapmış olmanın 
huzurundan başka hiçbir kaygıya düşülmemiş 
olmanın feragatini huzurunuzda belirtmeği 
ödenmesi lâzımgelen bir borç bilirim. (Alkışlar). 

Bundan sonra birkaç küçük mütalâamı arzet-
meme müsaadenizi rica edeceğim. 

Burada evvelâ İçişleri taşra teşkilâtının ana 
kanunu olan İl İdaresi Kanununun memleketin 
bugünkü ihtiyacını giderecek iktidarı kaybet
miş olduğunu maatteessüf görüyoruz. Muhtelif 
Bakanlıklar teşkilât kanunları ile illerde Devle
tin ve Hükümetin mümessili olan valilerin me
suliyet yükleri bir kaç misli artırılmış fakat bu
nun karşılığında salâhiyetleri bir bir, maattees
süf, ellerinden alınmıştır. Hattâ bu sistemde o 
kadar ileri gidilmiştir ki, bazı dairelerin ücretli 
müstahdemlerini tâyin etmek hakkı bile vali
den esirgenmiş bulunuyor. Misalle arzetmiyc-
ceğim, burada Dilemre üstadımızın usulüne baş
vuracağım. Ne demek istediğimi pekâlâ anla-
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dini? arkadaşlar; Anayasamız, tevsii mezuniyet 
prensipini sarahaten koymuş olduğu halde sıkı 
bjr merkeziyet metodunun illerin yürüyüş ve 
çalışma ahengini maalesef tazyik ettiğini görü
yoruz. İçişleri Bakanından rica ediyorum, Vali
ler Devletin hakiki mümessili, idarelerin mura
kabesini yapacak ve çalışma düzenini kuracak 
tasarıyı biran önce Meclise sunsunlar. 

İçişleri Komisyonunda belediye vergi ve re
simler tasarısı var. Bu tasarı geçen yıllarda tet
kik edilmiş fakat mahallî hizmetler manzume
sinden bir parça olduğu unutularak membalar-
dan cibayet usullerinde bazı tedahüllere mey
dan vermiştir. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun husu
si idarelere taallûk eden bir kısmı vardır ki, 
hâlâ mer'idir arkadaşlar. Bu, hükmü cari olan 
hükümler bugünkü ihtiyaca hiç te tekabül etmi
yor. İçişleri Bakanından bu tasarıyı da biran-
evvel getirilmesini rica ediyorum. Bu arzettikle-
rimin hepsi tatbikatta gördüğümüz noksanlardır. 
İl idaresinde merkez kaymakamlıklarının kurul
ması mühim bir merhale olacaktır. Valileri mu
rakabe ve direktif elemanı haline koymak za
manı gelmiştir. 

İllerimiz bugün gerek verim ve gerekse saha 
bakımından ortalama da olsa aynı tempoda aynı 
kabiliyette değildir. Konya gibi muazzam bir vi
lâyetimiz karşısında ördü ve Rize gibi hudut
ları bir günde dolaşılabilen nice illerimiz vardır. 
Filhakika illerin kuruluşunda yalnız arazi un
suru değil nüfus, coğrafya; yol vesair durumla
rını da nazarı dikkate almak mühimdir. Amma 
bugünkü mülki teşkilâtımızın ihtiyacımıza uy
gun olmadığı da bir hakikattir. İçişleri Bakanlı
ğına, düşen mühim vazifelerden birisi de teşkilâtı 
mülkiye işidir. Benden evvelki arkadaşlarım be
nim söyliyeeeğim birçok konulara el koydukları 
için bunlarla sizi işgal etmek istemem. 

Yalnız bir şeyi de söylemeden geeemiyeee-
ğim. Uzak illerde ve mahrumiyet mıntakaların-
da görev alan yüksek tahsili kalifiye memurla
rımız vardır. Bu vazifeleri onlara cazip kılabil
mek ve iyi unsurları yurdun en uzak köşelerine 
kadar götürebilmek için İçişleri Bafcanliğı ve 
diğer Bakanakların birer tazminat kanunu çı
karmaları lâzımdır. Bunu da nazarı itibara al
malarını bütün Bakan arkadaşlarımdan riea 
ederim. 

Say m arkadaşlar; diğer arkadaşların belirtti-
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ği hususattan vazgeçerek, idare cihazının sağ
lam bir şekilde işliyebilmesi için yapılması gere
ken işlerin mühim ve âcil olanlarına işaret etmiş 
oluyorum. Ümidederim ki Bakanımız en kısa 
zamanda bunları gözönüne alacaktır. Memlleketi 
iyi idare etmek istiyoruz arkadaşlar ve şimdiye 
kadar olduğu gibi ihtiyaçları zamanında görüp 
el koymağı da bileceğiz. (Alkışlar). 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Nüfusu 
2000 den fazla köylerdeki belediye teşkilâtının 
durumuna temas edeceğim. Bu köylerdeki bele
diyeler gelir bakımından fevkalâde cılız teşekkül
lerdir. Bu teşekküller kendi imkânları içerisin
de kaldıkları müddetçe muhitlerini kalkındırma
ğa imkân yoktur. Diğer taraftan Köy Kanunu
nun ana ruhu olan yurttaşın kendi imkânları 
ile kendi muhitini kalkındırmak ruhundan isti
fade edilememektedir. Binaenaleyh Sayın İçiş
leri Bakanından ricam şudur: Acaba köylerdeki 
belediye teşkilâtını kaldırarak burada Köy Ka
nunu hükümlerini tatbik etmek mümkün değil 
midir? 

İkinci ricam: Köy Kanununun bugünkü şart
lara intibakı hususunda benden evvel söz alan 
arkadaşımızın noktayı nazarına tamamen iştirak 
ediyorum. Bilhansa imece hadlerini köylerimi-
mizin bugünkü imkânları ile ve bugünkü zaru-
retleriyle mütenasip hadde getirilmesini Köy Ka
nununun tetkikatı uzun sürecek bir şarta bıra
kılmasını bilhassa riea ederim. 

Üçüncü mesele: 1941, 1942, 1943 ve 1944 
senelerinde buğday fiyatları çok yüksekti. Bil
hassa ozaman nerede boş bir toprak bulunsa 
mutlaka ekmek zaruretinde idik. Hükümet te 
bilhassa bu keyfiyeti o zaman teşvik etmişti. 
Bu yüzden Orta Anadolu'da pek çok köylerin 
mera sahaları köylüler tarafından tamamen ekil
miş bulunmakta idi. Fakat buğday fiyatları 
yavaş yavaş normale avdet ederken, bilhassa 
Orta - Anadolu'da, köyler kendi hayatının ta
biî icabı olan çifte ziraat sistemini yani buğ-
daycılıkla, hayvancılığı birlikte yürütmek za
ruretinde kaldı. Bu köylerde tekrar mera ih
tiyacı başgösterdi. Filvaki Toprak Ka
nunumuz köylerin mera ihtiyacını nazarı itiba
ra alacaktır amma o kanunun tatbikına kadar 
köylerimizin mera meselesinin essalı şekilde tan
zimine zaruret vardır. Bugün bu mevzuu bü
yük bir ihtilâf halinde köylülerimiz arasında 
devam etmektedir. Sayın İçişleri Bakanının 
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köylerimizi bu ihtilâf mevzunndan kurtarmasını 
rica ediyorum. 

Sonra, köyler arasında müst^ek sular mev
zuu hakkında kanuni ahkâm vardır. Fakat 
aşarın ilgasından sonra köylerimizde ziraat mah
sulleri geniş ölçüde değişmiştir. Bilhassa yazın 
suya ihtiyaç hissettiren ziraat sistemi genişle
miştir. Bu şartlar altında sular kanunun ih
tiva ettiği bükümler bugünkü zaruretlere kifa
yet etmemekte ve ihtilâfların süratle halledil
mesini güçleştirmektedir. Bayındırlık Bakan
lığı geçen senelerde sular kanunu getirmeyi 
düşünmüş idi. Sayın tçişleri Bakanlığının Ba
yındırlık Bakanlığı ile temas ederek, köyler 
arasında büyük ihtilâf mevzuu olan bu su işi 
esaslı bir şekle bağlamasını bilhassa rica ede
rim. 

Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa tekrar 
temas edeceğim. Çiftçi mallarını koruma mev
zuunu iç emniyetimizin bir kolu addediyorum. 
Bugünkü Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu pa
halıya mal olmaktadır. Tatbikatından bekledi
ğimiz mespet neticeyi vermemiştir. İçişleri Ba
kanımızın Tarım Bakanı ile temas ederek bu 
mevzuu pratik bir şekilde halledecek tedbirleri 
yakın zamanda Yüksek Meclise getirmesini bil
hassa rica ederim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

NAİLÎ KÜÇÜKA (Denizli) — Sayın arka
daşlarım; bu son harbe girmedik, kapımıza, 
penceremize kadar saran ateş selinin sirayetine 
mâni olmak için yedi senedir milletin çektiği 
istirabı, katlandığı yükü bilmiyen yoktur. 

Türk milletinin bir damla kanını dökmemek 
kaygısı ile çırpman Büyük Şefimiz İnönü'ye ve 
Yüce Heyetinize mucize sayılan bu muvaffaki
yetinden dolayı ebediyen minnettarız. Bu var
lık tarihimizin parlak sahifelerini teşkil eder. 
Dünya milletleri tarihleri de hayranlıkla yaza
caklardır. 

Şarki - Roma İmparatorluğunun inkırazından 
ve İstanbul 'da kurduğumuz İmparatorluktan bu 
yana geçen beş yüz yılı incelersek, görürüz ki, 
on senemiz bile harbsiz geçmemiştir. 

Haricî harbler, kışkırtıcı ecnebi müdahale
leri, dâhili isyanlar; şeriatı alet eden ayak
lanmalar, bu temiz milleti on sene bile rahat 
bırakmamıştır. 

Girit için 28 sene doğuştuk. 110 bin şehit 
verdik. 
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Avrupa'da taç giydirdiğimiz; Rumeli'de 

bevlik verdiğimiz milletler, birçok imtiyazlarla 
atifette bulunduğumuz akalliyetler; mukad
des toprak diye küffar çizmesinden korumak 
için uğrunda kan dökdüğümüz dindaşlar, za
man zaman fırsatlar hazırlıyarak, Türk kanı
nı içtiler... Hamilerini, asıl Türkü, ihanet için 
yok etmek için, tarihten silmek için birleştiler, 
bin türlü pusular kurdular. 

Prut bataklıklarında hayatını bağışladığımız; 
Viyna surlarında, Belgrad alanlarında karşılaş
tığımız Devletlerin, atıfetimize karşı yaptık
ları, bugün bile yapmakta devam ettikleri gûna-
gûn düşmanlıklarını unutamayız. Artık oya-
lanamayız. Tecavüzüne karşı düşmanın payitah
tına kırk kilometreye kadar vardığı halde mu
zaffer ordusuna dur emri veren, aldığı yerleri 
iade eden, mukadder tazminatı harbiyeyi de âciz 
hasmının kalkınması için bağışlıyan yegâne ke-
remkâr millet ancak asîl Türk Devletidir. Bu 
hareketleri ile yer yüzünde hiçbir istilâ emeli 
beslemediğini, komşuları ile dünya millet
leri ile insanca, dostane, kardaşane geçinmek 
istediğini ispat eden Devletimiz ancak mil
letinin şerefi, hürriyeti, istiklâli için çalışmak
tadır. Bu itibarladır ki, yedi senedir bol vait-
lere, envai tehditlere karşı koyarak harbe gir
mekten korunabilmiştir. 

Fakat arkadaşlar; bu korunma kolay mı ol
muştur? Çanakkale'de, Boğazlar'da yarım mil
yon; Kafkasya'da, Arabistan'da, Avrupa'da bir 
milyon şehit olan babalarının yattığı toprakları 
silâhla bekleyen arslan kalbli, çelik kuvvetli 
oğullarımızın ve salâbetli, metanetli, maharetli 
zabitlerimizin, komutanlarımızın ve yurdunu mu
hafazayı istiklâli için her şeyini fedaya amade 
milletimizin; ve Türk milletinin şerefi, hürri
yeti, istiklâli uğrunda yılmaz, korkmaz, aldan-
maz bir baba olan şefleriyle beraber heyetinin 
her gûna müşkülâtı iktiham etmeleri ile ka
bil olmuştur. 

Arkadşlarım; bu şerefli milletin vekilleri 
bu korunmyı başarırken tâbiatiyle geri kalan 
işlerimiz de vardır. 

İçişleri bütçesini görüşürken milletle Hükü
metin münasebetlerinde mülki ve idari teşki
lâtta tanzim ve ıslahını temenni edeceğimiz bazı 
noktalar bulunmaktadır. 

Millet için en iyi idare tarzının Cumhuriyet 
olduğu aşariyle millet nazarında anlaşıldı. 
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İktidar Partisi bu idareyi daha nafi, millete 

daha yararlı bir hale koymak içindir ki müte
addit partilerin vücut bulmasını istedi, istedi, 
kanunları ona göre tadil ve tesis etti. isteriz ki 
bu partiler de gayretlerini bu noktaya tevcih 
etsinler. 

idaremiz halk idaresidir. Yolumuz halk yo
ludur. Halka doğru gitmekteyiz. Halk ve Hükü
met birdir, köylü, şehirli birdir, ayrılık yoktur. 
Bir Devlet Reisinin köye gidip mektep sırala
rında çocuklarla beraber oturarak hasbihal etti
ğini, derslerini isteklerini dinlediğini, tahsille
rini kontrol ettiğini iftiharla görüyoruz. Bina
enaleyh böyle bir devirde halka yarar, Hükü
metle, pazrla, hekimle münasebetlerinde daha 
kolaylık veren şekilleri arayıp bulmak, tatbik 
etmek bizim vazifemizdir. 

Bunların başında mülki teşkilât geliyor. Mül
ki teşkilâtta bazı vilâyetler hissiyata kapılıyor, 
kendi vilâyetlerinden bir köyü ayırmamak gay
retine düşüyorlar. Halbuki bazı vilâyetler vardır 
ki bir kısım arazisi ve köyleri komşu vilâyet
lerin içine bir dil gibi uzanmışlardır. Bura
larda yaşıyan halk komşu vilâyetine bağ
lanmakla adlî, idari, iktisadi, sıhhi işlerinde 
daha suhulet ve inkişafa mazhar olacaklardır. 
Bunlardan bir kısmı yapılmış ve yapılmaktadır. 
Bunların ikmaline içişleri Bakanlığının hız ver
mesi lâzımdır. Yeni bazı köylerimiz, bucakla
rımız vardır ki, sakinlerinin nüfusu kaza mer
kezlerinin nüfusundan daha çoktur. Bunların 
kaza ve vilâyet merkezlerine mesafeleri de 
uzaktır. Buralardaki halkın soğuk, sıcak ve 
yağmurlu mevsimlerde Hükümetle münasebet
leri pek güç oluyor. Milletvekillerinin mmta-
kalarında böyle yerler pek çoktur. Bu mahal
ler halkı köylerinde kasabalarında teşkilât ku
rulması veya büyütülmesi dileğinde yekzeban-
dırlar. 

Meselâ Denizli'nin Günay Nahiyesi merkezi
nin nüfusu 10 bine yakındır. Ekser köyleri de 
kazaya uzaktır. Burada bir kaza teşkili zarureti 
vardır. 

Kızılhisar'da merkezi 10 bin nüfustan fazla 
olan bir nahiyedir. Kaza teşkiline elverişlidir. 
Çardak köylerinde muhakkak teşkilât yapılma
sı zarureti vardır. 

Gecesi, gündüzü belli olmıyarak çalışan ve 
Devleti temsil eyliyen; halkla yakından temas 
eden, muhtarları, ihtiyar heyetlerini, nahiye 
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müdürlerini, kaymakamları, valileri terfi et
mek zaruretindeyiz. Az tahsisat alan alelûmum 
Dahiliye memurlarıdır. Muhtarlar, halk ile Hü
kümet arasında bir köprü gibidir. Bunlarla bu
cak müdürleri ve kaymakamlar Hükümetin ilk 
kademesidir. Ve en ağır vazifeler ve mahrumi-
miyetler bunlara yüklenmiştir. Hükümetimizin 
bu memurlar hakkında düne nazaran peyderpey 
inkişaf eden verimlerini mülâhazalarını görmek
le haz duyuyoruz. Daha büyümesini görmekle 
bahtiyar olacağız. Devletin halk kalkınmasına 
ve kültürüne Cumhuriyet devrinde bilhassa son 
dört sene içinde verdiği ehemmiyet cidden 
şükrana sezadır. 5 asırdanberi yapılmıyan iş
ler, varlıklar 25 senede vücut bulmuşlardır. Her 
yapılan eser sanki varmış gibi küçümsenmemeli
dir. Fakat daha büyüğünü istemek te hakkı
mızdır. 

Bu memleketi öyle görmek isteriz ki, genci 
de, ihtiyarı da her mîlletten üstün refaha ka
vuşsun. Altmışbeş yaşını dolduranlar, milletin 
misafiri sayılarak hepsine de tekaüdiye verilsin. 
Çalışamıyacakları bir devre vasıl olan bu faal 
devrini Devlet hizmetinde olsun, vatani ve 
millî hizmetlerde olsun ve bu hizmetlerin görül
mesi için vergisini ödemekle çalışmış bulun
sun, her Türk 65 yaşını doldurunca millet misa
firi addedilerek tekaüdiye almalı, artık maişet 
barını hafifletmelidir. Bunun için de faal dev
rinde kazancından hissedilmiyecek derecede 
bir kısım almakla görevli bir müessese vücude 
getirilmelidir. 

Dahiliye, Ziraat, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlarından mürekkep bir koordinasyon vü
cuda getirmek suretiyle köylerin ağaçlandırıl
ması, sulanması, sıhhat ve içtimai hayatlarının 
tanzimi zarureti vardır. 

Bu hususlarda arkadaşlarım da teşkilâta 
dair bir çok şeyler söyledikleri için ben vak
tinizi israf etmemek tarafına gidiyor ve bun
ların nazarı itibara alınması temennisinde bu
lunmayı bir vecibe addediyorum. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlarım, kaymakamların görgülü ve tecrübeli, 
olgun olarak yetişmeleri için benden evvel söz 
alan arkadaşların söylediklerine kendi kanaa
timi da ilâve etmek maksadiyle söz aldım. 

Bir genç yüksek tahsilini bitirdikten sonra 
eğer idareye intisap edecekse evvelemirde dofc-

— 327 — 



S:ÖO âfr.lâ 
rudan doğruya iki sene muhakkak kaymakam re
fakatinde çalışmalıdır. Gerçi bunlar Vilâyet, 
Nüfus, Tapu ve diğer dairelerde birer müddet 
çalıştırılıyorlar. Halbuki kaza idaresi yalnız 
bunlardan ibaret değildir. Bunun için iki sene 
kaymakamın yanında çalışırlar ondan sonra bir 
senede nahiye müdürlüğü yaptıktan sonra ken
disine kaymakamlık verilmelidir. Bu suretle 
yetişen kaymakamlar idarede muvaffak olurlar. 
Sicillerine bakınız muvaffak olmuş kaymakam
ların hepsi bu şekilde yetişmiş olanlardır. Ben 
Dahiliye Memurin kanunu yapılırken bu noktai 
nazarı ileriye sürdüm. O zaman, Vekil bulunan 
Şükrü Kaya Bey de bu fikir bence de mülayim
dir bu salâhiyeti aldıktan sonra kanuna gir
memiş olsa dahi herhalde bunu tatbik ederim. 
demişlerdi. Fakat mahkeme kadının mülkü 
değildir, malûmu âlileri. Benim mütalâamca bu 
yerinde bir tedbir olur, Muhterem Vekilimizin 
bunu nazara almalarını rica ediyorum. 

İkinci maruzatım bazı kaymakamları kursa 
davet ediyorlar. Bundan iki sene evvel kula
ğıma gelen bir şeyi arzediyorum. Şarktan iki 
kaymakam bu kursa gelmişler istanbul Pasta 
Salonu denilen yerde oturuyordum, arkada kay
makam oldukları ifadelerinden anlaşılan iki zat 
konuşuyorlardı, diyorlardı ki, biz zaten işin 
içinde yoğrulmuş, ötedenberi vazife içinde tec
rübe görmüş insanlarız. Bizi ta şarktan bura
ya kadar getirip iki aydanberi işgal edecekleri
ne bunları bir tamimle bize yazsalardı daha iyi 
olurdu, Bu Vekâlet erkânı için ihdas edilmiş 
hayat sahası demektir, kulağıma gelen bu söz
leri aynen naklediyorum. Binaenaleyh, bunda 
fayda yoksa ve benim arzettiğim şekilde kay
makam yetiştirirse kursa mahal kalmaz ve fu
zuli masraf ihtiyar edilmiş olmaz. 

Son bir ricam; muhterem İçişleri Bakanımı
za sureti hususiyede arzetmiştim, nazarı dikka
te alacaklarını söylediler. Arkadaşlar şurada 
yanıbaşımızdaki Bendderesinde hâşa huzuru
nuzdan genelevler denilen bir muzahrefat yu
vası vardır, Burası birtakım gençleri baştan çı-
kâriyor. Şimdi gidiniz o kadar fena, çirkin 
bir manzara ki, âdeta orası bir otomobil mah
şeri. Yanıbaşmdaki o muazzam kale asarının 
fotoğraflarını almak için gelen ecnebilerin bile 
istikrah nazarlarını celbediyor. Bu hususu 
merhum Vali zamanında kendilerine söylemiş-
nriştim, Ankara'nın Dışcebeci'de Saymakadın 
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denilen mahallinde büyük bir han bulunduğunu 
ve bu çirkin yuvanın oraya kaldırılacağını söy
lemişlerdi. Tabiî muvaffak olamadı. 

Maddeleri hatırıma gelmedi, bunlar umumi 
caddelerde olmıyacak, cami yanında bülünmı-
yacak; şehir veya kasabanın haricinde bir iki 
kilometre uzakta olacaktır. Bu şekilde olursa 
yerinde olur. Kendilerinden rica ediyorum, 
Sayın Vekil yarın Cumartesi veya obürgün Pa
zar şöyle bir otomobille o caddeden geçsinler ar
zettiğim manzarayı göreceklerdir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar ; İçişleri Bakanlığı bütçesinin görü
şülmesi münasebetiyle Sayın Bakan Şükrü Sök-
mensüer arkadaşımızdan iki kanun hükümleri 
hakkında ricada bulunacağım. 

Birisi; malûm olduğu üzere Anayasamız 
memleket idaresini «tevsii mezuniyet ve tefriki 
vezaif» esasına müstenit olarak kabul etmiştir. 
Bu hükme göredir ki iller kendi mahalli işlerini 
genel meclisleri vasıtası ile karar altına alır, 
bütçesini yapar gereken işleri için varidatını 
toplar ve ödeneklere göre masraflarını yapar. 
Genel meclislerin tanzim eyledikleri bu bütçeler 
1561 sayılı kanunla merkezde Bakanlıklar mü
messillerinden mürekkep mahsus bir komisyon 
tarafından tetkika tâbi tutulur. Bu komisyon 
kanunun verdiği salâhiyetle bütçeler üzerinde 
fiili tasarruf ifa etmektedir. Genel meclislerin 
umumi vazifeleri görev ve yetkileri muvacehe
sinde bu halin Anayasanın bu hükmü ile telif 
edilemiyeceği kanaatindeyim. Bütçelerin tan
ziminde teknik hataların mevcut olması düşü
nülse bile, bütçenin esasına müessir tasarruf
ların devam ettirilmesinin doğru olmadığını 
düşünüyorum. Sayın Bakandan bu kanunun 
maslahata uygun bir şekle ifrağ etmelerini is
tirham ediyorum. 

İkincisi; arkadaşlar valilerimizin bugünkü 
durumudur. Valinin, Devlet mümessili olarak 
şamil ve geniş vazifesi malûmdur. Valilerin 
bu mesuliyet ve görevleri karşısında üzerlerin
deki salâhiyetleri pek azdır. Bunu artırmak 
en başta gelen bir zaruret halini almıştır. Bu 
konu üzerinde Sayın Bakanın esaslı alâkasını 
isterken çok büyük bir zevk duymaktayım. 
Yalnız valilerin salâhiyetlerini artırmak husu
sunda ricada bulunurken 1851 sayılı kanundan 
da bahsetmek zaruretini hissediyorum. Arka
daşlar bu kanun valilerimizi istenildiği anda 
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hizmet müddetine bakılmadan derhal emekliye 
ayırmak yetkisini vermiştir. Gerçi valiliğin bir 
hususiyeti bu hususi hükümlerin ihdasını ica-
bettirebilir. Bunu tavzih etmek lâzımdır. An
cak buna lüzum ve zaruret hâsıl olduğu müd
detçe valiyi yalnız valilikten affetmekle çerçi-
velemek lâzımdır. Bu çerçevenin haricinde genç 
bir arkadaşı valilik görevinden yaptığı bir hata 
herhangi bir aksaklık dolayısiyle birden bire, 
bütün ömrü boyunca müessir olacak böyle cez
ri bir netice ile karşılaştırmak hak ve adalet 
hükümleri ile asla kabili telif olmaz kanaatin
deyim. Kaldı ki, bu hüküm valilerimizi çalış
mak kudretinden de zaman zaman alıkoymak
tadır. Valilerimizin enerjisini memleket idare
sinde başlı başına bir varlık telâkki etmek lâ
zımdır. 

Eski senelere ait şahsi bir hatıramı yüksek 
huzurunuzda arzetmek isterim. 

Tesadüfen bir gün bir vali arkadaşımın ya
nında outuruyordum. içişleri Bakanlığından 
gelen bir tezkere üzerine vali arkadaşım nüfus 
müdürünü çağırdı. Kazasında teftiş sırasında 
vazifesinde gördüğü bir eksiklikten dolayı bir 
sene, nüfus kâtibini terfi hakkından mahrum 
etmiş olmasına rağmen o kâtibin Bakanlığa vâ
ki müracaatı üzerine Bakanlıktan gelen bir hu
susi yazı üzerine terfiin yapılması emrini verdi. 
Ben bu vali arkadaşa kendi salâhiyetini niçin 
bu suretle takyit ettin dediğim zaman, ' ne ya
palım, siz merkezdesiniz, bilmiyor musun? Eğer 
yapmazsam beni tekaüde sevkederler, dedi. 

Arkadaşlar, valilerimizin hususiyetini ve 
bu memleket idaresindeki varlıklarını daima 
göfcönünde tutmak bu Büyük Meclisin en başta 
gelen bir lûtfu olacaktır, sanıyorum. Bu iki 
kanunun maslahata uygun bir şekilde değişti
rilmesini ve buna göre tedbirler alınmasını çok 
kudretli Sayın Bakan Şükrü Sökmensüer arka
daşımızdan bilhassa istirham ederim. (Alkışlar.) 

EMÎNtTtİN ÇELlKÖZ (Balıkesir) —Sayın 
arkadaşlar, mümkün olduğu kadar arkadaşları
mın temas ettikleri noktaları gedeceğim ve kısa 
kesmeğe çalışacağım. 

İçişlerimiz, bence, kendi içimizin işidir. Onun 
için bu kürsüye sürüklendim, geldim, işlerimi
zin, yani kendi işlerimizin temizliği. Onun için 
İçişleri Bakanlığının işleri daha çok kolaylaşa
caktır. Milletin anlayışlı olması, uyandırılmış 
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buhuimasî iter halde =#£%*&* bir id*i»iiiöM&&$ 
masma çok dana yardımı olar; Oitâm ötülfc 
içişlerimiz kendi işimiz olduğuna inanır V* 
hemen onun makanizmasınm işlemesinden »her*. 
şeyi beklerim. îşişierimiz mettfeketimizde 1«** 
tilerin ddğefîerfyle denk ySTür, • âü l e r tod^ö^ 
leriyle ̂ kıyınetlenir. Bunu -göfceir müfetşkesâö* 
rine canını da kurban eder. Öyleleri bulunduk^ 
lan yerlerde dâima;' çok iyilik doğururlar.-leli, 
enerjili olan ilbay o ilin yıldızı olur. Valf bo
tun vilâyetin iş kalkınma, d^gûlanmJfairTO 
halkm canlanması noktasından en kaynak bir 
varide demektir. Onun içm kazalarda * daima 
dolaşmaları gelip geçici bir şekilde değil faalaca 
kaimalari ve hattâ< üih feaz&armin, yitiH"'fleti* 
rinih sayışmagöı-e günlerinin elçülefimîş ohöftaöı 
ve tına göre bti icada* gün- kaltaaBi; benee çok 
daha mfiâdnldir/ Bunun içindîr ki, çöfcı»ö!him 
olan vilâyet merkezlerinde bir merkez ̂ Eafma-
kamhğı ihdasini ve hemen bu yü baş*fi€&4m 
kaymakamlıklara* küTtümasını dilerimi Bfcfeb*-
sirimiz epiyce geniş öce- gayısnîfc »aMktsr.- W& 
hassa burada bir merkez kaymakanriığı kUrul̂  
masını ve hemen sene başımda işe başlamasını 
dilerim. Çünkü orada1 bulunan vafâerin hatteâ 
arasında dolaşması halkın kalkmmâ duyguMınun 
artması bakımından mühim olacaktır. O halka 
yaklaşır, halk ona yaklaşır, hâlk-deröeritti sâyî 
ler, o dinler, kaynaşır gidenler*. 

Dairelerde çok yerlerde plâka yaüüöri bakı* 
mından ayrılıklar vardır. Bazı levhalarda bakar
sınız eski terkip, yani izafi terkipler veya siğat 
terkipler, bazı yerlerde tamamlamasız, hattâ 
bazı yerlerde Fars terkibiyle yazılmış yazılar 
vardır. Bir tek misal söyliyeyim: İzmir hususi 
muhasebe müdürünün kapısı üzerinde «Muhase-
bef Hususiye» <liye yazfliö^r. Bu kadarı da-fa»* 
ladır. 

Azîz arkadaşlarım, nüfus işi de mukîmdir. 
Nüfusa çok ziyade ehemmiyet verçaek lâzimdırV 
Nüfus-deyince, nüfusun artırtlmftsmı kastisi 
miyorum, o zaten yolunu almış gidiyor. Benim 
arzetmek istediğim nüfus kaydıdır. Muhtarla* 
rın elinde nüfus def terleri yoktur. BuiHürsât* 
lanmasi çok mühimdir. 

Sonra nüfus alma hususunda halk müşkü
lâta uğruyor. Hele çocuğun dört âdedüldeif' 
sonra beşincisinin nüfusunu almâ&için hayli zah* 
met çekiliyor. Çünkü muhtar tereddütıgöâtfcriyör. 
Cesaret edemezse, ümühaberlenni veriröe btteafc 
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müdürlüğüde müşkülâta uğruyor. Sonra Bucak 
Müdürlüğünde nüfus defterleri bulunmuyor. Du 
noktaya parmak koymalı çok dikkat etmelidir. 

Demin bir arkadaşımız, belediyelerin zaif ol
duğunu, kanuni müeyyidelerle kuvvetlendir
mek icabettiğini söyledi. Ben buna rağmen 
nüfus işlerini belediyelere mal etmenin çok da
ha faydalı olacağını zannediyorum ve onun 
kanunlaştırılması için uğraşıladursun. Nüfusu 
belediyelere maletmek çok daha mühim olacak
tır. Bu noktadan dikkat buyurularak bunun 
kanunlaştırma yoluna gidilmesini İçişleri Ba
kan! tondan dilememe müsaadenizi rica ederim. 

Gerçi her Bakanlık için bu arzedeceğim vâkı-
dir amma İçişleri Bakanlığına ait olan bir kaç 
tane memuru oraya buraya giderken gördü
ğüm için bu Bakanlığın bütçesinin müzakeresin
de bu noktaya da temas etmek istiyorum: 

Aziz arkdaşlar, memurlarımıza harcırah ve
riyoruz. Memurlarımıza verdiğimiz harcırah 
ailesiyle beraber onu gideceği yere götüremiyor. 
Bunun için memur, eşyasını satıyor. Götürüle-
mez ağır diye yükte hafif eşyayı alıyor diğer
lerini satıyor. Tabiî gittiği yerde o eşya kendi
sine yetişmiyor, öyle zannediyorum ki o arka
daş üç sene belini doğrultamıyor. Bunun için 
b arada eğer mümkün ise bu harcırah işinde 
her memura nakledildiği zaman iki buçuk ton 
eşya nakli müsaadesi verilmelidir. 

Eğer trenyolu üzerinde ise tren ile ikibu-
çuk ton eşyası permi ile nakletmesi yoluna gi
dilmeli, değil ise iki buçuk ton eşyanın nakil 
ücreti neden ibaret ise onun verilmesi ciheti dü
şünülmelidir. Bu memuru ikdar eder ve hiç dü
şündürmez, iyi olur itikadmdayım, 

.Hayvan hırsızlıkları; bu yönden İçişleri Ba
kanlığının çok çalıştığını zannediyorum ve bu
nun için bir kanun tasarısını hazırlamakta bu
lunduğuna inanıyorum. Bu yüzden bir hayli 
zamandanberi . bizim Balıkesir havalisinde, bil
hassa Balya cihetinde hayvanları azaltıyorlar. 
O, boz öküz nesli ölmektedir, çalım yüzünden. 
Halk bu yüzden bu nesli azaltmağa çalışıyor. 
Onun için biran evvel bu kanun tasarısını ge
tirilmesini ve hattâ hırsızlar için çok kuvvetli, 
hattâ öldürücü noktaların konmasını dilemek 

benim içime âdeta haz veriyor. Çiftçi mallarını ko
ruma cemiyetleri var, bu gayet mühim. Bun
lar kanunların kendilerine verdiği salâhiyete gö
re §sk şeyİer yapabiliyor. Fakat kendileri halk 
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arasından seçildikleri için huzur hakları gibi 
birşey kendilerine verilmeldiği için bunu oka-
dar benimsemiyorlar. Bir kâtip, yanında bir 
yamak kullanıyorlar, korucular kullanmıyor
lar. Bu iş pek esaslı ve iyi bir şekilde yürü
müyor. Tutulması lâzımgelen defterleri, hesap
ları çoktur. Vukuf ehli denilen şeyler için ver
mek istedikleri paralar azdır. Onun için bu ka
nunu yeniden ele alarak İçişleri Bakanlığının 
yapacağı tetkiki sonunda varılacak neticeye 
göre yeni değiştirmeler hazırlıyarak ve bu ara
da reislerin birer miktar para almasını ve aza
larına toplandıkları zaman huzur hakkı veril
mesini sağlamak çok iyi olur. Bunu bir fikir 
ve bir temenni olarak arzediyorum. Bugün 
memleket bu yüzden hakikaten çok eziyet çe
kiyor. Ben mümkünse bu kurumun başını da 
biraz Devletleştirmek lâzımdır diyorum. 

Raporda Bakanlığın teftiş işini çok kuvvet
lendireceğine işaret ediliyor, bu çok dikkate şa
yandır, ben bilhassa bu noktadan teşekkür 
ederim. 

Yalnız teftiş işini dün de arzettiğim gibi 
mutlak surette, doğrudan doğruya kendini 
bildirmeden; icabederse 15 gün muhakkak dı-
şarlarda bucaklarda, köylerde tetkikat yap
makla ve halk arasında tetkikatını genişlet
mekte, hem hava alır, hem de kafasında lâ
zım gelen şeyleri toplar; ondan sonra masaya 
gelir de orada araştırmadan sonra kararını ve
rirse çok faydalı işler görülebilir. Ben bunu 
temenni ederim. 

Efendim; yine raporun bir noktasında 25 
ilce teşekkül edecekmiş. Fakat bütçe müsaade-
sizliği yüzünden bir miktar konulmuş imiş. De
mek ki, bir iki ilce kurulacak, Ben bugün yine 
bir maruzatta bulunacağım. Biraz da haklıyım 
zannediyorum. Çok iyi olacaktır. 

Balıkesir ile Soma arasında bir Savaştepe 
vardır. Burada bir Köy Enstitüsü vardır, 
iyi çalışıyor, çok binalar da yapmıştır. Hattâ 
ben konuştuğum zaman bir kısım binaları yap
mak üzere idiler, icap ederse şu taraftaki bi
naları - ki bucağa çok yakın - kaymakamlık bi
nası yaparız dediler. Burada hattâ memur ve 
ailelerinin bile oturacağı vaziyette binalar çok
tur. Bizim sermayemize ilâve yaparlarsa yeni 
binalar yapabiliriz, dediler. Bunun için Savaş
tepe'nin herşeyden evvel ilce yapılmasını dile
rim. Amma bu böyle oklay kolay olmaz. Umu-
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mi Meclisten filân geçecek. O da gelir, yoldadır. 
Savaştepe Enstitüsü Müdürü trene biniyor 
Balıkesir'e gidiyor vaktinin bir çoğunu Mal 
Müdürünün yanında geçiriyor yani Enstitü Mü
dürü haftanın beş gününü Balıkesir'de geçir-
miye mecbur oluyor. Çünkü Malmüdüriyle ya
pacağı işler var. Halk da öyle. Onun için bu 
ilce yapılırsa bizim mektepçiliğimiz için esaslı 
bir noktamız bulunan köy enstitüsüne kazayı 
yaklaştırmış, Malmüdürlüğünü yaklaştırmış ve 
işini kolaylaştırmış oluruz. Bu suretle bir ayda 
yapacağımız işi iki günde bitirmiş olacağız. 
Bunu nazara almasını İçişleri Bakanımızdan di
lerim. 

İçişlerinin çok esaslı gittiğine kaniim. Bun
dan sonra da öyle olacağına güveniyorum. Şim
diden gelecekteki başarıları için İçişleri Ba
kanımızı tebrik ederim. 

BAŞKAN — Ali Riza Erem. 
ALİ RİZA EREM (Çoruh) — Arkadaşlar, 

İçişlerinin bütçesi konuşulduğu bir sırada iç 
politikamızın tümü üzerinde bir kaç söz söyle
mek için kürsiye gelmiş bulunuyorum. Bu söz
lerimi sayın Demokrat Partili arkadaşlarımızm-
da dinlemesini çok arzu ederim amma, maale
sef onlar (Seyahatte sesleri) cephanesi sırtında, 
silâhı omuzunda, süngüsü belinde nöbet bekli-
yen bir askerin nöbet yerinden kaçışı gibi mil
letin kendilerine verdiği vazifeyi terk etmişler
dir, 48 saatten beri meydanda yokturlar (Bravo 
sesleri). 

Evvela bu kürsüden memleketin ve milletin 
iç huzuru ve iç emniyeti bakımından Sıkıyöne
tim Komutanlığının almış olduğu tedbirlerden 
dolayı bu milletin selâmeti namına teşekkür et
meği bir vaz'le bilirim. Demokrak Parti adına 
konuşan Adnan Menderes arkadaşımız okuduğu 
nutukta BaşbaKf.uin bütçe müzakeresi başında 
söylediği sözlerin bazılarını ele alarak, bu sözle
rin iki hedefi olduğunu, bu hedeflerden birisi
nin de «iç politikaya tutunarak ve şiddetli bir 
lisan kullanarak bir nevi ürkütme tesiri icra et
mek» olduğunu işaret etti. Ve Başbakanın söz
lerinin içinden bir ana esas teşkil eden, (İç ha
yatta herhangi bir tesir ve telkinle, bilhassa 
günlük politika maksatlariyle yapılmış ve ya
yılmış olan telkinler neticesinde herhangi bir 
köşeden çıkması ihtimali olan bozgunculuk ha
reketini de kati surette önlemek) sözlerini ele 
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aldı. Bu sözlerle *ı< aba birden fazla partili 
siyasî hayata girmiş olmamızı ve bunun tabu 
tecellilerini mi ima etmek istiyor?» sualini soru
yor. Arkadaşlar, ben de soruyorum, Demokrat 
' V t i acaba Başbakanın bu kadar açık, bu ka
dar sarih ve samimî sözlerinden neden okadar 
içkilleniyor; kendisinden şüphesi mi var î Sonra 
yine Adnan Aretırieres Arkadaşımız Başbakanın 
bu sözlerini bütçe müzakeresine takaddüm eden 
dakikalarda söylemiş olmasını ve bunu bütçe 
müzakeresiyle hiç bir ilgisi bulunmaması mâna
sı ÜM»rinde a;; rica dikkati çekmek istediklerini 
de söyledile^. 

Arkadaşlar; hepinizin malumudur ki bütçe
ler devlet hayatında hükümet programlarının 
tatbikat plânları olduğuna göre bütçe müza
keresi sırasınla memleketin iç ve dış politikası-
dair görüşülmiyecek, bütçe müzakeresiyle hiç 
bir alâkası olmayacak ne gibi işler olabilir) 
Her şeyin görüşüleceği zaman, işte bu zamandır. 
Binaenaleyh D. P. nin görüş tarzı bence' asla 
doğru değildir. 

Sonra bu beyanatın «bir ürkütme tesiri ic
ra ediyor,» diye alınacak tarafı neresidir t.Bu 
ürkütülmek istenen bizmişiz diye işkilîen|ae-
nin mânası nedir ? Arkadaşlar, dikkatinize çarp
mıştır, Demokrat Parti adına bu kursu
dan okunan nutuk baştan başa kötümser, 
her şayi karanlık göstermek, her yapıla
nı kayıtsız şartsız kara ve kötü görmek ve 
göstermek zihniyetinin tam bir ifadesi değil 
midir? Ciddî bir muhalif parti, hele dahajiün 
bizden ayrılmış olan bu arkadaşlara, yaraşır 
bu nutuk mudur? Bana öyle geliyor ki bu 
nutuk Demokrat Parti liderinin ve arka
daşlarının iki aydır köy köy, kasaba kasaba, 
şehir şehir yaptıkları propaganda gezisi sıra
sında yaptıkları karamsar propagndalarm tam 
bir muhassalasıdır. Beni bu kanaata sevkeden se
bepleri, hiçbir edebiyat yapmadan, lüzumsuz 
kelime sarf etmeğe çalışarak, birkaç misalle yer
leriyle ve tarihleriyle arzedeeeğim. 

Bir muhalif parti lideri Silivri'de olduğu gi
bi parti arkadaşlarına «Arkadaşlar çok miH*-
taripsiniz ıztırabmızı gözyaşlarmızdah okuyo
rum, fakat ıstırabınızın dinmesi çok yakındır, 
diye söze başlarsa..*» Bir muhalif parti lideri, 
Karagümrtik semt ocağı kongresinde olduğu 
gibi «nerede kiminle konuştumsa hayat pahalı
lığından bahsetti» -Sanki biz hayat pahalılığı 
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yok diyormuşuz-gibi - lâfa başlarsa; sonrabir:mu
halif parti lideri, Sökede olduğu gibi «Derdi 
bu kadar bol memleketle ilk defa karşılaşıyo
ruz». diye söze ağaz ederse; bir muhalif parti 
lideri Değirmencik köyünde olduğu gibi «Bu
gün milletimizi iki düşman tehdit etmektedir, 
bin fakirlik, ikincisi sefalet, biz (yani Demok
rat, Parti) işte bu düşmanları memleketten 
koğmak için ortaya atıldık» derse... 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Komitacılık, komitacılık.... 

ALİ RIZA EREM (Devamla) — Bir muha
lif parti lideri İstanbul'da Kuledibi semt oca
ğında olduğu gibi, «biz son alman malî ve ikti
sadi tedbirlerin ne netice vereceğini biliyoruz 
amma buna karşı bir suali mukadder olabilir, 
madem ki gidişin nereye varacağını biliyorsu
nuz yolu göstersenize denebilir. Tekerlek kırıl
dıktan sonra yol göstermek para etmez ki... 

Araba bize ait değildir bu işi mesuller dü
şünsün» derse arkadaşlar bunlar her yapılanı, 
kayıtsız şartsız kara göstermek zihniyetinden 
başka niye hamlonulabilir? (Doğru sesleri) da
hası var müsaade buyurursanız beş dakikanızı 
daha alacağım. (Devam, devam sesleri). 

İzmir'de olduğu gibi ciddî bir muhalif par
ti lideri «Biz Halk Partisini şöyle telâkki edi
yoruz; bir kâse yoğurt düşününüz ki üstündeki 
kaymak tabakası tozludur, altında ise, bem
beyaz. saf, ve tertemiz bir yoğurt vardır. 
işte Halk Partisi budur. Üstündeki tabaka, bi
zimle uğraşıyor » derse, bu lâfta, Halk Partisi
ne mensup milletvekillerini tahkirden başka ne 
vardır: Bir siyasi Partinin üst tabakasında bir 
tez fesadı belirince, onun bünyeye sirayet etme
den yalnız kalması mümkün müdür? öyle oldu
ğunu bildiği içindir ki, Halk Partisi tozlanma
ya başlryan, siyasi kaynağın tozlu kısmını ça
bucak kaldırış ayıklamasını bilmiştir •> zuhur et
tikçe: ayıklanmasına devam edecektir. (Alkış
lar). 

dela! Bayarın'da tasdik etmek insafını gös
tereceğini zannederim ki, bir parti liderinin bu 
şekilde propaganda yapması,. partililerin, hare
ketlerinin karşılıklı saygıya dayanması lâzım-
geldiği hakkındaki prensiplerle kabili telif ol-
maz. 

Yine propaganda gezisi sırasında izmir'de 
söylediği sözler arasında bizi Mecliste» kaçtı 
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diyorlar. Arkadaşlar bunlar aynen gazetelere 
intikal etmiş ve tekzip edilmemiş sözlerdir. 
Tekzip edilinciye kadar doğru demektir. Doğru 
değilse bu, hususta tekzibini beklerdik. Ma
alesef demin de arzettiğim gibi kendileri burada 
yoklar. 

Yine, 19 . XI . 1946 da söyledikleri sözler 
arasında « Bizi Meclisten kaçtj diyorlar. Mec
liste murakabe işini bırakarak halk arasında 
dolaştığımızı iddia ediyorlar. Zaten onların çe
kindikleri iki şey vardır; matbuat hürriyeti, 
halkla olan temaslarımız. Maksatları 57 Millet
vekillinizi Meclisin dört duvarı arasında tutmak
tır. İstediklerini yerine getirmiyeceğiz. İcap 
ederse İzmir'de, yurdun diğer yerlerinde miting
ler tertip ederek söyliyeceklerimizi millî vicda
nın önünde söyliyeceğiz » buyurdular. 

Arkadaşlar; Milletvekillerini Meclisin dört 
duvarı arasında tutmak ne demektir? Millet 
Meclisi, kürsüsü, millî vicdanın önü değil de 
memleketin herhangi bir köşesinde, şurada, bura
da mitingler tertip etmek millî vicdanın önü mü
dür? Serbest Millet Meclisi kürsüsü dururken, 
halk ile temas iddiasiyle §u veya bu kasabada 
mitingler, nümayişler yapmak ve yaptırmak 
memleketin içtimai ve siyasi düzenini muhafaza 
etmek maksadından çok ötelere geçebileceğini De
mokrat Parti Lideri elbette bilir. Yine aynı ge
ziler sırasında «Dış politika meselelerini iç politi
kaya âlet etmek istediğimizden » şikâyet eden 
Demokrat Partinin Sayın Başkanı, hepinizin ha-
tırmdadır, Devlet Reisinin beyannamesine ver
diği cevabın bir noktasında şöyle denmektedir; 
« Dış politikada Hükümetin siyasetiyle beraber 
olduğunu » söyledikten sonra « dış siyasetimizde 
memleketin demokratik inkişafiyle mütenasip 
olarak, bugünkü dünya şartları içinde dahi, 
şimdikinden daha faal ve millî menfaate; ve haysi
yetimize daha uygun bir şekilde tanzim ve idare
si, lüzum ve imkânını belirtmek isteriz- » demek
tedir. Bu dıç politika meselelerini iç politika
ya âlet etmek istemek değü midir? Şimdikin
den daha uygun bir şekilde tanzimi, idaresi ne 
demektir. Bu, bence halka bir şüphe ve ipham 
vermektir. O halde dış politikayı iç poüüâkaya 
âlet eden bizzat Demokrat Partinin kendkidir. 

Sonra aynı propaganda gezisi sırasında, isti
zah meselesinden bahsederken, kendisine diyor-

I 1ar ki, Başbakan böyle böyle dedi; istizaha kal-
I betmenizi bekliyorum dedi. öevap olarak di-
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yorlar ki, « istizah takririmizi verdiğimizi farz-
zedin, netice ne olacak? Cumhuriyet Halk Par
tisi milletvekilleri samimî olarak oylarını kul
lanacaklar mıydı? Hayır. Şu halde istizah.tak
ririnden hiçbir netice beklenemezdi...» 

PAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Kendileri 
burada iken reylerini samimî olarak kullana
mazlar mıydı? 

ALÎ RIZA EREM (Devamla) — Tamamen 
sizinle beraberim. 

Bir istizah takriri verin. Bir millet
vekili yaptığı istizah sonunda mutla
ka Hükümeti devirecek bir netice mi bekler ve 
beklerse mutlaka beklediğinin olması mı lâzım
dır? Elbette hayır. Fakat Millet Meclisi kürsü
sünde takrir mevzuu olan meselenin doğru ve 
yanlış taraflarını geniş ve etraflı olarak Millet 
Meclisi önünde, yani millî vicdan önünde tartı
şılmış, aydınlatılmış ve aydınlanmış olur.. Neti
ceyi de ancak oyların çokluğu gösterir. Onların 
istedikleri demokrasi de bundan başka bir şey 
değildir. 

Dr. FAHRÎ ECEVİT (Kastamonu) — Böy
le olduğu sabit değil ki... 

ALÎ RIZA EREM (Devamla) — Onların is-. 
tedikleri ve bizim esasen yaptığımız şey. Onlar 
yeni yeni istemeğe başlamışlardır. 

Dikkat edilecek ve hattâ teessüf edilecek bir 
nokta var ki, ben bunu hürmetle mütehassis ol
duğum Sayın Celâl Bayar'ın ağzma hiç yakıştı
ramadım. Diyor k i : C. H. P. oylarını samimî 

olarak kullanabilecekler miydi? Ve cevap veriyor: 
hayır. Bu, topyekûn C. H. P. milletvekillerinin 
samimiyetsizliğine hükmetmek ve tahkir etmek 
değil midir? Peki kendileri hakkında bu kadar 
ağır hüküm verdikleri Halk Partisi mensupların
dan Demokrat Parti arkadaşların samimiliğine 
inanmalarını nasıl bekliyebilirler? Böyle olunca 
da bunun neticesi nerelere kadar gider? Çok ya-
zıkki daha fazla söylemiye dilim varmıyor. Her 
halde bunlar partiler arasında söylenecek söz
ler değildir. Programın başına böyle karşılıklı 
saygı kaydını koymak kâfi değildir. Onu fili-
yatta göstermek lâzımdır. Sonra gazetelere yap
tığı beyanatta şöyle bir şey daha var: «Biz diyor 
Hükümetten direktif alarak istizahta bulunacak 
durumda değiliz, istediğimiz zaman Hükümete 
sual açarız. Biz onların karşısında Ali Rana 
partisi değiliz.» Bu sözler nasıl olur da D. P. 
Liderinin ağzından sadır olabilir? 

. 1Ö46 Ö : İ 
Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 

— îş Bankası Saltanatından kalma zihniyet. 
ALÎ RIZA EREM (Devamla) — Arkadaş

lar, karşınızdaki parti Ali Rana Partisi değil de
niyor. Arkadaşlar Ali Rana Tarhan Partisi di
ye bir parti var mı idi? Onun başkanlık ettiği 
grup bu partinin bünyesinden ayrı bir şey mi 
idi? . 

En hafif mânasiyle bu şekilde konuşması da 
ayıptır diyerek sözünle nihayet veriyorum. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter, fasıllara geçilmesini arz ve 

teklif ederim: 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Sedad Bey, takrirden evvel söz 
istemiştiniz, söz veriyorum. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Sayın içişleri Ba
kanından bir ricam var. Biraz evvel bir arkada
şımın belirttiği gibi bucağın ilçeye tahvili köy 
kalkınması için başta gelen sebeplerden biridir, 
bu, muhakkaktır, içişleri Bakanımız da bunu 
nazarı dikkatten uzak tutmamaktadır. Amma bu 
yoldaki gidiş çok yavaş ve çok zayıftır. Muhte
rem arkadaşlarımın hepsi bilir ki bucağın ilçeye 
tahvilini icabettiren sebeplerin başında iktisadi 
vaziyet nüfus kesafeti; coğrafi durum gelir. 

Yine sayın arkadaşlarımın hepsinin sık sık 
içinden geçerek çok iyi bildikleri Kocaeli vilâ
yetinin bazı bucakları vardır ki, bunlar kaza 
olmağa müstehaktırlar. Bunlardan Hereke, Sa
panca, îhsaniye, Pamukova artık bucak halin
de kalamazlar. O itibarla Sayın İçişleri Baka
nından bu bapta icabeden tetkikleri yaptırma
sını ve kanuni muamelâta tevessül edilmesine 
fırsat ve vesile vermesini çok rica etmekteyim. 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-

ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlarım, 
içişleri bütçesi münasebetiyle birçok sayın 

Milletvekilleri arkadaşlarımın idarecilerimiz 
hakkındaki takdir edici sözleri, Büyük Mecli
sin tasvibi ile karşılandığını gösteren alâka kar
şısında şükran duygularımı arzederken idareci
lerimizin duygularına da tercüman olduğuma 
emin bulunuyorum, idare âmirlerimiz ve ar-
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kadaşları Büyük Meclisin bu kıymetli takdirine 
şimdiye ka<~-ar olduğu gibi, bundan sonra da 
lâyık olacak iman ve azimle millet ve vatan
sever ruh idinde çalışacaklaına yürek ferahlığı 
ile emin olrıanızı dilerim. 

Aziz arkadaşlarım; muhtelif arkadaşlarımın 
temas etmiş olduğu konuların her birine ayrı 
ayrı cevap vermektense toplu olarak iç
işleri Bakanlığını ilgilendiren mevzular 
üzerinde bugüne kadar olan durumu ve 
yapmakta olduğumuz çalışmaları aydınlatmak 
suretiyle cevap vermiş olmıya çalışacağım. 
Noksan bıraktığım cihetler olursa arkadaşları
mın işaretiyle onları da açıklamak mümkündür. 

Sayın arkadaşlarım; evvelce 15 valilik, 54 
mutasarrıflıktan, 302 ilce, 708 bucakla idare 
edilen memleketimiz Cumhuriyet devrinde Hü
kümeti halka yaklaştırmak ve halk işlerini da
ha çabuk görebilmek ve aynı zamanda idari 
taksimatı coğrafi ve iktisadi duruma göre uy
gulamak amaciyle mutasarrıflıklar lağvedilerek 
bugün 63 valilik, 419 ilce, 940 bucakla teşki
latlandırılmıştır. Bugün genel idare bu teşki
lât bünyesi içinde işlemektedir. 

4 umumi müfettiş, 62 vali, 30 vali muavi
ni, 30 idare kurulu üyesi, 419 kaymakam, 
940 bucak müdürü olmak üzere İçişleri Bakan
lığı, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlükle
ri hariç diğer hizmetlerde çalışan memurları
mızın adedi 4830 dur. 

İl idaresinin tekâmülü ve vatandaşları ya
kından ilgilendiren müşkülât, şikâyetler gibi 
hususatı takip etmek üzere bir İller İdaresi Ge
nel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
yer almıştır ve çok faydalı olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; iller idaresine temas et
tiğim sırada birçok arkadaşlarımızın üzerinde 
İsrarla durdukları valilerin yetkisi mevzuuna da 
temas etmekte fayda görmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım; valilerin ve kaymakam
ların omuzlarına yüklenen görevlerin çoklu
ğu ve tenevvüünün yetkileri ile mütenasip 
olmadığı sabit olmuştur. İdare âmirlerinin 
her ilde daha başarılı ve daha verimli hizmet
ler yapabilmesi için Anayasanın kabul ettiği 
yetki genişliği ve görev ayrılığı gözönünde tu
tularak Hükümet programında (İller genel 
ve özel idare kuruluş ve işleyişlerini yeni ka
nunlar ile tesbit etmek ve bilhassa valilerin 
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yetkilerini Anayasanın yetki genişliği ve görev 
ayrılığı ruhuna göre artırmak işi önemle ele 
alınacaktır.) İfadesi ile bu gayeye doğru çalı
şılacağı belirtilerek Yüksek Kamutayın tasvibi 
alınmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığınız Hü
kümet programı yüksek tasvibinize iktiran etti
ği andan itibaren valilerin yetkisi mevzuu üze
rinde büyük hassasiyetle ve büyük dikkatle 
çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar çok ileri
ye gitmiş, esas itibariyle daha evvelden başlan
mış olan ve birçok esasları tesbit edilmiş olan 
bu çalışmalar en mütekâmil safhasına varmış bu
lunmaktadır. Çok yakından İller İdaresi Ka
nununun Büyük Meclisin arzu ettiği valilerin 
yetgisini de ihtiva etmek üzere, Büyük Mec
lise getireceğimizi kuvvetle ümit ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım ilce 
ve bucak teşkilâtına temas buyurdular. Arka
daşlar, idare tarihimizde Devleti halka yak
laştırmak için zaman zaman geniş ölçüde 
hamleler yapılmıştır. Tam teşkilâtlı nahiye mev
zuu da bu hamlelerden birisidir. Fakat aziz ar
kadaşlar, tam teşkilâtlı nahiye deyince orada hal
kın hiç olmazsa birçok hizmetlerini görebilecek 
idare teşkilâtının ve hatta bir yargıcın da bu
lunması nazarı dikkate alınmak demektir bu 
mevzu üzerinde ileri adımlar atılmağa başlan
mış olmasına rağmen tatbikatta gördük ki, bu 
ölçüde tam teşkilâtlı nahiyelerin vücude geti
rilmesine imkân bulunamadı. Fakat bu, idarece 
yüzüstü de bırakılmadı. Muhtelif memleketle
rin halk hizmetlerini kolayca ve dosdoğru göre
bilmesi için yapmış oldukları tecrübeleri ele 
alarak, memleketimizin coğrafi ve iktisadi 
durumu da nazarı dikkate alınarak bu işin en 
iyi bir şekilde tahakkuk ettirilmesi yolundaki 
çalışmalar geniş ölçüde ileriye gitmiştir. Aziz 
arkadaşlarım, bu mevzudaki düşüncelerimiz şu
dur. Vatandaşların bir gün zarfında Devlet 
kapısında olan işlerini görebilmek için bu görme 
imkânını sağlıyacak vüsatte kaza teşkilâtı yap
maktır. Yine arkadaşlarım mahallî idare tipinde 
15 - 25 köylü bucak teşkilâtı vücude getirmek 
suretiyle halkın hem kendi kendini idare ka
biliyetini yükseltmek, hem de köylerimizin kal
kınmasını süratle sağlıyacak bir hedefe varmak, 
bizim bugün üzerinde durduğumuz esaslı çalış
ma mevzularının mühimlerindendir. Bununla 
beraber bir taraftan bu çalışmalar devam eder-
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ken, diğer taraftan da Büyük Meclisin dört 
senedenberi bütçemize koymak suretiyle bize 
vermiş olduğu kaza teşkili direktifini en iyile
rinden ve en lüzumlularından başlamak sure
tiyle yapmakta devam etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım; elde büyük çapta tahsisat 
olsa dahi kaza teşkili kolay bir mevzu, değildir. 
Çünkü bizim kaza teşkilinden maksat ve gaye
lerimizden biri doğrudan doğruya Develti ve 
Devlet müesseselerini halka yaklaştırmak olmak
la beraber, bu gayeye ulaşmak üzere bir ta
raftan da muhtelif teşkilâtın yer aldığı kaza 
müesseseleri içinde bütün hizmetleri koordine 
edecek olan başa da sahip olmasını sağlamaktır 

Saym arkadaşlarım; çıkarmakta olduğumuz 
kanunlarla senelerdenberi Siyasal Bilgiler Oku
lunda Kaymakam sınıfına geçecek olan arka
daşlarımızın adedi artmıştır ve günden güne de 
artmaktadır. Buna rağmen henüz mevcut kad
rodaki açıkları bile kapatacak durumda değiliz. 
Bununla bearber kna seneler içinde bütün bu 
açıkları kapattıktan sonra her sene elde edece
ğimiz tahsisat nispetinde yetkili; bilgili, ve azim
kar idare başlarını yerine koymak suretiyle 
kaza teşkili cihetine gidebileceğimizi arzede-

) rim. Bu sene konmuş olan tahsisatla imkân nis
petinde ve en mühimlerinden başlamak üzere 
kaza teşkiline devam edeceğimizi de arzedcrim. 

Sayın arkadaşlarını, idare teşkilâtımızın üze
rinde her gün artan bir hassasiyetle durduğu 
konulardan bir tanesi de vatandaşların şikâ
yetlerini zamanında ve kanun çerçevesi dâhi
linde ve en iyi bir şekilde neticeleııdiıilmektedir. 
Hükümet programımız yüksek tasvibinize ikti
ran ettiği günden itibaren içişleri Bakanlığın
da almış olduğumuz tertip bu mevzudaki ça
lışmalarımızı çok semereli bir duruma sokmuş
tur. Bu mevzuda teftiş heyetimizde kurmuş ol
duğumuz ayrı bir büro, vatandaşların şikâyet 
mevzun üzerinde kamın yönünden ciddî incele
meler yapmak suretiyle iyi neticelere varılması
nı ve hakların tezahür etmesini ve her hangibir 
hakkın ortadan kaybolmamasmı sağlamakta
dır. Bunun iyi bir tartip olduğu dört aylık 
tatbikatımızda meydana çıkmış bulunmakta
dır. 

Sayın arkadaşlarım, bir taraftan da vatan
daşların bütün bu şikâyet mevzuları üzerinde 
teftiş teşkilâtımız en iyi bir şekilde işlemiye baş
lamıştır. 
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Aziz arkadaşlarım, teftiş teşkilâtı küçük 

kadrolarla bu kadar geniş memlekette arzu edi
len istikâmette teftiş, tetkik ve tahkik mevzu
larını yapacak bir durumda değil iken, bunu 
takdir eden Büyük Meclis birkaç sene evvel İç
işleri Bakanlığı Teftiş kadrosunu kemiyet itiba
riyle takviye etmek suretiyle bize memleket öl
çüsünde daha müessir ve daha iyi teftişler yap
mak imkânını sağlamıştır. Elimizde mevcut 
olan teftiş kadrosu bilhassa köylere kadar olan 
teftişi faydalı bir şekle sokmağa kifayet etme
diği takdirde bu kadronun takviyesi için yük
sek huzurunuza gelmiye çalışacağımız gibi, Hü
kümet programında da ifade edildiği gibi ha
len iş başında bulunan idare âmirlerinin de tef
tiş yetkilerini en iyi bir şekilde, en müessir bir 
tertipte kullanmaları için tedbirler almış bu
lunmaktayız, hattâ bu mevzuu kolaylaştırmak 
ve ileri götürmek için bir kanun tasarısı ile 
Yüksek Meclise gelmiş bulunuyoruz. • 

Bir taraftan Bütçe Komisyonunun ve Yük
sek Meclisin yerinde ve isabetli olan kararı ile 
idare âmirlerini köylere ve kendi vazife böl
gelerine sık sık giderek halkla temaslarını, bil
hassa halk ihtiyaçları ile yakından temaslarım 
sağlıyacak olan yol masrafı her gün bir mik
tar artmakta ve bu suretle, kaymakamların ve 
valilerin teftiş sahalarını da her gün biraz da
ha genişletmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; bugünkü, hattâ bütün 
dünya için mevcut olan, buhranlı durum bir 
defa atlatıldıktan sonra kaymakamlarımıza ve 
valilerimize her nevi arazi üzerinde yürüyen ve 
her an herhangi bir vazife yerine süratle koşa
bilecek motorlu vasıtalar vermek suretiyle on
ları teftiş alanında ve vatandaşların ihtiyaç
ları ile yakından temasa gelmek imkânlarını da 
sağlamayı programımıza almış bulunuyoruz. 

Saym arkadaşlar, memurlarımızın hak ve 
hayatları üzerinde nâzım tesir yapabilecek ve 
onları koruyacak, aynı zamanda halkla memur 
arasında iş ve vazife yolunda verimliliği ve 
muvazeneyi sağlıyacak ve bilhassa âmirlerle 
memurlar arasındaki bağları takviye edecek 
olan ve Hükümet programında yüksek heyeti
nize arzedilen Memurlar Kanunu hazırlanmıştır. 
Bu kanun en son şeklini almış bulunmaktadır. 
Yakın zamanda Başbakanlığa sunulmak üzere
dir. Bakanlıklar arası bir heyet tarafından tet
kik edilerek, (çünkü bütün Bakanlıkları alâka-
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dar eder,) en son şeklini alarak Yüksek Mecli
se sunulması üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 

Arkadaşlarım; üzerinde dikkatle durduğu
muz bir konu da şudur; illerde muhtelif ida
re şubeleri arasında işbirliğini^ düzeni iyen ve 
umumi idarede nâzım rolünü ifa eden kayma
kam ve valiler gibi idare âmirlerinin gün geç
tikçe kazanmakta olduğu büyük önemi ve de
ğeri gözönünde tutarak idare başlarının üzer
lerine alacakları büyük sorumlulukla mütena
sip kıymet ve değerde olmaları için her mes
lekten ziyade feragat istiyen bu mesleki daha 
cazip bir hale getirmek maksadiyle alınması lâ-
zımgelen tedbirler üzerinde çalışmalarımızı de
vam etmektedir. Bu çalışmaların vereceği so
nuçlara göre gerektikçe tasarılar ile huzurunuza 
geleceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; îçişleri Bakanlığının 
vazifesi hududu içine giren işlerden mühim bir 
kısmı da nüfus işlerimizdir. 

Arkadaşlar, bugünkü nüfus teşkilâtımızın 
vatandaşların nüfus muamelâtını, medeni halle
rini tesbit eden muamelâtını takıp için üzerin
de çalıştığı kütükler çok yıpranmış bir durum
dadır. Bununla beraber nüfusumuz hergün 
biraz daha artmakta bulunduğundan nüfus mu
amelâtımız Büyük Meclisin arzu ettiği isti
kamette yürür bir durumda değildir. Fakat 
mevcut nüfus memurlarımızın bütün kuvvet ve 
kuvretleriyle çalışarak nüfus muamelâtını ye
tiştirmeğe uğraştıklarına işaret etmek te yerin
de olur. îşte arkadaşlar bu ihtiyaç için, bir ta
raftan da ileride düşündüğümüz nüfus sayımı
nı sağlıyacak bir tedbire varmak üzere yeni bir 
nüfus kanununun, ki bu kanun üzerinde idareci 
arkdaşlarımız ve içişleri teşkilâtımız ötedenberi 
durmaktadır, Büyük Meclise getirmiş bulun
maktayız, komisyonlardadır, yüksek takdirinize 
iktiran ettiği takdirde Meclisin arzu ettiği is
tikamette ve güzellikte ve iyilikte nüfus mua
melâtını tanzim etmek imkân dâhiline girecek
tir. Bu kanun tasvip edildiği takdirde esasen 
üzerinde yapmakta olduğumuz çalışmalarla za
ruri olan nüfus yazımına en kısa bir zamanda 
gitmek kararındayız. 

Aziz arkdaşlarım, içişleri Bakanlığınız va
zife hududu içinde halkımızı yakından ilgilen
diren ve halkımızı doğrudan doğruya temasa 
geçiren birde mahallî idarelerimiz vardır. Ma-
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hallî idarelerimizin bünyesi içinde köy idareleri, 
belediye idareleri ve hususi idareler mevcuttur. 
Bir fikir vermek üzere evvelâ koy idarelerin
den başlıyorum. 

Memleketimizde köy kanununun tatbik edil
diği 28579 koy olup mahalle ve parça olarak 
bağlı (26040) muhtarsız köy denebilecek iskân 
yerler dâhil olmak üzere 54619 iskân parçası 
üzerine Köy Kanunu tatbik edilmeyen, 5222 köy 
ve buna bağlı 1403 mahalle ve parça ki, top-
yekûn 6625 köy ve parça zammedildiği tak
dirde memleketimizde köy nevinden 61244 iskân 
yerinin bulunduğu anlaşılır. Bu parçaların üze
rinde 33801 muhtar, 6130 köy kâtibi, 25409 
imam, 985 sağlık koruyucusu, 73 diplomalı ebe, 
43494 korucu, 42804 sığırtmaç köylerin muh
telif işlerini görmekte Âe köy bütçelerinden 
bunlara bir yılda verdiğimiz para 12 779 245 
lirayı bulmaktadır. 

Cumhuriyet devrinde köylerimizin inkişafı 
hakkında bir fikir verebilmek için 1935 senesin
de 10 153 998 lira olan köy bütçeleri bugün 
100 736 918 liraya vardığını işaret etmek iste
rim. Bu 100 000 000 un (30) milyonu imece 
hizmetleri olup bunu paraya tahvil suretiyle 
bu miktara vâsıl olmuş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; İnkişafını çok arzu etti
ğimiz mamur, uyanık ve kuvvetli köylere vâ
sıl olmak için bütün Cumhuriyet devrinde Cum
huriyet Halk Partisi iktidarları bu işi kutsal 
bir dâva olarak ele almış ve çalışmış ve bütün 
varlığını bu işe hasretmiştir. (60) bin küsur 
parçaya ayrılmış olan bu köyleri, memleketin 
muhtelif ve zaruri ihtiyaçlarına bilhassa memle
ket savunmasına giden masrafları nazarı dik
kate alırsak kısa zamanlara sığacak bir kalkın
maya mazhar kılmanın güçlüğünü takdir eder
siniz. Bununla beraber bütün Cumhuriyet dev
rinde köylerimizde yapılmış olan imar eserleri 
az değildir. Küçümsenecek durumda değildir. 
Hakikaten övünülecek durumdadır. Köyün sıh
hati, köyün temizliği ve köyün kültür işleri 
alanında inkişafı için, elden gelen gayret ve 
himmetle çalışılmış ve hakikaten birçok köyleri
mizde birer âbide mahiyetinde okul ve eserler 
meydana çıkmış bulunmaktadır. Fakat biz yap
mış olduğumuz işlerle yetinecek insanlar değiliz. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının en kutsal 
vazifesi ve hedefi mütemadiyen iyiye, daha iyi
ye, daha mamura ve daha mükemmele giderek 
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muasır medeni köyler gibi köyleri yaratmak ve 
'kurmaktır. (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarımdan birisinin işaret ettiği 
gibi köylerimizin daha çabuk zamanda daha 
esaslı bir surette inkişafını sağlamak üzere 
Köy Kanunu üzerindeki incelemelerimize devam 
ediyoruz. Bununla beraber biraz evvel işaret et
tiğimiz gibi, köylerimizin arzu ettiğimiz istika
mette iyi çalışmalara, iyi kalkınmaya sevkedil-
meleri için mahallî idareler tipinde bir bucak 
teşkilâtı mevzuu üzerinde çalışmalarımız çok 
ilerlemiş ve kanun tasarısı da hazırlanmıştır. 
Son şeklini aldığı zaman bu da yüksek tasvibi
nize arzolunacaktır. 

Sayın arkadaşlar, Demokrat Parti Sözcüsü 
arkadaşımızın, bütçemizin ilk tartışma gününde 
ortaya attığı mevzulardan biri de şu idi; «Va
tandaşların hususi idare ve belediyelere, köy büt
çelerine ödemekte olduğu vergi ve resimlerle 
sair vergi ve resimlerin ve mükellefiyetlerin 
nelere baliğ olduğunun da bilinmesi keyfiyetidir» 
Köy mevzuuna temas etmiş iken bu hususta ar
kadaşlarıma bir fikir vermiş olayım. 

Sayın arkadaşlarım; köy bütçelerinin nakdi 
kısmına göre köylerde yaşıyan nüfusun her 
biri başına isabet eden vergi miktarı, salma 
miktarı yekûnu 312 kuruştur. Asker ailelerine 
yardım ki, bu fevkalâde durumun zail olmasiyle 
muhtemelen kalkmış olacaktır. Asker ailelerine 
yardım kısmı da nüfus başına 8 kuruştur. Şu-
halde köylerimizde nüfus basma isabet eden pa
ra olarak salma miktarı yekûnu 320 - kuruştur. 

Hernekadar imece kısmını da nazarı dikka
te almak icabederse de Bu nihayet nakdi kısma 
o-irmemekle beraber bu hususta da arkadaşlarıma 
bir fikir verebilirim. Köylerimizin imece müd
detleri her sene işe göre değişmekle beraber iş gü
nün para kıymeti de az çok mütehavvildir. 
Biz son seneye nazaran yapmış olduğumuz bir 
hesapta nüfus başına imecenin para olarak kıy
metlendirilmesi halinde 188 kuruş düşmektedir. 
Yani bedeni mükellefiyette nüfus başına 188 
kuruş kıymet alınmaktadır. 

REFÎK AHMET SEVENGlL (Tokad) — 
Senede mi efendim? 

IÇtŞLERÎ BAKANI ŞÜKRÜ SÜKMENSÜ-
ER (Devamla) — Evet. Senede. 

Şimdi arkadaşlarım, belediyelere geliyorum. 
Bütün memlekette 62 si il merkezinde, 407 il-

.1946 0 : 1 
çelerde, 107 si bucak merkezlerinde, 34 de 
köylerde olmak üzere 607 belediyemiz vardır. Bu 
belediyelerin topunda çalışan ücretli ve maaş 
alan memurların adedi 14 025 dir. 

1923 senesinde belediyelerimizin topunun 
bütçe yekûnu 4 095 188 lira idi. Belediyelerimi
zin bir taraftan adedleri artmakta olmakla be
raber bu miktar 1946 da 68 152 895 liralık bir 
yükselişe mazhar olmuştur. Yapılan tecrübeler
den ortalama tahsilat % 90 olduğuna göre yıl
da en az 60 000 000 lira belediye hizmetlerine 
harcanmış olmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; medeni ihtiyaçların sür
atle karşılanmasında meskûn yerlerdeki mahallî 
idare hizmetlerinin büyük çapta geliştirilmesi 
esas hedefimizdir. Eski devirlerden miras ola
rak belediyelerimize su, elektrik, kanalizasyon, 
mezbaha, çocuk bahçesi, dinlenme bahçeleri, 
sopr alanları gibi medenî tesisler hemen hemen 
hiç, intikal etmemiştir. Memlekette belediyelerin 
ve köylerin bu tesislere olan ihtiyacı açıktır. 
Çok para, çok emek ve bilgi istiyen bu istekleri 
malî takatımızla mütenasip şekilde mümkün ol
duğu kadar az zaman zarfında başarmak için 
Yüksek Meclisin tasvibi ile bir iller Bankası te
sis edilmiş ve takati dâhilinde bu işler için ça
lışmağa başlamıştır. Sayın arkadaşlarım, il
ler Bankasının belediyelerimize su, harita, plân, 
elektrik ve diğer kamu tesisleri için ikraz yoluy
la yapmış olduğu yardım bugün onbir milyon 
liraya varmış bulunmaktadır. Hükümet pro
gramında işaret edildiği gibi iller Bankası yal
nız kendi takatma istinat ederek değil, vatan
daşları da memleketin kalkınması hareketine 
iştirak etttimek için iller Bankasiyle, memleke
tin muhtelif bölgelere ayırarak bu bölgelerde 
kamu tesislerinin vücude getirilmesi için birlik
ler yaparak hususi sermayeleri de belediyelere 
yardımcı bir duruma sokmak kararındayız. 
Esas itibariyle Büyük Meclisin kabul buyurdu
ğu iller Bankası da buna müsait bir durumda
dır. Bu çalışmalarımızın semere vereceği ümi
dindeyiz. Ve eğer vatandaşların kendi bölgele
rindeki medeni tesislerin vücuda gelmesi için 
belediyelere yardım duyguları, ki buna çok 
ümit varız, ileri gider ve bir taraftan plasman 
arayan sermayeler mâkul ve meşru olan kârla
rını almak suretiyle iller bankası ile teşriki me
sai ederse su, elektrik, kanalizasyon ve sair 
kamu tesislerinin daha kısa bir zamanda vucu-
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da gelmesine imkân hâsıl olacaktır. Yalnız 
İller Bankasiyle bu memleketin belediye ihti
yaçlarım tatmin etmeğe imkân yoktur. Bir ta
raftan da medeni memleketlerde olduğu gibi be
lediye bütçelerinin kaynağı olan belediye gelir
lerini ihtiyaçları karşılıyacak hade çıkarma yo
lu üzerinde de hassasiyetle durmakta ve çalış
maktayız. Şimdilik elde mevcut olan tesisleri 
korumak ve iyi idare etmek için, Hükümet 
programında da işaret ettiğimiz gibi belediyeler 
Vergi ve Resimleri Kanununu da Büyük Mec
lise getirmiş bulunuyoruz. Fakat asıl vücuda 
getirilecek proje bu değildir Arkadaşlar, bunu 
daha dikkatli daha ehemmiyetli bir çalışma ile. 
vücuda getirmiş bulunacağız. Bir taraftan da 
beynelmilel alanda ilmî otoritesiyle tanınan bir 
mütehassısı bu maksatla memlekete getirmek için 
karar vermiş, bütçeye de gereken tahsisatını koy
muş bulunuyoruz. Arkadaşlar, belediye hizmet
lerinin en iyi bir şekilde görülebilmesi, ve ayrı
ca belediyelerin inkişafını sağlıyacak olan be
lediye vergi kaynaklarının memleketin iktisadi, 
malî takatiyle mütenasip bir şekilde tesbit edi
lebilmesi için bu mütehassıstan istifade edebile
ceğimiz gibi, bir Maliye Bakanlığında mevcut 
mütahassıslardan da istifadeye çalışıyoruz ve 
çalışacağız. Ümit ediyoruz ki, arkadaşlar, 
Maliye Bakanlığının memleketimizde çok iyi 
tesisleri olacak olan gelir kanunu tamamlandık
tan sonra buna muvazi olarak gerek mahallî 
idareler ve gerek belediyelerin gelirlerini aynı 
istikamete tevcih ederek Vatandaşın tahammül 
ve takati dâhilinde olacak bir şekilde belediye 
hizmetlerine iştirakini sağlıyacak olan bir ka
nunla huzurunuza gelmiş olacağız. 

Aziz arkadaşlar, burada belediyelerimizin va
tandaşlardan almakta oldukları gelirin nüfus 
başına nispeti hakkında bir fikir vereyim: Bi
zim belediyelerimizin vatandaşlarımızdan almak-
makta olduğu vergi ve resim, nüfus başına va
sati olarak bütün Türkiye de 918 kuruştur. Bu 
ortalama bir nispettir. Fakat bu nispeti her 
belediye için tatbik etmek imkânı yoktur. İs
tanbul, îzmir, Ankara gibi mühim belediye 
merkezlerinde bu nispet daha yüksek ve kü
çük belediyelerimizde daha düşüktür. Fakat 
bu hususta diğer memleketlerde medeni ihti
yaçların karşılanması maksadiyle vatandaşlara 
yüklenen belediye ve resim ve vergileri nispe-
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ti hakkında da bir fikir edinmek faydalı ola
caktır. 

1939 senesinde Almanyada nüfus başına 
verilen belediye vergisi vasati 120 raişmarktı. 
Yani bizim paramızla beher vatandaştan o za
man 60 lira belediye resim vergisi alınmakta idi. 
Kaldı ki bu memleketlerde belediye iradı ve 
kaynakları çok mühimdir. Bunlar arasında 
işletmelerden gelen irat, akardan gelen irat bi
rinci safta yer almaktadır. Arkadaşlar bizim 
belediyelerimiz Cumhuriyet devrinde bu istika
mette yol almıştır. 

Nevyork şehrinde nüfus başına 112 dolar ki 
o zamanki para kıymetine göre bizim para ile 
156 lira alınmaktadır. 

Arkadaşlar 1935 senesinde muhtelif vilâyet
lerde belediye vergi ve resmi olarak nüfus başı
na isabet eden miktar 1935 de 7 10 kuruş, bu
gün ise 9 18 kuruştur. Yani arkadaşlar, bir 
çok memleketlerde bu miktar bize nazaran en 
aşağı 5 mislidir. Memleketimizde alınan miktar 
ile yapmakta olduğumuz belediye hizmetleri 
muvazi gitmektedir. Filân memlekette şukadar, 
filanda bu kadar vergi almıyor deniyorsa o 
memlekette amme tesislerinin ve vatandaşların 
belediye ihtiyaçlarının karşılanmasında o ka
dar sürat ve o kadar emniyet var demektir. Bi
naenaleyh bizde âmme tesislerinin en kısa bir 
zamanda ve en iyi bir şekilde vücuda gelmesi 
için vatandaşlar yük olmıyacak ve fakat malî 
takatlerinin hududu dâhilinde kalacak yeni bir 
belediye vergisi sistemi üzerinde çalışmalarımı
za devam ediyoruz. Bu vergi sistemini olgun bir 
hale getirebilirsek yüksek tasvibinize arzede-
ceğiz. 

Aziz arkadaşlarım; özel idarelere geliyorum: 
Özel idarelerimizin işlerinde görev almış olan 
maaşlı, ücretliye müteferrik ücretli memurları
mızın adedi 37 500 dür. Bunların içinde 14 351 
i müteferrik ücretli, 957 si ücretli, 22 197 si de 
maaşlı dır ki bu maaşlılar içinde 15 bini öğret
mendir. 

özel idarelerimizin 1946 da topyekûn gelir 
tutarı 78 964 988 liradır. 

Aziz arkadaşlarım; özel idarelerimizin omuz
larına almış oldukları yük gelirleri ile asla mü
tenasip değildir. Bu yöndendir ki Umumi Mu
vazeneden her sene muayyen bir yardım mahal
li idarelerimize yapılmaktadır ki bu senenin büt
çesinde bu miktar 18 milyon lirayı bulmakta-
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dır. Fakat arkadaşlarım, mütemadiyen Umumi 
Muvazeneden yardım almak suretiyle mahallî 
hizmetlerde inkişaflara imkân olmadığı kana
ati bizde vardır. Bu kanaatladır ki Hükümet 
programında kabul buyurduğunuz veçhile, ma
hallî idareler üzerinde onların verimli çalışma
larını sağlıyaeak bir çalışmıya başlanmış bu
lunmaktayız. Bu çalışmada Sayın Maliye Ba
kam arkadaşımızla beraberiz. Bütün dâvamız 
şudur ki 80 milyona yakın bir bütçe içinde 
mahallî idarelerimizin bayındırlık alanına ko
yabileceği para nihayet 12 milyon liradır. Ça
lışmalarımızla bu miktarı birkaç misline artır
mak suretiyle mahallî idare sahasında bir geliş
meye doğru gitmek emelindeyiz. 1947 senesinde, 
bu çalışmalarımızı neticelendireceğimize kaani 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım; mahallî idareler mevzuuna bu 
kadareık temas ettikten sonra, bazı arkadaşla
rımızın temas ettiği bir konuyu açıklamak isti
yorum bu da belediyelerimizde ve özel idarele
rimizde vazife görmekte olan memurlarımızın, 
umumi muvazeneden maaş alan memurlarımıza 
yapılan zamdan istifade edip etmiyeceği mevzu
udur. 

Sayın arkadaşlarım; Hükümetiniz bu me
murlarının da aynı zamdan istifade etmelerini 
kabul etmiştir. Bunun içindir ki bu zammı sağ
lıyaeak ve biraz da belediye, mahallî idareler 
hizmetlerini daha güzel bir inkişaf gösterecek 
bazı gelir kanunları ile Meclise gelmiş bulunu
yoruz ve gelmekte de devam edeceğiz. Getirmiş 
olduğumuz kanunlar ötedenberi Yüksek Mec
liste mevzuubahis olan ve istenen kanunlardır. 

Saym arkadaşlarım, içişleri mevzuu dâhilin
de olduğu için müsaade buyurursanız, biraz da 
emniyet ve jandarma.... 

BAŞKAN — Bütçesi görüşülürken söyler-
• siniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Peki. 

Şimdi, arkadaşların sual'erini- eevaplıyaca-
ğım: 

Saym arkadaşlarım, bucak müdürlerinin va
zifelerini en iyi bir şekilde görebilmeleri ve tef
tişlerini daha sağlam ve devamlı yapabilmeleri 
için bucak aylık yolluklarına ait olan miktarı 
Hükümetiniz 20 lira artırmak suretiyle 35 lira
ya1 çıkaran bir proje ile Yüksek Meclise gelmiş 
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bulunmaktadır. Bu projenin de kabulü takdi
rinde nahiye müdürlerimizin teftiş vazifelerini 
görme yolunda daha esaslı bir gayret sarfe-
deceklerine emin bulunuyoruz. 

Bazı arkadaşlarım bucak müdürlerine temas 
buyurdular. Hakikaten bu arkadaşlar hiçbir 
meslek okulunda okumadan doğrudan doğruya 
vazife başına gelmektedirler. Şüphesiz ki bun
lar memlekete faydalı bir surette, omuzlarına 
almış oldukları vazifeyi görebilmeleri için ye
ter meslekî bilgiye sahip değildirler. Ancak bu 
bilgiyi zamanla tatbikat alanında kazanmak
tadırlar. 

Evvelce yine bir kanunla kabul buyurduğu
nuz şekilde, meslekî kurslar açmak suretiyle 
bunlrm ve diğer memurlarımızın meslekî bilgi 
noksanını tanımlamak azmindeyiz.. Bununla be
raber bu çok mudur? Birimizin vazifelerini 
ifada geniş gayretler sarf etmekte olduklarını 
da yüce takdirinize arzeylerim. 

Aziz arkadaşlarımdan biri Beyoğlu, İstan
bul ve Kadıköy cihetlerinde imar faaliyetlerinin 
ne sahada olduğunu sordular. 

Arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunda da bazı 
arkadaşlar İstanbul'un muhtelif köşelerine sar--
fedilmiş olan para arasında muvazene olup ol
madığı gibi bir sual tevcih etmişlerdir. Bu 
mevzu üzerinde yapmış olduğum tetkikatm 
hulâsası şudur: 1939 dan 1946 sonuna kadar 
İstanbul'da imar işleri için sarf edilen para 
22 275 016 liradır. 

Bunun 5 372 344 lirası Beyoğlu ve Beşik
taş cihetine, 12 875 639 lirası İstanbul cihetine, 
4 027 033 lirası da diğer yedi ilçeye sarfedil-
miştir. Şu halde İstanbul cihetinin güzelleşme
sini ve millî âbidelerimizin meydana çıkmasını 
sağlıyaeak olan imar hareketi ençok İstanbul 
cihetine teksif edilmiş bulunmaktadır. Eli
mizde, ne gibi işler yapılmış olduğu hakkında 
gayet geniş ölçüde tafsilât vardır. Bununla 
vaktinizi almak istemiyorum. 

Bir arkadaşımız Tunceli Komutanlığı ve il 
idaresi hakkında bilgi istediler. Aziz arkadaş
larım ; hep hatırlarsınız ki Tunceli idaresi o za
man memleketin bir emniyet mevzuu olarak ele 
alınmış ve fevkalâde yetkileri haiz bir kanun 
Yüksek Kamutayca kabul olunmuştur. Bugün 
memleketin bu köşesinde de emniyet ve huzur 
memleketin diğer köşelerinde olduğu gibi sağ
lam ve eyi bir safhaya girmiştir. Bunun için 
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Hükümetiniz artık fevkalâde kanunun devam 
etmemesi kararını vermiş ve Yüksek Meclise 
Tunceli'ni bir valilik halinde idare edecek bir 
proje ile gelmiş bulunmaktadır. Orada yalnız 
umumi müfettişliği bırakacağız ve 31 Aralık 
ta bu fevkalâde kanun kalkmak suretiyle orada 
normal idare teessüs etmiş olacaktır. (Teşek
kür ederiz sesleri). 

Sayın arkadaşlar, bir arkadaşımız köyle
rimizin kalkınması için Bucak Teşkilâtı mev
zuuna haklı olarak temas buyurdular. Hakika
ten memleketimizde 150 nüfustan aşağı pek çok 
köy mevcuttur. Buralarda da inkişafın sağlan
ması için de idare hayatımızda, idare teşkilâtı
mızda halka daha çok yakınlaşan bir sisteme 
doğru gitmekte zaruret vardır. Bugüne kadar 
yaptığımız tetkikte bu memlekette 15 - 25 köylü 
yeni bir bucak tertibine gitmek aşağı yukarı bu 
memlekette 1500 - 2000 yeni bucağa çıkmak de
mektir. Yani bugünkü 1940 - 1500 veya 2000 e 
çıkarmak demektir. Asıl bizim hedefimiz olan 
yetkili, teşkilâtında Devlet idaresinin her çeşit 
uzviyeti bulunan kaza teşkilâtı üzerinde nihayet 
bine kadar varmaktır. Bu hedefimize varmakta 
azimkarız, çalışmalarımız sonuç verdikçe bu buh
ranlı durum kalktıkça aşağı yukarı yeter tah
sisat aldığımız zaman - bu arada bir taraftan da 
yeter elemanlarımız da yetiştikçe - süratle bu 
istiakmete doğru gitmeğe çalışacağız. 

Bir arkadaşımız 262 bucak kâtibin (L) cet
veline alınmasını mevzuubahsetiler. Aziz arka
daşlarım bu memlekette 940 bucak mevcuttur. 
Ve bucak kâtibi ihtiyacı; bucak müdürlerinin 
vazifelerini, bütün köyleri teftiş ve gezmek su
retiyle daha iyi görmesi için vazifeden ayrılır
ken bunları vekâletinde bırakmak için lüzumlu 
görülmekte. Doğrudur. Fakat bu ihtiyaç yalnız 
262 bucak için değildir. 942 bucak için de bu 
ihtiyaç mevcuttur. Arkadaşımızın bu çok sami
mi dileğini takdir ederim. Fakat bütün bucak
lar madamki, nahiye kâtipleri ile teçhiz edilemi
yor ve nihayet merkez bucaklarında köy kâtip
leri mevcut olduğuna göre, bunlardan istifade 
etmek suretiyle bucak müdürlerinin eskisi gibi 
teftiş ve tetkik yolunda hattâ daha geniş mik
yasta vazife görmelerini sağlıyacak imkân mev
cuttur. Lütfen bunu, bu şekilde kabul etsin
ler, bu, bizim için bir tasarruf konusudur. 
İleride teşkilâtımız genişletildiği takdirde oza-
man ayrıca bu mevzu üzerinde çalışmalar yaparız. 
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Saynı arkadaşlarımdan birisi haklı olarak bir 

noktaya temas ettiler. Bu da Polis Vazife ve 
Salâhiyetleri Kanununun 18 nci - maddesi yapıcı 
bir salâhiyet olmadığı da aziz arkadaşlar, haki
katen bu made yapıcı değildir amma koruyucu 
bir maddedir. Bugün valilerimizin elinde bu
lunması lâzımgelen demokrasinin hüküm sür
düğü diğer memleketlerde de idare âmirlerine 
az çok aynı çapta yetkiler verilmiştir. Bilhassa 
memleketin kamu nizamını korumak için zaruri 
bir yetkidir. Şüphesiz ki, bu aziz arkadaşım bu 
ifadesiyle bu yetkinin kaldırılmasını değil hatta 
takviyesini arzu ederler. Kendilerinin esas ar
zuları vali yetkilerini yapıcı alanda da artır
maktır. Kendileriyle beraberiz. 

Şimdi arkadaşlar; mühim bir konuya temas 
edeceğim; Emniyet bütçesi ile Jandarma bütçesi 
ayrı ayrıdır. Bir arkadaşım zabıtanın tevhidin
den bahsetmişlerdir, her iki bütçeyi de alâkadar 
ettiği için eğer Sayın Başkanım müsaade eder
lerse şimdi arzederim. 

BAŞKAN — Bütçeleri geldiği zaman lütfen 
söylersiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Aziz arkadaşlarım; Hüseyin 
Ulusoy arakadaşım küçük belediyelerin kaldırıl
masını arzu ettiler. Biz bir etüt yapıyoruz, 
bu etüdümüz henüz devam etmektedir. Memle
ketimizde üç tip belediye vardır: Köy tipi bele
diye, kasaba tipi belediye bir de şehir tipi be- J 
lediye vardır. Sureti umumiyede şunu arzetmek 
isterim ki, 10 000 liradan daha az gelirli bele
diyeler belediyelerimizden beklediğimiz hizmeti 
görecek durumda değillerdir. Bu mevzu üzerin
deki çalışmalarımız ilerilemektedir. Esas itiba
riyle İçişleri Bakanlığı bu mevzu üzerinde öte-
denberi hassasiyetle durmuş ve tetkiklerini çok 
ileriye götürmüştür. 

Aziz arkadaşlarım, bu küçük belediyelerin köy 
tipi bir belediye şekline gelmesi üzerinde de bazı 
faydalı neticeler almakta olduğumuzu arzetmek 
isterim. Bu mevzudaki çalışmalarımız devam 
ediyor. Neticelendirildiği zaman bir kanunla 
yüksek huzurunuza gelmiş bulunacağız. 

Köylerimizin mer 'a meselesine gelince: Kom
binalar tarafından sürülerek çiftlik haline geti
rilmiş meraların gerekli olan köylere iadesi için 
Tarım Bakanı arkadaşımla görüşerek mutabık 
kaldık. Nitekim Kadınhanı sahasında bir kısım 
arazinin mühim bir parçası tekrar mera haline 
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getirildiği gibi halen bir kaç yerde de bu konu 
üzerinde tetkiklere devam etmekteyiz. 

Vatandaşların, bilhassa hayvan sahipleri
nin mera ihtiyaçlarını karşılamak için Tarım 
Bakanı arkadaşımızla birlikte, arkadaşımızın 
arzu ettiği istikâmette dikkatle ve hassasiyetle 
çalışmaktayız. 

Sayın Içöz arkadaşım, Siyasal Bilgiler Oku
lundan çıkan genç idareci arkadaşlarımızın iki 
sene müddetle kaymakamlar yanında çalışmak 
suretiyle yetişmelerini ve daha olgun bir idare
ci haline gelmelerini arzu ettiler. 

Arkadaşlar; bu genç idarecilerimizin daha 
faydalı ve verimli bir halde yetişmeleri için 
İçişleri Bakanlığınız bunlar üzerinde çok dik
katle ve hassasiyetle durmaktadır. Bunları 
ileride omuzlarına alacakları sorumluluğu taşı
yabilecek bir keyfiyete ulaştırmak ve bunları 
staj hayatında idareyi ilgilendiren mevzularla 
yakından temasa geçirmek memleket hesabına 
büyük faydalar sağlar. Siyasal Bilgiler Oku
lundan çıkan genç arkadaşlarımız evvelâ altı 
ay müddetle merkezlerde çalışmakta ve idare
nin muhtelif şuabatınm iş konuları ile kendileri 
temasa geçirilmektedir. Ondan sonra da iki 
şene müddetle nahiye müdürlüğü, kaymakam 
vekiliği, maiyet memurluğu, nüfus ve emni
yet işleri gibi İçişlerini yakından alâkadar eden 
muhtelif dairelerde ayrıca staj görmekte ve 
not almaktadırlar. Ancak aldıkları bu not ile
dir ki Siyasal Bilgiler Okulunda açılmış bulu
nan ve çok faydalı neticeler veren kaymakam 
kursuna gelmekte ve oradan daha olgun ola
rak kaymakamlık vazifelerine gitmektedirler. 

Mamafih îçöz arkadaşımızın bize yaptıkları 
bu tavsiyeyi takdirle karşılarım, bu arkadaşla
rın daha iyi bir şekilde yetişmeleri için bu mev
zu üzerinde tekrar ve tekrar dikkatle duraca
ğımı vadederim, 

Vasfi Gerger arkadaşımız mahallî idareler 
bütçesi mevzuuna temas ederlerken bu bütçe
leri tetkik eden Bakanlararası komisyondan 
bahsettiler. Zannediyorum ki, .mahallî idare
lerce görev ayrılığı, aşağı yukarı muhtariyet 
mevzuu üzerinde durmak istediler. Bu Komis
yonun bugünkü vazifesi belediyelerden başka 
vilâyetlerin, tatbikma mecbur oldukları ve 
dikkatle takip ettiğimiz ve Büyük Meclisin de 
her zaman alâkadar olduğu beş senelik iş prog
ramları vardır. Bunların denetleme işlerinin 
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görülmesi, İçişleri Bakanlığınıza düşen bir va
zifedir. Acaba bu işleri için yeter tahsisat büt
çeye konmuş mudur, konmamış mıdır? r u 
Komisyon marifetiyle kontrol edilir. 

Büyük Millet Meclisi muhtelif yıllar bütçe
lerinin konuşmalarında bilhassa Sayın Millet
vekilleri arkadaşlarımız böyle bir' beş senelik 
programın yapılması, her yeni gelen idarecinin 
bu programı değiştirmemesi üzerinde çok defa 
nazarı dikkatinizi çekmişlerdi. İşte Yüksek 
Meclisin bu direktifini yerine getirmek ve büt
çeler üzerinde değiştirici bir tesiri olmamakla 
beraber illerin kabul ettikleri beş senelik pro
gramların tahakkukunu sağlamak için bu ko
misyon çalıştırılmaktadır. 

Ayrıca Vasfi Gerger arkadaşım, 1851 sayılı 
kanun mucibince valilerin lüzumu halinde 
emekliye ayrılması konusuna da temas buyur-
dula, Sayın arkadaşlarım; valilik çok mühim 
bir sorumluluk mevkiidir. Bunun önemi gün 
geçtikçe sorumluluğu nispetinde artmaktadır. 
Herhangi bir ilde, bir yerde, bir köşede bir çat
lak olursa hepimizin ilk aklına gelen validir. 
İlk önce sorumlu tuttuğumuz şahsiyet te validir. 
Binaenaleyh, Hükümetiniz mecbur olmadıkça ve 
memleketin yüksek menfaatini icabettirmedikçe 
bir mmtâkada İl idaresi sakat gitmedikçe bu 
yetkiyi kullanmamaktadır. Amma İl idâresinin 
emniyeti ve Büyük Meelis,in arzu ettiği istika
mette verimli bir surette işlemesi lüzum göster
diği takdirde, müsaade buyurunuz, bu yetki 
mahfuz bulunsun. 

Eminittin Çeliköz ve diğer arkadaşlarımız, 
vali ve kaymakamların kendi bölgelerinde çok 
dolaşmalarını arzu ettiler. Bizim de en büyük 
arzumuz budur, vali ve kaymakam arkadaş
ların mütemadiyen halkla temas ederek daha 
verimli çalışmalarını sağlamaktır. Geziyorlar 
ve biz de takip ediyoruz. 

Merkez kaymakamlığı mevzuunda arkadaş
larla mutabıkız. Bu mevzu üzerinde ötedenbe-
ri İçişleri Bakanlığınız daima çalışmıştır ve 
bazı kararlara varmıştır. Lütfen kabul buyu
rursunuz ki, bu nihayet bir eleman meselesidir 
ve arkasından da bir ödenek meselesidir. Bu 
ikisi aynı zamanda birleşmediği takdirde böyle 
bir teşkilâta koîayca gidüemiyeceğini takdir bu
yurursunuz. Fakat bu direktifinizi önemle göz-
önünde tutarak o mümkün olduğu zaman ta-
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îıakkuk ettirmek bizim için borçtur, bir vazi
fedir. 

Sayın Emin (Balıkesir) arkadaşım ... 
EMÎNÎTTIN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Be

nim ismim Eminittin'dir. Af buyurun, bu şekil
de tashihini rica ederim. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Sayın Eminittin arkadaşım 
levhalardaki ayniyetsizlikten bahsettiler. Hep
sinin aynı tipte yapılmasına çalışacağız. (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

Sayın arkadaşlarım, son sözlerim, köylü, 
kentli, şehirli bütün vatandaşların köy, belediye, 
hususi idare, nüfus, umumi idare, zabıta hiz
metleri yönlerinden ilgili olduğu içişlerimize 
ait bütçe üzerinde gösterilen sıcak, anlayışlı ve 
uyandırıcı alâkadan dolayı derin şükranlarımı 
sunarım. Millet hizmetinde bu işleri başarma 
hususunda Büyük Meclisin temel dayanağımız 
olan güveni, aydınlatıcı, uyandırıcı tenkitleri, 
direktifleri ve teşvik edici yardımları başarılı 
çalışmalarımızda şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da tesirli olmakta devam edecek
tir. Bu uyandırıcı ve gayretlerimizi artırıcı 
yardım ve tenkitlerinizden mahrum kaldığımız 
gün çalışma alanında hayatiyetimizi derhal 
kaybeder ve bize emanet ettiğiniz sorumluluğu 
taşıma imkânı kalmaz. Bugün bütçemiz üzerin
de konuşan Sayın arkadaşlarmı tarafından ileri 
sürülen görüşler, dilekler bundan sonraki ham
lelerimiz için de ancak en kudretli ilham kaynağı 
vo yapıcı, oldurucu direktifler olacaktır. 

Bu direktifleri, kanunlarımızın ve imkânla
rımızın çerçevesi içinde tahakkuk ettirmek te 
şerefli bir ödevimiz olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; bütçe tartışmalarının 
ilk gününde Demokrat Parti adına konuşan, 
milletvekili arkadaşımız, «memleket emniyeti 
üzerinde gösterilecek dikkatsizliği en evvel De
mokrat Partinin şiddetle tenkit edeceğini» ifade 
buyurdular. Bu beyanlarından ve açıklamala
rından dolayı kendilerine yürekten teşekkür 
ederim. 

Bu aziz vatanın huzur ve sükûnu ve Büyük 
Milletimizin emniyet yolunda dikkat ve hassas
lığımızı bir kat daha artıran bu sözleri idareci
lerimiz ve zabıtamız için teşvik edici mâna ve 
mahiyette görmekteyim. 

Her nereden gelirse gelsin, bozucu, tahrik-
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çi, sarsıcı ve yıkıcı teşebbüsler ve kışkırtmalar 
karşısında, Demokrasinin temeli olan âmme ni
zamının korunması, millet hayatının huzur ve 
sükûn içinde gelişmesi yolunda dikkatsinzliği-
miz ve kusurlarımız olursa, ifade buyurduk
ları gibi, bizi bu kürsüden ve millet huzurunda 
en şiddetli bir surette tenkit etmelerini mem
nunlukla karşılıyacağımızı yüksek huzurunuzda 
on samimi duygularımla temin ederim. 

Bu yolda kanunlarımızın verdiği yetkilere 
ve eğer bu yetkiler yeter değilse, Büyük Meclis
ten kanun yetkisi istiyerek en ağır durumlar 
karşısında bile kalsak hiç tereddüt etmeden ve 
göz kırpmadan ve kanun yolu ile gereken ted
birleri alacağımıza ve bütün dikkatmizi yurdun 
emniyeti üzerine teksif ederek bu alanda bu
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tetik
likte, uyanıklıkta ve vazife görmekte kusur yap
mamağa çalışacağımıza (Peker) Kabinesinin 
içişlerinden ve iç emniyetinden sorumlu bir ar
kadaşınız olarak söz verir ve Demokrat arkada
şımızın bu esas üzerindeki beyanlarını bu yüce 
millet kürsüsünden Türk Milletine Demokrat 
Parti tarafından verilmiş kendi sözüm gibi sağ
lam bir söz ve taahhüt olarak kabul ettiğimi 
kaydetmekle sevinç duyarım. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Kemalettin Kamu. 
KEMALETTÎN KAMU (Rize) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö

lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

B. 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 13 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 

318 

810 

320 

205 

686 

49 000 

67 000 

092 000 
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618 526 

67 000 

30 

27 

417 

11 

000 

100 

500 

000 

B. Lira 
303 Merkez büro giderleri 104 920 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
304 iller büro giderleri 383 100 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
305 Basılı kâğıt ve defterler 70 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
306 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir. 

307 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 Genel Müfettişlikler yönetim 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

310 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

311 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31.2 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 42 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

313 2850 sayılı kanun gereğince köy 
ve mahallelerde yapılacak as
kerlik yoklamasında bulunan 
nüfus memurları yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

314 Nüfus işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

315 özel idareler bütçelerini ince-
liyen temsilciler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

316 Devir yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

316A Seçim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

317 Kaymakamlık ve bucak mü
dürlüğü kursları ve içişleri 
meslek kursu 101 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

318 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 707 844 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

319 Tercüme ve yazı ücretleri, ki
tap ve dergi karşılığı, yönetim 
dergisi giderleri, kanun, tüzük 

40 

55 

1 

401 

000 

000 

680 

200 

300 000 

B. 

320 

ve yönetmeliklerin tertip ve te
lif giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kongre, staj ve öğretim gider
leri 

Lira 

32 500 

16 931 

GALİP PEKEL (Tokad) — Efendim 320 
nci bölümle 321 nci bölüm arasında Hükümet 
tasarısında 96 000 liralık bir tahsisat vardır ; 
Siyasal Bilgiler Okulu tahsisatı diye. 2777 nu
maralı Siyasal Bilgiler Okulu kanunu ve onu 
tadil eri en 4916 numaralı kanun mueibince 
Siyasal Bilgiler Okuluna 420 talebe alınır ve 
mektebin tahsisatı Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesine konur, bir kışımı da Maliye Bakanlığı 
bütçesine konur. Ona göre idare edilir. Talebe
nin ne suretle taksim edileceğine dair 4 916 nu
maralı kanunda hükümler vardır. % 45 sini 
Maliye alır, % 45 sini İçişleri Bakanlığı alır, 
% 10 nu da Dışişleri alır. Bu kanun dışında 
İçişleri Bakanlığına yüz talebe okutmak salâhi
yetini veren 4089 numaralı bir kanun vardır. 
Bu kanun icabı İçişleri Bakanlığı Siyasal Bil
giler Okuluna yüz talebe verebilir. Eğer oku
lun binaları talebeyi içerde yatılı olarak okut
mağa müsait ise oraya verir. Bu tahsisattan ona 
lâzım olan miktarını Millî Eğitim Bakanlığı
nın gerekli fasıllarına naklettirir. Eğer bina 
müsait değilse bunları gündüzlü olarak ta mek
tebe gönderir. 

Şimdiye kadar bu tahsisat ayrı olarak kon
du. Bu yıl da Hükümetten gelen tasarıda ayrı 
olarak konmuştur. Fakat bu sene bakıyorum, 
Bütçe Komisyonu gerek bu tahsisatı, gerek Ma
liyeden gelen 270 bin liralık tahsisatı ve Mil
lî Eğitim Bakanlığı tahsisatını, her üçünü bir
leştirmiş, 540 sayılı bölüme koymuştur. 4089 
numaralı kanun ise bunun İçişleri Bakanlığı 
bütçesine konmasını İçişleri Bakanlığı yatılı 
olarak mektebe öğrenci verdiğinde bunların mas
rafları Millî Eğitim bakanlığı bütçesine nakil 
edileceğini gösteriyor. Mektepte yer bulunma-
yıpta gündüzlü öğrenci okutursa bunlara da 
kendisi masraf parası verir. 

Şimdi hepsi böyle Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesine nakil edilince bu kanunu olduğu gibi 
tatbik etmeye imkân kalmayacaktır. Acaba ne
den dolayı nakil edilmiştir?. Burada kalması 
bence daha doğrudur. Bütçe Komsiyonu söz-
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cüsünden rica ediyorum; mahzur görmezlerse 
Hükümet tasarısında olduğu gibi kalsın. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, bir Bakanlık ta
rafından yapılacak hizmet diğer Bakanlık he
sabına da olsa hizmeti yapacak olan Bakanlık 
bütçesine ödeneğin konması Bütçe Komisyonun
ca bütçe tekniğine daha uygun telâkki edilmek
tedir. Bu sebepledir ki bu ödenek ile Maliye 
Bakanlığı b'itçesinde Siyasal Bilgiler Okuluna 
ait ödenek Millî Eğitim Bakanlığında yine Si
yasal Bilgiler Okulu için mevcut ödenek ilâve 
edilmiş ve üçü birleştirilmiştir. Şurasını da 
belirtmek isterim ki, bu ödeneklerin Millî Eği
tim bütçesine nakli Siyasal Bilgiler Okulunda 
okutulacak öğrencilerin, muhtelif Bakanlıkla
ra hizmet etmeleri hakkındaki kanun hükmünü 
ihlâl etmiyeceği gibi öğrencilerin o Bakanlıklar 
hesabına giriştikleri taahhütleri de ihlâl etmez. 
Nitekim Mîllî Eğitim Bakanlığı bütçesinde bir 
başka bölümlerde yabancı memleketlere muhte
lif Bakanlıklar hesabına y o v tepilecek öğrenci
lerin, ödeneni de Millî L£ıtim Bakanlığı büt-
çesindedir.. Bunların orada olması meselâ İç 
Bakanlığı hesabına veya Bayındırlık Bakanlığı 
veya başka bir Bakanlık hesabına yabancı bir 

BAŞKAN — İkinci oturum açılmıştır. 

B — Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi. 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesine başlıyoruz. İzahat arzu buyuruyor mu
şunu? (Hayır, istemez sesleri). 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlar, Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle Hükü
met programında yüksek tasvibinize iktiran 
eden Cumhuriyet zabıtasının tevhidi mevzuu 
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memlekete gidecek öğrencinin o Bakanlığa kar
şı olan taahhüdüne halel vermez. Bu şekli büt
çe tekniğine daha uygun bulduğumuz için Mil
lî Eğitim BakarJığı bütçesine naklettik. N.a-
nun hükümleri yerindedir, haleldar olacak de
ğildir, İçişleri Bakanlığına ayrılacak öğrenci 
yine ayrılacaktır. Bunu burada açıklamayı 
doğru ve faydalı buluruz. 

BAŞKAN — 320 nci bölüm kabul edilmiştir. 
Diğer bölümlere devam ediyoruz. 

B. Lira 
321 Brüksel'de Milletlerarası İdari 

İlimler Enstitüsüne katılma payı 1 00O 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

322 Yabancı uzmanlar 20 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

323 Geçen yıl borçları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

324 Eski yıllar borçları 61 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

325 1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,28 

üzerinde bir açıklama yapmağı faydalı buldum. 
Hükümet programında bu mevzu üzerindeki ça
lışmalara 1947 senesinde başlanacağı tesbit edil
miştir. Bununla beraber Büyük Millet Mecli
sinin ötedenberi üzerinde hassasiyetle durmuş 
olduğu bu konunun biran evvel tatbikat ala
nına intikali için programın tasvibinize ikti
ran ettiği günden itibaren esaslı çalışmalara 
başlamış bulunduk. Bu çalışmalarımız için muh
telif memleketler zabıta teşkilâtı ve ayrıca Jan
darma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan zabıta 

Î K Î N C t O T U R U M 
Açılma saati : 18,43 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Muhsin Adil Binal (Konya). 
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tevhidi projeleri üzerinde dikkatle durmakta
yız. Bu projeleri kısa zamanda memleketimi
zin coğrafî durumu ve genişliği ile mütena
sip bir şekilde kabili tatbik bir hale getir
mek suretiyle bir kanun tasarısı halinde Yük
sek Meclise sunmak emelindeyiz. Bununla bera
ber arkadaşlar, şu noktaya da işaret etmek is
terim ki, biz bu mevzu üzerinde de tatbike 
geçmiş bulunuyoruz. Tatbikatımızdan biri de 
şudur; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü bünyesi içinde memle
ketin asayişi ile meşgul olan ayrı ayrı iki bü
ro mevcuttur. Biz bu iki şubeyi bir tek şube 
haline getirmek suretiyle şimdiden bu mühim 
konu üzerinde bir birleşme yapmış bulunuyoruz. 
Ayrıca valiler ve kaymakamlarla Jandarma ve 
Emniyet mensupları arasındaki münasebatm, 
vali ve kaymakamların yetkisi noktasından icabe-
den genişliği vermek üzere Jandarma Kanununa 
göre hazırlanan ve meriyet mevkiinde olan jan
darma tüzüğü üzerindeki çalışmalarımızı bitir
mek üzereyiz, yakında Danıştaya sevkedece-
ğiz. Bu tüzük çıktığı takdirde arkadaşları
mızın ötedenberi üzerinde durdukları valilerin 
zabıta üzerindeki yetkisini artıracak esaslar 
kanun mevzuu olmadan bu sağlanmış buluna
caktır. 

Emniyet teşkilâtiyle Jandarma Genel Komu
tanlığının tek bir zabıta haline getirilmesi ko
nusu üzerinde herhangi bir yanlışlığa mahal 
vermemek için, etrafta dolaşmakta olan şayia
lara karşıda şu ifadede bulunmak isterim: Bu tev
hit kolay ve basit bir iş değildir, 50 bine yak
laşan bir Jandarma ve 10 bine yaklaşan bir Em
niyet teşkilâtı kadromuz vardır. Bunları kem-
miyet ve keyfiyet noktasından memleketin em
niyet ve asayiş işlerini karşılıyacak bir duruma 
getirmek; üzerinde çok dikkatle durmayı gerek
tiren bir mevzu olmuştur. Bu mevzu üzerin-
rinde bizim şimdiden ele aldığımız ilk konu, mu
ta akıp senelerde tahakkuk ettirilecek bir pro
grama bağlamak üzere şimdiden bir Emniyet 
Müsteşarlığı ile bu tevhidi baştan yapmaktır. 
Bu hususta bir kanun ile Yüksek Meclise gel
miş bulunuyoruz. Emniyet Müsteşarlığı bu 
mevzu üzerinde çalışan iki dairenin daha verim
li çalışmasını sağlamakla beraber bir taraftan 
da zabıta tevhidi projelerini hazırlamakla vazi
feli olacaktır. 

önümüzdeki 1947 senesi içerisinde, tahmini

mize göre asgari on senede tatbik edilmesi müm
kün olan bir zabıta tevhidi projesiyle yüksek 
huzurunuza gelmiş olacağımızı ümit ediyoruz. 
Bu projede en mühim konu şudur: Bugün jan
darma teşkilâtında vazife gören tertemie, olgun 
memleket çocuklarını kur 'a efradı olarak jan
darmaya alıyoruz ve bunları mektebe veriyoruz. 
Bunlar mektepte 5-6 ay müddetle kurs görmekte
dirler. Fakat bu kurstan aşağı yukarı beşte dört 
nispeti yalnız askerî hizmetlere yetiştirmeğe 
çalışmakla geçmektedir. Bu sebepledir ki, jan
darma evlâtlarımıza zabıtanın omuzlarına yük
letilmiş olan bugünün icaplarına uygun kanuni 
bilgileri ve ayrıca vatandaşlarla teması Bağlıya
cak en iyi esasları öğretme imkân ve ssamanmı 
bulamıyoruz. Askerî mükellefiyetini yapmış, 
okuyup yazması, kültürü az çok Seri ©lan vatan
daşları aşağı yukarı polis ödeneğiyle jandarma
ya almak suretiyle, altı aylık kursta kendilerini 
kanun bilgileri ile cihazlamak ve onlara vatan
daşlarla olan temas şekillerini ve zabıta vazife
lerini belletmek suretiyle memlekete lâyık ve 
büyük Meclisin arzu etmiş olduğu bir zâbita 
teşkilâtını vücude getirmek esas hedefimiz ve eme
limizdir. 

BAŞKAN — Emniyet Umum Müdürlüğü 
bütçesinin tümü hakkında söz istiyen var mı? 
bölümlere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
326 Aylıklar 21 103 519 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
327 Hizmetliler ücreti £§6 871 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
328 Geçici hizmetliler ücreti 35 781 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
329 Geçici tazminat 285 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
230 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve. 
yardımlar 1 742 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

331 1475 sayılı kanun gereğince 
verilecek tazminat 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

332 Merkez büro giderleri B2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

333 îller büro giderleri 235 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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334 Basılı kâğıt ve defterler 25 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
335 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 478 724 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

336 Kira kargılığı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

337 Taşıt giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

338 Yolluklar 245 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

339 Giyecekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

340 Tedavi giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

341 Teknik giderler 69 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

342 Giyecek ve teçhizat 1 035 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

343 Gözetim altında bulunanlarla hu
dut dışmua çıkarılacakların gön
derme, iaşe giderleri, iskân mm-
takasını terkedenlerden geldik
leri yerlere geri gönderileceklerin 
ve bunlara memur edilenlerin ge
rekli giderleri 34 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

344 Onarma işleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

345 Süvari polis hayvanları ve po
lis köpekleri 80 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

346 4367 sayılı kanun gereğince ve
rilecek er tayım karşılığı 2 721 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

347 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 1 069 770 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

348 Haber alma giderleri 203 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

349 Polis dergisi giderleri 6 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

350 Yabancı uzmanlar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

351 Uluslararası kurumlara katılma 
giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Kongre, staj, tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

353 Polis okulları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

354 Prevantoryum ve sanatoryum 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

355 3201 sayılı kanunun 86 ncı mad
desi gereğince verilecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

356 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

357 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
23 000 

302 383 

160 000 

10 000 

8 500 

7 700 

C — Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı
nın bütçesinin müazkeresine geçiyoruz. Tümü 
hakkında söz istiyen var mi l (Yok sesleri). 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
358 Aylıklar ' 12 668 860 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
359 Hizmetliler ücreti 303 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
360 Geçici tazminat 58 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
361 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 608 990 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

362 Merkez büro giderleri 5 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

363 îller büro giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

364 Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

365 Posta, telgraf ve telefon ücretleri 324 593 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

366 Kira karşılığı 95 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

367 Taşıt giderleri 10 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

368 Yolluklar 405 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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369 Giyecekler 30 300 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
370 Muayyenat • 14 999 572 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
371 Askerî gereçler 4 469 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
372 Harb gereçleri ve teçhizatı kar

şılık ve giderleri 688 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

373 Sağlık gereçleri ve tedavi gider
leri 108 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

374 Veteriner ee^a ve gereçleri gi
derleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

375 Hayvan satmalma ve tavizi 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

376 Taşıma giderleri 431 542 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

377 Taşıt giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

378 Onarma işleri 960 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

379 Okullar genel giderleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

380 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 648 548 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

381 Kurumlar ve komisyonlar genel 
giderleri 17 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

382 Basımevi giderleri 3 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

383 İkramiye ve tazminat 42 990 
BAŞKAN — Kabul edilıııiytir. 

384 Spor giderleri 3 325 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

385 Geçen yıl borçları 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

386 Eski yıllar borçları 4 770 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

jy — Dışişleri Bakanlığı bütçesi. 
BAŞKAN — Dışişleri bütçesine geçiyoruz. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
CEMÎL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — 

Efendim, ben Sayın Hariciye Bakanından bir-
şey soracağım: Hariciye memurluğuna giriş hak-

. 1946 Ö : İ 
kında bir kanun hazırlanıyordu, bu kanun ne ol
du ve bunun hakkında ne düşünüyorlar? 

Hariciyeye girmek için lisan bilmek şarttır. 
Memleketin muhtelif yerlerinden gelen gençler 
lisan öğrendikleri takdirde hariciyemiz kendile
rinden istifade edebilir. Bu hususta hazırlanan 
kanun projesinde bir şey düşünüyorlar mı? Bi
zi tenvir buyurmalarını rica ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) — Sayın arkadaşlar, müsaade buyurur
sanız sözlerim, muhterem Milletvekillerinin sor
duğu suallere inhisar etsin. Hariciyemize me
mur almak işi memurin kanunları mucibince 
biliyorsunuz ki, imtihan usulüne tâbidir. Bir 
meslek imtihanı vardır bir de idari memurluk
lar için ayrıca bir imtihan vardır. Tabiî imti
hanların nevi ve şekli birbirinden farklı ola
rak tesbit edilmektedir. Bu imtihanlara giren 
namzetlerden, yani gerek meslek ve gerekse 
idarî memurluklar imtihanında muvaffak olan
ların, kanun hükümleri yerine getirilmek üze
re, tâyinleri yapılmaktadır. Meslek imtihan
ları için bu senenin imtihanı bugün açılmış bu
lunmaktadır. 

Bu imtihanın eliminatör denilen ayırıcı kıs
mı evvelâ lisandır. Biliyorsunuz, hariciyeye 
giren meslek memurunun enternasyonel muha
bere lisanı olarak kabul edilmiş olan Fransız-
caya ve bu lisanla muhabereye muktedir ol
duğunu bu imtihanda behemehal göstermek mec
buriyeti vardır. Bu, hariciyemiz için esaslı 
bir" vazifedir. Lisan bakımından bir dereceye 
kadar müsamaha ile kanun ahkâmına tevfikan 
aldığımız ve alabileceğimiz, ikinci sınıf memur
lardır ki, bunlar idarî memurlardır. Tabiî on
lardan beklediğimiz malûmat, lisan kabiliyeti ve
saire, şüphesiz meslek memurları için tuttuğu
muz imtihan şekillerinden çok farklıdır. Büs
bütün lisan bilmeden hariciyeye insap etmenin, 
herhalde gençlerimiz için çok iyi bir teşebbüs 
olmadığı; eğer bu arzuyu besliyorlarsa, hari
ciyede muvaffakiyetle ilerlemek için behemehal, 
milletlerarası muhabere lisanlarından laakal bir 
tanesine vâkıf olmaları şarttır. 

Bunlar, arzettiğim gibi, bu hususta başka 
türlü imkân göstermeğe, şimdiye kadar mevzu
atımız müsait olmadı, bundan sonra da bun
ların tadili hakkında yüksek heyetinize takdim 
edeceğimiz kanunlarda da yine aynı esasları 
muhafaza etmek mecburiyetinde olduğumuzu 
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ifaüe etmekle arkadaşımıza eevap vermiş oluyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Bölümlere gedilmesini kabul edenler... Et-

miyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
B» Lira 
387 Bakan ödeneği 5 321 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
388 Aylıklar 6 899 540 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
389 Ücretler 1 048 260 

589 Ücretler 1 048 260 
389A Gfigiei ^metliler ücreti 14 520 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
390 Ggejci tazminat 52 211 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
391 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gezeglnee y&pjlacak zamlar ve 
yardımlar 33 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

392 Merkez büro giderleri 30 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

393 Elçilik ve konsolosluklar gider
leri 932 000 
BAŞKAN -_ Kabul edilmiştir. 

394 Bîasılı kâğıt ve defterler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

395 Pa*a taşıma giderleri 1 678 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

396 K&a Jşarşılığı 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

397 Posfca., telgraf ve telefon ücret 
m «Meleri 601 137 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

398 Taşıt giderleri 17 800 
BlAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

a99 Yolluklar 344 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

400 Giyecekler 10 000 
BAŞKAN ~Kabul edilmiştir. 

4Q1 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol-

ib&İ8H 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
402 Kongre, konferans ve komis

yonlar genel giderleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

403 Hakem mahkeme ve heyetle
riyle uzlaşma komisyonları gi
derleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

404 Yabancı elçilerle konukların 
ağırlanma giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

405 Fahri konsolosluklar keseneği 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

406 Himaye giderleri * 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

407 Telif, tercüme, yazı, yayım ve 
abone ücret ve giderleri 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

408 Basımevi giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Uluslararası müesseseler ve Ulus
lar Derneğine katılma payı 1 613 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 120 230 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

411 Yaşıyan diller kursu her türlü 
giderleri 2 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. • 

412 Geçen yıl borçları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

413 Eski yıllar borçları 6 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Baknlığmm bütçe müzakeresi de 
bitti. 

Tensip buyurursanız yarın toplantı yapmıya-
lim. Çünki komisyonlarda bütçe ile ilgili mü
him tasarılar var, Komisyonların çalışmasına 
imkân verelim. (Muvafık sesleri). 

O halde Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

6. — ÇEŞÎTLÎ 
İstanbul, Antakya, Mersin ve Bolu Cumhu

riyet Halk Baytisi\ Başkanlıklarının kongre top-
lanttöi münasebetiyle Büyük Millet Meclisine 

KAĞITLAR 
sevgi ve saygılarını bildiren tel yazılarına Mec
lis Başkanlığınca cevaplar yazılmıştır. 

T. B. M. M. Bfm§vi 


