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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1949t jnlı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 

üzerinde görüşüldükten sonra Saat 21 de topla
nılmak üiere Birleşime ara verildi. 

İzmir Milletvekili 
Ş. Saraçoğlu 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

Kâtip 
Urf a Milletvekili 

A. Akan 

İkinci Oturum 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
22 ., II . 1949 Sah günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili İsparta Milletvekili 
F. F. Düşünsel 8. Koksal 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

İV. Atalay 

Sorular 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Mil
li Eğitim mensuplarının maaş, ücret ve memuri
yet unvanları hakkındaki yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

Çanakale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Köy 
sağlık memurlarmm gezi yevmiyelerine dair 
olan yazılı soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. -*•• Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bek-

ata ve Huğla Milletvekili' Nuri özsan'm, Köy 
Enstitüaü Mezunu Öğretmenlerle Köy Sağlık 
memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sa
yılı Kaaunun bîrinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/150) (Millî Eğitim, 
Sağlık m Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyon
larına); 

2* — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran ve 
Urf a îŞlletvekili Suut Kemal Yetkin'in, ilk ve 
orta derecedeki okullarla bu derecelere tekabül 
eden meslek okulları ve eğitim enstitüleri öğ
retmenleri tarafından yazılan eserler hakkında 

kanun teklifi (2/149) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

3. — Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve 
yedi arkadaşının Gördes Kasabasının nakledi
leceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak bi
nalar hakkında kanun teklifi (2/151) (İçişleri, 
Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Rapor 
4. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağ
lı A ve B işaretli eetveHerde yapılması karar
laştırılan değişiklikler Hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/393, 
3/327) (Gündeme); 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz 
KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa), Cenap Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili Sadık Tahsin Ars-
lan'm öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/333) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6/648 21 . II . 1949 
Bursa Milletvekili Sadık Tahsin Arsal'm 

13 - 14 ,11 . 1949 gecesi saat 1,45 de, Devlet De

miryolları Eskişehir Hastanesinde öldüğü, içiş
leri Bakanlığından alman 17 . II .. 1949 tarih 
ve 23302/24/2056 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 
Teessürle arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Merhumun hatırasına hürmeten-
iki dakika saygı duruşu yapacağız. 

(iki dakika ayakta saygı duruşu yapıldı). 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1949 yth{Bütçe Kanunu tasarısı ile 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılması karar
laştırılan değişiklikler hakkında Başbakanlık tez
keresi {ye Bütçe Komisyonu raporu (1/'381, 
3/318) 

BAŞKAN — Söz istiyenlerden General Sadık 
Aldoğan. 

GENERAL SADIK ALDOÖAN (Afyon Ka-
rahisar) — Muhterem arkadaşlar, 1949 Bütçesi 
üzerinde muhtelif arkadaşlar konuştu. Bütçenin 
tertip tarzı üzerinde birçok tenkitlerde bulundu
lar. Şimdi akla şu geliyor: Acaba bütün bu yap
mış olduğumuz tenkitlere, mahal vermiyecek ve 
tenkit edilmiyecek bir bütçe karşısında kalsay
dık bu bütçeyi kabul edecek mi idik? 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bu sual 
bize mî, muhalefete mi? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bu
rada konuştuklarımız hepimize aittir. Şahsa ait 
değildir. Bu tenkitleri yapanların içinde iktidar
daki arkadaşlar da, muhalefette bulunanlar da 
vardı?. 

Eğer bu tenkitlere hiç mahal vermiyecek bir 
bütçe karşısında kalsaydık ne yapacaktık? Kabul 

edecektik değil mi? Tabiî. Ama ben diyorum ki, 
bu bütçede tenkit edilecek hiç birşey olmasaydı 
dahi, ben bu bütçeyi kabul «tmezdim. (Gülüş
meler) Niçin kabul etmiyeceğimi anlatacağım: 
Yoksa, ceffelkalem «kabul etmiyeceğim.» Demek, 
hiçbir mâna ifade etmez. Niçin kabul etmiyeceği
mi şimdi arzedeceğim, siz de, bana hak verecek
siniz. 

Malûmu âliniz, Bütçe Hükümetin idare anla
yışının yani : Memleket işlerini, nasıl milletin 
hayrına görmek istediği hususundaki anlayışının 
bir ifadesidir. Bu itibarla, evvelâ; bütçenin terti
bine hâkim olan fikrin üzerinde duracağım. Ev
velâ, bütçeye muhalif olduğumun başlıca sebebi: 
Halk Partisi Hükümetlerinin memleketin idaresi 
hususundaki anlayışlarının, koyu bir merkeziyet
çilik üzerine müesses olmasından ileri geliyor. Bü
tün memleket işlerini, halkın bütün işlerini, mer
kezden görmek, bir elden sevkü idare etmek hu
susundaki Halk Partisi Hükümetlerinin idare 
anlayışı, üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır. 

Arkadaşımın birisi diyor ki, valilere selâhiyet 
veriyoruz. (Soldan,bu merkeziyetçilik değil ses
leri) Yine oraya geleceğim. 

Merkeziyetçilikten kurtulmak demek, valilerin 

— 357— 
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yetkisini çoğaltmak demek değildir. Bilâkis, bu 
memleketin 63 vilâyetinin işlerini, kendilerinin 
serbestçe, büyük yetkilerle idaresi demektir. Yok
sa bir şahsa verilecek selâhiyetle, bu memleketin 
işleri ademi merkeziyet ile yürüyemez.. Halk İda
resi bu demek değildir. Halk idaresi; memle
kette muhtelif kesafette bulunan toplulukların, 
kendi işlerini kendileri, kendi bildikleri gibi ge
niş yetkilerle ve fikirle görebilmeleri demektir. 
Yoksa bir valiye, bir kaymakama verilecek yetki 
ile bu memleketin işleri merkeziyetçilikten kurtu
larak görülmüş olmaz. 

Merkeziyetçilik; mahallî ve mıntakavi halk 
topluluklarının yapacakları işleri, merkezden 
yapmak ve bu işleri merkezi idareye yükletmek-
tir. Memleket işlerini görmek hususundaki zih
niyetimiz, Meşrutiyet devrinden, ve daha geriye 
gidiyorum, mutlakiyet devrinden kalma koyu 
bîr merkeziyetçiliğin devamıdır. Evvelâ bunu 
katî olarak halletmek mecburiyetindeyiz. 

Ademi merkeziyetçilikte, malumu âliniz, en 
ileri giden İngilizlerdir. Fransız İhtilâli Kebi
rinden aonra, Fransada koyu merkeziyetçilik bir 
müddet devam ettikten sonra nihayet ademi mer
keziyete doğru gidilmiştir. Yani illerin, bucak
ların yetkileri genişletilmiş, kendi işlerini ken
dilerinin serbestçe görmesi ve halk idaresini 
adamakıllı kurmak için uğraşılmıştır ve fakat 
bu hiçbir zaman Anglosaksonlarda olduğu kadar 
ileri gitmemiştir. Bakınız İngiltere'deki ademi 
merkeziyete bir misal olmak üzere: Şunları oku
yorum : 

«Ahaîi, seçimde rey veriyor diyor, bir tablo 
yapılmış. Bu tablonun bir tarafında belediyele
rin azasını seçiyor, bir tarafında da merkezi Hü
kümet içfaı seçildikleri görünüyor. Belediye aza
ları için, mahallî servisler için vergi demiş; 
merkezi Hükümet (Millî servisler) için vergi de
miş. Millî servisler için vergi şu işler içindir: 
Mîllî Savunma, dış siyaset, beynelmilel ticaret, 
Millî sıhhat sigortası, işsizler sigortası, umu
mi yardıjn vesaire ... 

MahalH servisler için vergi de şu işler için
dir : Polis, terbiye Millî sıhhat, yollar, ev in
şaatı, müesseseler, kütüphaneler... 

Demokrasi halk idaresi, halk tarafından ida
re, hstlS için idare olduğuna göre halkın birçok 
Hükümet meseleleri üzerinde düşünmesini ve ka
rarlar vermesini icabettirir. Bu İse, müîetin 
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emniyetini dâhilde ve hariçte muhafaza etmek, 
Millî sınırları müdafaa eylemek, herkesi bitara-
fane şekilde kanunlardan istifade ettirmek ve 
memlekette yaşayan her ferdin rahatını temin 
ve refahını temin eylemektir. Bu işleri başarmak 
üzere, millet tarafından seçilmiş Hükümet sar
fiyatı karşılayabilmek îçin vergiler toplar. Yani 
doğrudan doğruya Millî servisler için toplanacak 
vergiyi Hükümet toplar. 

Belediyeler gibi daha küçük uzuvlar, idare 
işleri için semtin hayatını tanzim edebilmek için 
resimler tarhederler. Bu şekilde elde edilen pa-

' ra başkaca şu işlerde kullanılır : Polis, terbiye, 
ışık, yol tamiri, nakliye, meme çocuklarına süt, 
müze, sanat sergileri, ilim ve tıp sahasında araş
tırma, işsizlere yardım, fakir, hasta ve ihtiyar
lara bakmak gibi masrafları karşılamak üzere 
alınır. 

Fransa'daki ademi merkeziyete dair de bâzı 
izahatta bulunacak olursak, görülür ki, medeni 
bir memleket evvelâ halkın iyi bir surette teşki-
lâtlanmasiyle meydana gelebilir. Fakat biz, şim
diye kadar halk topluluklarını medeni bir teşki
lâta kavuşturamadık. Biliyorsunuz ki, bizdeki 
35 bin köy tamamile belediye teşkilâtından mah
rumdur. Nüfusumuzun 14 - 15 milyonu, medeni 
cemiyet teşkilâtından tamamen mahrumdur. Bu 
bugjinkü Devlet telâkkisine göre de, modern bir 
Devlet olmak iddiasında bulunmamıza bize im
kân vermiyor. Demek oluyor ki; idarede merke
ziyetçiliği terketmemiz lâzımgelîyor. Bu mühim 
bir meseledir. Bunu yapmadıkça, bu memlekette 
istediğimiz kadar güzel kanunlar çıkaralım, bu 
kanunları tatbik etmek imkânını da bulamıyaca-
ğız. İdarede gördüğümüz aksaklıkların, bütün 
eksikliklerin sebebi; idare teşkilâtımızı halk teş
kilâtına uyduramamış olmamızdandır. 

Millî Eğitim işlerini, Sıhhat işlerini; iktisadi 
işleri bir merkezden görmek gibi, geri bir mer
keziyetçilik pençesi altındayız. Meselâ; Antalya 
Mebusu arkadaşımız Niyazi Aksoy geçende, ha
tırlarsınız*, Antalya'da elektrik istihsaline mü
sait kaynaklar varmış, orada bir fabrika yapıl
masını ileri sürdüler. 

Sonra, yine birkaç gün evvel Sağıroğlu ar
kadaşımız, Erzincan'da bir iplik fabrikası ya
pılmasını istediler. Daha birkaç gün sonra di
ğer bir arkadaşımız filân yerde filân şeyin ya
pılmasını istiyecek. 

Demek oluyor ki, bütün bu vüiyetlerin 
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hepsi uyuyacak î herkes elini kolunu bağlıya
cak! gözünü merkeze dikecek! Merkezden ne 
kadar lütfa mazhar olursa o kadar çabuk bu 
işler olacak. 

Böyle bir idare ile memleket inkişaf 
edebilir mi? 6u, koskoca memleket bir ma
likâne gibi bir elden, merkezden idare edilemez. 
Bunun bir an evvel önüne geçmemiz lâzımdır. 

tktisaden yükselmemiz de memleket içindeki 
40 bin topluluğun iktisaden kalkınması demek
tir. Yoksa merkezden gelecek, muayyen bâzı 
iktisadi teşebbüslerle bu koskoca memleket hiç 
bir zaman iktisaden yükselemez. Bütün vatan
daşları iktisaden kalkınmaya teşvik lâzımdır. 
Bu, halk işidir. Çünkü: iktisaden kalkınacak 
olan, halktır. 

Görüyoruz ki, biz, idare teşkilâtımızı eğer 
halk teşkilâtına çevirmezsek, bucak teşkilâtını 
kabul etmezsek, bucakları hükmi şahsiyeti ha
iz hale koymazsak, politika statümüzün teme
lini belediyeler üzerine kurmazsak, bizim için 
ilerlemenin, bu halk toluluklarınm ilerlemesi
ne imkân tasavvur edilemez. 

Bunlar artık tecrübe edilmiştir. Malûm şey
lerdir. Demincek okuduk. İngiltere'deki bele
diye hizmetlerini gördük. Bırakın İngiltere'de
kini Fransa'dakileri dahi söylesem, oradaki bu
cakların ne gibi vazifeler gördüğünü, halk teş
kilâtından nasıl faydalanıldığını ve bir medeni 
cemiyet haline nasıl girildiğini görürüz. 

Memleketimizde iptidai teşekküller halinde 
bulunan 35 bin topluluk, bu halde bırakıldığı 
takdirde, iktisaden nasıl yükselebilir? Medeni 
bir cemiyet halini nasıl alabilir? Buna imkân 
varmıdır? Herşeyi merkezden görmek illeti bi
zim bütün mesaimizi kısır bırakıyor. Halk ta
bakalarının içerisine kadar giremiyoruz. Çühki 
her şeyi merkezden yapmak istiyoruz. Şimdi 
kendî kendime bir sual daha soruyorum: Büt
çe bir milyar 415 milyon liradır. Buna, hususi 
idarelerin 140 milyonluk bütçesini de ilâve ede-
cek olursak; belediyelerinkini koyarsak üst üs
te 200 milyon lira tutuyor. Yani: Bir milyar 
415 milyon Devlet bütçesine bunu da ilâve ede
cek otarsak vergilerin bir milyar altı yüz mü-
yoım asar. Fakat dikkat buyuracak olursanız, 
b * bir milyar altı yüz mUyon gelirden, hususi 
idarelere yani: Halk topluluklarının mahallî 
htemıellerine tahsis edecefimfe para, umumi büt
çenle onda biridir. Yani: Vatandaşın verdiği 
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vergilerinden ancak onda biri, kendi bulunduk
ları yerlerde sarf edilmektedir. Hesap buyuru
nuz, şimdi bu 140 milyon lira, 63 "vilâyette 35-
40 bin topluluk var, bakınız hususi servislere, 
mahallî servislere sarf ettiğimiz para ile bütün 
milleti ilgilendiren savunma işi gibi, dış siyaset 
gibi, dış ticaret gibi, sigortalar gibi ve saire, 
doğrudan doğruya bütün milleti ilgilendiren 
işlere ait sarf ettiği para hususi idarelere, ma
hallî kollektivitelere sarfettiğimiz paranın 10 
mislidir. Dünyanın hiçbir memleketinde bu böy
le değildir arkadaşlar. 

Bugün İngiltere'de rey sandığının başına 
giden adam ilk olarak kendi belediyesini dü
şünüyor. Ne diyor vatandaş? Yol isterim! di
yor, temiz ve bol su isterim diyor! ışık" isterim 
diyor! vatandaşın istediği bu işleri Ankara'da 
değil; bulunduğu yerde istiyor. Mektep isterim 
diyor, hastama bakacak adam isterim diyor. 
Hattâ medenî cemiyetlerde assistance diye, 
yardım dîye, bir kısım daha vardır ki, bugün 
modern Devlet telâkkisinde, cemiyet içinde ya-
şıyan ferdin, cemiyet içinde yaşamanın nimet
lerinden faydalanması için lâzımdır. Bir cemi
yet hastasına da bakacaktır, gelirsiz ihtiyarına 
da bakacaktır, malûlüne de bakacaktır. Bunla
rın hepsi bugünkü medeni cemiyetlerin üzenle
rine aldıkları işlerdir bunları, biz bu memleket
te nasıl tatbik edeceğiz? İdare teşkilâtımızı kur
mazsak, halkımızı teşkilât! andır ma zsak bu işin 
altından nasıl çıkarız? Görüyorsunuz ki; evvelâ 
halkı teşkilâtlandırmayı ihmal etmişiz, idarî teş
kilâtın ilk kademeleri olan belediyeleri kura
mamışız. Bu memlekette 800 belediye vardır. 
Romanya'da 12 bin, belediye kurulmuş bulun
maktadır .Bulgaristan'da da belediye sayısı 10 
bine yaklaşıyor. Belediye ne demektir? Bunun 
mânası, cemiyet içinde yaşıyan insanın cemiyet 
içinde yaşamanın nimetlerinden faydalanması 
mutlaka bir belediyeye sahip kılınması ile müm
kündür. Görüyorsunuz ki \ evvelâ idarede ademi 
merkeziyeti kabul etmiş değiliz. Muhtelif kesa
fetteki, iller, bucaklar, muhtariyeti haiz değil
dir, her şeyi bizden merkezden bekliyorlar. Bir 
merkezden bu memleketin bütün işleri, iktisadi 
işleri, idari işleri katiyen yüTÜtülemeı* 

İkinci şey, Devlet teşkilâtımızı modern \A? 
hale koyamamışız. Teşkilât işi, artık bugün bîr 
ilim İşidir. Bizde maatteessüf teşkilâtçılık bas
ma kalıp bir vaziyetedir. Teşkilâtımızı moder-

m-
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nize etmf k v« bu milleti, bu devleti modem bir 
devlet hâline getirmek lâzımdır. 

Ondan sonra üçüncü bir ihmal ettiğimiz me
sele yarctır. iktisadi bakımdan, merkezi Hükü
met hiçbir şey yapamaz. Malûmu âliniz, iktisa
di işler Salkın içindir. Vatandaş kendisi çalışa
rak, nafakasını kazanmasını aklına koyacak, ze
kâsını kullanacak insiyatif sahibi olacaktır. Bu 
insiyatif hususi teşebbüslere geçecek! Bunların 
teşvik edilmesi gerektir. Bu teşkilâtlanma üe 
olur : Zirai kooperatifler, zirai sendikalar bil
hassa zirai kooperatifler, satış kooperatifleri, 
istihlâk ve kredi kooperatifleri geniş mikyasta, 
memleketin her tarafına yayılmalıdır. Ancak bu 
sayededir ki, vatandaş çalışma imkânını bula
bilir. Halkın iktisadi kalkınması bu suretle 
mümkündür. Yoksa, birkaç yerde'birkaç fabri
ka yaparlık, şu fabrikaları yaptım demekle 
övünmiyejlim. Siirt vilâyeti halkından bir vatan
daş, Kayseri'de yapmış olduğunuz kombinadan 
bana ne? diyemez mi? (Oh, nasıl olur sesleri) 
Efendim maksadımı iyi izah edemedim. 
Devletçe yapılacak işler, iktisat demek tica
ret işi demektir. (Gürültüler) Ama siz isterse
niz iktisadın ticaret olmadığını söyleyiniz. 
Ama iktisat, başlıca ticaret demektir. 

ATIF ESENBEL (Malatya) — Burada er
babı vardır, hepsi oturuyorlar, karşıda! 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, benim burada konuştuklarım politikadır. 
(Gülüşmeler). Ben bir politika adamıyım. Mem
leket işlerini, ne suretle görmek lâzımgeliyor, 
aklımca ottu soyuyorum. Ben, hiçbir zaman ik
tisat profesörü diye konuşmıyorum. Ben vatan
daş derdini anlamak, ve bu memleketin iktisa-
den yükselmesi için ne düşünüyorsam onu bura
da arzediyorum. Yoksa, iktisat yalnız başına 
ticaret diyej bu kadar dar bir çerçeve ile ikti
sadı anlanMş değilim! İktisat içinde ticaret yok 
mudur? Ticaret alışveriş üzerine durur dünya! 
Bütün medeniyet, alışveriş üzerinedir. /Ticareti 
bu kadar ihmal mi edeceğiz? Ben, tİGaret ik
tisadın baişlıea mihveridir, dersem, yanlış söy
lememiş, olurum. 

Arkadaşlar iktisat denince de yalnız ticaret 
anlaşılacağını da iddia etmiyorum. Yalnız şu
nu söyliyeyim ki, biz bu memleketi iktisaden 
kalkmdıhnak için,; halkı mutlaka bu işe karış
tırmak, asıl halka bu işi yaptırmak lâzımdır. 
Yofcsa;,. ; 
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ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Siird fabrikasını 

anlıyamadım Paşam. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) —• Ben, 

takip edilen usulden doktirinden bahsettim. Bu 
takip edilen yol yanlıştır diyorum. Siz bu mem
leketi bu fikirle, Devlet eliyle iktisaden kal-
kmdıramazsmız, diyorum. Benim söylediğimin 
aksini her halde siz de iddia etmiyorsunuz. 4 - 5 
sene evvelki Cumhuriyet Halk Partisine hâkim 
olan zihniyetle bugün hâkim olan fikir ara
sında, hiçbiriniz inkâr edemezsiniz ki, bundan 
dört beş sene evvelki zihiyetle bugünkü ara
sında her halde fark vardır. (Gürültüler, tekâ
mül nazariyesi sesleri) Şahsi teşebbüslere kar
şı sizde de bir kayma vardır, ve bu kayma 
meşkûrdur, takdire değer. Devletçilik deyince, 
yanlız iktisadi işleri anlamıyalım. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — ingiliz'ler de 
böyle yaparlar 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Anla
şıldı! zatıâliniz bir daha buraya gelecek bizi 
bir daha neşelendireceksiniz.... (Gülüşmeler) 
Kısaca, bütün mâruzâtım 3 esas üzerinde topla
nıyor. 

Evvelâ; idarede koyu bir merkeziyetçilik 
vardır. Bundan vazgeçmemiz şarttır. Bu bir. 

idari muhtariyet, yani: Halkın işlerini geniş 
yetkilerle kendilerinin görmesini mümkün kıl
mak, onları salâhiyettar kılmak, bu hususta gay
ret sarfetmek, kanunlarımızı ona göre yapmak 
ve aynı zamanda bunu takip etmek lâzımdır. 

ikincisi; Devlet teşkilâtını ilmî esaslara göre, 
yenibaştan yapmak mecburiyetindeyiz, inkılâp
çılık buna derler. Yoksa Saltanat devrindeki 
teşkilâtı yaldızlayarak, sürşarje bir hale getir
mek, hiç bir zaman bir teşkilât vücuda getir
mek demek değildir. 

Üçüncü arzedeceğim mesele, halkın iktisa
den teşkilâtlanmasını hedef tutan biziz, çünkü 
ancak iktidardan teşkilâtlanmış bir halk kalkı-
nabilir, iktisadi teşkilâttan mahrum olan bir ce
miyet kalkınamaz. 

Şimdi şu mâruzâtıma nazaran, şu üç esasa 
göre bu önümüzdeki tetkik etmekte olduğumuz 
bütçeye muvafık bir rey vermek bence doğru 
mudur, değil midir? 

Dr. VEHBİ DEMlR (Ordu) — fendine so s 
ruyorsun, biz cevap verecek değiliz. (Gülüşme-
! * * ) • ' • • ' . • . • • " . . . ' . . : • . , . . • • " 
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GL SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Tabiî 

kendime sorarım, zatıâliniz de dinlersiniz. 
Bütün mülâhazalarımın neticesinde varmış 

olduğum hükümlerle şu bütçenin tertibine bakı
yorum ve diyorum ki, bu bütçe halkın hayrına 
olan, umduğum ve beklediğim şeyleri temin ede
miyor. Çünkü: Bu bütçe halkın hayrına olarak 
yapılmıştır. Zira ben, millet deyince: Türk Mil
leti deyince, 63 vilâyetteki vatandaşları anlıyo
rum. Yoksa, yalnız Ankara, İstanbul ve izmir 
gibi birkaç tane şehirde yapılan işlerle, ister ik
tisadi sahada, ister entellektül, isterse adminis-
tratif sahada olsun, yapılan işlerle bu millete 
hayırlı olacağına inanmıyorum. Güvenim yok
tur demek i^in, mutlaka huzuru âlinizde beni bu 
hükme vardıran sebepleri anlatıyorum. Bu ileri 
sürdüğüm sebepler içersinde, eminim ki, söyle
diklerimin mühim bir kısmında benimle bera
bersiniz. Ohalde ben de Hükümetten şunu bekli
yorum ki, benim burada serdettiğim fikirlerin, 
aksini bu kürsüden izah ve ispat etsinler1 

HÜSEYİN U L U S O Y (Niğde) — Bir iki nok
ta üzerinde iktidarın mesuliyetini tebarüz etti
ren noktayı açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Bunlardan birisi; memur meselesidir. Mulı 
terem muhalefete mensup arkadaşlarımız, bütçedo 
tasarruf meselesi mevzuubahis olurken, bütçemiz 
muayyen iki, üç rakam üzerinde kümeleşmiş bu
lunduğu için, söz ister istemez memur meselesine 
intikal etmektedir. Muhterem muhalefete 
mensup arkadaşlarımızdan birisi 1929 daki 
memur sayısı 59 bin iken bugün 220 bin 
olmuştur dedi. Bu doğrudur. Fakat bütçe gibi 
realiteye istinat etmesi lâzımgelen bir mevzuda 
rakamlar ifade edip de bunlar tahlil edilmediği 
zaman efkârı umumiyede yanlış anlaşılması da
ima mümkündür. Evet doğrudur. 

1929 da 59 bin memur, bugün 220 bin me
mur. Fakat arkadaşlar 1929 da nüfusumuz 15 bu
çuk milyon iken bugün 20 milyondur. Bir nüfu
sun artması, artan nüfusun Devletle olan müna
sebetleri şüphesiz memuru artıran âmilleden bi
risidir. 

ikinci; yine muhalif arkadaşlarımıza şunu 
hatırltmak istiyorum ki, bugünkü bünyemizin 
1929 daki bünyemiz olmadığını kabul etmeleri 
lâzımdır. O zamandanberi şüphesiz inkişaf var
dır; modern kanunlar kabul edilmiş, yeni yeni 
nizamlar konmuştur. Yeni kanunların kabul 
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edilmesi şüphesiz Devlet ile halk münasebetle* 
rinde yeni yeni safhalar doğurur. Her yeni saf
ha her inkişaf şüphesiz ki, memur adedini artı
rır, genişlemeyi icabettirir. 

Üçüncüsü; 1929 dan bu tarafa memleketin 
yeni yeni ihtiyaçları belirmiştir. Bu yeni ihti
yaçları tatmin etmek için yeni yeni tesisler mey
dana' getirilmiştir. Şüphesiz bu yeni tesislerin 
yeni kadroların doğurması tabiidir. 

Bu noktadan iktidardan sorulabilecek tek 
(bir nokta vardır. Acaba bütün bu saydığım 
âmillerin tesiriyle inkişaf eden memur kadrosu 
hakikaten inkişaf eden bu durumlara muvazi 
olarak artmış mıdır, yoksa lüzumundan fazla 
mı artmıştır? Eğer hakikaten lüzumundan fazla 
artmışsa o vakit iktidar tenkit edilebilir. 

Fakat arkadaşlar, bu, gayet muğlâk, gayet gi
rifttir. öyle masada oturup da uluorta bir tenkit 
yazmak değildir. Memleketin bünyesi ve bünye
de zaman zaman husule gelen inkişaf esaslı şekil
de tetkik edilmek ve bu inkişaflara muvazi ola
rak kadroların inkişaf edip etmediğinin ilmî 
esaslara göre tetkik edilmesi zarureti vardır. 

Muhterem muhalefete mensup arkadaşlarımız 
etüdleri hakikaten yaptıklarına dair bugüne ka
dar bana inandırıcı bir telkinde bulunmadıkları 
için ve ne esaslar dâhilinde fazla artıp artmadı
ğını kabul etmekte mazurum. Ancak dairelerin 
basit bir müşahedesiyle memur artmış diye bir 
kanaate varmak da doğru olmaz. Bugün bizim 
müşahedemiz sırasında boş oturan bir memurun 
iki gün sonra boğazına kadar işe boğulmakta ol
duğunu da görmekteyiz. 

Bu münasebetle bir noktaya da temas edece
ğim; tasarruf meselesi mevzuubahis olduğu za
man memur tensikı kelimesini mütemadiyen tek
rar edip durmak tehlikelidir. Arkadaşlar, bunu 
ben muhtelif münasebetlerle arzettim. Bugün 
memurlar arasında tensikat yapılacağı hususun
da uzun zamandenberi tekerrür edip durup da 
neticelendirilemiyen ve esaslı bir sisteme bağla-
namıyan bu mevzu, memurlar arasında huzursuz-
luk doğurmaya müsaittir. 

Binaenaleyh, böyle geniş ölçüde tensika git
meden, yapılacak Devlet plânı esasları içerisinde, 
bu memur meselemizi zamanla ve bir buhran do
ğurmadan halletmek hususunda Hükümeti ser
best bırakmak ve onu illâ bu Jtensika gideceksin 
diye tazyik etmemek en iyi bir şekildir kanaa
tindeyim,.-
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îkinod nokta; muhalefetteki arkadaşlarımı

zın garek vergi kanunları konuşulurken, gerek
se Bütçe münasebetiyle telkin etmek istedikleri 
bir nokta var: İktidar ne olursa olsun mutlaka 
vergi toplıyan bir kuvvettir. Ama bunun te
madisi olan, bu verginin memlektin refahına ve 
saadetine tahsis edilmesi keyfiyetini daima 
meskût geçmektedir. İktidar, vergi toplamaya 
mecburdur ve şüphesiz ki, vergi toplarken de 
az çok huzursuzluklar olur. Fakat iktidarın 
asıl tenltit edilecek tarafı vergiyi toplarken do
ğurduğu huzursuzluktan daha çok olarak bu 
topladığı vergi ile memlekete daha fazla huzur 
ve daha fazla bir saadet temin edip etmedi
ğidir. 

Temin etmiş ise, o zaman iktidara sen ver
gi topluyorsun diye sitemde bulunmak asla doğ
ru olmaz. Hikmeti Hükümet budur. Vergi top-
lıyacak, mukabilinde müspet iş yapacaktır. Bi
naenaleyh, yalnız meseleyi bir tarafından alıp 
da ikinci tarafını meskût geçmek ve iktidarı 
mütemadiyen vergi toplıyan bir Hükümet ha
linde tecessüm ettirmek doğru bir görüş değil
dir, kanaatindeyim: 

Bir noktaya daha temas edeceğim: Müsta
kil Demokrat arkadaşlarımızdan ikisinin bütçe
nin müzakeresi hemen hitam bulduktan sonra 
yapmış olduğu tasarruf teklifleri. Ahmet Oğuz 
arkadaşımız burada da, kendi bütçe tenkitlerine 
başlamazdan evvel, bu meseleye temas ettiler. 
Ben bun% haber aldığım zaman ,bu teklifin hangi 
maksatları takip etmekte olduğunu şöyle düşün
düm : 

1. Bütçe müzakeresi bitmiştir. İktidar Par* 
tisi bir muvakkat bütçe daha yapmamak için 
sonuna kadar bütçeyi bitirmek niyetindedir. Bi
naenaleyh, efkârı umumiye tarafından, halk küt
leleri tarafından, alâka ile karşılanabilecek bir 
tasarruf mevzuu üzerinde yeni bir propaganda 
mevzuu yaratmak mümkündür. Biz bir teklif 
yaparız eğer şayet Bütçe Komisyonuna bu tasar
ruf teklifimizi kabul ettirebilirsek bunun tekâ
mülü için bütçeyi pekâlâ Şubattan sonraya at
mak ve iktidarı yeni bir muvakkat bütçe ile kar
şılaştırmak ve yeni bir emrivaki ile karşılaştır
mak gibi-politik bir maksat olabilir. 

2 nci düşünceleri, nihayet bu, kabul edilme
diği takdirde halk karşısına çıkıp, görüyorsu
nuz ya biz tasarruf teklifi yapıyoruz. Bu teklif 
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İktidar tarafından nazara alınmıyor, gibi bir 
propaganda mevzuu bulmaktır. 

Benim kanaatim, Müstakil Demokrat arka
daşlarımızın tasarruf teklifleri sırf bu politik 
tesirlerle yapılmıştır. Efkârı umumiyenin bil
mesini faydalı gördüğüm için arzetmiş oluyo
rum. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınea. 
AHMET KEMAL VABINCA (Gümüşane) 

Arkadaşlar; sözlerim gayet kısadır ve muayyen 
birkaç meseleye ait olacaktır. 

1. Evvelâ Hükümetlerimizin bütçelerini tet
kik, murakabe ve kabul ederken, onların pro
gramlarını da kabul etmiş oluyoruz. Çünkü 
Bütçe rakamları dışında kalan programlar yok 
demektir. 

2. Şimdi önümüzde bulunan bütçe, ana Hü
kümetin bütçesidir. Fakat Devletimiz inzibati 
bir Devlet olmanın üstünde bir de İktisadi Dev
let mefhumunu iktisap etmiş bulunuyor. Bu 
yüzden (İktisadi Devlet Teşekkülleri) denilen 
ve sayıları 20 ye yaklaşan bir takım yavru Hü
kümetlerimiz de var. 

15 - 20 yıldanberi bunların bütçeleri bizim 
murakabe ve tesirimizden azade bir şekilde 
açılıp kapanmaktadır. Kütüphanemizde topla
nan umumî heyetlerimiz bunların bütçelerini tes
cil etmekten başka bir iş görmüyorlar. 

Halbuki bu bütçelerde milletin milyarları yer 
almaktadır. Bu milyarlar ise, teşekküllerin başın
da bulunan Umum Müdürler ve bunlara tâbi İda
re Meclislerinin üyeleri kabul v,e tasdik etmekte
dir. Umumi heyetlerde bunları ibra ettik mi işler 
olur biter, bunların istatüleri çok bozuktur, bu 
müesseselerde çalışmalara Devlet memuru bile de
miyoruz, ve haklarından gelemjyoruz. Geçenlerde 
bu teşekküllerden birinin dört milyonluk bir sui
istimali mahkemeye verilmişti. Mahkeme, bunla
rı memur değildir diye beraat ettirdi. İçlerinden 
yalnız bir mühendis mahkum oldu. O da istifa 
müddetini geçirmeden hizmet kabul ettiği için. 
Bunların üstünde de, doğrudan doğruya ve tesir
li olarak murakabe tesisi lâzımdır. Hükümet bu 
hususta bir kanun projesi getirecekti. Bekliyo
rum 

Katma bütçeler de vardır. Onların üzerinde 
kontrolümüz vardır, 

Hususi idarelere, belediyelere, köylere ait büt
çeler de var... Bunlar, iyi kötü kendi usul ve ni
zamları dâhilinde idare edilip gidiyor. 
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3. Bu yüksek kürsüden çok kere, Millî Ge- [ 

lirden, bütçe gelirlerinden bahsedildi. Vergileri
mizin Millî Gelire nispeten az olduğu ifade edildi. 

Millî Gelir, dünyanın hiç bir yerinde, henüz 
sahih olarak hesaplanmış değildir. Nerede kaldı 
ki, bizim iktisadi ve malî bünyemize göre bu he
saplar sağlam olarak yapılmış olsun. Sağlam ol
duğunu kabul etsek dahi, yukarda arzedilen bü
tün bütçelerin gelirlerinin de hesaplara ithal 
edilmesi lâzımdır. Hakikat, işte o zaman aşikâr 
oluı. 

1945 de yaptığım bir tetkik mahsulü ve ra
kamlara müstenit olarak arzediyorum: O yıl köy 
bütçelerimizin gelir miktarı 100 milyonu bulmuş
tur Belki şimdi inmiştir. 

4. Bununla beraber, bu memlekette az ka
zanan çok, çok kazanan az vergi verir, hâlâ ver
gi vermiyen, milyonlarımız vardır. Bu hal öte-
denberi Türk Milletinin bir kaderidir. Çünki, ma
liyemiz ve Maliye Teşkilâtımız hakiki kazançla
rı ve sahiplerini arayıp bulmaktan âcizdir. Ma
liyenin aşağı yukarı 4 - 5 matrahı vardır, bunla
rın arasında mekik dokur. ( 

Arazi, Bina, Bordro, Gümrük, Muamele ve 
Kazanç Vergilerinin matrahları arasında sıkışın
ca bunlar munzam kesirle gelir. Ortada bir Gelir 
Vergisi var. Bütün ümitlerimiz buna kaldı. Onun 
akibeti de maçhul.. Çünki bu verginin çerçevesi 
o kadar dar tutuldu ki, Kazanç Vergisi çerçevesi
ne intibak haline geldi. Ben; yeni Maliye Baka
nımızdan riea ediyorum; Maliye Bakanımız bir 
Matrah enstitüsü) kursun ve burada çalışanlara 
bürakratik vazife vermesin ve bunların ilmî ve 
amelî yapacakları etüdlere itibar göstersin, bel
ki bir neticeye varılmış olur. ] 

5. önümüzdeki Bütçe,, bir buçuk milyara | 
yakın, borçlarımız ise iki milyarı aşkııdır. j 
Bütçe ve borç bakımından çok açılmışız. Scldan | 
geri bir dönüş lâzımdır. | 

İtim ve vukuf ehlinin iddialarına göre, bizim 
için bir milyarlık bütçe tam dağlar Lepesidir. ! 
Fazlası tepe aşağı inmeyi, yani paramızın GÜŞ-
mesini intaç eder. Borçlarımız da bir milyarı j 
asmamalı idi. Ne ise olmuş. Tedavüldeki para
mız bir milyar olduğuna göre derhal geri dön- j 
memiz lâzımdır. i 

Geri dönmek esaslı tasarruflara hışlamakla | 
olur. Ta ki ayağımıza göre yorganımız olsun, j 
Formül basit : Paramız, bütçemiz, borcumuz bi- j 
rer milyar olacak. Paramız ancak bu üçke.ı için-
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de istikrar peyda edebilir ve pahalılık âfeti ön
lenebilir. Büyük Millet Meclisinin bugüaden 
itibaren hükümetlerine vereceği parola buaur. 

; 6. Bu tasarruflar nasıl yapılacaktır? 
Amerika, 15 yıl önce, bizim bugünkü vaziye

timize düşmüştü. Şimdiki, Cumhurbaşkanı Tru-
man, o zaman bir malî komisyonun başkanı idi. 
Evirdi, çevirdi, bütçelerin santimine kadar he
saplarını yaptı. Tasarruf çarelerini buldu. Tın
man'in şöhreti buradan başlar ve kendısiûe 
Amerika'lılar metelikçi Truman derler. 

îşte bizim içirt mükemmel bir misal: Hükü
metçe, bütün bütçelerimiz geniş bir zamanda me
teliğine kadar hesap haddesinden geçirilmelidir. 
Bu gayelere kaç yılda erişebileceğiz? Yıllar u-
zun sürebilir. Fakat bir an evvel işe başlamak 
lâzımdır. Hiç olmazsa, her yıl, masraflarımız
dan yüz milyon tasarruf. Borçlarımızdan iki 
yüz milyon itfa. Belki beş yıl sonra Bütçemiz, 
borçlarımız, paramız birer milyar olur. Benim 
aklımın erdiği bü kadar. Üst tarafı yüksek he
yetinize aittir. 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Arka

daşlar, 1949 yılı Bütçesinin umumi müzakereleri 
şu ana kadar sağlı, sollu birtakım konuşmalar
la geldi. Meclisin ekseriyet halinde bulunmayışa, 
Bakanların dahi Umumi Bütçe müzakerelerini 
takibe lüzum görmiyecek kadar bu isi fcüçüm-
semelerî^artık şu andan sonra yapılacak konuş
maların ne gibi bir netice vereceği hakkında, el
bette ki her konuşanın vicdanında derin bir acı 
ve yara meydana getirmektedir. 

Şahsan, vazifenin her yerde ve her türlü 
şartlar altında vazife olarak yapılmaii gibi bir 
mebde'den hareket ederek hiç olmazsa Meclis 
Umumi Heyetinin Bütçe Komisyonu çalışmala-
rınm seyrinden ve Ahmed Oğuz arkadaşımla 
Bütçe Komisyonu âdeta bir Hükümet organı 
gibi çalışma mevkiinde kalmıştır, hükmünü 
nasü birtakım hâdiselerle karşı karşıya geldik
ten sonra verdiğimizi huzurunuzda açıklamak is
tiyorum . Fakat bu konuşmalardan müspet bir 
netice hâsıl olmıyacağı insanda bir kanaat hali
ne geldikten sonra, kabul edersiniz ki, çıkıp ne
fes tüketmek de insanın şevkle yapacağı birşey 
değildir. Hattâ size biraz garip de olsa'şunu hi
kâye edeceğim : Biz Bütçe Komisyonuna bir 
Cumartesi öğleden sonra çalışmama hakkındaki 
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teklif imiâ kabul ettirmiş olmakla bahtiyarız. 
Bu karakterstik bir misal teşkil eder. Hattâ ara
mızda komisyon olarak bunu bir lâtife mevzuu 
yaptık. Bütçenin memleketin âmme hizmetlerini 
ne dereceye kadar kavradığı, Millî bünyemizde 
ne dereceye kadar kabili izah olduğu buğundan 
yarına memleketin ekonomik durumunda meyda
na gelecek olan değişiklikleri, inkişafı ne dere
ceye kadar karşılamak kudretinde olduğu, umu
mi görüşmeler hakkındaki muhalefet tenkitleri 
ile açıkça ortaya konulmuştur. 

Sîzi uzun boylu yormamak için müspet mi
sallerle araedeceğim. 

Arkadaşlar; yalnız sağlık hizmetleri bakımın
dan bütçe tetkik edilirse, köylerde oturan va
tandaşların sağlığının kaderine terkedilmesi baha
sına meydana gelen boşlukların kabili izah ol
madığı, içtimai anlayışla kabili izah olmadığı 
meydana çıkar. Ziraat işlerinin Devlet bünye
sinde aldırı yeni durumu, evet rakamlarla izah 
etmek mümkün değildir, fakat 25 yıl içerisinde 
küçük ziraatimizin dâvası olan pulluk işinin, ba
sit ziraat vasıtaları işinin ne dereceye kadar 
halledîlebildiğine dikkat ederseniz 18 milyon va
tandaşı ihata etmesi lâzımgelen âmme hizmeti 
faaliyetlerini artırmak, sağlıklarını korumak 
gibi bir dâşünce ile kabili izah olması lâzımgelen 
bütçeyi ele almak mümkün değildir. 

Evet Sadi Bekter arkadaşımız izah ettiler 
söyledikleri muhakkak ki nazarî bir görüş olarak 
hakikaten isabetlidir, dediler ki; bütçelerin ka
rakteri ekonomik olmalıdır. Arkasından da hü
küm verdjÛer, mevcut bütçeyi bu noktai na
zarla tetkik ederseniz, ekonomik bir anlayışa 
müstenittir denemez, fakat bu memleketin potan
siyeline îtiîmadım vardır, biz bu işleri hallede
ceğiz. 

Arkadaşlar; milletler hayatında meseleler 
âtiye ümii bağlamakla halledilemez. Yarayı ne
rede görüfseniz oraya el koymak lâzımdır. Her-
gün bir meseleyi halletmek azmine sahip olmakla 
halledilir.; Diğer taraftan Esat Tekeli arkadaşı
mız bizim Bütçe Komisyonunda yaptığımız tek
liflerden bahsettiler. ^Bu tekliflerin mahiyet ve 
karekteri "hakkında birşey söylememekle beraber 
bunların müzakeresi imkânı yoktur, bir kısmı 
bâzı kanujüarm kabulüne bir kısmı da müzakere
nin tekrari hakkında bir karar almaya bağlı idi. 
Bu da imşân dâhilinde değildi, dediler.îHüseyîn 
Ulusoy daha insafsız bir noktaya vardılar; Müs-
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takü Demokratların getirdikleri tekliflerin iki ay 
muvakkat bütçe çıkarıldıktan sonra Hükümeti 
tekrar bir muvakkat bütçe getirmek vaziyetine 
düşürmek gibi politik bir anlayışa müstenittir 
dediler. 

Arkadaşlar; herşeyden evvel şunu tebarüz 
ettireyim ki, biz arkadaşlarımızın hüsnüniyeti
mizi teyit etmelerine dahi razı değiliz. Kaldı ki, 
bir milletvekilinin bütçe açıklarının devlet borç
ları bu hale geldikten sonra dahi her hangi bir 
tasarruf teklifinin, bunlar politik bir takım en
dişelerin mahsulüdür diye tavsif edilmesine razı 
olmadık. Eeğer Millet Meclisi huzurunda şimdi 
gerekçelerini açıklıyaeağım teklifleri dinledikten 
sonra dahi Hüseyin Ulusoy arkadaşımız huzu
runuza çıkıp da noktai nazarını teyit etmezse, 
kendilerini temsil ettiğimiz arkadaşlar namına 
doğrudan doğruya iftiracılıkla, isnatçılıkla it
ham edeceğim. 

VASFI GERGER (Urfa) — Ne iftirası ? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, bütçe görüşmeleri başladığın
da Ahmet Oğuz arkadaşımın açıkça ifade ettiği 
gibi, bütçenin heyeti umumiyesi hakkında Hükü
metin komisyonda verdiği izahati tatminkâr 
bulmadık. Hattâ eski Maliye Bakanının, her işi 
âtiye bırakmak zihniyeti içerisinde, umumi malî 
vaziyetimize gelince, bunu da Amerika'dan ge
tirteceğimiz bir mütahassısa tetkik ettireceğiz 
tarzındaki sözüne evvelâ itiraz eden biz olduk. 
Umumi malî vaziyetimizin *ne durumda olduğu, 
nereden gelip nereye gittiğini tesbit için müta-
hassıs getirmeye lüzum olduğuna kani değiliz. 
Hattâ şuna da kaniim ki gelecek mütahassıs 
bize, bu halde idare ettirmek mümkünse idame 
edin der diye korkuyoruz. 

Netekim görüyorsunuz ki bir hükümet tebed
dülü ile Bütçe 'Komisyonunda umumi malî du
rumumuzun iktisadi vaziyetimizin az çok yara
larını tesbit etmek gibi bir imkâna erişilmiştir. 

' Bu umumi izahatı gayrikabili tatmin gördük
ten sonra muayyen arkadaşlar hakikaten teşrii 
murakabenin bütçenin rakamlarına teferruatına 
kadar sirayet etmesinin meselâ B. M. M. mas
rafları gelip de onların teferruatı hakkında bir 
kaç sual sorduktan sonra âmme hizmetlerinin 
ne kadar hafife alman bir zihniyetle tanzim edil
diğini; masrafların nasıl memleketin içinde bu
lunduğu ıstırapların göze alınmadan tertiplejıdi-
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ğini Bütçe Komisyonu eliyle kavrıyacak kadar ı 
görmüştür. 

Bir iki karakteristik misâl : 
Otomobillerden birisi tasarruf edilmiş. Fakat | 

İdareci Üyeler açıkta kalan şoföre bir yer bul
mayı vicdani vazife saymışlar. Buna tamirci 
demişler ve hattâ bir tamirhane ihdasını dahi 
düşünmüşler. Arkasından Maliye Bakanlığının 
emrinde bulunan tamirhanenin kaldırılmasiyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Diğer taraftan Mecliste bir dişçi bulunduğu
nu gördük. Arkadaşlar, 15 milyon insanın sağ
lığında âcil meseleleri halletmek için nihayet eli 
boş bir sıhhat memuru dolaştırmaktan başka bir 
şey yapılamıyan bir Devlet hayatında, Ankara 
gibi sıhhi teşkilâtı en geniş mertebede ikmal edil
miş olan bir memlekette oturan 450 milletvekili 
için dişçi kullanmak bu memlekette adalet fikri 
ile, devlet fikri ile, bütçe fikri ile kabili izah de
ğildir. (Sağdan bravo sesleri) 

Bir bahçe uzmanı yılda*5 bin lira alıyor. Bu 
bahçe uzmanı bir ecnebidir, ecnebi olduğu için de 
uzman sıfatını derhal ve kolaylıkla iktisap ede
biliyor. Fakat arkadaşlar bize bildirilen şu idi, 
bu bahçe mütahassısı ilk ve son baharlarda mah
dut günlerde gelir, çalışır, ondan sonra İstanbul 
belediyesinde vazife sahibidir, birçok hususi 
yerleri de böylece idare eder, Devletten de 5000 
lira alır. 

Arkadaşlar; Biz İbrahim Paşa devrinin zih
niyetiyle hergün türlü türlü renklerde çiçek
leri bahçelerde yaşatmak imkânına sahip olan 
bir Devlet vaziyetinde değiliz. Evet bahçelerin, 
parkların da, bir Devletin içtimai hayatında 
yeri vardır. Fakat çok rica ederim. İlkokulunu 
tamamlıyamıyan, sağlık hizmetlerini halk taba
kalarına kadar eriştiremiyen bir Devletin bu 
nevi bahçe uzmanlarını kullanaması kabili izah 
bir şey midir? 

Sarayların masrafına gelince; 
Sarayların niçin bugünkü haliyle muhafaza 

edildiği münakaşa konusu olabilmesi yanında 
birde baktık ki, saraylarda doktor vardır. Bu 
doktor, ne yapar dedik, 150 tane saray hizme
tinde bulunan hizmetlilerin sıhhat vaziyetini 
gözden geçirir. Bu kadar 150 kişilik bir hiz
metlinin toplu bir halde bulunması sıhhi mer
kez tesisatını icabettirir. Onun için elbette sa
rayların da bir doktoru vardır. 
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Arkadaşlar; İstanbul şehrinde bir milyon 

insanın imkânlarına sahip olan 150 hademe 
için doktor kullanıp da geri tarafta kütlenin 
dertleri hakkında bir şey düşünmiyen Devletin 
zihniyetine, halkçı bir Devlet zihniyetini, içtimai 
dertlere el koyan bir Devlet zihniyeti demeye 
imkân yoktur. Arkasından bir mimar kadro
su. Sürveyyan kadrosu, şu kadro, bu kadro. ' 
İşte arkadaşlar, huzurunuzda bir buçuk milyar 
olarak ifade edilen o muazzam rakamlar, bu gi
bi hayalinize dahi sığmıyacak ve kabili izah 
olmıyan hizmetler için parça parça ayrılmış; 
binlerden, ve yüz binlerden müteşekkil bir 
rakamdır. Ne içtimai politika bakımından, ne 
Türkiyenin ihtiyaçlarını kavramak bakımından 
kabili izah değildir. Her Bakanlıkta, her ban
kada, Mülhak bütçeli Umum müdürlüklerde bir 

| doktor kadrosunun munzam vazife halinde de-
j vam ettirildiğini gördük. Eğer arkadaşlar, Tür

kiye Devleti; İstanbul'da, Samsun'da İzmir'de 
kalabalık memur kütlelerinin bulunduğu yer
lerde ayrıca memur doktorları kullanabilmek 
durumunda olsaydı, eğer 1500 talebesi bulunan 

' Birinci İkinci Mimar Kemal mekteplerinin dok
tor ihtiyacını karşılamış olsaydık elbette hıf zıs-
sıhha prensipleri bakımından, Bakanlıkların, 
Diyanet İşlerinin Evkafın şu ve bu dairenin 
bir doktor istihdam etmesi imkânını sağlamak 
da düşünülebilirdi. 

ı Evvelâ misali, demin arzettiğim gibi, köyler-
| de oturan vatandaşların sıhhatlerinden bahse

derek getirdiğimiz zaman Komisyona ürperti 
geldi, rücu ettik, dedik ki; şu doktorları, hiç
bir şey yapamazsak da, ilkmekteplere naklet
mek imkânını bulalım. Bu teklifimiz dahi şaya
nı kabul görülmedi. Diğer taraftan eğer poli
tika yapmak mevzuu bahis olsaydı, bilirsiniz, 
herkesin bir kuruşluk menfaatine dokunmak el
bette bir reaksiyon husule getirir, nitekim bu 
tekliflerim dolayısiyle birçok dostlarımdan ol
dum. 

Başbakanlık Bütçesine geldik : Her Bakan 
hangi masrafa dokunursak, aman âmme işleri 
haleldar olur diye karşımıza çıktı. Bu zihn'yet 
içerisinde Başbakanlık bütçesi de çıktı. 

örtülü ödeneğe geldik; Devlet hizmetlerinde 
örtülü yapılması icabeden bâzı masraflanu oldu
ğu hakkında bizim de uzak yakın bir bilgimiz 
vardır, örtülü ödenek üzerinde durduk ve sor
duk. Dedik ki : örtülü ödenekler âmme menfa-
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ati bahis konusu olmıyan bir işte kullanılamaz 
diye bir kayıt konulamaz mı î Örtülü ödeneğin 
mahiyeti bunun sarf yerlerini tafsile müsait de
ğildir, dfediler. Ahmed Oğuz arkadaşımız misali 
kendinden aldı, ben de misali afaki olarak va
zettim; meselâ bu ödenekten bana bir ev ya ptı-
rılamaz jûıı dedim! Görüyoruz ki örtülü Ödenek 
üzerinde dururken, bu sarfiyatın da Devlet 
menfaati anlayışına göre ayarlanmadığını o**ta-
ya koymuş bulunuyorduk. Gözle görülen elle 
tuttuğumuz misallerden başladık, fikir ve kana
at izliarSettik. Misallerle başınızı ağrıtmıyayım. 
Derken Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü gel
di. Raportörü, eğer söylemek lâzımgelirse, bura
da BÜtçettetkikı yaparken Partili arkadaşlardan 
bahsetmek doğru değildir. Remzi Yüregir'di. 
Arkadaşlar, raporu ökudunuzsa, Ahmed Oğuz 
"kadaşışun tesbit ettiği gibi; dört sene zarfın

da ücretMler ve maaşlılar kadrosunun yedi mis
li arttığı görülen Basın ve Yayın Umum Müdür
lüğünde hiçbir müspet hizmet görülmediği açık
ça ifade edilmiş ve kadroların lüzumsuzluğuna 
işaret edilmiş bulunuyordu. Şahsi bilgilerimse 
daha ileri idi. Basın ve Yayın Umum Müdürlü
ğündeki birtakım memurlar, Yenişehir'deki bi
nada muayyen bir müddet sonra tensik edilmek 
suretiyle işsiz oturuyorlardı. 

Arkadaşlar, hangi günde bulunuyoruz, han
gi malî şartlar içinde bulunuyoruz? Hangi âm
me hizmetlerinin zaruretleri içinde bulunuyoruz 
ve nasıl bir Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü
nün kadrosunu Devletin sırtında yük olarak ta
şıyoruz? İKomisyon bu noktada birleşti, aman 
bunu talik edelim, yeni bir kanun getirilsin, 
Teşkilât kanunu olmadıkça bu işi tanzim edeme
yiz denildi. 

Arkadaşlar; aradan iki ay geçti, bu müddet 
için muvakkat bütçeler çıkarıldı. 2 ay sonra, ge
ne elimizdeki bütçede, Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğü, o elle tutulamıyaeak, izah edilemi-
yeeek haliyle yerini muhafaza ediyor. 

Bir milletvekili olarak şu küçük ' misâllerle 
çizdiğim tiablo karşısında Hükümete itimat, da
ha dbğruğtt bırakınız itimadı, ademi itimadı, 
milletten lalınan vergilerden teşekkül eden pa
raların bıî şekilde sarf edilmesine rey vermenin 
kolay ojdiıftma kani olan insan varsa, ben maa
lesef o kâlftaatte değilim, bilâkis burada. ıstırap 
içerisinde 'bulunan bir arakadaşraızım. 

arkadaşlar; muvakkat bütçeler çıkarmanın, 

2.1949 0 : 1 
muvakkat bütçelerle âmme hizmetlerini idare et
menin güçlükleri hakkında bizim de az çok bil
gilerimiz vardır. Fakat maalesef muvakkat büt
çeler çıkarılmasına açık birtakım sebeplerle zaru
ret hâsıl olduğu kanaatindeyiz. 

Birinci muvakkat bütçeyi çıkaran Hükü
met, arkasından, sebebini iyice bilinmiyen bir 
şekilde istifa etti. Birçokları bakınız işte malî 
politika tasvip edilmediği için istifa ediyor diye 
bundan memnuniyet duydular. Bizce vaziyet ka
ranlıktı. Çünkü ortada yalnız Kazanç Vergisi 
tasarısının Meclisçe komisyona iade edilmesin
den başka bir hâdise yoktu ve aynı zamanda 
Meclisin rey il e vücuda gelmiş bîr Hükümet dü-

• 

İ sürülmesi hali de açıkça görülmiyordu. 
Derken yeni Hükümet geldi. Bütçe Komis-

I y o n u da, bütçe üzerindeki tetkiklerini, bu Hü
kümet tebeddülü dolayısile, bıraktı Nihayet 
Hükümetin tadil teklifleri geldî. Bu tadil teklif-

| lerinin karakteri, mahiyeti üzerinde fazla söz 

I söylemeye lüzum yok. Bunların hulâhası, sekiz 
milyonu bulmıyan bir tasarruf tecrübesinden iba
retti. Bizim noktai nazarımıza göre; artık büt
çe hakkında Anayasa hükmüne göre yıl başından 
üç ay evvel verilmesi ve bütçnîn Meelise mal ol
ması gibi şartlar zail olduğundan; 1949 yılı büt
çesinde, maziden beri devam eden bir geleneği 
bozarak, bütçeye Meclisçe el koymak vaziyeti hâ
sıl olmuş ve bu iş bir Millî vazife halini almıştı. 

Arkadaşlar; Meclisteki Müstakil Demokrat ar
kadaşlarınız, bu görüşle bütçe meselesinin Meclis 
meselesi haline geldiğini nazarı itibara alarak, 
komisyonda yaptıkları tekliflerini huzurunuzda 
müdafaa edeceklerdir. Hükümetin tekliflerini ko
laylıkla müzakere ederek kabul eden Bütçe Ko
misyonu, azasının teklifte bulunmasına yer ve
relim mi, vermiyelim mi? meselesini müniakaşa 
etmiştir. 

Arkadaşlar; usul meselelerini bir tarafa bıra
karak müspet bir netice alınmasını düşünerek ko
misyona şimdi arzedeceğim teklifleri yaptık, hattâ 
evvelden listelerimizi tabettîrmeye imkân bula
madığımız için, komisyon arkadaşlarımız büyük 
bir tehalükle hani listeniz dediler, nihayet şimdi 
okuyacağım listeleri okuduk. Fakat Fuzuli gibi, 
huzurunuza şikâyetçî olarak çıkmak, bir şikâyet
name sunmak mevkiinde kaldıL 

Teklif listemizi okumadan evvel bu teklifleri 
hazırlarken bâzı prensip noktalarını tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Müsaade ederseniz onu arzedeyim. 
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Dünden beri devam eden müzakerelerden de an- j 
laşılmıştır ki, kadro yükü Devletin bugünkü 
malî takatini aşmıştır. 

O halde Barem Kanununun teminatı altında
ki hadler ölçüsünde memur haklarını muhafaza 
edebilirsek, buna dahi şükretmemiz lâzımdır. 
Çünkü arkadaşlar, bugünkü şartlar muvacehe
sinde memur, halk, tüccar diye ayırmaya inAân 
yoktur. 'Nihayet memleketin iktisadi vaziyeti, 
diğerlerini olduğu gibi, doğrudan doğruya me
murları da alâkadar eder. Yarın daha ileri bir 
malî zaruret karşısında kaldığımız zaman, şu 
derecelerden maaş alan memurların aylıkların
dan indirme yapmak lâzım veya maaşa mütaal-
lik yeni vergiler ihdas edersek bittabi cemiyet 
nizamı daha çok haleldar olacak ve memurlar 
daha ziyade zarar görecektir. Biz, mahiyeti ne 
olursa olsun, muayyen memur haklarını muha
faza etmek prensipiyle hareket ettik. Böyle bir 
prensipe varınca nelere el koymak imkânı var
dır diye düşündük ve evvel emirde fevkalâde 
tahsisatlar üzerinde durduk. 

Bu tahsisat nelerdir! Birinci er tayını, Hâ
kimlerden gayrı memurlara verilen temsil öde
nekleri... 

SINAN TEKÜLÎOĞLU (Seyhan) — Neden 
hâkimlerden gayri memurlar oluyor? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade ederseniz onu da izah edeceğim niçin hâ
kimlerden gayrı memurlar diyoruz? Bu düşün
cemizi de izah edeceğim. Milletvekilleri yapılan 
zam, tahsisat olarak, Cumhurbaşkanlığı tahsisa
tı. îki üst dereceye tâyin etmek hakkından do
ğan tazminat.. Bunları teker teker ele aldık ve 
Bütçemizin heyeti umumiyesinde bu tahsisatla
rın tuttuğu miktarları bir tasarruf imkânı ola
rak tesbit ettik. Birinci er tayınının derhal kal
dırılmasının doğru aimıyacağını; bu neticeye 
iki senelik bir intikal devresinde ulaşılmasını 
mâdeletkâr bulduk, isabetli gördük. Dedik ki, 
bu sene yüzde, elli, gelecek sene yüzde elli ol
mak üzere devletin çekemiyeceği bu yükü indir
mek lâzımdır. 

Arkadaşlar derhal bu teklifimiz ele alınarak, 
hudut boylarındaki subayların er tayınlarından 
tensikat talep ettiler; diye aleyhimizde neşriya
ta baklandı. 

Hettüz pelitikanra ne olduğunu bilmiyoruz, 
ama nasıl 8â$h- sollu havadislerin ortaya kon-
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duğunu ve ne gibi cereyanlar vücuda getirdiğimi 
öğrendik. Şu halde Müstakil Demokratlar su
bayların haklarına el komuşlar gibi sözlere cevap 
verelim : Hayır arkadaşlar bizim kanaatimiz şu
dur; Türkiye'nin malî ve iktisadi zaruretlerini 
Mehmetçikle bir arada yaşıyan subaylar kadar 
takdir edebilen ve onun ıstırapları ile yaşıyan 
kütle yoktur. Eşeğinin ölmesi dolayısiyle kö
yünden aldığı ıstıraplı mektubu Mehmetçiğe su
bayı okur; öküzü sakatlandığı zaman nasıl üç 
gün, yemek yemediğini bizzat o görür. O halde 
memleketin malî ve iktisadi zaruretleri mevzuu-
bahis olunca* birinci er fayını hakkındaki siyasi 
düşüncelerden, anlayışlardan uzaklaşarak, millî 
bir düşünce ile şuur ile artık masraflarımızı bir 
noktada tesbit etmek iradesiyle, iki kişi öne ge
çip teklif yaptıysa, bunu da - Grup arkadaşları
mız tasvip etti ise, hiçbir zaman Türk subayının 
bunu hatalı bir hareket olarak karşılıyacağına 
kaani değiliz. 

Milletvekili ödeneklerinden bahsedildikçe, he
pimizde hakikaten bir ürperti hâsıl oluyor. 

Eğer memleketin kaderine el koymak imkânı 
Büyük Millet Meclisinde mevcut ise ve iktisadi 
gidişimizi de nihayet müştereken mahrumiyetle
re katlanmak gibi bir şuurla düzeltmek kabilse, 
elbette kerkesten evvel bunu, 1947 senesinin 
şartları içerisinde tahsisatını artıran, Milletvekil
lerinin yapması lâzımdır. Burada geçim şartları 
ve mebusların içinde bulundukları şahsi vaziyet
leri mevzuubahis etmeye imkân yoktur. Biz ne iş 
hayatımızda ne Devlet maaşlarının derecesinde bir 
geçim standardı tesbit etmiş ve ona göre bunları 
tanzim etmiş değiliz. Herkes karınca kaderince 
bu mahrumiyetlere katlanmaktadır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — îhsan Yalçın duy
masın, aleyhine takrir verir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Dev
let Başkanına ait ödenek bahsinde, şuurla, biraz 
daha hakikaten hassasiyetle, daha aydmlık bir 
noktaya vararak dedik ki; madem ki, 120 milyon 
açıkla gelen bir bütçe vardır, bu açıktan herkes 
pay almalıdır. Rica ederim, böyle bir şuur ile 
1549 senesinin şartlan içerisinde Devlet Başkam 
nmın tahsisatından indirme teklif etmek hiçbir-
zaman politik bir hareket sayılabilir mi? 

Eğer memleketin yası, hepimizin yası ise, 
eğer memleketin ferahı» hepimizin ferahı ise, 
memleketin içinde bulunduğu sıkıntı hepimizi 
alâkadar ediyorsa, Cumhurbaşkanı aylığının 10 
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bia liraya indirme ölçüsünü tesbit edebilmek, 
bütçenin zaruretleri karşısında yapılacak hare
ketlerin en iyisidir. 

ALÎ BIZA ESEN (Siird) — 10 bin lira bile 
değil, zaten dokuz bin liradır. 

AHMÖT TAHTAKILIÇ (Devamla) — İşte 
Esat Tekeli arkadaşımızın « her biri bir kanun 
mevzuudur * diye, mahiyetleri, karakterleri 
hakkında birşey söylememekle beraber^ « encü
men bunları müzakere etmemiştir» diye mev-
zuubahis ettiği tekliflerimizin, maaşlara, şahıs
lara, kadrolara taallûk eden kısmı budur. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız da niçin hâ
kimleri ele almadınız dedi. Arkadaşlar; biliyor
sunuz ki hâkimlerin ödenekleri kabul edildiği za
man bu mevzuda uzun uzun konuşulmuş olmuş 
ve nihayet Anayasada ki; «hâkimlerin maaş ve 
Ödenekleri hususi kanunlarla tâyin edilir.» Zihni-

, yeti içindt kalınmıştır. 
SİNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Memur

ların da kanunları var... 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Son

ra Adalet Müessesesinin, cemiyet bünyesi içeri
sindeki "yeri nazara alınacak ve dünya ölçüsünde 
bir takım anlayışlara uyularak hâkimlere öde
nek verilmesi için Meclis bir kanun çıkarmıştır. 
Fakat biz tıpkı Devlet Başkanının tahsisatına 
müracaat ettiğimiz gibi, Türk hâkimlerine de mü
racaat ettik. Elli kuruş için kavga eden ve suç 
işliyen insanlarla her gün karşı karşıya bulunan 
Türk Hâkimine baş vurduk ve bu ıstıraplı sah
neyi senin de bir yardımla karşılamaklığın lâ
zımdır dedik ve onların ödeneklerinden de % 25 
kestik. Bû ölçüyü böyle bir anlayış içerisinde tes
bit etmiş bulunuyoruz. 

Yaptığımız tekliflerin, menfaatine dokundu
ğumuz insanlar tarafından her hangi bir şekilde 
reaksiyonla karşılamak ihtimali vardır.. Bu teklif
lerimizin bugünün zaruretleri içinde kabule şa
yan olup olmadığının takdir hakkı da sizdedir. 

Bunların kanuna mütevakkıf olduğu mesele
sine gelince: Arkadaşlar, bütçenin müzakeresi 
için ieabettiği zaman sabahın onundan gecenin 
24 üne kadar içtima edebiliyoruz. Biz o kanaate-
yiz ki; birer maddelik birer kanundan ibaret olan 
ve komisyon huzurunda 24 saat zarfında çıkması
nı taahhüt etmemiz bu teklifleri, kanuna mütevak
kıftır diye reddetmeye imkân yoktur. Zaten bi
zim tekliflerimiz, Vedad Dicleli, Ali Riza • arka-
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I daşımızın da tesbit ettiği gibi, gelecek senelere 
, sari tahsisat yekûnundan ibarettir. O halde, ira

desini ele aldığı zaman memleket mukadderatı 
i namına icabında harb. sulh kararını almaya muk

tedir. olan B. M, Meclisi böyle bir zarureti tak
dir muvacehesinde, birer maddeden ibaret olan 
üç dört kanunu kolaylıkla çıkarabilir. Kaldı ki 
Büyük Millet Meclisi, faydalı veya zararlı ka
nunları dahi 2 - 3 - 5 saatte çıkarmak gjbi ener-

ı jik bir ananeyi de muhafaza etmektedir. O hal
de, kanuna - mütevakkıf tır. mazeretiyle teklifle
rimizi bir kalemde reddetmek ve bunların bu se-
neki bütçeye tesirlerini küçümsemek ve gayri ka
bili tatbiktir, demek imkânsızdır. 

Şimdi gelelim kanuna mütevakkıf olmıyan tek
liflerimize: Arkadaşlar, bu hususta bize, Sayın 
Şemsettin Günaltay Hükümetinin, bütçe rakam
ları üzerinde, 8 milyon lirayı dahi bulmıyan in
dirme teklifleri cesaret vermiştir. Hükümetin 
tekliflerine baktık maalesef Hükümetin indirme 
tekliflerinde hiç bir hesap ölçüsünün hareket 
mebdeinin olmadığına kaani olduk. İşte Baş
bakanlık bütçesi; Basımevi giderleri, Malûl ve 
iptidai maddelerden 23 bin lira indiriliyor. Ar
kadaşlar, Basımevi bir işletmedir. Bu işletmenin 
mamul ve iptidai madde ihtiyacı bir hesaba ve 
bir listeye istinat eder. Bundan 23 bin liranın 
indirilmesini nasıl müdafaa ediyorlar? Ucuz 
kâğıttan istifade edeceğiz diyorlar. Basımevi ih
tiyaçları için ucuz kâğıttan istifade ediyorlar-
da, niçin İstatistik Genel Müdürlüğü kâğıt ih
tiyacında ucuz kâğıt imkânından istifade ede
rek bütçede bu nevi bir indirme yapmıyorlar 
Görüyorsunuz ki, bu, kabili izah değildir.. 

Devlet Meteoroloji işlerini ele aldık. Bir de 
baktık, fennî tesisler ve malzeme tahsisatından 
30 bin liralık bir indirme var. Arkadaşlar, ha-
ve seferlerinin bu derece inknşaf ettiği bir za
manda Meteoroloji işlerinin ehemmiyeti biraz 
daha artmıştır. Bugün fennî malzeme ihtiyacı
mız ise hudutsuzdur. Bu masraftan 30 bin lira 
indirilmesi elbette gayrikabiH izaîftır. 

Babınızı ağrıtmamak için mahdut misaller 
vereceğim: Bayındırlık Bakanlığı hesabım aç
tık, proje ve saire tertibinden yüz bin lira. Ar
kadaşlar, memleketin proje ihtiyacı, haritala
rın tanzimi, bugünden yarına bırakılacak bir 
iş değildir. Fakat onun peşindeki gene proje
lere mütaallik fasıllarda hiçbir tenzilât yok. 

| Niçin, yukardakinden 100 bin indiriliyor, aşa-

-r- 368 —" 
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ğıdakinden hiçbir indirme yapılmıyor? Bu da 
Mr suâl mevzuudur. 

Diyanet işlerinin mahdut miktardaki mah
rukat tertibinden tenzilât yapılıyor. Buna mu
kabil Vedat Dicleli arkadaşımızın tebarüz ettir
diği, Devlet dairelerinin kalorifer masrafları-
nın, yalnız işletmecilik ve tamir masraflarının 
neye müncer olduğu hakkındaki rakam, oldu
ğu gibi dururken, Diyanet işlerindeki mahru
kat tahsisatından indirme yapılması ortaya atı
lınca diğer dairelerde de bu zaruretle bir in
dirme yapılması gayet tabiîdir. 

işte şu mahiyet ve tertipteki 8 milyonu bul-
mıyan Hükümet tekliflerini gördükten sonra 
biz de oturduk, bütçe üzerinde, nihayet demin 
arzettiğim kadrolarla alâkalı olan tenzil ve ta
sarruf tekliflerinden sonra, mefruşat gibi, kır
tasiye gibi, muvakkat memuriyet yollukları gi
bi, müfettişler yollukları gibi, hesap uzmanları 
yolluklap gibi, tasarruf imkânları olabilen bö
lümlerden, teker teker takdir imkânı olmadığı 
için, asgari bir ölçüde %10 tenzilât yapılsın de
dik. 

Arkadaşlar, Hükümet lâallettayin masraflar
da her bakanlığa sen %1,5 tenzilât yapacaksın 
der ve Ibu derhal icra edilir, bunu Büyük Millet 
Meclisi kabul eder ve Komisyonda müzakeresi 
kolaylıkla yapılırsa, milletvekillerinin bu gibi 
hirtakim hesaplara ve takdirlere istinat eden 
teklifleri, Meclis komisyonunda ve Heyeti Umu-
m'iyesinde müzakere mevzuu olmadan tarihe in
tikal ederse elbette iyi olmaz, ve bu vaziyeti tek
lif sahibi olarak, Bütçe Komisyonu Hükümet or
ganı gifei çalışma mevkiine düşmüştür, şeklinde 
tavsif edersek bunda en küçük bir haksızlık 
yoktur arkadaşlar. 

Sonra; kamulaştırma diye 2 700 000 liralık, 
râka'm için mazur görmenizi rica ederim, bir 
masraf, ki, bu masraf zaten komisyonda uzun 
uzadıya müzakere mevzuu oldu, bu masrafı ge
lecek seneye bırakmak dururken; programa 
bağlanmış (bulunan Devlet Demiryolları inşaatı, 
köprü inşaatı ve bunların işletmesine müessir 
masraflardan Hükümet tenzilât teklifinde bulu
nur ve 'bu kölbul edilirse; bizim «ıbu işi niçin ge
lecek yıllara bırakmıyoruz» teklifimiz reddedi
lirse, bu, iki bakımdan kabili izah değildir. 

Birisi Devlet anlayışı, birisi de bizzat Halk 
Partisi zaviyesinden kabili izah değildir. 

Arkadaşlar;. kamulaştırılması mevzuubahis 
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olan arsalardan birisi biliyorsunuz ki, Çankaya 
Köşkünün.... 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — %18 ini teş
kil eder. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla)- — Ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi % 18 ini teşkil eden 
arazinin istimlâki. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Mütebakisi 
gelecek senelere. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Buradan söy
le, oradan ne ^bağırıyorsun? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) —Arka
daşlar, geçmiş devirlerde parti ve Devlet bir 
arada mütalâa edildiği zaman, bu köşkün arsa
sının partiye ait olması veya partiye intikal et
mesi ve şimdi de Devlete satılması lâzımgeldiği 
münakaşasını ortaya atmak, aslında Halk Par
tisi namına doğru bir keyfiyet değildir. 

Biz memleket talihinin nasıl geliştiğini ve 
Halk Partisi malları ile Devlet emvalinin nasıl 
meydana geldiğini, hattâ intikaller bertaraf, 
Haliç Partisinin varlığını teşkil eden müessese
lerin doğrudan doğruya Devlet» belediye, hususî 
idare imkânlarından hâsıl olduğunu açıkça bili
yoruz. Bu tarihî hakikate rağmen artık bugün 
ben arsamı satacağım diye, lâalettayin bir şahsîn 
mülkiyet iddiası haleti ruhiyesiyle Halk Partisi
nin Devletin karşısına çıkması doğru değildir. 

HÜSEYİN ÜLUSOY (Niğde) — Hakkını 
kullandı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Daha 
başka haklar da var, onları da mevzuubahis ede
ceğim. 

Sonra, tekliflerimizi yaparken gözümüzün 
önünde canlanan bâzı misaller de söyliyeceğim. 

Meselâ; Meclis Muhafız Bölüğünün 900 lira 
kırtasiye masrafı vardır. Bunları bütçenin içine 
girip de teker teker elbette bir milletvekilinin 
ve nihayet bütçeyi tasvip edecek olan Kamutayın 
tetkik edip incelemesine imkân yoktur. Fakat 
Meclis Muhafız Bölüğüne 900 lira kırtasiyeye 
mukabil ordu bölüklerinin kırtasiyesinin nasıl te
min edildiğini nazarı dikkate almak lâzımdır. 
Muhaberesi gayet mahdut olan bölüğün kırtasiye
sini şu masaların üzerindeki kâğıtlardan bir par
ça vermek suretiyle temin etmek pekâlâ mümkün
dür. Devlet idaresinde Millî şuur böyle tecelli 
eder. Meclis Muhafız Bölüğü* diye kırtasiye için 
900 lira verirsek, baknız bu nereye gidiyor: 
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Büyük Millet Meclisi inşaatında Muhafız Bölüğü 
için inşa edilen binaya 1 800 000 lira yeriyoruz. 
Türk Ordusunu iskân etmek $ibi bir şuurla bu 
derece masrafa, hattâ bunun onda biri derece
sinde masraf ihtiyarına mecbur kalırsak, bunun 
membaını nereden bulacağımızı hepinizin düşün
mesini rica ederim, işte arkadaşlar, bu müşahe
deden sonra, şimdi okuyacağım tekliflere dair 
tezkeremizi verir vermez, encümen arkadaşları
mızın, hani teklifleriniz diye biz âdeta teklifsiz 
mi gelmişiz, afaki bîr iddia ile mi gelmişiz gibi 
bir zimtiyet içerisindeki endişelerini karşılamak 
için müsaade ederseniz size de okuyayım: 

Milletvekilleri ödeneklerinden, ki bir kanun 
teklifi de vardır, 200 er lira olmak üzere 930 
bin lira. Yönetim giderlerinden daire hizmetleri 
yani 2. ve 3 ncü bölümlerinden % 10 hesabile 
100 000 lira. Cumhurbaşkanlığı tahsisatından, 
ayda 10 bin lira tahsisat kabul etmek şekli ile, ki 
bu noktada daha kuvvetliyiz, çünkü Cumhurbaş
kanının ödeneğinin hususi bir kanunla tâyin edi
leceğine dair Anayasada sarahat vardır, fakat 
bugüne kadaj* bu hususta çıkarılmış bir kanun 
da yoktttr. 66 bin lira. Yönetim giderlerinden 
% 10 hesabiyle 50 bin lira, Başbakanlık örtülü 
ödeneğimden % 25 hesabiyle 500 bin lira, Millet
lerarası federal toplantı ve kongreler masrafın
dan 15 0G0 lira, yönetim giderleri % 10 hesabiyle 
9 §00H<a. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünden; top
tan bir görüşle ele aldık, çünkü bu müessesenin 
hakikaten derhal revizyona muhtaç olduğunu ek
seriyet Ae kabul etmiştir. Onun için mikdarı-
nın nereye baliğ olacağını tesbit etmedik, asgari 
500 bin liranın bu idareden tasarruf edilebilece
ğine kartiiz. 

İstatistik Genel Müdürlüğünden 10 000 lira; 
idare hizmetlerinde ucuz kâğıttan istifade etme
diğine g$re dahilî yayım işlerinden 10 000 lira. 

Meteoroloji yönetim giderleri 35 bin lira. 
Daire giderlerinden yalnız 163 bin alıyoruz, 
bunlarda da, tasarruf ©lmıyan bölümleri teker 
teker tet&ik için o bölümleri hariç bıraktık tek
liflerimizden, 150 bin. 

Tapu yönetim giderlerinden, bundan basılı 
kâğıt ve, defterler gibi masraflar hairiç tutul
muştur, yani hizmetin aksaması ihtimali nazarı 
itibara alınmıştır, böylece 23 bin lira. 

Millî Savunmadan; birinci tayın bedeli iki 
senede halledilmek prensipi ile, birinci sene % 
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I 50 si olmak üzere 7 500 000 lira. 

içişleri yönetim giderleri, iller büro giderle* 
ri karşılığı, Hükümetin son ,t&sam$ tedbirleri 
hariç, % 10 hesabiyle 100 bin lira. 

Emniyet Genel Müdürlüğü; Yönetim gider
leri merkez büro giderleri basılı kâğıt ve defter
ler ve müfettiş yolluklarından % 10 hangi mad
de ve fasıllarda tensikat yapmayı düşünmüş-
sek onları böylece tesbit ettik. Bu da % 10 dan 
18 bin liradır. 

Jandarma Genel Komutanlığı; yönetim gi
derleri ve yolluklardan ;% 10 dan 35 000 lira, 

Hariciye; yönetim giderleri elçilik ve konso
losluklar giderleri, 1948 de 63 000, % 5 hesa
biyle, daire hizmetlerinden kongre, konferans 
ve genel giderler 1948 de 100 bin lira konmuş
tu. 300 bin lira munzam tahsisat alınmıştır. Bu 
sene de 100 bin lira ile idare edilmesi için 100 
bin lira. 

Yabancı Elçilikler ve konuklar ağırlama gider
leri 50 bin lira. 

Millî Eğitim yönetim giderleri yolluklardan 
% 10. teklif geçen seneden 148 bin lira fazla
dır. Yani her nokta tetkik edUerek yapılmış
tır, ki 63 000 liradır. 

Bayındırlık; yönetim giderleri, kira karşı
lığı taşıt giderleri hariç, ;% 10 hesabı ile 29 000 
lira. 

Üçüncü kısım geçici olan Ankara Gençlik 
Parkı Gazino binası inşaatı masrafı 62 bin lira
dır. Arkadaşlar, müsaade ederseniz bu maddeyi 
de izah edeyim. Ankara'nın imarı ve Devlet 
merkezi olarak ele alınmasından beri Devletin 
yapmış olduğu masraflar meydandadır. Fakat 
bugünün zaruretleriyle karşı karşıyayız. Bir 
taraftan da Belediye Vergi ve Besimleri dîye 
bir kanun yaptık. Bundan istifade ederek'artık 
bu parkın belediyeye devri lâzımgeldiği kana
atindeyim. Bâzı bu gibi yerlere hiç para koya-

j mıyoruz. Bu Kanundan istifade ederek o binayı 
belediyeye devredelim, o ikmal etsin, 62 bin 

| lirayı o sarf etsin. 
i Bu tekliflerle ne yapacağız, teklifimizi biz 
| kendimiz de izahını bulamadık. Biliyorsunuz, 

komisyonda müzakere konusu dahi addetmemek 
suretiyle topdan reddedilen vaziyet meydanda. 

I Herşeyden sarfı nazar, yalnız veremle mücadele 
için hükümetin beklediği imkân 20 milyondur. 
Kapatılması lâzımgelen geçmiş seneler kömür 
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açığı 17 milyon liradır. Şimdi bu vaziyeti mali
ye içinde bulunan bir devlette bu nevi kısıntı 
talepleri dahi bir karara bağlanmadan geçerse, 
biz bunu hükümet hesabiyle, devlet düşüncesiyle 
kabili izah olmıyan birşey addederiz. 

Ondan dolayı tekliflerimiz için iki şey düşün
dük : Kanuna. mütevakkıf olanları için; bütçenin 
umumi rakamları bağlanmadan evvel birer mad
delik kanunlar halinde tetkik ve tesbiti için tâyin 
edeeeğiniz bir geçici komisyon teşkili ve bunun 
için de istediğimiz âzami müddet bu bugünün 
saat 24 üne kadardır. 

Kanuna bağlı olmıyan teklifler için başka bir 
formül bulduk, o da, bütçenin birinci maddesine 
bir eelvel ekliyerek : Aşağıdaki fasıl ve madde
lerdeki tahsisatın şu kadarı mevkuf tutulacak
tır. ayrı bir karar almadan bunlar sarfedüemi* 
yecektir, diye bir formülün ilâvesi mümkün ol
duğunu düşündük. 

İşin asil garip tarafı, Bütçe Komisyonu, her 
defasında, teklifleriniz tetkik mahsulüdür, hüs
nüniyet mahsulüdür, tetkika değer, fakat ne ya
palım ki şekil bulamıyoruz, diye karşılamış ce
vaplamıştır, Devlet hayatında böyle şeyler için 
bir şekil bulunamıyorsa oturup ağlamak lâzım
dır. Halbuki müsaade ederseniz miktarı 10 mil
yon küsur lirayı bulan bu ikinci kısım teklifleri
mizin, âmme işlerini sarsacağına dair bir şey 
söylemeye imkân yoktur. Bir tek misalle bunu 
arzedeyim; Vali ve kaymakamların harcirahı 
hakkında içişleri Bakanlığı tensikat teklif edi
yor, bunun üzerine dedik ki, bu fasıl böylece 
masraflara tahammül eder mi ? Derhal mesul 
müsteşar dedi ki, esasen bizim geçen seıieki tek
lifimiz hakiki ihtiyacından fazla konulmuştur, 
binaenaleyh buradan yapılacak bir tenkis bu 
hizmeti aksatmaz.. Bu suretle toptan bir cevap 
verdi. 

işte arkadaşlar; bütçe hakkındaki sağlı sollu 
görüşler haricinde Büyük Millet Meclisinin hal
letmesi lâzımgelen mesele budur. Esasen birinci 
muvakkat bütçe münasebetiyle biz Grup olarak. 
Meclisin Bütçeye el koyması lâzımdır, Komis
yondaki tetiklerden bir netice çıkmayacaktır 
diye vaktinden evvel haber vermiş bulunuyoruz. 
Bütçeyi kabul etmeden bu hususu B. M. M, nin 
halletmesi lüzumuna kani bullinuyoruz. (Müsta
kil demokratlardan ve Millet Partisinden alkış
lar). 
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, OBHAN SEYFÎ ORHON (Zonguldak) — 

Arkadaşlar; ben bir kelime için söz almış bulu
nuyorum, bundan .bahsedecektim, Sayın Tahta
kılıç arkadaşımızın konuşmasına tesadüf etti. 
Böyle bir hava içinde konuşmak için buraya gel
miş değilim. Sayın Tahtakılıç meclis havasını 
elektrikli, şimşekli bir hale getirdi. 

Arkadaşlar, sayın arkadaşım sözlerine köy 
i ve şehir mukayesesiyle başladılar. Köylü haya

tı ile şehirli hayatı arasındaki farkları tebarüz 
etiren şekilde başladılar! Devlet ve millet vazi
felerine bir misal olarak bunu gösterdiler. Mec
liste bir dişçi bulunmasını köydeki sıhhat işini ne 
derece ihmal ettiğimize ve dolayısiyle de halk 
ye millet vazifelerini ihmal ettiğimize bir misal 
diye kah ettiler. 

^Arkadaşlar, böyle bir misal ile işin içine gi
rersek biraz güç çıkarız. Hakikaten, köy hayatı 
ile, köylü hayatı ile, ihmale uğramış, asırlardan 
beri ihmale uğramış olan ve çaresini arıyarak, 
bulmakta güçlük çektiğimiz köylü hayatı iİe, 
köylü kalkınması ile bizim hayatımız arasında bir 
mukayese yaparsak arada çok büyük farklar gö
rürüz. 

,Arkadaşlar; köylerimizin birçok daha mahru
miyetleri vardır, izalesine çalıştığımız, çaresini 
bulmaya çalıştığımız birçok daha mahrumi
yetleri vardır. Ben köylüler gördüm, saatlerce 
uzak yerlerden, ördüğü bir çorabı veya sat
mak için, sırtında biraz çalı çırpı olduğu halde 
şe^re gidiyorlar, yürüyerek şehre gidiyorlar. 
Hattâ tarlasına gitmek için bir merkepcdği bile 
yok. Sayın Tahtakılıç'tan sorarım, Meclise oto
mobille gelmemişlerse, rahat bîr troleybüse bi
nerek gelmişlerdir, nasıl viedanları müsterih 
olmuştur. Böyle bir mukayese içerisine girmek 
doğru değildir zannederim. 

Müsaade ederseniz mevzuuma döneceğim, 
söz aldığım noktaya geliyorum. Bir kelime için 
söz aldım, huzurunuza bunun îçin gelmiştim. 

3 seneden beri muhalefet arkadaşlarımızın 
bütçe tenkitlerinde tekrarladıkları bir kelime var; 
samimiyetsizlik. Samimî olmıyan bütçe. Arka
daşlarıma kötü niyetler atfetmek istemem. Her 
halde mânasına pek dikîat etmemiş olacaklar ki, 
dillerine pelesenk ettiler, her sene tekrarlayıp 
dururjar. işte yine samimiyetsiz bir bütçe, diyor
lar. Bunu mutat bir tâbir hâline getirdiler. 

Arkadaşlar; millet karşısında mesul bir Hü
kümet için, memleketi idare etmek vaziâitlu 
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üzerine ilan bir İktidar Partisi için bu mevzuda 
samimiyitsizlîk mektep çocukları arasında kul
lanılan Samimiyetsizlik değildir, son, derecede 
nahoş bir tâbirdir. Karşılığı ne olabilir düşünün. 
Yalancılık mı, suiistimal mi, yoksa sahtekârlık 
mı? Sanlü 1949 yılı Bütçesi Devletin hakiki va
ridat ve «masraflarına göre Hükümetçe hazırlan
mamış, muhalefet partilerine mensup arkadaş
ların da ^-bulunduğu Bütçe Komisyonunda ince
lenmemiş, yalancılıktan, gayrisamimı bir büt
çedir, Bir göz boyacılıktan, bir kurnazlıktan 
ibarettir.^ 

Arkalaşlar; şüphe edilemez ki, 1949 Bütçesi 
ciddî hesap ve tahminlere dayanarak usulü dai
resinde hazırlanmış bir bütçedir. îfade ettiği 
malî dumm da hepimiz için bir sır değildir. Haf
talarca jüzerinde durulmuş, tasarruf çareleri 
aranarak didik, didik edilmiştir. 

Şimdt fler arkadaş fikrîni söylemektedir. 
Muhalefet Partisi tenkitlerini elbette yapacaktır. 
Bütün bunlardan memleket hesabına faydalar 
umuyorum. Söylenenleri sükûnetle, sabırla, dik
katle dilemeye hazırız. Hatalarımız, kusurla
rımız olabilir, ama müsaade buyursunlar da 
bilgimize: göre, programımıza göre, memleketi 
idare kabiliyetimize göre hatalarımız da, kusur-
laruniz <|a olsun, samimî olalım. Samimiyeti 
ohnıyah bir bütçe ile göz boyamaktan hepinizi 
tenzih ederim. Bilirim ki, aynı kelime ile mu
kabele etsem, muhalefet tenkit ve murakabede 
samimiyetten mahrumdur, desem incinecekler-
dit. Böyle dememek için arkadaşlarımızdan işite 
işite artık usanç gelen şu samimiyetsizlik sözle
rinden v£z geçmelerini bütün samimiyetimle rîca 
ediyorum;. (Sağdan alkışlar). 

AHMJET BOZBAY (Kütahya) — 1949 yılı 
Bütçesini dünden beri Yüksek Mecliste konuş
maktayız; İki taraflı değerli arkadaşlarımız 
bütçe üzerindeki tenkitlerini, dileklerini, temen
nilerini thı kürsüden izhar ettiler. Bu noktalara 
fazla tenias etmiyeceğim. Tasarruf, evet bugün 
için en çok lâzım olan esaslı bir meseledir? Büt
çe tanzim edilmiş, birkaç gün sonra da Yüksek 
Meelistert tasdik edilerek Etükümete tevdi edi
lecek ve (onların idaresine bırakılacaktır. Biz. 
tasarruf fesaslarını 60 - 150 lira ücret, maaş ala
rak, 5 - Ş( nüfuslu ailesini geçindirmek Jstiyen 
memur ve ücretlilerden; 30 : 50 kilo arasında î 
hububat Icaldırıp, ayni derecedeki nüfusunu bir j 
sene buhianla idare etmiye çalışan çiitçilerden f 
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ve bu kabîl ufak esnaftan misal alarak yapmak 
faruretindeyiz. Bütçe, bizim aramızda ve mat

buat yayınlarından istifade ederek bir kısım 
münevver ve politikacıların arasında tenkit ve
yahut takdir, dedikodu mevzuu olmaktadır. 
Halkın, çoğunluğunu teşkil eden Türk çiftçisi
nin asıl isteği bu bütçede takdir edilen varida
tın iyi ellerde idare edilmesi ve bunların yerle
rine sarfedilmesidir. 

1948 senesi Bütçesinde Devlet özel İdarele
rin sıkıntılı durumlarını nazarı itibara alarak 
24 milyon küsur yardımda bulunmuş. Dün sayın 
Dicleli arkadaşım bu noktaya temas etti ve bu
yurdu ki, bu yardımlarda adalet ve iyi tevzi 
esasları nazarı itibara alınmamıştır. 16 bin lira 
gibi bir yardım gören il de vardır. Ben bunu 
açıklayayım. Daha evvel görmüştüm. Bu 16 bin 
lira yardım gören il, özel idaresi Diyarbakır 'dır. 
Ve onun yanı başında 46 bin lira, yalnız 46 bin 
lira yardım gören de Kütahya'dır. Diğer iller 
en az 100 bin lira, 500 bin, bir milyon, hattâ bir 
milyondan da fâzla yardım gördükleri de bu 
cetvelde açıkça gösterilmiştir. 

Şimdi Hükümet emirlerini dikkatle nazarı 
itibara alarak tasarrufa riayet etmiş ve bu ta
sarruf arasında da âmme hizmetlerinin bir kıs
mını ihmal etmiş veya kendi varidatı ile bütçesi 
açığınî kapatmış olan vilâyetlerin kabahati ne
dir? 500 bin liralık bir bütçe açığı olan bir özel 
idare Devletten 300 bin lira yardım görmüş, 
1,5 - 2 milyon varidatı olan bir özel idare Dev
letten bir milyon lira yardım görmüş. Bu az 
yardım gören vilâyetlerin acaba ihtiyaçları yok 
mudur? îşte halkımızı müteessir eden bu gibi 
tevziattaki adaletsizliklerdir. 

İkinci derecede, halkın çoğu, bilhassa köylü 
'biliyorsunuz bu bütçelerin esas tevzi taksim ve 
sarf usullerini bilmezler. Onların dediği suiida-
redir, Ben suiistimalden şundan bundan bahset
meyeceğim. Bunu açık olarak grupumuz birkaç 
toplantıda görüştü. înşaallah Hükümet bunun 
üzerinde hassasiyetle durur ve icaJbeden kanun
ları getirir. 

SuiMare diyince; Devlet idaresinde muaz
zam bir yekûn teşkil eden Devlet memurlarının. 
pek çoğunu bundan tenzih ederim. Hakikaten iş
lerinde feragatle, namuskârane çalışanlar, bü
yük küçük çalışanlar pek çoktur. Buna mukabil 
bir kısım ehliyetler ve suihalleri dolayısiyle yan-
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hş yoldan yürüyerek halkımızı rencide eden 
memurlarımız da vardır. 

pen bir meşhudatımı bu kürsüden Yüksek 
Heyetinize arzedeceğim. Arkadaşlar; halk her
hangi bir hakkını öğrenmek için çeşitli makam
lara, adlî ve idari makamlara müracaat ediyor 
ve en son olarak büyük merci ve en san dayanağı 
telâkki ederek Yüksek Meclise ve onun Başkan
lığına başvurmaktadır. Diyor ki; %te ben şu 
haksızlığa uğradım, Anayasanın Türk Milletine 
verdiği salâhiyetler esasına'dayanarak size mü
racaat 'ediyorum, benim hakkımı alın. Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bu suretle müraca
at ediyor. Başkanlık, Genel Kâtipliğe ve Dilekçe 
Komisyonuna dilekçe havale edilmekle beraber, 
bir de vatandaşa ö kanun hükümlerine göre 
tebligat yapıyor, diyor ki; dilekçeni aldık, filân 
numaraya kaydettik, Dilekçe Komisyonuna ver
dik, derdestir, takip edilmektedir. Vatandaş, 
hak sahibi seviniyor, Diyor ki, Meelis benim işi
mi ele almıştır. Bunun hayırlı neticesini yakın
da görürüm. Bundan sonra arkadaşlar vatan
daşta inkisarı hayal başlıyor, aradan 6 ay geçi
yor ses yok, bir sene geçiyor ses yok bir dilekçe 
daha veriyor, bir daha veriyor. Ben Geçici Di
lekçe Komisyonunda çalışıyorum bu sene tetkik 
ettiğim dilekçeler arasında vatandaşın 1943 -
1944 senelerinde Büyük Meclise yaptığı müraca
at için beşinci istidasını gönderdiğini gördüm. 
Bir arkadaşım da, elindeki istidayı raporte eder
ken 9 tanesini bize gösterdi. Bu acıdîr arkadaş
lar; İşte halkımızla Hükümet bilhassa Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümeti ile halk arasındaki 
uçurumu yaratan bu hâdiselerdir. Niçin olsun 
şükranla kaydederim ki, Hükümet geçenlerde 
devaire tamam yapmış ve Anayasanın bu hü
kümlerini yerine getirin. Yani, devairden soru
lan talimatlara çabuk cevap verilsin, denilmiş
tir. Bunların bir kısmına cevap alınmış fakat 
halen bir kısım dairelerden cevap alınamamış
tır. Vatandaşın ıstırabını artıran bu dertlerine -
bir çare bulunmadığını görmekteyiz. Sayın Ge
neral Fikri Tirkeş'in riyasetindeki Dilekçe Ko
misyonu gece gündüz mütemadiyen çalışmakta
dır. Bizim Geçici Komisyonumuzda elinden ge
len gayreti sarf etmektedir. Fakat 5 - 8 bini bu
lan dileklerin tetkiki ve bildirilmesi kolay ol
muyor. Esasen bildirilmelinin de'kıymeti olma
dığını ben üzülerek arzediyoram. 6 sene evvel 
müracaat etmiş aradan zaman geçijr de 1948 je-
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; ya 1949 da işiniz tetkik edildi, yapılacak bir 

muamele yoktur diye bildirdiğimiz zaman bu 
[ vatandaşın derdini tazelemekten başka hiçbir 
I mâna ifade etmemektedir. -
j İşte ben Mecliste bulunarak bu konuşma

larımızı dinliyen yüksek idare başlarında bulu
nan arkadaşlarımdan bunu rica ediyorum. Bu 
işler masalardan masalara dolaşarak ta ehliyet
siz bir memurun eline kadar gitmesin. Arka
daşlar, bu işlerin mahiyetini kavramaktan âciz 
olan bir arkadaşın masasında veya portföyünde 
bir istida senelerce bekletilmektedir. Anayasa
nın bir maddesinde dilekçiler kısa zamanda ce
vaplandırılır denmektedir, içtüzüğümüzün 59 
ncu maddesi de: (Bakanlar kendilerine gönde
rilen dilekçelerle bunlar üzerine komisyonca 
verilen kararlar hakkında yaptıkları kovuştur
maları ve kendi kararlarını en çok iki ayda 
komisyona bildirirler) demektedir, iki sene 
geçtiği halde bildirilmemiş olanlar vardır. Bu 
gibi hallerde halk yalnız idareyi kabahatli 
bulmakta değildir, kabahat bizde de vardır. 
Komisyonların muvazzaf kâtipleri de vardır 
ve komisyonlarda çalışan memur arkadaşlar 
vardır. Bizim de bu işleri takip ederek müspet, 
menfi olarak dilekçe sahibinin müracaatını ce
vaplandırmak vazifemizdir, Şu halde bu alâka
sızlık, bu ihmal tâ bizden başlayıp aşağıya ka
dar gitmektedir. Bunlara esaslı bir çare bulmak 
samanı gelmiş ve geçmiştir. 

Ben uzun boylu konuşmıyacağım. Bakan
lıkların bütçeleri görüşülürken icabedeıse,bil
gim dâhilinde, bizi ilgilendiren işlere temas 
edeceğim. Yalnız, şimdi Hükümetten, bilhassa^ 
Tarım ve Ticaret Bakanlarımızdan ricam var. 
Otuz senedir görmediğimiz bir kış bu sene Ana
dolu'da ve Türkiye'nin her tarafında hüköm-
fermadır. Bundan dolayı üç aydanberi köylerle, 
kazalar ile, hattâ vilayetleriyle alâkasını kesmiş 
yerlerimiz mevcuttur. 

Nüfusumuzun % ,85 ni teşkil eden çiftçi, 
harman zamanı, ihtiyacı olan tohumluğunu am
barına koymuştur. Fakat hepiniz de bilirsiniz 
ki, köylünün ambarının pek çoğu yatak odası
nın köşesindeki ocak başıdır. Harmanda idrak 
ettiği ve tohumlu^ diye ayırdığı zahiresinin bir 
kısmını oraya dökmüştür. 

Üç aydaıı beri devam eden kış, güzlük eki
min ekilmesine mâni olduğundan avuçla, tasla, 
ölçekle; gelini, kızı, oğlu ve sair aile efradı eliyle 
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bu tohumlukların mühim bir kısmı köy bakkal
larına intikal etmiş bulunmaktadır. Eğer bu Şu
bat sonunda ve Mart başlarında hava açarsa, 
çiftçi âdeta patlamış bir bombanın parçaları gibi 
birdenbire tarlalara dağılıp işinin başına git
mek zaruretiyle karşı karşıyadır. Tarım Bakan
lığı harmanı içinde veya sonunda bir tamim yap
tı. Yüksefcf Meclis, son kabul ettiği Muhtaç Çift
çilere Tohum Verme Kanunu esaslarına göre ih
tiyacı tesbit ettirdi- Harman sonunda köylerde 
gezerken sü̂ rme hastalığı dolayısiyle zahiresinin 
9/10 unu'kaybeden birkaç köy çiftçisi bana mü
racaat ettiler, dediler ki; biz bu sene tohumsuz 
kaldık. B4n de, Meclis bir kanun kabul etti, ih
tiyacınız olan tohumluklarınız tesbît edilecek
tir, haberiniz yok mu? Yok bize böyle birşey söy^ 
lemediler, dediler. Vilâyetle temas ettim, yaz-
dik, dedi, ziraat müdürü ile görüştüm; tebligat 
yaptık deıdi, hattâ karakoldan tebligata ait vesi
kalar geldi dedi. Karakolların mahiyetini bilir
siniz. Bizde bakanlığa bildirdik, ihtiyaç yok
tur. Faraediniz ki, ozaman yok ise şimdi mev
cuttur, âdlen tedbirler alıp bu ihtiyaçlar havalar 
açmadan ;tesbft edilmeli. Ofisler elindeki zahi
reden tohumluk temin edilmelidir. 

Şimdi arkadaşlar; bugün Anadolu'nun çeşitli 
yerlerinde buğdayın kilosu 50 - 60 kuruş arasın
da yükselmiştir. İhtiyacını 60 kuruşa parası 
olanın alması da çok ağır gelir. Hazır parası 
alan da Ofisten alsın, böyle alacak olalı çiftçiler 
de çoktuk. Ama parası yoksa, krediden istifade 
edecekse, bu kredinin şu ^ - 10 gün içinde mu-
lıakkak tesbit edilmesi lâzımdır. Eğer köylü 
Ofis ile kaymakamlık, nahiye yani dört merci 
arasında git gelle vakit geçirecek olursa mevsim 
hızla gider. 

Arkadaşlar, Nisan ortasında ekilecek buğday
dan hiçbir fayda görmiyorum, bu önümüzdeki 
ayın başlarında ekilecek sümter denilen bir buğ
day vaıdır. Bence Tarım ve Ticaret Bakanlık
larının \kı işlerin müstaceliyetini nazarı dikkate 
alarak kredi işiyle beraber tohumluk sümter 
buğdayujun temini îşinî de biran evvel halletmeli
dir. Çünkü bu buğday Orta Anadolu'nun yegâne 
mahsulüdür. Ofis ambarlarında çok sümter buğ
day vardır, fa:kat bunlar kızılca, sert btfjpay 
ile kanşlk bir durumdadır. Bundan verilse bile 
yarı yanya belki yarıdan daha az olarak içinde 
sümter fardır. Efer Defletin elinde münasip 
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miktarda sümter denilen bu hububattan olursa 
Orta Anadolu'nun yegâne yazlık mahsul ekimi 
bu suretle daha iyi sağlanmış olur. 

Şimdi vaktimiz dardır. Maruzatım bununla 
kifayet etsin. Bilhassa bu hususu rica ederim. 
Şimdiden bunu tesbit edelim. Hava açıldığı za
man Ofisten aldığı buğdayı en yakın Ofisten vi
lâyet kaza arasında gezmiyerek tohumunu alsın. 
Doğru tarlasına gitsin. Yüksek Meclisten ve bil
hassa Günaltay Kabinesinden dileğim ve arzum 
budur. 

SADÎ BEKTER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; Tahtakılıç arkadaşımız bütçe müza
kereleri sırasında Bütçe Komisyonuna yaptıkları 
tekliflerin karşılanma tarzı- üzerinde yüksek hu
zurunuzda maruzatta bulunurken Millet muva
cehesinde olduğunu bir an için unuttuklarına za-
hiç oldum. Şu itibarla zahibim ki, evvelâ Mec
lis ve encümen çalışmalarında doğrudan doğruya 
kendilerinin millet hak ve menfaatlerini korur 
bir zihniyetin inhisarcısı oldukları gibi bir haleti 
ruhiye telkin etmek yolunda konuştular. Müsaa
deleriyle bunu tavzih etmek zaruretindeyim. 
Çünkü Bütçe Encümeninde mesaiye katılmış, 
mesuliyet almış bir adam olarak bunu reddet
mek mecburiyetindeyim. 

Dediler ki, bizim Bütçe Komisyonuna, kabul 
ettirebildiğimiz tek teklif bir Cumartesi günü 
öğleden fconra müzakere yapmıyalım teklifi oldu. 
Ve arkasından da ne gibi teklifler yaptıklarını 
ve nasıl karşılandıklarını da anlayış tarzlarına 
göre izah ettiler. Bu arada Meclisin dişçisinden, 
bahçe uzmanından, sarayların doktorundan, sür-
veyan kadrolarından, ve saireden bahsettiler. 

Şimdi bir an için sorarım, bütçede bu rakam
lara rasladınız mıi Hayır. Bütçeden bu ra
kamlar çıkmıştır. Eğer teklif kendilerinden vâ
ki olmuşsa o takdirde Bütçe Komisyonu onların 
mâkul tekliflerini kabul etraekle iyi bir anlayış 
gösterdiğini ispat etmiştir. Yok teklif ekseriyet 
tarafından getirilmiş ise demek İd* Bütçe Ko
misyonu ekseriyeti mijllet hizmetlerînde sarf edi
lecek paraların murakabesinde onlar; leadar has
sasiyet gösteriyorlar. (Soldan bravo sesleri). 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü raportörü 
olarak huzurunuza çok müspet teklifler getirdi
ğinden bahsettiği arkadaşımın da.... 

AHMET TAHTAİCILÎÇ (Kütahya) — Sb> 
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SADÎ BEKTER (Devamla) — Burada ifade 

ederken onun nasıl karşılandığını da belirtmek 
insafını gösterdiler. Yalnız bu noktada kendile
rine müteşekkirim. Ama Bütçe Komisyonu Hü
kümet tekliflerini görüştüğü halde Bütçe Ko
misyonu âzasmın tekliflerine karşı aynı anlayışı 
göstermedi, dediler. Şimdi bu noktaya işaret et
mek isterim. 

Bütçe Komisyonunun tetkik hususundaki ka
rakterini dün bir nebze arzetmiştim. Bütçenin 
idarî tasarruf mahiyeti bakımından vaziyetine 
bir nebze dokunmuştum. Şu halde böyle bir ida
rî tasarrufla alâkalı teklifi yapacak olan hükü
mettir. Hükümet, bütçeyi ben bu tadillerle ka
bul ederim, dedikten sonra Bütçe Komisyonu
nun bu teklifleri reddetmek, yahut bunları ben 
evvelden müzakere ettim, bütçeyi kalıbı ile, ıs
rar ediyorum, bunu aynen kabul et, demek va
ziyeti nasıl varit olabilir. Şu halde Bütçe Ko
misyonunun elbette ki, Hükümetin bütçeyi ka
bul etme esasları üzerinde mütalâalarını serd-
etmesi, incelemesini yapması kadar tabiî bir şey 
olamazdı, bunu yaptı. Arkadaşlarımız bir tek
lif getirdiler, hakikaten hüsnüniyetlerine, sami
mî olarak inandığımız, çok temiz arkadaşları
mızın bu teklifleri büyük bir alâka gördü. Yal
nız karşımızda bir mesele vardı. Bu teklifleri 
mütalâa etmek vaziyetine girersek, bütçenin ye
tişememesi vaziyetiyle karşı karşıya kalacaktık. 
Şu halde Bütçe Komisyonu ekseriyeti şunu mü
talâa etti. Bu tekliflerin tetkikma şimdi mi baş
lamak doğrudur, ve bu şekilde yeni bir muvak
kat bütçeye geçmekte mi isabet vardır? Yoksa 
bu teklifleri bilâhara teemmül ve tahakkuk et
tirmek yolları açık bulunduğuna göre, bunu bir 
tarafa bırakıp, bütçeyi çıkarmakta mı isabet 
vardır? Hepiniz kabul buyurursunuz ki; artık 
muvakkat bütçe mekanizmasının bu memleket 
işlerinin tedviri bakımından mahzurları müsel
lemdir. Bu tarafa sapmıyalım, o halde Hükü
met Hükümet mekanizmasının tam çalışmasına 
imkân vermek, randımanlı çalışmaya imkân ver
mek için bütçeyi kabul etmek ve tevdi etmek 
zarureti vardır. Bunda millet ve memleketiu 
faydası vardır, işte bu mülâhazadır ki, Bütçe 
Komisyonunu bu tetkiklerden aeade kıldı. Şim
di •arkadaşlarımız diyorlar ki,canım bunlardan 
bir kısmı kanun teklif i mahiyetindedir, bir kıs
mı da kanun teklifi yapılmadan da olabilir. Bu 
noktaya müsaadenizle cevap vermek isterim. 
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Evvelâ kanunla tahakkuk ettirilmesi mümkün 
olan taraflarmı 'bilelim. Kanun tekliflerinin na
sıl yapılacağı, nasıl bir seyir ve istikamet takip 
edeceği malûmunuzdur. Bütçe çıktıktan sonra 
bu kanun teklifleri yapılır ve istihdaf ettikleri 
maksatlar Meclisçe tasvip buyrulursa, ortadan 
maksat zail olur mu? Hayır. Ama çok dar za
man içinde bu kanun teklifleri üzerinde durdu
ğumuz zaman asıl maksadı şevkleri iyice incele
nip tadillerin bu maksatlarla hemahenk olup ol
madığını ihmal etmek suretiyle sırf rakam en
dişesinden mülâhaza yürüterek bu kanunların 
müstacelen çıkmasına millet razı olur mu? Biz, 
Milletvekili olarak milletin haklarını korurken 
kendimizden fedakârlık yapmasını çok iyi bilen 
insanlarız. O noktadaki tekliflerine iştirak et
mek hususunda, eğer imkân olursa, buna iştirak 
edebiliriz. Ama bizden gayrı insanların hakla-
riyle alâkalı olan bu hakları tesis eden mülâha
zalar üzerinde hiç konuşmadan sadece bütçe 
mülâhazasiyle bunları bertaraf etmenin isabeti
ne nasıl inanırsınız? İşte Bütçe Komisyonunu
za hâkim olan endişe bu olmuştur. Arkadaşları
mızın teklifleri alelıtlak reddedilmiştir. Teklif
lerini yine yaparlar, bekliyoruz. Kanun yoliyle 
yapacakları tekliflerini bütçenin kabulünden 
sonra da görüşmek kastettikleri, istihsalini 
ümit ettikleri tasarrufları yine millete temin et
meleri mümkündür. Bütçede 120 milyon lira 
açık vardır, bu istikrazla kapanacaktır. Teklif
leri bu miktarı indireceği için o miktar da az is
tikraz akdolunacak demektir. Bu iyi bir şeydir. 

Kanunla alâkalı olmıyan teklifleri, arzetti-
ğim gibi idarî tasarruf mahiyetinde düşündüğü
müz, telâkki ettiğimiz bütçe tasarısında kabul 
edilecek esaslar dâhilinde yeniden indirme tek
lifleri yapmak yolu vardır. İçtüzük bunu tâyin 
etmiştir. Yüksek Heyetiniz vâki olacak teklif
leri incelersiniz, mâkul bulduğunuz teklifleri 
kabul buyurursunuz. Bu teklifleri Bütçeye 
intikal ettirmek hususunda da Bütçe Komisyo
nunuz icab ederse yeniden çalışma yapar. Şu 
halde görüyorsunuz ki, Bütçe Komisyonunuz 
ekseriyetini teşkil eden arkadaşlarımızın mil
let ve memleket hak ve menfaatlerini muhafaza, 
bütçe anlayışında âzami tasarruf istihsalini 
temin yolundaki düşüncelerde zannederim ki, 
kendilerinden aşağı kalmadıkları bir emri ha
kikattir. Bunu Millet muvacehesinde başka bir 
anlayışla, politik bir anlayışla ortaya ser-
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mek de insafsızlık olur ve milletin hissi selimi 
bunu sezecek kadar açık ve uyanıktır. (Sol
dan, bravo sesleri) 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar; Bendeniz bütçe üzerinde umumi gö
rüşme yapacak değilim. Konuşmam iki noktaya 
inhisar edecektir. Bunların birincisi şimdi Ah
met Tahtakılıç arkadaşıma cevap veren Sadi 
Bekter'e inhisar edecektir. İkincisi de Sayın 
yeni Maliye Bakanımıza döviz işimiz üzerinde 
bir sual tevcih etmek noktasında olacaktır. 

Sadi Bekter arkadaşımızın konuşmasının mer
kezi sikletini şu esas prensipe irca etti, dedi ki; 
muvakkat bütçeler yaptık, bunlara daha çok de
vam edemeyiz. Çünkü memleketin zararmadm Bi
naenaleyh biz bu noktadan hareketle toptan ar
kadaşların tekliflerini reddettik. 

SADÎ BEKTER (istanbul) — Anlamadın. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Yahut 

münakaşa mevzuu etmedik. Buna verilecek ce
vap şudur: Devletin borçları iki buçuk milyarı 
bulmuş, üç milyara doğru yükselmiştir. 

Diğer taraftan vergiler optimal noktada
dır. Bundan başka Maliye Bakanlarının ifade 
ettiği gibi, vergilerin tevziinde adalet yoktur, 
cibayet sistemi bozuktur. 

öbür taraftan paramızın . iştira kıymeti 
düşmüştür, istihsal olduğu yerde; 1938 e nazaran 
hemen hemen olduğu yerde durmaktadır, is
tihsal bakımından pek cüzi bir artış mevzuu-
bahistir. Buna rağmen iç istikraz politikası, 
iç istikraz mekanizması işlemekte devam ediyor. 
Bu mekanizmanın nasıl işlediğini biliyorsunuz. 
Bundan önceki muhalefet gruplarından gelen 
tenkitlerde bu ciheti güzel anlattılar. Yani 
istikrazı yalnız Hükümet yapacak, piyasaya 
arzedecek, bankalara satacak. Halk artık, Sayın 
Adnan Menderes'in raporunda okuduğu gibi, bu
nu emecek halde değildir. Pekâlâ ne olacak? 
Bu iç istikraz tahvillerini alanlar bunları port
föylerine koyacak ve 3 gün sonra Merkez Ban
kasına giderek reeskont ettirecekler ve dola-
yısiyle Merkez Bankası emisyon yapacak, bu da 
paramızın bugünkü kıymetini daha aşağı düşü
recektir. Bu itibarla bendenizin görüşüm bir 
çıkmaz içinde bulunduğumuzdur. Bu işi derhal 
kesin bir kararla durdurmak lâzımgelirdi. Bü
tün bu işleri Millet Partisi adına tenkit yapan 
arkadaşımızın söylediği gibi yorganımıza göre 

ayağımızı uzatmanın tam zamanı idi. Ama bu 
hakikat duruyor, değişmemiştir. 

Diğer taraftan ziraatimiz iptidai haldedir. 
Tarım Bakanımız dün hususi olarak izahat ver
diler. Anladık ki yeni hamleler yapılacak. Bü
yük ölçüde işler yapılacak. Fakat hepsi yapı
lacak, yapılmış bir şey yok, hepsi müstakbele 
muzaf sözler, inşallah olur, yapılır. Biz de 
temenni ederiz. Hakikat şudur ki memleketin 
iktisadi temeli olan ziraatimiz iptidai haldedir. 

Diğer taraftan sahillerimiz, en basit misal; 
balıkçılığımızı ele alalım. Senelik istihsalâtı-
mız 25 bin tondur. Halbuki diğer milletler iki 
milyon, üç milyon ton istihsal eder. Biz ise ba-
zan bu 25 bin tonu bile denize dökeriz. Şu hal
de sahillerimizden istifade ediyor muyuz, du
ruyor. Madenlerimizden istifade ediyor muyuz. 
duruyor, iktisadi Devlet Teşekkülleri zarara 
çalışıyor. Şimdi Ahmet Tahtakılıç ifade etti, 
neyi ifade etti? Kömür meselesini ifade etti, ne 
kadar zararla kapandığını söyledi, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri derken, gayriiktisadi Dev
let Teşekkülleri demeye dilim varmadı. Fakat 
bunlar iktisaden zararla çalışan teşekküller ma-
hiyetindedirler. 

Not olarak aldığım bunlardır; Şimdi mem
leketin zirai portesi, parası,borcu şudur, bunun 
üzerinden, bu potansiyel üzerinden yaptığımız 
bütçe 1,5 milyara doğru gitmiştir. Düşünmiye-
lim mi sayın arkadaşlar? Ahmet Tahtakılıç ve 
arkadaşlarından gelen, sizin de samimî olduğu
nuz, ve samimî bir kalble teklif ettiklerini bil
diğiniz bu teklifler üzerinde düşünmiyelim mi? 
Muvakkat bütçeyi tekrarlarsak memleketin za
rarına olur falan... Hayır hayır. Memleketin 
iktisadi, malî, zirai durumu benim şimdi çok kı
sa olarak arzettiğim noktadadır. Bu nokta üze
rinde ehemmiyetle, şiddetle durmak mecburiye
tindeyim. Bu anlayış üzerinde hâdiseler müta
lâa edilirse bir kuruşun bütçeden indirilmesini 
bir arkadaş teklif etse bunun üzerinde samimî 
olarak durmak mecburiyetindeyiz. Çünki bu 
yükü daha fazla ileri götüremeyiz. Birinci mâ
ruzâtım budur. 

Döviz meselesine gelince; Arkadaşlar; bili
yorsunuz ki kontenjan ve döviz kontrolünü hü
kümet yapmaktadır. Aşağı yukarı ve bir bütçe 
üzerindeki tasarruf ne ise bu da böyle bir şey
dir. Memleketin bütün ihtiyaç ve imkânlarını 
Hükümet bu kanal ve mekanizma ile elinde 
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susi eşhasa ait olmak üzere 154 milyon yahut 

• 170 milyon dolar ki, yarım milyar Türk Lirası 
demektir, ak borsa hesabiyle; kara borsa hesa
biyle onun çok üstündedir. Bu servet kaçırıl
mış ise bu feci bir iştir. Hükümet kontenjan ve 
döviz tahdidatını elinde tutuyor. Salâhiyeti 
vardır, mesuliyeti de takabbül etmesi elbette za
ruridir. Binaenaleyh bu kaideyi lütfen mütalâa 
edip «evap lütfetmelerini ve efkârı umumiyeyi 
bu bakımdan aydınlatmalarını ve şu dedikodu
ları, dedikodu ise eğer ki, ben bu husustaki söz 
hakkımı muhafaza ediyorum, bunu önlemelerim 
kendilerinden bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmamıştır. 
Şimdi söz Maliye Bakanındır. (Saat bir ses

leri). 
Yani Maliye ^Bakanının izahatını öğleden 

sonraki oturumda yapmasını istiyorsunuz. 
Ohalde, saat 15 te toplanmak üzere Oturumu 

kapatıyorum. 

Kapanma saati: 13 

m 
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tutmaktadır. Fakat öbür taraftan matbuatta 
gözümüze ilişiyor. Amerikan bankalarında dö
vizler var. Rakam olarak ifade etmiyeceğim şu 
dakikada. 170 milyon dolardan başladı, 154, 
150 milyon dolara kadar indi. Bu, kaçırılan dö
vizin baliğ olduğu rakam. Bu arada Allah rah
met eylesin, Halit Nazmi Keşmir bu konu üze
rinde, hatırlıyorum, 8 - 9 milyon liradır, o yazı
lanların hepsi hayal mahsulüdür demişti, tabiî se
vinmiştik. Arkasından Faik Ahmed Barutçu'ya 
bir söz teveccüh etti, o da bu rakamın 2 - 3 mis
lidir dedi. 

Birkaç gün evvel yine gazetelerde gözümüze 
ilişti. Bu, 150 milyon dolardan fazladır diye. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı, kî, 
şahsan kendisine karşı biz de onun samimiyetine, 
ciddiyetine inanıyoruz, bu iş nedir? Efkârı umu
miyeyi bütçe konuşulurken, memleketin, Devle
tin bütçesi konuşulurken bu konu üzerinde lüt
fen tenvir etsin. 

Hâdiseyi yalnız başından itibaren lütfen 
tetkik etsin. Yani hakikaten bu memlekette hu-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. ] 
Söz Maliye Bakanınındır. , 
MALÎYE BAKANI ISMAlL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlarım; 1949 
yılı Bütçesi üzerinde yapılan umumi konuşma
larda birçok arkadaşlarım, bütçe münasebetiyle i 
memleket meselelerine temas ettiler. Gerek büt- i 
c/e ve gerek memleket meseleleri münasebetiyle I 
gayet kıymetli ve değerli mütalâalarda bulun
dular. Şahsan ben ve arkadaşlarım, gelecek se
ne bütçesinin yapılması bize müyesser olursa, 
arkadaşlarımın bu ikazlarını bir direktif mahi
yetinde telâkki ederek bunlardan âzami'ölçüde 
faydalanmaya çalışacağız. Bu itibarla arkadaş
larıma teşekkür ederim. 

Bütçenin umumi müzakeresi dolayısiyle mev-

zuubahis edilen meslelerin bir kısmı Maliye Ba
kanlığına taallûk etmektedir.. O itibarla Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde bunlara ayrıca cevap ar-
ııedeeeğim. Şimdi burada mevzuubahis etmiye
ceğim. Yalnız umumi müzakere dolayısiy1» mü
tenevvi memleket meseleleri ortaya atıldı ki 
bunları teker teker cevaplandırmak sizin uzun 
zamanınızı alacaktır. Yalnız ben arkadaşlar ta
rafından ısrar edilen bâzı ana meseleler hakkın
da beyanatta bulunacağım. Bilhassa muhalefet
teki arkadaşlarımız tarafından umumi Bütçe ve
silesiyle ileri sürülen fikirlerin çoğu 25 senelik 
ve hattâ ondan fazla bir zamanın muhasebesi 
mahiyetindedir. Bu, muhasebenin yalnız zimme
tinden bahsettiler, bu bir muhasebe olduğuna gö
re bunun matlûbu da olmak gerektir. Ama ben 
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onlardan ibahsetmiyeeeğim. Politika safhasına 
temas etmiyeceğim. Benim temas etmek istedi
ğim 1949 Bütçesi münasebetiyle ortaya sürülen 
bâzı fikirlere aittir. 

Arkadaşlarımızdan birçoğu Şemsettin Gü-
naltay Hükümetinin yaptığı tadil teklifi hak
kında mütalâa beyan ettiler dediler ki : Tasar
ruf, tasarjruf duruyor ama burada tasarruf de
nen birsel yok bu, 8 - 9 milyon lirayı geçnıiyen 
bir mevzudur. 

Bütçe tasarrufu hakkında biraz anlaşmak 
lâzımdır. Memleketimizin birçok ihtiyaçları 
halledilmemiştir ve memleketimizin birçok dâ
valarının öarp memleketleriyle mukayese ediie-
miyeeek derecede geri olduğunu biliyoruz. Yo
lumuz yok, limanımız yok su işlerimiz tamanıiy-
le halledilmemiştir. Eğer memleketin bütün ih
tiyaçlarını ortaya konak bunu karşılamak için 
belki yüzlerce milyar liraya ihtiyaç vardır. Bu 
bakımdan^ Bütçe imkânlarımız bu geniş çerçeve 
içine sıkı|tırabildiklerimizden ibarettir. Tasar
rufu biraz sonra ifade edeceğim, bizim de bu 
mevzuda düşündüklerimiz vardır.- Hükümetini
zin hedefi ve gayesi gerek Hükümet programın
da, gerekr benim Bütçe nutkunda ifade ettiğim 
üzere, şu idi : Bir mucize yaratmak iddiasında 
değildik. Sadece bizden evvelki Hükümet tara
fından takdim edilmiş ve Yüksek Mecliste he
nüz konuşulmamış olan Bütçenin, üç vergi ka
nununun geri alınmasından mütevellit boşluğu
nu doldurmaya mâtûf tertip ve kısıntılardan 
ibaretti. Bunu daima ifade ettik. O itibarla bi
ze iddia etmediğimiz bir mevzu hakkında, onu 
iddia etmiş gibi göstererek burada tenkit edil
memizi doğru ve haklı bulmuyorum. 

İkincil bir nokta olarak, şu ortaya sürüldü : 
Mademki! yeni Hükümetin Bütçe üzerinde birta
kım görüşleri vardır, o takdirde Bütçeyi geri al
malı Mart ve Nisan aylarında da Hükümet Büt
çeyi yeniden hazırlamalı idi. Zannederim bu fi
kir Hakkı Gedik arkadaşım tarafından ileriye 
sürüldü, Hükümet bu Bütçeyi geri çekmeli ve 
yeniden modern mânasiyle bir Bütçe hazırhya-
rak, yahut anlayışlarına göre bir Bütçe ha&rlı-
yarak getirmeli dedi. 

Arkadaşlar, Meclise takdim edilmiş solan büt
çenin, Anayasamız ve diğer hukuki esaslarımız 
bakımından geri çekilip çekilmemesi meselesi 
bir tarafa, bütçe bugünkü anlayışa göre rakam-
lasmı yeniden oynatarak muayyen bir fâsüa 
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dâhilinde halledilecek bir dâva değildir. 

Bütçe memleketin muhtelif ihtiyaçları, hiz
metleri karşılığı olduğuna göre, arkadaşların 
üzerinde durdukları gibi bugünkü ihtiyaca göre 
bir revizyona da ihtiyaç vardır. Bu revizyon 
için Hükümetin samimî düşüncesi, bu düşünce 
Meclisten çıktığı gün yeni bütçe üzerinde çalış
maya başlamak olacaktır. Hükümetin bugün 
karşılaştığı malî güçlüklerin de bir sebebi var
dır. Bu sebebi bir mazeret olarak ileri sürmüyo
rum, istisnai şartlar altında bir taraftan gelir
lerimizin de mahdudiyeti diğer taraftan masraf
ların bu zamanın ihtiyaçlarına göre bir reviz
yona tâbi tutulması zarureti vardır. Zannediyo
rum ki bütçeyi tenkit eden arkadaşlarımız, uzun 
bir devreyi icabettiren bu noktada bizimle bir
leşmektedir, aramızda bir ayrılık görmüyorum. 
Bu itibarla biz muvakkat bütçe usulüne gide
mezdik; Zaman faktörü mühim bir rol oynamak
tadır. Bu zaman faktörü içinde bizim yaptığımız 
iş, ancak bu gibi tertip ve tashihlerle bir muva
zene temin etmek oldu. Bu muvazene nihayet 
bir dereceye kadar temin edilebildi, çünkü bütçe 
tam mânasiyle mütevazin bir bütçe değildi. 120 
milyon liralık bir açık mevcuttu. Fakat bu açığı 
kapatmak tarzı, biraz sonra temas edeceğim gibi, 
piyasanın takatini ölçerek, bizden evvelki hükü
met tarafından 120 milyon olarak tesbit edil
mişti, bizim de ölçümüz bundan ileri gitmedi. 
Sayın Adnan Menderes'in burada söylediği 
sözler benim bütçe raporunda verdiğim izahattır. 
Yalnız ben o neticeye varmadım ve neticeye var
maksızın bu mevzuları ortaya koydum. Şu halde 
biz muvakkat bütçelerle idare edemeyiz. Bize 
intikal eden 1949 yılı Bütçesi üzerinde bu tarz-
dp bir takım operasyonlarla, bir an evvel bütçeyi 
çıkarmak ve âmme hayatının işleyişini temin 
etmek ve bu işleyişin sekteye uğramasmâ mâni 
olmak zaruretinde idik. öyle zannederim ki, 
Yüksek Meclis bu mevzuda bizim karşılaştığımız 
zaman faktörünü hesaba katarak bizim bu şekil
deki hareketimizi kabul buyuracaktır. Muvakkat 
bütçe usulü hükümetler bakımından daha çok 
kolay bir mekanizmadır. Çünkü mmvakkat büt
çede götürü, toptan birtakım paraEar verilmek
tedir. Fakat muvakkat bütçe usulü, bizzat Büyük 
Millet Meclisinin üzerinde çok hassas davrandığı 
ödenekleri murakabe etmek imkânından onları 

! mahrum eden bir müessesedir. 
I Sonra, her bütçe kendi çerçevesi dâhilinde 
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bir plâna istinat ettiğinden, birtakım ölçüler 
dâhilinde birtakım plânı ihtiva ettiğinden, mu
vakkat bütçelerde bu plân da görülmemekte ve 
binnetice hükümetin umumi plânı da ortadan 
kaybolmaktadır. 

Sonra yine bir noktaya temas edeceğim. Den
di ki, Hükümetin programında sağlam bir malî 
siyasetin esası bütçe muvazenesine istinat eder. 
şahsi kanaatim budur. Fakat bundan şu netice 
çıkarılmamalıdır. Yalnız bir kura maliyeci ola
rak memleketin inkişafına bakmaksızın, malî ve-
rimin; ayni zamanda iktisadi inkişafla sağlanaca
ğını nazara almaksızın bu neticeye varmış deği
liz. Programımızda bütçe muvazenesini derhal re-
alize edeeeğiz diye bir iddia yoktur. Biz çalışma
larımızla bu neticeye varacağız diyoruz. Binaen
aleyh ben, -getirdiğimiz bütçe ile malî programl
ınız arasında bir mübayeneti görmüyorum. 

Birçok arkadaşlarını vergi sistemimizin kifa
yetsizliğine, adaletsizliğine temas ettiler. Arka
daşlar benim bütçe nutkumu acele okumaklığım 
anlaşılmasını belki güçleştirmiştir. Eğer tetkik 
buyurursanız bu vergi bahsine çok ehemmiyet ve 
yer verdim. Benim şahsi kanaatime göre bütçe
nin tevazünü bakımından asıl hastalık gelir zavi
yesinden tevellüt etmektedir., 

Yergilerimizin . lopyekûn Millî Geiirlefe nis
petleri ağır mıdır, değil midir?. Filhakika bâzı 
arkadaşlarınım bu hususda ileriye sürdüğü nispet
lerle hem fikir değilim. Bizim yaptığımız hesap
lar; gerek Devlet vergileri, gerek özel idareler, 
gerek belediye ve köy bütçeleri bakımından Millî 
Gelire, nispeti 1044 te en sop resmî olarak neşre
dilen istatistiğe göre % 17,7 dir. Arkadaşların 
bu hesapta bir yanlışlık yaptıklarını zannediyo
rum,. Kendileri, âmme mükellefiyeti deyince yal
nız vergileri değil istikraz yardımlar ve saireyi 
de nazarı dikkate almışlardır. .Arzettiğiın gibi 
Millî Gelir % 17,7 dir. Ama, bu nispet ağır mı-
dırl Değil milidir? Arkadaşlar bu kabili münaka
şadır.. Çünki bundan daha ağır memleketler oldu
ğu gibi daha hatif olan memleketler de vardır. 

Misal olarak şunları arzedeyinı : İsviçre'de 
% 17, isveç'te 17,4 ... 14,6, İtalya'da 25, Belçika'
da 31,1, Hollanda'da 31,3, İngiltere 45,2 dir. Ne
tice itibariyle bundan çıkarmak; istediğim netice 
bir ölçü vermekten ibarettir. Bundan bahsetmek 
lâzım geldiği için ifade ettim. Haddi zatında 
memleketimizin bünyesine nazaran belki ağır veya 
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hafiftir. Yalnız burada şu noktaya temas etmek 
isterim; Değil bugünkü modern imkânlara kavuş
mak, hattâ bâzı iptidai ihtiyaçlar su, yol, liman 
gibi sihhat mevzuları gibi yapılmasını istediğimiz 
mevzular vardır. Bu mevzuda ya bu nesil biraz 
daha fedakârlığa razı olacaktır, bu takdirde ver
giler Millî Gelir nispeti yükselecektir. Bu nesle 
bu nispet ağır gelecek olursa o takdirde gelecek 
nesillere dağıtmak lâzım gelir. 

Yalnız şuna daima inanmışımdır. Bunun pra
tiğini görmüş, yapmış bir arkadaşınız sıf&tiyte 
söylüyorum ve bu Mecliste bulunduğum günden 
itibaren de bu kanaatte saJbitim, bu memlekette 
vergi topyekûn ağır değildir. Yalnız adaletsizlik 
vardır, ağırlık hissi de adaletsizlikten gelmek
tedir. 

Evvelâ vasıtalı vergilerle, vasıtasız vergiler 
arasında adaletsizlik vardır. Asıl gaye doğru
dan doğruya vatandaşın kazancını ve iradını ya
kalamaya matuf . olan tedbirlerin alınmasıdır. 
doğrudan doğruya vergilerimizin vatandaşlar 
arasında muhtelif kazanç erbabına adaletsiz şe
kilde teklif edil'miş olması adletsizliği yarat
makta, sivriltmektedir. . Onun için doğrudan 
doğruya vergilerde zam yapmak istediğimiz za
man, bu vergiyi hiç vermiyehler olduğu gibi di
ğer taraftan siasi haricinde veren vatandaşlar 
da olduğu için memnuniyetsizlik doğuyor. Bu 
mevzuda Yüksek Heyetinizi daha fazla işgal et-
miyeeeğim, dünkü nutkumda bunlar hakkında 
izahat verdim. 

Vasıtasız vergiler sahasında yapmak, istedi
ğimiz gelir, esnaf, kurumlar vergisi ıslahatı za
manla tatbikattan elde edeceğimiz neticelerle 
'bunlar bizim bünyemize intibak edecek bir hale 
gelecektir. 

Diğer taraftan da vasıtalı vergileri sahasında 
da çalışmalarımız vardır. Yakında Yüksek Mec
lise takdim edilecektir. 

Vergi mevzuunda, gerek muhalefet safında, 
gerek muvafakat öafmda beni tenkit edenlerle 
hemfikrim. Ve (bunu dün de ifade etmiş vazi
yetteyim. 

Sonra bir .noktaya da temas edeyim: Bütçe
de samimiyetsizlik meselesi. Hakikaten bu mev
zu burada çok konuşma mevzuu oldu. Bütçede 
saminıiyesâzllk nedir? Hakiki ihtiyaçlar malûm 
iken Ibütçenin ilk andaki miktarını kabarık gös
termemek ve teşrji kuvvet karşısına daha ko
lay çıkmak için Hükümet veya hükümetler 
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mümkün imertebe sonradan ödenek alınması ko
lay olanlara az ve fakat sonradan ödenek alın. 
ması kolay olmıyanlara çok koyuyor, yani depo 
yapıyor ve bu suretle bir samimiyetsizlik mey
dana çıkmış oluyor. Bunun delili olarak da de
niliyor ki; sene içindeki ek ödenek ve münaka
leler hesaba katılacak olursa bu hesaba göre nis
pet %15 den daha fazlaya çıkıyor. Ve deniliyor 
ki; eğer bütçede esasen, bütçeye tahsisat konur
ken muayyen kanunlara istinaden ve değişik 
lik imkâttı olmıyan ödenekler de çıkarılırsa bu 
nispet 9&4Q a kadar çıkıyor. Bilhassa 1948 se
nesi bakımından benim kanaatim bu değildir. 
Hatırlarsınız geçen sene Millî Savunma ödeneği 
az verilmişti. Merhum Halid Nazmi Beyin gerek 
Bütçe Komisyonunda ve gerekse huzurunuzda, 
Millî Savunma tahsisatının hakikaten ihtiyaca 
tekabül etmediği ve fakat birtakım imkânlar 
derpiş ecjaîdîği ve bunu koymak nasıl bir sami
miyetsizlik addedilirse, koymamak da aynen sa
mimiyetsizlik addedileceğine dair, bir mütalâası 
vardı. Eğier Millî Savunmaya sene içinde verdi
ğimiz ek ve olağanüstü ve aktarma, suretiyle 
naklettiğimiz ödenekler çıkarılacak olursa, büt
çenin hareketinde o takdirde yapabileceğimiz 
hesaba göre 1949 Bütçesinde zannederim hare
ket %8 civarında olmak lâzımgelir. Bu fazla 
mıdır, eksik midir? Yine ortaya bir takdir mev
zuu çıkıyor. Gönül isterdi ki; bu sene içinde büt
çede fazla bir tahavvül olmasın ve ilk verilen 
ödeneklerle idare edilsin. Bu şekilde bir bütçe 
nihayet dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu bi
raz da takdir hakkının isabeti veya isabetsizliği 
meselesidir. Meselâ ingiltere'de bu tahavvülün 
olmamasi, Maliye Bakanının isabetli görüşü ola
rak addecülen bu Maliye Bakanı için mühim bir 
hâdisedir. 

Binaenaleyh bu bakımdan samimilik veya 
samimiyetsizlik şeklinde mütalâa etmek yedin
de olmaz kanaatindeyim. Geliyorum borçlar 
mevzuuna; bu mevzua muhtelif arkadaşlar te
mas etti|er. Borçlarımızı bâzı arkadaşlarının üç 
milyara kadar çıkardılar. Borçlarımızın mikta
rını dünî de arzettim. Bâzı arkadaşlar dediler ki 
geçen sene 20 Ekim 1947 deki borçlar /şu idi. 
Bu seneki borçların miktarı budur. Aradaki 
fark 36(8 milyon olur, eğer bâzı arkadaşların 
söyledik$£rî*bir milyarı da hesaba katarsak bir 
milyar 400 bin kadar tutuyor. Zannederim tun
da bir yanlışlık olacaktır. 
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I Geçen sene 20 Ekim 1947 de Umumi Muvâze

nedeki borç 1 457 000 000 dur. Katma Bütçedeki 
borç 343 milyon olmak tere 1 801 000 000 dir. 

31.XII.1948 de Genel Bütçede 1 632 milyon, 
katma bütçeler de 405 milyon. Yani 2 097 000 000 
Bâzı arkadaşlar 84 milyonluk Marşal plânı kre-

I dişini de çıkardılar. Demek ki hakikaten 136 
milyon liralık hakikaten bir tezayüt olmuştur. 

I Şimdi meseleye geliyorum, geçen sene borçlar 
raporunu yazan arkadaşınız benim. Geçen sene 
1 800 000 000 iken bu, zannederim, 1600 000 000 
küsur milyon olarak çıkmış. Bu sebeple dt bu 
fark, ortaya gelmiştir. 1947 yılından beri def-

I tere yazılı Hazine borçları neşredilmektedir. Gê  
j çen seneki raporda Merkez Bankasının keHIeti 
I altındaki Hazine bonoları yekûnuda gösteril-
| mistir. Arkadaşlarım kabul ederler ki Maliye

nin böyle bir rakamı saklamakta ne menfaati ne 
de ihtiyacı vardır. Maliyenin borcunu noksan 
göstermesi gibi bir vaziyet de mevzuubahis de
ğildir. Geçen seneki rakamlarda, Hazinenin ke
faleti altında Merkez Bankasına olan borçları 
dâhil edilmemiştir. Bu sebeple 170 milyon civa
rında bir miktar az gösterilmiştir. Raporu tek-

I **ar tetkik buyurmalarını rica ederim, bunlar 
I Merkez Bankası portföyünde görülecek miktar

lardı r ; O itibarla borçlarımız arasında geçen se
neden bu seneye, dedikleri gibi, 400 milyon li
ralık bir fark yoktur. 

Bu borçlar mevzuunda ikinci bir noktaya 
geliyorum, zannederim buna Oğuz arkadaşım 
temas etti ve dedi ki, Hazinede emanet paralar 

I vn.w?u', onları da borca kovmak lâzım. Benim bil
diğime göre Hazine * hesapları meyanında pasif 
postlar olduğu gibi aktif postlar da vardır. Ha
zine ile Bütçeyi yanyana koymamak lâzımdır. 
Ben sorarım, Hazinenin pasifindeki postları ora
ya korsak aktifindeki postları niçin koymjya-

I lım? Bu bir Hazine bilançosu meselesidir. Bun
lar daima birbirini karşılar. O halde borçları-

I nvzm Hazinedeki 'muayyen hesaplarında dâhil 
olması yolundaki mütalâaya ben iştirak etmiyo
rum. Borçlarımız ağır mı? Hafif miî Mevızuun 
da, dediğim gibi takdire ait bir şeydir. Gönül is
ter ki, borçlarımız hafif olsun, daha az olsun i'a-

j kat bir takını zaruretler bizi bu şekilde borçlan
maya şevketnıiştir. Eeğer samimî olarak mütalâ
amı öğrenmek isterseniz, borçlarımız hakikaten1; 
dendiği gibi ezici şekilde müstakbel nesle nefes al-' 

I dırmıyacak şekilde ağır değildir. Biraz evvel bey-' 
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nelmüeİ bankanın mümessili ile konuştum, bizim* 
borç vaziyetimiz hakkında söylediklerini ifade de 
fayda vardır: Diğer memleketlere nazaran borç
larımızın hafif olduğu mütalâasında bulunmuş
tur. Fakat bunu bir hâdiseyi ispat yolunda-söy
lemiyorum. Her halde müstakbel nesillere nefes 
aldırmıyaeak şekilde ağır olmadığı kanaatinde
yim. 

Bu sene 40 milyon liralık tahvili piyasaya 
ihraç edeceğiz. Piyasanın bunu massedeceğini, 
ümit' ediyoruz. 

•Geçen seneki miktar, bâzı arkadaşlarımızın 
zannederim Adnan Menderes arkadaşım söyledi
ler, 65 milyon lira diye. 65 milyon değil, 100 mil
yondur. İhraç kıymetine göre, Hazinenin aldığı 
95 milyon liradır. 

Dedikleri gibi bunlar Hükümet tarafından sa
tın alınmamıştır. Diğer bir kısım arkadaşlar da 
ayni mütalâalarda bulundular. Emrederseniz şim
di geçen sene yapılan istikrazın dağılış şeklini ar-
zedeyim. Şöyle olmuştur: 
Eşhas ve kurum 26 milyon lira 
Bankalar 12 x » 
Amortisman Sandığı 10 » » 
Merkez Bankası 51 » >: almıştır. 

Biliyorsunuz ki, benim öteden beri şahsan 
bu mevzu üzerinde mütalâam vardır, Merkez Ban
kasında banknot karşılığı cüzdanımın bir nevi 
fon olarak istemelerini doğru bulmuyordum. Son 
yapılan muamele mucibince bunu da kaldırıyo
ruz. Bu hususta yakında bir kanunda huzurunu
za sunulacaktır. 36 - 40 milyon lira daima orada 
bulunuyordu. Bu suretle bunu kaldırıyoruz. Bu 
seneki hesapta şahıs ve kurumların aldığı 40 mil
yon lira civarındadır. Binaenaleyh, çıkaracağı
mız istikraz, tekrar ediyorum, Hükümet tarafın
dan alınması asla mevzuubahis değildir. Filha
kika ortada bir mesele vardır. 1944, 1945 senele
rinde istikrazlarımızın % 100 kapandığı zamanlar 
da olmuştur. Eşhasın ve kurumların % 70 - 80 e 
kadar gittikleri olmuştur. Fakat o zaman harb 
vardı, memlekette iş sahası her sebeple daralmıştı. 
Ve onun içinde Devlet tahvillerine rağbet çok
tu. Bugün ise bu vaziyet yoktur. Ama bunu ben 
şahsan Devlet itibarının tezelzüle uğradığı mâna
sına almıyorum. Netice itibariyle vatandaşlarımız 
paralarını daha başka plasmanlarda kullanmak 
imkânını bulmuşlardır, buna hamdediyorum. 1949 
senesinde 40 milyonluk bir istikrazı piyasanın 
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kabiliyetine inanıyoruz. Sonra bütçenin tatbika
tında çok hassas davranacağımızı arzetmiştim. 
Onun için sene içinde baş vuracağımız tedbirlerle 
ve belki varidatın bir inkişaf göstermesi bakı
mından bunun piyasaya çıkarılması ihtiyacı da 
kalmıyacaktır, inşallah. 

Nihayet varidatımızın inkişafının durması 
meselesi de mevzuubahis değildir. Hatırlar arka
daşlarım, geçen sene Bütçe Komisyonu varidatı 
en son noktasına kadar zorladık kanaatinde idik. 
Halbuki bu yıl fiilen aldığımız netice de 102 mil
yon liralık bir fark vardır. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Şekere 
Tekele yapılan zamdan. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL 
(Devamla) — Şekere yapılan zamdan buna in'i-
kas eden 15 milyondur. Demekki varidatımızın, 
vergi sistemimizin elâstiki olmamasına rağmen yi-

. ne inkişaf kabiliyeti olduğunu kabul etmek lâzım
dı?. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri finasman mevzu
una dokundular, arkadaşlarım. Bugünkü mekaniz
maya göre bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
bâzı mülhak bütçeler, bilhassa P. T. T. ve Devlet 
Denizyollarına Merkez Bankasınca kurulmak 
üzere Hazine kefaletiyle bonolar verilmektedir. 
Bu mekanizma hepinizin bildiği gibi verdiğiniz 
kanuni salâhiyetlerle yürümektedir. Bu mevzua 
bir hal çaresi bulmak için çalışacağız. Çünkü bu 
yolda finansman mevzuunun para hacmin la deği -
siklikler yaptığını biliyoruz. Bu itibarla bu .nevza 
üzerinde çalışacağız. Fakat takdir edersiniz ki, 
bu, ağır bir iştir. Bunun imkânlarını, bilhassa 
ben Maliye Bakanlığı mesuliyetini omuzlarında 
taşıdıkça, bulmaya çalışacağım. Bunu esasen 
Bütçe Komisyonuna da arzetmiş bulunuyorum, 
esasen arkadaşlarım benim mütalâamın bu mer
kezde olduğunu da bilirler. 

Hazine muamelelerinin neşrine gelince: 
Arkadaşlar, malî vaziyetimizin bir çöküntü 

halinde olduğu mütalâasında değilim. Bu fikre 
iştirak etmiyorum. O kadar iştirak etmiyorum 
ki, Maliye Vekâletine geldiğim gün bundan son
ra her ayın 15 inde varidat tahminleri, tahsilat, 
yapılan masrafların Hazine muamelelerinin neşri
ni karar altına aldık. Bunun ilki, yalnız tahsilata 
ait kısmını 5 gün evvel neşretmiş bulunuyoruz. 
Bundan sonra gazetelerde bizim bütçe hareket
lerimiz varidat ve masraf bakımından bizim Ha-
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zine muamelelerimizi Merkez Bankasının hafta- ı 
hk siitüasyonları gibi göreceksiniz, maalesef bi
zim imalı hesaplarımızın böyle haftalık olarak 
neşrine imkân yoktur. Bütün vatandaşları- | 
mız, ilim adamları, alâkalılar orada bütün sey- I 
ri takip edeceklerdir. Malî vaziyette bozukluk 
olduğpuna inanmış olan bir insan ortaya bütün 
bunları koymaz. 

Şimdi bir noktaya geliyorum: O nokta Sayın 
Reşadl Aydınlı tarafından mevzuubahis edildi. 
O nokta biraz naziktir, ona tahsisen cevap ve
riyorum? vermek istiyorum, Amerika'daki Türk 
vatandaşlarına ait olan dolarlar hakkında, bu do
ların miktarını zannederim kendileri ifade bu- I 
yurdu, 147 - 150 milyon dediler. Bir gazete de_ 
aynı şşkilde bunu yazmıştır. I 

Bunun bir uzun mazisi vardır. Benim edin- I 
diğim malûmata göre şudur: Bu Marshal plânı I 
mevzuubahis olduğu zaman bir senatör tarafın- I 
dan ortaya atıldı; dendi ki, biz Avrupaya yar
dım ediyoruz, Amerika vatandaşından bu pa 
raları'alarak eğer Avrupada yardım ettiğimiz I 
devletler vatandaşlarının burada depoları varsa 
bunlara neye yardım edelim? Buna ozaman Ha
zine Nazırı JŞiııayder mektupla bir cevap verdi. 1 
yine burada mevzuubahis edildi zannederim i 
Şubat 1948 de ama. Dediği şudur: Hükümet I 
olarak biz Amerikan Bankalarında kimlerin I 
namına ne kadar para olduğunu sormayız ve I 
sorsak İa zaten bize bu yolda bir cevap vermez- I 
lor. 

Ozaman bu mesele, bu arada ortaya çıktığı I 
zaman Şaym General Vehbi Koeagüney tarafın- I 
dan da bir sual olarak sorulmuştu. Buna karşı I 
Merhum Halid Nazmi Keşmir buna verdiği ce- I 
vap aynen şöyle idi. Türkiye'nin oradaki mevcut I 
paraları 58 milyon civarındadır. Bunun 50 mil- I 
yon lirası akreditifler ve Merkez Bankası mev- I 
cudu ve; bankaların muhabirlerinin nezdindeki I, 
paralar ve 7 - 8 milyonu da hususi şahsa ait I 
olması imkânı vardır. Bunun miktarı bu kadar- I 
dır. FaJmt Maliye Bakanlığı bunun üzerinde I 
durmuşto. Marşal Pılânı için Amerika'ya gön- I 
derdiğimiz heyette bulunan arkadaşımızdan I 
bunun Hariciyeden sorulması rica edilmiştir. I 
Amerikan bankalarında Türk vatandaşlarına I 
ait böyle bîr paranın mevcut'olduğuna dair I 
Türk gazeteleri neşriyatta bulunmaktadırlar. I 
Bu mevzuda bize yardım ediniz. Rica edilmiştir, j 
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'Biz Hükümet olarak soramayız, sorsak dahi 
bankalar mudilerin ismini bize vermezler. Bu 
mevzu konuşulmuştur. 147 milyon lira nereden 
eıktı, bilmiyorum. 1949 başında beynelmilel malî 
istatistiklerde bu miktar, Türkiye'ye- ait olan 
kısım, 18 milyon dolar olarak gösterilmektedir, 
Teşrinlerden itibaren. Bizim bildiğimiz bunun 
5 milyon küsur bin- lirası Merkez Bankasının 
akredtifidir. Tabiî diğer bankaların açtığı ak
reditifler de vardır. Binnetice burada bu ra
kamlar karşısında Amerika'da eşhasa ait 140 
milyon dolar olduğunu tevsik edecek ortada 
bir vesika yoktur. Ancak ben Maliye Bakanı ola
rak Sayın Reşad Aydınlı arkadaşımdan ve di
ğer bilenlerden rica ediyorum vesikalara isti
naden bizim malûmatımız haricinde para kaçı
ran vatandaşlarımız varsa bildirsinler. Ben de 
elimden geldiği kadar tahkikat yapacağım bun
dan emin olsunlar. * 

Sizi daha fazla sıkmamak için maruzatıma 
nihayet vereceğim, maruzatıma nihayet verir
ken bir mevzuu ortaya koyacağım, malî güç
lüklerimiz olduğunu müdrikiz, ingiliz'lerin 
bedbin ile nikbini bir tarif şekilleri vardır; der
ler ki, masanın üzerinde yarım bardak su var
dır, bedbin derki bardak yarıya kadar boştur, 
nikbine göre bardak yarıya kadar doludur. 
Ben şahsan bardak yarıya kadar doludur diyo
rum. (Bravo seslen alkışlar) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —. Bir 
sualim vardır. Demin Meclis huzurunda izah 
ettiğimiz tekliflerimiz hakkında Hükümetin 
bir görüşü var mıdır ve nedir? 

MALİYE BAKANI ISMAi L RÜŞTÜ AKSAL 
(Kocaeli) — Bunu Tahtakılıç arkadaşımız mad
deleri gelince mevzuubahis edebilirler, görüşülür 
kabul veya reddedilir. Ninayet şunu ifade ettim, 
biz kendi şartlarımız ve Hükümet olarak yapa
bildiğimiz teklif ve kısıntıları takdim ettik. Bel
ki dileklerinden ilerdeki bütçelerde istifade et
mek kabil olabilir ama bu yıl için bu mevzuda 
düşündüklerimizi yaptığımız teklif ihtiva- et
mektedir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bu 
ifadeniz cevabınızın menfi olduğu merkezinde
dir değil mi? (Soldan, menfi menfi sesleri) 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL 
(Devamla) — Bu ifadem tadil teklifimizle iktifa 
edilmesi şeklindedir. 
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SUPHİ BATUR (Sinob) — Şu halde bardak . 

yarıya kadar boş. (Soldan, yarıya kadar dolu ] 
sesleri) 

REŞAD AYDINLI (Denizli) —• Efendim, 
Sayın Maliye Bakanı ismail Rüştü Aksal arka-. 
dağımızın samimî ve ciddî olduğuna, Halk Par
tili arkadaşlar kadar, bendeniz ve hattâ diğer 
arkadaşlarım kani bulunuyoruz. Tekrar ediyo
rum, samimiyeti çok iyi bilen, ciddî, övünebile
ceğimiz bir Maliye Bakanına malikiz. 

Muhterem arkadaşlar; bu aziz Maliye Bakanı
mız samimiyeti de güzel tarif ettiler. Şüphesiz 
ki bu samimiyet tarifinin içerisinde biz de hisse
mizi almak kararındayız. Bu itibarla her türlü 
mülâhazalar in dışına çıkarak elimizde mevcut 
olan bir vesikayı okuyacağım. Bu vesikanın 
üzerinde «gizli» kaydı vardır. Fakat arzettim 
ya, samimiyet esas olduğuna göre bu samimiye
tin bendenize ve vicdanıma tahmil ettiği de bu 
vesikayı okumaktır. Bu vesikayı okuyup bitir
dikten sonra bu paralar Amerika'ya kaçırıldı mı, 
kaçınlmadı mı, bunun yekûnu ne kadardır? mey- | 
dana çıkacaktır. Binaenaleyh bunların Hükümet 
tarafından bloke edilmesi mümkün müdür, blo
ke edilerek bu dolarlara mukabil Türkiye'nin bn 
gün muhtaç olduğu her türlü zirai ve iktisadi 
kalkınmamızı temin edecek mahiyette bîr malze
me ithali kabil midir, falan falan... Bu vesikayı 
okuduktan sonra bunlar münakaşa edilebilir. 

Arkadaşlar; elimdeki vesika Ticaret Bakanlı
ğı yüksek makamına hitaben yazılmıştır, (İmza 
kimin? sesleri). 

Müsaade buyurun sıra ile arzedeeeğim. 
BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun 

efendim. 
REŞAD AYDINLI (Devmla) — Numarası 

436 dır, gizlidir, (Tarihi sesleri). 30 Eylül 1947 
tarihînde kaleme alınmıştır, ve özeti Japonya ile 
Almanya'dan satmalımın pamuklular hakkında
dır. Yazan, Vaşington Ticaret Ateşesi ismail M. 
Kabtay'dır. Bu suretle vesikanın başını vo so
nunu emrettiniz söyledim. 

Bu gizli vesika hakkında bilgi verebilmek için 
müsaade ederseniz başından 4 - 5 satırını okuya
yım. -

" 1 - 3 Eylül 1947 tarihli ve 19179 sayılı tel 
emirleri üzerine Japonya'dan satmalman pa
muk ipliği ve pamuklular bedellerinin son taksi
tinin isterimle ödenmesi ve buna imkân olmadı-
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ğı takdirde tediyenin 3 aylık bir kredi ile yapıl
ması tî. S. C. C. ye teklif edilmiş ise de müesse
seye bu teklifler hiç birinin kabul ettirilmesi ka
bil olmamıştır. Gerek U. S. O. C. Commodity 
Credit Corporation gerekse Ziraat Nazareti 
Müsteşarı ile yapıları görüşmelerden bir netice 
alınamayınca keyfiyet yüksek makamlarına ar-
zolunmuş ve-telâkki olunan emir ve malûmat dai
resinde hareket edilerek sonunda mal bedelleri
nin mukavele hükümleri dahilînde dolarla öden
mesi suretiyle Japon mallarına ait ödeme hal 
şekline bağlanmıştır.» 

Bu, yazının birinci paragrafıdır, emrederseniz 
ikineisini de okuyayım. (Oku, oku sesleri). 

« 2. — Almanya'dan satmalımın dokuma 
bedellerinin isterimle ödenmesi veya mukave-
lensîn fesh olunması hakkındaki 15 Eylül 1947 
tarihli ve 20163 sayılı telleri üzerine U. S. C. C. 
ile yeniden görüşülmüş ise de Japon mukavele
sinde olduğu gibi isterimle tediyenin kabul olu-
namıyacağı Almanya'dan satmalman pamuklu
ların Sümerbank tarafından verilen desenler 
üzerine imalâtına başlandığı bu imalât için lüzum
lu pamukların sevkolunduğu ve nihayet Alman 
dokuma sanayiinin mevcut siparişlere dayanıla
rak imalât programlarının buna göre tesbit olun
duğu sebep gösterilerek mukavelenin feshine ya-
naşılmıyacağı U, S. O. C. ce ateşeliğe bildirilmiş 
ve talebimizin yazı ile yapılması istenmiştir. 

Ateşelikte Bakanlık şifre anahtarının mevcut 
olmaması sebebiyle New - York Ticaret Müşavir
liği vasıtasiyle 26 . IX . 1947 tarihinde çektirilen 
telde de arzolunduğu veçhile mesele halen U. S. 
C. C., C. State Department'se intikal ettirilmiş 
bulunmaktadır. 25. IX. 1947 tarihinde State 
Department de yapılan iki görüşmede internatio-
nal monetari funt'dan elde edilen rakamlara 
dayanılarak, 1945 yılının sonunda 241 milyon 
dolara baliğ olan altın mevcudumuzun Haziran 
1947 sonunda 191 milyon dolara düştüğü yalnız 
Mayıs, Haziran aylarındaki altın satışlarımızın 
35 milyon doları bulduğu, Hükümetimizin bil
hassa isterlin sahasına yapılan önemli hububat, 
kuru meyve ve sair gıda maddeleri satışlarından 
tahassül eden 16 milyon İngiliz lirasının dolara 
tahvil edilebileceğine güvenerek son aylarda do
larla mubayaalarımızı büyük mikyasta serbest 
bıraktığı, bunun neticesi olarak Amerikan ista
tistiklerine nazaran 1947 yılının ilk altı ayında 
Amerika'dan Türkiye'ye sevkoltuıaa mal bedel-
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lerinin 52 milyon doları tecavüz eylediği aynı 
rakamın 1946 nın ilk altı ayında 17.7 ve 1945 in 
ilk altı ayında ise 5.3 milyon dolardan ibaret 
bulunduğu izah edilmiş, Hazirandan sonra yapı
lan altın satışlariyle vaziyetin büsbütün gayri-
müsaitleştiği ve Hükümetimizin altın satışlarına 
ilânihaye devam edemiyeeeği bildirilmiştir. 

Aynı günde yapılan ikinci bir toplantıda 
malî müşaTİrimiz de bulunmuş ve müşavirlikte 
mevcut Merkez Bankasının 6 Eylül 1947 tarihli 
Bilançosuna istinat edilerek altın ve döviz va
zıyetimiz bir kere de müşavirlikçe izah olun
muştur. 

Verilen izahatı alâka ile dinliyen ve yedi ki
şiden ibaret* olan State Department Komisyonu 
son aylarda altın ve döviz vaziyetimizde tahassül 
eden bu hale rağmen memleketimizin döviz bakı
mından birçok yalan Şark ve Avrupa memle
ketlerine kıyasla daha müsait bir durumda oldu
ğuna ve mukavelenin feshini haklı gösterecek va
him bir vaziyetin görülmediğine işaret ederek 
Hükümetimizin böyle bir karara varmasını Aho-
ked tâbirini kullanmak suretiyle ciddî hayretle 
karşıladıklarını ifade etmiştir. 

Memleketimizin son aylarda muhtelif ülkeler
den yaptığı önemli dokuma mubayaalarının mu
kavelenin feshiyle alâkası olup olmadığı» sualine 
karşı böyle bir şeyin katiyen varit olmıyacağı, 
-Japonya ve Almanya'dan satınalman pamuklu
ların bilhassa köylerimizin halkın giydirilmesin
de kullanılacağı, mal bedellerinin isterlinle te
diyesini teklif etmekle bu mallara olan lüzumun 
belirtilmiş olduğu, mukavelenin feshinin istenil
mesinin tamamiyle dolar mevcudumuzun tüken
mesiyle ilgili bulunduğunu etraflı surette izah 
olmuş ve isterlinle tediyenin kabul olunmadığına 
göre Hükümetimizin daha müşkül bir duruma 
sokulmamasmı teminen U. S. C. C. ile Alman 
malları için mevcut mukavelenin dostane bir şe
kilde feshi hususunda kendilerinin yardımı talep 
edilmiştir. ı 

Konuşmalar esnasında muhtelif hal çareleri 
de aranılmış ve bu arada Amerikan Hükümetinin 
dolardan başka herhangi başka bir para ile tediye 
kabul etmediğine göre Alman mal bedellerine 
karşılık olarak yapılacak isterlin tediyat muka
bilinde Alışan îşgal Makamatınm U. S. C. C.'ye 
dolar ödemesi ve İşgal Makamatınm memleketi
mizden elde edeceği isterlinleri isterlin sahasında 
yapılacak mubayaatta kullanması şeklî ileri sü-
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rülmüş ve böyle bir teklifin Alman İşgal Maka-
matına ulaştırılması talep olunmuştur. Böyle bir 
tekliften müspet bir netice alınmasını katiyen 
şüphe ile karşılamakla beraber bunun teklif olu-
nâeağı vadedildi. 

Meselenin yüksek emirleri dâhilinde halli 
için ilgili makamlar nezdinde her türlü teşebbüs 
yapılmış ve bu hususda ciddî gayretler sarf olun
muş ise de muvaffakiyet elde edilmesi; maalesef 
kabil olmamıştır. Amerikan Hükümetinin dolar
dan gayri bir para ile tediyat kabul etmemesi 
hususundaki katî kararı ve yaratacağı bir sürü 
ihtilât ve zorluklar sebep gösterilecek ÜSCC'nin 
mukaveleyi feshetmek istememesi, ilk nazarda 
basit gibi görünen ve haddi zatında hakikaten 
birçok ihtil âtlara yol açabilecek bir mahiyette 
olan bu meselenin arzumuz veçhile halline imkân 
vermemiştir. Diğer taraftan verilen bütün izaha
ta rağmen Satate Department malî durumumu
zun vahametini kabul etmek istememiştir. State 
Departmen'ten Mr. Doherty 1 Temmuz tarihin e-
ııazaran memleketimizin altın mevcudunun 185, 
Amerikan bankalarındaki resmî dolar hesapları
mızın 37 ve yine Amerikan Bankalarındaki 
hususi eşhas hesaplarının ise 154 milyon dolam 
baliğ olduğunu, bilhassa son rakam üzerinde 
hükümetimizin düşüncesinin öğrenilmesinin iste
nildiğini bildirmiştir. 

Mütaakıp cümleler saygı ve sairedir, okuma
ya lüzum yoktur. Bu raporu biz tetkik ettikten 
sonra şu kanaate vâstf olduk : Demek ki hususi 
eşhasa ait 154 milyon dolar para Amerikan ban
kalarında mevcuttur. Bu nokta üzerinde hükü
met ne yapmıştır, bundan önceki Sayın Saka 
kabinesi zamanında verilmiş olan sual önergele
rine verilen cevapta bunun arasında bir tezat 
var mıdır, yok mudur? Bu cihetleri tamamen ge
çiyorum. Yalnız böyle bir paramız olduğuna göre 
bunların hükümet .tarafından bloke edümesi, 
bizim kanaatimize göre, mümkündür, binaen
aleyh bu paralardır ki, aşağı yukarı yarım mil
yar üstündedir, bütçemizin yarısı kadardır. Bu 
memleketin kalkınmasını heyeti âliyeniz çok 
istiyorsunuz. Şu halde bununla memlekete büyük 
miktarda zirai ve sınai malzemenin ithali müm
kündür. Biz bu vesikayı böylece arzettikten son
ra bir düşüncemizi de müsaadenizle arzedeyim. 

Arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı Marşal 
plânından bahşetti. Evet bu plân Birleşmiş Mil
letlerin iktisadi durumlarını ıslah etmek için, 
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istihsâlini artırmak için ve harbden yaralanmış 
olan Devletlerin ve Milletlerin her türlü ıstırap-
larmı dindirmek için bir çalışma yapmaktadır. 
Fakat az zaman sonra bu Marşal plânı muci
bince geniş ölçüde yardım gören Avrupa, bil
hassa Avrupa Devletleri elbette kalkınacaklar
dır. Bizim endişemiz, bizim istihsal maliyetimiz 
çok yüksektir. Yarın, Avrupa 'nm kalkınmasını 
istiyoruz,' bir an evvel kalkınsın, fakat, biz geri 
kalmamalıyız. Bizim de bir an evvel Marşal 
plânının neticesinde yardım gören devletler gibi 
süratle kalkınmamız bir zarurettir. Aksi takdirde 
cihan piyasası muvacehesinde 4-5 sene sonrası 
için bir endişe mevzuubahistir. Bu itibarla bu 
paraları Hükümetin tasarruf etmesini rica edi
yoruz ve bu husustaki kanaatlerini de lütfetme
lerini beMerft:. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, ha
kikaten 3 - 4 gündür bir bulanık suda balık av
cılığı karşısındayız. (Sağdan, estağfurullah ses
leri) O tarzda ki, memleket efkârı umumiyesin-
de hakikaten miktarı tesbit edilemiyeeek kadar 
çok ve memleketin geliriyle gayri kabili muka
yese nispette bir para kaçakçılığı mevcuttur 
ve bu Amerikan bankalarında yatmaktadır. 

Söyliyeceğim sözlere işaret ederek bu müza
kere sırasında Amerikan Maliye Nezaretinde 
müzakereler yapmış olan Hazine Umum Müdürü 
Sait Naci arkadaşımızı bu müzakereye işhat edi
yorum. Okuduklarının birinci fıkrasındaki 77 
milyon ki ceman 150 milyon dolar meselesine 
gelince : O tarihte 77 milyon dolar altın Ame
rika bankalarında Türkiye namına mevcuttur. 
58 milyon dolar ayrıca nakit olarak mevcuttur. 
Bunların mecmuu 135 milyon ediyor. Merhum 
Halit Nazmi Keşmir'in de söylediği rakam bu 
idi. Ayrıca 15 milyon dolar kadar da eşhası hu-
susiyeye ait para kaçakçılığı olduğunu Hükü
met tahmin etmektedir. Bu vaziyet muvacehe
sinde Amerika bankalarındaki paranın miktarı 
hakikaten 150 milyon dolar tutmaktadır. Tek
rar kısaca anlatayım ki Marşal plânı dolaj isiy
le Amerika'daki kendi sermayelerinden istifade 
mev'zuubalıiş olurken Amerika, Fransız Hükü
metinin bloke ettiği paraların listesini ilân et
ti. Ve bu suretle bankaların,mevduatını pakla
mak mükellefiyeti ile bir kaçamak yolu bulmuş 
oldu. Fakat bizim Hükümet Amerika Hüküme
tine bu 15 milyon dolar için müracaat ettiği za

man dediler ki, sizin bu hususta bloke edilmiş 
paranız yoktur ki size bir listesini verelim. Ma-
lumya bloke paralar düşmanla teşriki mesai 
edenlerin parası olduğu için deblokaj yapılırken 
kendi müttefikleri olan hükümete listesini ve
riyor. Amerika bize dedi ki, böyle bloke edilen 
paranız yoktur ki, deblokaj yaparken listesini 
verelim. 

Şimdi okudukları raporun 3 ncü bendinde 
ki 154 milyon dolara ait rapor resmî midir, de
ğilimdir, lütfederler, tarih ve numarasiyla tet
kik ederim. Bu hususta Hazine Umum Müdürü 
Sait Naci beye bundan malûmatınız var mı dîye 
sordum, Mr. Doherty de böyle bir şeyden bana 
bahsetmiş değildir; bilhassa sarahaten k i çak 
paradan sordum dldiler. Mamafih raporuı ta
rih ve numarasını alacağım, Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında 
tetkikatım neticesini heyeti âliyeye arzederim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Mektubun 
aslı arşivde yok mudur? , 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Devamla) — Şüphesiz ki var
dır. Tetkik edeceğim, 154 rakamı yanlış yazılmış 
olabilir. Bunun 15,4 olması ihtimali de vardır ve 
bu takdirde rakam tutmaktadır. Bu rakam 15,4 
olduğu zaman, bu dünyanın her yerinde önüne 
geçilemiyen bir para kaçakçılığı olabilir. Bunun 
hakkındaki izahatı Ticaret ve Ekonomi bütçesi 
müzakeresinde daha ziyade tafsilâtı ile arze-
deceğim. Vaziyet budur. 

BAŞKAN — Bu hususta mukbezi izahatı ken
di bütçeleri müzakere edilirken verecektir. 

Buyurun Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe Komisyonunu ilgilendiren hususlar hak
kında kısaca mâruzâtta bulunmak için huzuru
nuza çıktım. Sözüme başlarken bütçenin şekli 
üzerinde bu sene yapılan ıslahata, tekâmül ese
rine temas etmek isterim. Filvaki geçen seneki 
bütçe müzakeresi sırasında komisyonun temen
nilerini nazara alan Hükümet 1949 Bütçesinin 
tertibinde daha ziyade vuzuha gitmiş hesap ve 
muamelelerin aleniyetini temin maksadı ile bir
çok faydalı cetvelleri bütçeye raptetmiştir. Bu 
hususta eski Hükümetin mesbuk vazifesini te
şekkürle yâdetmeyi bir vecîbe bilirim. Bütçe Ko
misyonunun 1949 yuV Bütçesi hakkında noktai 
nazarı raporumuzda mufassalan açıklanmış bu-

886 
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hındu^u için bunfterı tekrar eteüyeceğsDi. Yateız 
bâzı aapm arkada^arımızm temas (buyurdukla
rı noktaları kısaca cevaplandırmak isterim. 

Bir anuhaUf partili arkadaşım, Biltçe Komis
yonunum; Hasan Saka Hükümetinin getirdiği 
fentçe İ t r inde» yalnız 400 bin liralık bir indir
me yapımış olduğu ve Şemsetin Günaltay Kabi
nesinin, tadil teklifini 'hemen hemen aynen kabul 
ettiğini' ifade buyurdular, 

Arkadaşımız bunlara dayanarak Bütçe Ko
misyonundu Hükümetten gelen tekliflerin müm
kün olduğu kadar aynen kabul ettiği yolunda 
bir fikit mevcut 'olduğunu iddia etmiştir. Bun
dan da -inalı murakabenin teşfesizîiği yolunda 
bir netice çıkarmıştır. 

Yüksek Heyetinize arzetmek isterim ki, Ha
ssan Saka Ka&teesinin getirdiği bütçe üzerinde 
Kömis^sıca yapılan indirme yalnız 400 bin lira 
değildir. Müfredatı raporumuzda bir üste halin
de mevcut bulunan 2 148 bin küsur liralık bir 
indirme yapılmıştır. Yalnız tenzil edilen miktar, 
bâzı lüzum ve zaruret altında bâzı tertiplere 
eklenmiştir. Bu eklenmelerin de başlıcaları şun
lardır. Mpâlûller Yurdu tesisi, Deniz Müzesi, açık 
aylık emekli keseneği, izmir Fuarı m e r t a bina
sı, vatani hizmet aylıkları gibi eklemelerdir. 
G-örülüyolr 'ki, bu zamlar bir ihtiyaç ve zaruret 
üzerine yapılmıştır. Ha^an Saka Kabinesinin ge
tirdiği bütçe üzerinde ııi'ak bir tenzil yapıldık
tan sonra masrafı 43 milyon lira eksik olan 
Şemsettin Günaltay Ka/binesinin bütçesinin ka
bulü keyfiyetine geçiyorum. Bu 43 milyon lira
nın içerisinde 8 milyonu bütçe tasarrufu 13 mil
yon lirası da kâğıt para amortismanı ödene
ğinden mÛiımedir mütebakisi borç ödemelerin
den indirmedir. Bu tasarruf ve indirmeler üç 
vergi kanununun geri alınmasından mütevellit 
bokluğu doldurmak zarureti altında yapılmıştır. 
Bu indirmeler zamimetien yeni indirmelere gidil
memiştir. Sununla beraber indirmeler üzerinde 
dıiTulmuş jgerekli tetkikler yapılmış, binaena
leyh ne gibi zaruretler altında ne gibi şekil al
dığı malum olan bütçe üzerinde komisyon çalış
malarını küçültecek millî anurakabenin gayri-
müessir olduğu şeklinde bir netice çıkaracak 
mütalâalfarr yerinde sayılamaz. Arkadaşımız 
1948 senes^ıde ek ödenek alınmasını bütçedeki 
samîmiy^tafejdğe delil diye gösterdiler. Bütçe 
tahminlerime temas ettiler Vedat Pideli arkada
şım foaagj tertipler: iğin ne gibi ihtiyaçlar ve m-
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ruretler altında ek ödenek istendiğini izah et
tikleri için bunları tekrar etıniyeceğim. Maliye 
Babanımız da bütçedeki samimiyet hakkında bi
raz evvel maruzatta bulundular. Yalnız bütçe
nin gelir ve gider tahminlerinde asla samimiyet
sizlik olmadığını bilhassa arzetmek isterim. Ge
lir tahminlerinde hata değil, ihtiyat ve teenni 
payı mevcuttur. 1949 Bütçesinin masraf tahmin
lerinden Millî Savunma giderleri bahsine geün^ 
ee> bunda da samimiyetsizlik iddiasının varit ol
madığını arzetmek isterim. Yüksek Heyetinizin 
malûmudur ki, bu mevzuda muhtelif sualleri 
cevaplandıran o zamanki Maliye Bakam şartla
rın dana ziyade iyileşeceğini ümit ettikleri için 
bu masrafların bu şekilde tesbit edildiğini ve bu 
şartlar devam etmeyip de alahalihi deviam et
tiği takdirde yeniden ek ödenek talebinde bulu
nacağını açıkça ifade etmişti. 

Diğer bir arkadaşımız komisyonda bütçe mü
zakereleri başlangıcında bütçede tasarruf yapıl
ması için bütçenin toptan Hükümete iade edil
mesi yolunda ve muvakkat bütçe hazırlanması 
için vâki tekliflerinin kabul edilmediğinden şi
kâyet ettiler. Hükümetten gelen bir bütçe bölüm 
ve madde itibariyle başından nihayetine kadar 
tetkik edilmeden tasarruf yapılsın diye Hükü
mete iade edilemez. Bu yüksek malûmunuzdur. 
Hattâ tetkikler bitirildikten sonra bile bütçenin 
komisyonca Hükümete iadesi cihetine gidile
mez. Çürikü bütçenin reddi gibi siyasi bir mâna 
taşıyan bir hareketi ihtiyar etmeye komisyonun 
-salâhiyeti müsait buluaınııanraktadır. Bu salâhi
yet ancak Yüksek Mecliste bulunmaktadır. 

Muhalif parti arkadaşlarımızın yeni kabine
nin tadil tekliflerinden, sonra yaptıkları tasar
ruf tekliflerine geçiyorum. 

Sayın arkadaşlarımın biraz evvel Yüksek 
Huzurunuzda izah ettikleri ve 'müfredatını oku
dukları tenzil tekliflerini, ödenekler üzerinde 
indirme yapmanın kanuna mütevakkıf olmasını 
siper yaparak teklifimizi komisyon reddetti 
dediler. Bıı mevzu hakkında Sadi Bekter arka
daşım görüşlerini huzurunuzda belirttiler. Ben
deniz l>ir, iki esaslı nokta hakkında komisyon 
görüşlerini arzetmekle iktifa edeceğim. Evvela 
gereken kanunların yalım; Bütçe Komisyonun 
ea tezekkür edilip bir neticeye bağlanamiyacağı 
yüksek malûmunuzdur. Evvelemirde bu kanun 
tekliflerinin alâkalı ihtisas komisyonlarına ha
vale edilmesi iktiza ettiğine göre bu tekliflerin 
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söyledikleri gibi bir iki gün içinde değil, hattâ 
birkaç haftada bile neticeleneceğine inanmak 
doğru olmaz kanaatindeyim. Kaldı ki, teklifin 
komisyonca kabul edilmemesi yalnız vukua ge
lecek teehhürden ileri gelmiş değildir. Malûm 
olan 3 varidat kanununun geri alınması yü
zünden açılmış olan 80 milyonluk boşluğun ne 
suretle kapatılacağına dair Hükümetinizin tek
lifi Yüksek Meclise sunulmuştur. Bu teklifi dik
katle incelemiş olan Bütçe Komisyonu bu boş
luğu dolduran değişiklikleri ufak tadillerle ka
bul etmiştir. 

Arkadaşlarımızın bu teklifleri, bütçeyi yeni 
baştan gözden geçirmek suretiyle tasarruflar 
sağlanması yolunda idi. Bu tasarruf teklifleri 
bireri birer okunduktan sonra komisyonumuz 
bütün masraf bütçeleri üzerinde evvelce uzun 
uzadıya durmuş münakaşa yapmış ve bir karara 
bağlamış bulunduğu için tekriri müzakereye lü
zum olmadığına karar vermiştir. 

Diğer bir arkadaşımız; komisyondaki müza
kereleri izah ederken, Büyük Millet Meclisi Büt
çesindeki bahçe uzmanları, dişçi ve Millî Saray
lar doktoru gibi mevzulara temas etmiştir: Ko 
misyonda bu mevzuların konuşulduğunu ve öde
neklerinin kaldırılmış olduğunu arzederim. 

Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü Bütçesi 
hakkındaki sözlerine de kısaca temas edeyim 
Raporumuzda da ifade etmiş olduğumuz veçhile 
bu Genel Müdürlük Bütçesinde tenkisler yapıl
mış ve 17 kadro (L) cetveline alınmıştır. 

Zannederim Ahmet Oğuz arkadaşımız Bütçe 
Komisyonunca Devlet ihtiyacı için emisyon ya -
pıldığını iddia edilmesine rağmen katma bütçeli 
idarelerle Devlet İktisadi Teşekküllerinin ih
tiyacı için emisyona gidildiğini ifade ettiler. 
Huzurunuza sunulan raporun 246 ncı sayfasın
da katma bütçeli idarelerle iktisadi Devlet Te
şekkülleri için reeskont mekanizmasına müra
caat edildiği açıkça ifade edilmiştir. Bu mües
seselerin finansmanı hakkında umumi bir tedbir 
alınması temenni olunmuştur. Binaenaleyh ar
kadaşlarımızın bu husustaki ifadesinde bir yan
lış olsa gerektir. Arkadaşlar, Yüksek Huzuru
nuza sunmuş olduğumuz 1949 yılı Bütçesinin 
tetkikinıza lâyık ve mazharı kabul olacağını 
ümit ettiğimizi arzeylerim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad 
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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1949 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren dajre-
lerp 1949 yılı genel giderleri için bağlı (A) ve 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ceman 
(1 371 740 427) lira ödenek verilmiştir. 

FAÎKKURDOĞLU (Manisa) —Arkadaşlar, 
1949 Bütçe Tasansı altmda bu madde hükümle
riyle ilgili muhalefet şerhi vermiş yedi arkadaş
tan bir tanesi de bendeuizim. Bunca hatip arka
daşların saatlerdir birbiri ardınca fikirle! ini 
söyledikleri bir kürsüden bir yeni mevzuu müm
kün olduğu kadar kısa fakat aynı zamanla va
zıh şekilde ifade etmekteki müşkülâtı da idrak 
etmiyor değilim. Fakat yüksek takdirlerinize 
arza lâyık gördüğümüz bahis, anayasa hukuku, 
Bütçe Hukuku, sureti nmumiyede• mevzuatuuz 
ve nihayet demokrasi hukuku bakımından bi
rinci derecede ehemmiyeti haiz olduğu kanaa
tindeyiz. Aramızda çıkmış olan ihtilâf in en doğ
ru ve en iyi şekilde hal tarzını Yüksek Beycini
zin bulup göstereceğine oîan inanım ve ît»jna-
dımdır ki beni huzururom çıkartmış ve şu da
kikada maruzatıma başlamak cesaretini de ver
miş bulunuyor. 

Hep biliyoruz ki eski Fransız Maliyecisi ve 
eski Fransız Maliye Nazırlarından Baron Lui'-
nin bir sözü vardır: Bana iyi politika yapın.ben 
de size iyi maliye temin edeyim. 

Bu yıl bileceğiniz sebeple hemen her» bu 
her memlekette çok sıkıntılı ve çok heyecanlı 
geçen bütçe konuşmaları sırasında bu cümle ter
sine çevrilerek aksinin de aynı kuvvette hattâ 
4aha kuvvetli olarak doğru olacağı söylendi, 
münakaşalan yapıldı. Hattâ İsviçre Bankaları 
Birliği Genel Müdürü meşhur Sehaeffr de bun
dan bir kitapçık çıkardı. Filhakika yaşadığımız 
seneler, içinde bulunduğumuz şartlar dâhilinde 
iyi bir maliyeye sahip olmak iyi bir politikaya 
sahip olmanın temel şartlarından birisidir, tyi 
bir maliyenin temeli de açık olmıyan bir Bütçe 
ve az çok istikrarlı bir paradır. Bütçe Komis
yonunuz bütün bu lüzum ve ihtiyaçlardan mül
hem olarak sarf ettiği mesai sırasında bir tâli ko
misyon vücuda getirerek Hükümetin Bütçe ta-
sansmda yapılması mümkün tasarruf lan araş
tırma kararını vermişti. Bu raporu arkadaşla-
nm tevzi edilmiş Bütçe tasarısının bir parça 
sapa bir yerinde, sonlarına doğru 249 ncu say
fasında görmüş olacaklardır. Bu raporda bâzı 
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fikirler ileriye sürülmekte ve Devlet teşkilâtinın 
yeni baştan tetkik ve organize edilmesi zaru
reti ileriye atılmakta ve şimdiden hukuk müşa
virliği, neşriyat müdürlüğü, tetkik heyetlerPve 
bâzı küçük memuriyetlerin (L) cetveline alın
ması teklif edilmektedir. Her şeyden evvel şu 
kanatimî tebarüz ettireyim ki, bendeniz de 
şahsan Devlet teşkilâtında esaslı bir tetkikin ya
pılması, rasyonel esasta bugünün ihtiyaç ve dâ
valarına; tekabül edecek bir teşkilâtın vücuda 
getirilmişi lüzumuna kaniim. Bu noktada ar
kadaşlarımızdan hiç birisiyle aramızda bir ihti
lâf çıkmış değildir. Hattâ bir parça Hakkı Ge
dik arkadaşımızın Osmanlı İmparatorluğu dev
resine ait Garp teşkilâtından iktibaslarımızın 
ve mahiyeti hakkındaki fikrine ben de öteden 
beri iştirak edenlerdenim. Hattâ iyi bir taklit 
bile olmadığı için bu taklit kelimesini bile çok 
görürüm. 

1293 de birçok Garp teşkilâtı alındığı z*unan 
bunlardan mühim bir kısmının esbabı mujibesi-
ni tetkik etmiş arkadaşların hatırlıyacağı veç
hile ittihadı anasıra hizmet etmek, Avrupa teş
kilâtına mütenazır bir teşkilât iskeletini Osman
lı imparatorluğu içinde de kurmuş görünmek 
arzusuna da mahmul bulunuyordu. Bendenize 
Öyle geliyor ki; bütün millî dâvalar gibi millî 
ve bunları karşılıyacak teşkilât ihtiyacı duyuşu 
da ancak Cumhuriyetin bir eseri olarak, bi çok 
feyizü ve faydalı neticeleri gibi, temin ettiği te
kâmülün ifadesi olarak bilhassa son zamanlarda, 
son senelerde milletçe ve her birimizee duyulmuş 
bulunmaktadır. Bu istikamette mâruzâtımı uzat
mamak için şunu söyliyebilirim ki, hakikaten böy-
el rasyonel bir çalışma ve rasyonel bir teşkilâta 
ihtiyaç vardır. Fakat bunun gerektirdiği başka 
memleketlerin tecrübelerine ve bugünün teknik 
gereklerine de uygun yollardan gidilmiyerek bir 
komisyonun dar çerçevesi içinde parça parça ve 
çok mahdut bir halde tatbiki cihetine gitmek biz
zat bu tekâmül seviyesi icapları kadar bizim en
cümende rasyonel çalışma icaplarma da tamamen 
muhalif olur. Yalnız bu kadarla da değil, mevzu; 
demin arzettiğim gibi, kendi mevzuatımız, ana
yasa bütçe hukuku başka memleketlerdeki tecrü
beler nihayet bizi memlekette de en iyi bir şekil
de gelişmesini temenni ettiğimiz, teessüsünü arzu 
ettiğimiz demokrasi menfaat ve gereklerine de ta
mamen aykırıdır. Şimdi niçin böyle olduğunu, 
kimlerin komisyonca doğrudan doğruya (L) eet-
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| veline alındığını da arzettikten sonra, mümkün ol

duğu kadar kısaca arzetmeye çalışacağım. 
Komisyonun kendi karariyle, hattâ alâkalı 

Hükümet temsilcilerinin ısrarına rağmen doğru-
I dan doğruya (L) cetveline alman memurların sa

yısı; maateessüf elimizdeki raporlarda bu sene 
çalışmaların biraz sıkı ve aceleye gelmiş olma
sından dolayı hatalı çıkmştır, yekûnu 22 dir. Bun
ların 4 tanesi maaşları 35 - 40 arasında memur, 
3 tanesi doktor, 3 tanesi diş doktoru, üç tanesi 
müsteşar muavini,5 beş tanesi tetkik heyeti azası 
bir tanesi de öğretmendir, 

ESAT TEKELİ (Urfa) — (D) cetvelinde 
olanlar da vardır. 

FAİK KURTOĞLÜ (Manisa) — Evet fakat 
onlar ayrı. Arzettiklerimin (L) cetveline alınma-

j sından dolayı bütçede temin edilmiş olan tasarruf 
t yekûnu 123 bin liradır^ Bu tasarrufun bütçe ye

kûnu karşısında hacminin binde mi, milyonda 
mı, ne ifade ettiğini arzetmek için birkaç rakam 
daha arzedeyim. 

Bizdeki memur sayısı Millî Savunma hariç 
85 462 dir. Bizim tasarruf ettiğimiz memur ade
di 22 dir. Bunun para halinde ifadesine gelince: 
özlük hakların yekûnu bütçede 579 milyon lira
dır. L cetveli ile tasarruf ettiğimiz para ise 
123 bin liradır. 

Şimdi arkadaşlarım; başlangıçta arzettiğim 
gibi mümkün mertebe kısa şekilde isabetli kara-

j rınıza mesnet olacak unsurları muayyen gruplar
da toplıyarak arzetmeye çalışacağım. 

Bir kerre kendi mevzuatımız bakımından 
ilk karşımıza çıkan Anayasa 'nın 93 ncü mad-

I desidir. Bu madde aynen şöyle söylüyor: «Bü
tün memurların nitelikleri, hakları, görevleri, 
aylık ve ödenekleri, göreve alınmaları ve görev
den çıkarılmaları yükselme ve ilerilemeleri 
özel kanunla gösterilir.» 

Elimizdeki İçtüzüğün 61 numara ile göster
diği kısım vardır. 

Anayasa 'nın bu 93 ncü maddesinde ileri 
zikrettiği kanunların 788 sayılı Kanun, Teadül 
Kanunu ve Tekaüt Kanununun olduğu bu kı
sımda görülür. 

Bunların içerisinde yalnız Memurin Kanu
nunun 85 nci maddesinde ilga diye bir hüküm 
vardır, ve bu kanunlar memurların muhtelif ba
kımlardan teminatını ve haklarını ihtiva etmek-

I tedir 



B : 49 22. 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununu 

açarsak, orada bütçe kanununa bağlanması lâzım-
gelen cetvelleri görürüz, (L) cetveli diye bir 
şey yoktur. Taffsilâtı elimizdeki raporun 232 
nci sahiffesindedir. Sırf tetkiki kolaylaştırmak 
için arzediyorum. Bu sahifedeki, 25 nci, 28, 29 
ve 45 nci maddelere ait tafsilât keza (L) cetve
li hakkındaki fikrimizi ancak teyit eder. Bütçe 
komisyonunda kullanılmak istenen yetkiyi ka
bul eden her hangi bir fıkra mevcut değildir. 
İçtüzüğümüzü okuduğumuz zaman neler gör
mekteyiz. 29 ncu 100 ncü, 126 nci 127 nci mad
deleri nihayet 130 - 138 nci maddeleri bütçe ko
misyonunun vazife ve salâhiyetlerinden bütçe 
müzakerelerine ait hususi usullerden bahseder. 
Malûm olmakla beraber tetkiklerini kolaylaş
tırmak için aynen, metinlerini itiraz notumuza 
almış bulunuyorum. Burada sadece esasları ar-
zedeceğim. öteki kanunlar iki defa müzakere 
edildiği halde, bütçe bir defa müzakereye tâbi
dir. öteki kanunlarda herhangi bir Milletvekili 
re'sen herhangi bir teklifte bulunabilir. Bütçe 
kanununda 127 nci maddenin kayıtları vardır. 
Meselâ 50 imza ile olması bu arada. Bütçe ka
nunlarına ancak bir senelik hükümler konabilir, 
devamlı hükümler konamaz, ötekilerde böyle 
değildir. Bütçe Kanunu yalnız Bütçe Komisyo
nundan geçer, öteki kanunlar ihtisas komis
yonları da dâhil olduğu halde mütaaddit ko
misyonlardan geçer. Tüzük bakımından görmek
te olduğumuz vaziyet bundan ibarettir. Bu L 
cetveli, bu böyle olduğuna göre nereden ve na
sıl çıkmıştır. Bunu da 1931 Bütçe lâyihasında 
sarahatle görmekteyiz. Eski arkadaşlarımın ha-
tırlıyacağı veçhile 1930-1931 devresi muhtelif 
vekâletlerin geniş teşkilât yaptıkları devredir. 
Bu devrede bu teşkilât yüzünlen bütçe rakamla
rı arttığı gibi aynı zamanda dünya buhranı da 
memleketimize yavaş yavaş sirayet etmeye ve 
memleketimizde de yayılmaya başlamıştır. Hü
kümet bu şartlar dâhilinde tıpkı Günaltay ka
binesinin yaptığı gibi, ikinci bir teklifte bulun
du. Meclise dedi ki, bu kadrolar ihtiyaca naza
ran kullanılmak üzere yapılmıştır, idare hizme
tin mesuliyetini kabul ederek, münhal bulunan
lara tâyin yapmıyacaktır. Binnetiee bu mua
meleden dolayı hiçbir memur açıkta kalmıyacak-
tır, hiçbir memura açıkta kalmış muamelesi ya-
pılmıyacaktır, barem kanununun memurlara 
bahşettiği haklar da haleldar olmıyacaktır. Bu-
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nu, 1931 bütçe tasarısında, Hükümetin teklifin
de, ve bu esaslara istinalen .formüle edilmiş 
olan 14 ncü maddede sarahaten görmek müm
kündür. i 

Demek ki, ilk tatbikatta L cetveli mevcut 
bir memuru hizmetinden alıp açıkta bırakmak 
ve 85 nci madde hükmü ile fiilen karşılaştır
mak şeklinde değil, münhal hizmetlere, icra 
makamının memur tâyin edip etmemek, fakat 
hizmetin mesuliyetini deruhde etmek salâhiyeti
ne istinaden memur tâyin etmemek şeklinde vâ
ki bir taahhüdün ifadesidir. 

Müsaade buyurursanız 1931 den evvelki va
ziyet ne idi bu kabil işlerde ne gibi noktai na
zarlarda ısrar ediliyordu, bunu arzetmek için 
de bir kaç satır okuyacağım: İşte 1926 Bütçe 
raporu: 

Bunda deniliyor ki, her sene bütçenin mü
zakeresi sırasında devair kadrolarının ayrı ay
rı tetkiki pek uzun zaman sarfına sebebiyet 
vermektedir, bilûmum devair merkez ve mül
hakat kadrolarının bir kanunla tesbit edilmesi 
ve lüzum hâsıl olduğu zaman yine bir kanunla 
tadil edilmemesi, bütçe tetkikatını kolaylaştıra
caktır, aksi «Devlet teşkilâtı istikrarının temin 
edilemediği gibi bir netice doğurmaktadır.» 
dendikten sonra: 

İkinci maddei muvakkate mucibince tan
zimi icabeden teşkilât Kanun lâyihaları ile 
memurin Devletin maaş sınıf ve derecelerini 
gösteren bir kanun lâyihasının acilen Meclisi 
Âliye takdimi, gönderilmediği takdirde gelecek 
sene bütçesinde kadrolarda bu suretle tadilâ
tı tecviz etmemek fikrinde ısrar ediyoruz.» de
niyor. 

1931 senesinden 18 yıl sonra Günaltay Hü
kümeti iktidar mevkiine geliyor aşağı yukarı 
1931 şartlariyle karşılaşıyor. Ve 8 Şubat, yahut 
Ocak tarihli bir tezkere ile Meclisi Aliye 
müracaat ediyor. Diyor ki; ben hizmetteki me
murların hiçbirine ilişmiyeceğim. Hiçbiri açıkta 
kalmıyacaktır. Fakat şu müstahdem bulunan
ların haricinde mevcut filân ve falan münhal-
lere kimseyi almıyacağım diyor. Yani 1931 ser 
nesinde gidilen yola gidiyor ve 1931 icra maka
mının söylediğini söylüyor. Fazla olarak da 
ellerinizdeki, Bütçe tasarısında görüldüğü veç
hile, her Bakanlığının özlük hakları kısmın
da yalnız münhalleri L cetveline alıyorum, di-
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ye de tekfar etmiş bulunuyor, görülüyor ki, 
Hükümetin bu defa vâki teklifi de aynı yol
dadır. Yani 1931 esasıdır. Yani vazifedeki bir 
memuru uzaklaştırmak asla mevzuubahis değil
dir. Günaljtay Hükümeti gerekçesinden sadece 
iki üç satır okuyacağım. Ondan sonra aksi ha
reketin doğuracağı idari ve politik mahzurları 
arzedeceğijm. Gerekçeden aynen aldığım ve 
okuyacağım satırlar şunlardır: 

«Özlük hakların tutarının fiilî kadrolara gö
re tesbit ebası mahfuz tutulmuş ve kısıntılar da
irelerde^BÜnhal olan bâzı kadroların (L) cetve
line alınması suretiyle sağlanmıştır. Binnctice 
bu kısıntılar doîayısiyle memurların açıkta kal
malarına mahal verilmemiştir.» 

îdarî ve politik bakımdan mahzurlara geç
meden evvel bir hususiyeti daha arzetmeliyim; 
arada geçen devrede filhakika bâzı bütçelerde 
fL) cetveline faal memurların alındığı da ol
muştur. Nitekim geçen sene Umumi Müfettişlik
leri almış bulunuyoruz. Umumi Müfettişlikler 
hakkındaki kanunun birinci maddesi şöyle bir 
esbabı muhaffefeyi ihtiva eder, 1164 sayılı Ka
nunun birinci maddesi takriben şöyledir: Mü-
taaddit vilâyetler... ve bu vilâyetlerin müşte
rek faaliyetiyle izalesi kabil olan ihtiyacatı hu
susiye için o vilâyetlerde mevaddı âtiye dâhilin
de salâhiyetleri haiz umumi müfettişlikler teşkil 
edilir, ve ihtiyacatm izale olunmasından itiba
ren bu müfettişlikler ilga edilir.» denmektedir? 
Onda böyle bir esbabı mucibe veya muhaffefe 
vardı. Böylece kanunda mevcut bu hususi kayıt
tan faydalanılarak (L) cetveline alınması kabil 
oldu. Şunu da arzedeyim Hasan Saka Hüküme
ti zamanında alınmış bir karar doîayısiyle Dev
let namına okuyan talebeye dahi devlet kapısın
da memurluk verilmemekte binnetice bu sefer 
açıkta kalacak memurlar hakiki bir tasfiye du
rumu ile1 karşı karşıya kalmaktadır. Arada ge
çen 18 yıl içinde bâzı, bâzı buna benzer haller 
geçmiş olsa bile, bittabi biz doğru bir yol arar
ken büniı delil diye ortaya sürmekte mantıki ol-
miyacaktır. 

Şimdi politik ve idari mahzurlara geliyorum. 
Bilhassa yüksek dikkatlerinin bu nokta üzerin
de teksif edilebileceğini umuyorum. 

Hepi|aız biliyoruz ki, 19 ncu asır mebdeîe-
rindeft ve bilhassa ortalarından itibaren her 
çlevletin aşağı yukarı ideal telâkki ettiği politik 
teşkilât taayyün etmiştir ve bunların arasnıdâ 
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daima teminat altında, şefe kirala, partiye, âmi
re bağlı olmıyan, fakat kanunun teminatı al
tında, knunlarm gösterdiği vazifeyi ifa eden bi
taraf bir memur sistemi şekli, her ileri memle
kette, Collegial denilen sistemin yerini almıştır. 
Ve bu suretle bugün halk arasında kötü mâna-
siyle kullanılan, bürokrasi, daire ilmi denilen 
ilim de teessüs etmiştir. Parti hayatı ve siyasi 
mücadeleler ilerledikçe hemen her memlekette, 
itiraz şerhimizde muhtelif memleketlerden alıp 
gösterdiğimiz veçhile, bu, anayasanın ve De
mokrasinin temel ve ana şartlarından ve cemi
yetin en mühim ihtiyaç ve zaruretlerinden biri 
sayılmıştır. Çalışanların bile muayyen haklarını 
teminat altına alan kanunların yanıbaşıttda âm
me vazifesi deruhde etmiş memurlar için böyle 
bir hak tanımak tabiidir. Fransada yüz sene ev
velinden başlıyarak misallerini itiraz şerhimizde 
gösterdiğimiz veçhile, muhtelif politik maksat
larla vali muavinlerinin, hattâ bâzı ilahiyat fa
kültelerinin, umumi müfettişliklerin Bütçe Ka
nunu yolu ile vazifelerine nihayet verildiği mü-
kerreren görülmüştür. Fakat biraz sonra arze-
deceğim veçhile bunun cemiyet bünyesinde aç
makta olduğu yaralar da görülerek nihayet 
Fransız içtüzüğünün 102 nci maddesine ve Fran
sız IVfuhasebei Umumiye Kanununa bunu mene-
den bir hüküm konulmuştur. Tafsilâtını itiraz 
şerhimizde dünyaca tanınmış bir otorite olan 
Duguit ve Jfcze'den naklen arzetmiş bulunuyo
ruz. Bir iki misal daha vererek bu kısmi geçe
ceğim. Bittabi vâzıı kanun muhal dahi olsa her-
şeyi düşünerek onu karşılıyacak hükümleri koy
mak mecburiyetindedir. Memurin kanunu, bir 
memur vekâlet emrine alınırken bile muayyen 
şartlar koşmaktadır. Bir bakan, arzu ettiği me
muru, encümende yapabileceği bir izahla (L) 
cetveline aldırabilir. Değil vekâlet emrine al
mak, hayatı memuriyetine kolayca hatime ver
mek imkânının da bu yoldan elde edebilir. 

Tasavvur buyurun; bütün mıntakalarına tü
tün eksperleri gönderilir. Bir İnhisar Vekili ge
lir derki, tütünlerin eksperlerce alinması ne de
mektir, biliyor musunuz? Bir kişinin dilediği fi
yatı vermesi demektir, böyle olur mu1? Ben hey
etler marifetiyle tütün'alacağım, bütün ekisper-
leri (L) cetveline alınız. 

Biraz evvel söz söyliyen bir arkadaşımız gibi 
birisi gelir, ben ademimerkeziyet taraftarıyım. 
eyaletler tesis edeceğim, valilerin vazifelerine 
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hatime veriniz, bunları (L) cetveline alınız der 
• Hülâsa başka memleketlerde olduğu gibi: 
bu şekil ile memleket için çok tahripkâr bir ka
pı açılmış oluyor, son derece tehlikeli bir emsal 
teessüsü tehlikesi ile karşı karşıyayız. 

îdari ve politik kısmı böylece işaretten sonra 
Anayasa ve bütçe hukuku bakımından da iki, 
üç kelime arzetmek istiyorum. Fransa'nın 1949 
Bütçesi geçen ayın 4 ünde Fransız Meclisinden 
çıktı. Fransız Meclisine ait bütün zabıtlar hepi
mizin istifade edebileceği bir kolleksiyon ha
linde kütüpanemizde mevcuttur. Fransıg Mec
lisinde aynı meseleler bir kere daha münakaşa 
edilmiştir. Fakat Fransız Meclisi gerek tarihin
deki kötü misalleri ve mevzuatındaki kayftları 
nazarı dikkata alarak bunu reddetmiş ve büyük 
müşkülât içinde bağlamak mecburiyetinde kal
dığı bütçesine iki madde ilâve etmiştir. Onlar 
da istiyorlardı ki, Hükümet idari ıslahatla gel
sin, teşkilâtı reorganize etsin. Bizim Tâli Ko
misyonun ve bendenizin ve arkadaşlarınım ken
di hükümetimizden istediğimiz gibi. Fakat Mec
lis kendisi bunu doğrudan doğruya yapmadı. 
tki madde koydu, muayyen masraflar 31 Marta 
kadar ancak % 50 - % 75 nispetinde sarf edile
bilir o vakte kadar Hükümet idari ıslahat tek
lifiyle gelmediği takdirde Hükümetin çekilmesi 
yahut da bütçenin avakibine tahammül etmesi 
zaruri. Diğer memleketlere gelirsek arkadaşlar 
itiraz şerhimizde otoritesi gayrikabili inkâr su
rette dünyaca kabul edilmiş adamların bütün 
dünya hakkında bu mevzuda verdikleri malû
matı görmüşlerdir. İngiltere Parlâmento tari
hinde asla bu yola gitmemiştir, bunu kendi 
anayasa anlayışı ile, kanun anlayışı ile kabili 
telif görmemektedir. 

Fransa'da ihtilâf halinde Ayana ilk gelişi 
meşhur Savari'nin müsteşar Clamanso'nun dâ
hiliye nazarı olduğu zamana tesadüf ediyor. Sa
vari'nin kanunla teşkil edilmiş özel bir teşkilâ
tın yine bir kanunla tadil veya ilga edilebilece-
' ği tezini müdafaa ediyor, Clamanso, keza ko 
misyon kararını Meclis reddediyor ve kısılmış 
olan tahsisatları iade ediyor. Bizim Anayasa 
hukukumuz İngiliz ve Amerikan Anayasa hu
kukundan ayrıldığı için Bütçe Komisyonumu
zun çalışma şekli de esaslı şekilde, bu memleket-
lerdenkinden ayrılır. Birçok, memleketler gibi 
biz Fransız kültüründen mülhem olduğumuz 
için bu, kanunlarımıza da tesir etmiş buiunmak-
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tadır.1 Binnetice bizce mühim olan Fransa'dır. 
Orada Maliye Nazırları, Bütçe Komisyonlariyle, 
Bütçe Komisyonları Meclis heyetleriyle, Maliye 
Nazırları Divanı Muhasebatla tarihte mütaad-
dit ihtilâflara düşmüşler, Bütçe Komisyonları
nın kararları, Heyeti Umumiyeee reddedildiği 
olmuş ve nihayet arzettiğim şekil orada da bu ha
le hatime verilmiştir. 

Amerika'da da tamamen Anglosakson hu
kukuna mütenazır olarak Bütçe Komisyonu ile 
reform esası sureti katiyede reddedilmektedir. 
Belçika aşağı yukarı kuvvetler esasını kendi 
meclislerinde bizimki gibi kabul ederek mutlak 
salâhiyet vermektedir. Fakat itiraz şerhimizde 
göreceğiniz Brüksel Üniversitesi Anayasa hukuk 
profesöründen alınmış satırlar bu usulün ora-'* 
da da fiilen metruk olduğunu göstermektedir. 
Ve bunu parlâmento ananesi olarak muhafaza 
etmektedir. 

Şimdi birkaç kelime de bir suali mukaddere 
cevap arzetmek için ilâve etmeliyim. Arkadaş
lardan bir kısmı diyor ki. Anayasanın 93 ncü 
maddesinde her ne kadar böyle denmekte ise de 
İçtüzüğün 127 nci maddesi de şu hükümleri ih
tiva ediyor. Bütçe Encümeni ona dayanabilir. 
Kaldı ki, Bütçe Kanunu da bir kanun değil mi- " 
dir? Her ilimde tanınmış bâzı şahıslar vardır ki, 
çok defa bunların sözleri münakaşasız kabul 
edilir. Gaston Jeze ve Duguit'in de bunlardan 
ikisi olduğunu hemen cümlemiz biliriz. Bunların 
eserlerinde gösterildiği veçhile bütçe kanunları 
hakkındaki telâkkiler, Maliye Bakanımızın büt
çe Encümeninde, burada ve birkaç defa tekrar 
ettiği veçhile idari karakteri galip olan bir ka
nundur. Sadece bâzı memleketler vardır ki, bun
larda yıllık prensip denilen, Fransa'da olduğu 
gibi, vergi kanunları sadece bir sene için geçer 
prensipi yardır, Prencipe d'annalite' dedikleri 
prensip, bu çeşit memleketlerde varidata ait kı
sım ki, bunda belediye varidatı da dâhildir, ida-
rei hususiyeden tahsil edilen rüsum da dâhildir, 
bütün bunlar Bütçe Kanununda tekrar tahsili
ne müsaade edilmedikçe tahsil edilemez. Bu ne
vi memleketlerde bütçelerin bu kısmı kanundur. 
Masraf kısmı değil Jeze'in yaptığı'hulasa şu : 
Medeni ttnenıleketlerin büyük ekseriyetinde bü
tün hukukçu ve maUyeclerin ve parlâmento 
âzaumın îhâhak^attiği hukuki fikir ise büt
çenin i ^ y e m f a a a d e s l o f ö u ğ u ^ bütçenin her 
sesne marakabe yoliyle, kanunla tesbit edilmiş 
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tahöfeat ve maaşlar haricindeki kısımlar üzerin
de Meclis kontrolünün yapılabilmesi' ve Hükü
met çalışmasının takip edilebilmesi ve nihayet 
politik lb$r mekanizma diye elinde tuttuğu bir 
plândan başka bir şey olmadığıdır. Hulâsa ar* 
kadarlar , daha çok vaktinizi almak istemiyo
rum, Ibenfteniff hir neticeye varmak istiyorum. 
Memurlajın, her sene, Bütçe Komisyonunda ve
rilecek ibir kararla derhal (L) cetveline alına
cakları şeklinde bir yetki, bir teşriî teamülün 
teessüs etmesi bendenizin kanaatime göre mem
leketi içia, demokrasi için, Anayasa hukuku ve 
kanun telâkkisi için her 'bakımdan çok zararlı 
olur. Bu 'benim kanaatimce bizim mevzuatımı
za uymamaktadır. Başka memleketlerde görül
müş ve 'bir hata olduğu ka'bul edilmiş bir yola 
bizim gitmekliğhniz daha büyük hata olur. Şim
di bir sual sorabilirsiniz! Bu Bütçe Komisyonu
nun teklifidir. Meclis Heyeti Umumiyesi bunu 
isterse kalbul eder, isterse reddeder. Derhal şu
nu arzederim : Bizde Meclis yani malûm olan 
İngiliz Parlâmentosu için söylenmiş cümle ile 
«yalnız kızı erkek yapmaz ve bunun haricînde 
her türlü yetkiye maliktir^ Fakat komisyon-ha-
yır. Komisyon böyle bir yetkiye malik değildir. 
Meclisin kendisi de böyle bir yetkiye müracaat
tan tenzih etmek memleketin hayrına, menfaati
nedir. Bütün medeni memleketlerde teessüs et
miş usulüf bizde de tessüs etmesinin, kanunla
rın istikran, memurları bu tarzda âki'betlerle 
mâruz bırakmamak, binnetiee ahlâk ve seciyele
ri üzerinde kötü neticeleri Önlemek bakımından 
en lüzumlu bir şeydir. Sözlerime nihayet verme
den önce foir şeyi Ibelirteyim ki, esası hukuki 
olan bu mevzuda mekteplerde yıllarca tedrisat 
yapmış iki arkadaşımız, hem de kalbine içinde
dir, (hiçbir şahsi ısrarımız yoktur .Ben ve 6 arka
daşınız böyle düşünüyoruz. Fakat Heyeti Celi-
leniz başka türlü düşünürse sizin düşüncenizin 
doğru olduğuna derhal inanacağız. Nitekim bi
zimle hemfikir olmıyan komisyon arkadaşlarımı
zın aynı hüsnüniyetle reylerini kullandıklarına 
eminiz. Fa'kat böyle yüksek bir heyet böyle mü
him, hattâ "son derece mühim, içine girdiğimiz 
demokrasinin inkişafı, gelişimi bakımından 
ehemmiyet^ muhakkak olan bir karara varırken 
ve teşriî bi* usule vücut verirken rica edeceğim. 
Başbakan Muavininin Anayasa hukuku profe
sörü sıfatiyîe, Emiîi Brişirgil idare v^hütçe hu-
kuku hocalığını yıllarca yapmış olmak sıfatiyle 
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kendi fikirlerini de söylemeleridir ve bu mevzu-
larla alâkalı arkadaşlarımız da kendi kanaatle-* 
rini söyliyerek Meclisin en iyi neticeye varması
nı temin buyurmalıdırlar fikrindeyim. 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Sayın 
arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu mazbatasındaki 
(L) cetveline muhalif olan arkadaşlarınızdan 
birisi de benim. 15 seneye yakın bir zaman içe
risinde1 Bütçe Komisyonunda muhtelif vazife
lerde bulunmuş eski bir arkadaşınızım. Nihayet 
yine mesuliyet mevkiinde de bulunmuş bir arka-
daşınıaım. Binaenaleyh 10 -15 senelik vaziyeti 
ve kanunları Yüksek "Heyetinize arzetmezsem 
kendimi manen suçlu telâkki ederim. Bu sebeple 
muhalefetimi izah ediyorum. 

Saym arkadaşlar, Anayasa ikinci Büyük Mil
let Meclisi tarafından kabul edildiği zaman dev
let teşkilâtının vaziyetini tamamiyle tesbit et
miştir. Hâkimlerin, memurların durumlarını da 
tesbit etmiştir. Anayasanın 92, 93, 94 ncü mad
deleri Devlet memurlarına ait olan hükümleri 
havidir. Demin Kurdoğlu arkadaşım okudu, ay
nen okumıyacağım, yalnız 93 ncü maddeyi oku
yacağım. 

Doksan üçüncü madde — Bütün memurların 
nitelikleri, hakları, görevler, aylık ve ödenekleri, 
göreve alınmaları ve görevden çıkarılmaları, yük
selme ve ilerlemeleri özel kanunla gösterilir. 

Bütün kanunlarımıza dayanak olan Anayasa
dır. Binaenaleyh Anayasadan kuvvet alarak 1926 
tarihinde 788 numaralı Memurjn Kanunu çıktı. 
Memurin Kanunu, memurları tarif eder, şu ve 
bu vasıfta olanlar vazifeye alınırlar der. Bun
dan sonra teşkilât kanunları çıktı. Memurin ka
nununun bir maddesine göre, teşkilât kanunla
rının çıkarılması icap ediyordu. Bu kanun da 
çıktı. Bundan sonra 1931 yılında Barem Kanu
nu çıktı ve bunlarm hepsinin dayandığı nokta
lar Anayasadır. 

Birinci Büyük Millet Meclisinin, tarihi bü
yük vazifesi vardı. îkiûei Büyük Millet Meclisin
den itibaren tam mânasiyle bir Devlet halini al
mıştır. Bütçeler, Büyük Meclise sunulduğu za
man» memurların adedleri, unvanları, masraf 
bütçeleri gibi konurdu. Bunlar Bütçe Komisyo
nuna gelir, birer birer tetkik edilirdi. Bunların 

i içerisinde fazla olanlar çıkarılır, girmemiş olan-
;. lar da ilâ*e edilirdi. Bu şelril, nihayet teşkilât 
\ kanunları çıkıncaya kadar devam etti. 1928 Büt

çe Kanunu lâyihası esbabı mucibesinde şöyle bir 
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fıkra vardır, müsaadenizle okuyayım : « Her se
ne bütçenin müzakeresi sırasında devair kadro
larının ayrı ayrı tetkiki pek uzun zaman sarfına 
sebebiyet verdiği gibi kadroda muayyen vazife
lerden bâzısının tebdil ve tağyiri ve bir sena 
kadroda yapılan tasarrufun ertesi sene iadesi 
gibi birçok karışıklıklarada bais olmaktadır. » 
Sonunda da, 

«Bilûmum devairm merkez ve mülhakat 
kadrolarının bir kanunla tesbit edilmesi ve kad
rolarda tebdilât icrasına lüzumu katî hâsıl ol
duğu zaman yine bir kanunla tadil edilmesi büt
çenin tetkikim teshil edeceği ve devlet teşkilâtı
nın artık istikrarını temin eyliyeeeği cihetle 
memurin kanunun ikinci maddesi muvakkatesi 
mucibince tanzimi icabeden teşkilât kanun lâyi
haları...» falan diye devam etmektedir. 

1928 tarihine kadar, Memurin Kanunu çık
masına rağmen, teşkilât kanunları olmadığı için, 
yine bütçeler böyle gelirdi. Kadro halinde ve 
her memur üzerinde Bütçe Komisyonu tasarrufu
nu yapar ve Heyeti Umumiyeye geldiği zaman 
kabul veya reddedilirdi. Ondan sonra teşkilât 
kanunları çıkmış ve bu teşkilât kanunları Dev
letin muhtelif şubelerine ait, adedleri çoktur, 
bunlardan şimdi (L) cetveline alınmış olanları 
vardır, aşağı yukarı sekiz, on bakanlığı ve dai
reyi ilgilendirir, bu teşkilât kanunları yaşamak
tadır. 

(L) cetveli namiyle bütçede bir harf vardır. 
(A) masrafları, (B) varidatı, (D) müteferrik 
müstahdemleri ihtiva eder şeklinde birtakım 
harfler vardır. (L) cetveli de memura ait olan 
bir cetveldir. Her hangi bir bakanlık teşkilât ka
nunu yapıldığı zaman o teşkilât kanununda baş
tan 10 - 20 sene sonra lâzım olacak memurların 
heyeti umumiyesini fiilî kadroya almaz, bir 
depo halinde (L) cetvelinde kalır. Fiilî kadroya 
alınanların karşılıkları bütçede mevcuttur. Ara
dan bîrkaç sene geçer, teşkilâtı büyür. Nitekim 
üniversite ve diğer müesseseler teşkilât kanunla
rında şu kadar profesör, şu kadar doçent, şu ka
dar asistan, §u kadar memur vardır. Fakat 
bunların içinden belki 20 - 25 tanesi fiilî kad
roda ve iş başındadır. Diğerleri de mevcuttur 
ama ihtiyaç olmadığı için durmaktadır. İhtiyaç 
hâsıl olduğu zfcman karşılığı bütçeye konur, bun
lar da fiilî kadroya alınır, Fakat bu fiilî kad
roya alınanların içerisinden de bazı münhaUer 
olabilir, vefat dolayısiyle, istifa dolayısiyle, şu 
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veya bu sebeple açıklar hâsıl olabilir. Buraya 
Hükümet isterse memur alır, isterse almaz. Al
madığı takdirde bu da yine (L) cetveline iade 
edilmiş sayılır. Vaziyet budur. 

Geçen seneden beri Bütçe Komisyonumuzun 
başka bir esasa doğru gittiğini görürüz. O da 
şudur : Bendeniz prensipini arzedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bunların kaldırılma
sının, leh veya aleyhinde, lüzumlu veya lüzum
suz olduğu reyinde bulunabilirler, o ayn bir 
meseledir. 

Efendim, müfettişi umumilikler vardı, bun
lar belki faydalı, belki de değildir, ayrı dâva. 
Fakat bu kanun yaşarken mevcut müfettişi umu
milikler (L) cetveline alınamazdı. 

Seferberlik müdürlükleri, lüzumlu veya lü
zumsuzdur, onu bilmem, aynı şekilde (L). cet
veline alınmıştır. Ve yine buna mütenazır bâzı 
memuriyetler (L) cetveline alınmış ve geçen sene 
Yüksek Heyete gelmiştir. Yüksek Heyetin, esa
sen eskiden cetvellerde memurların isimleri ve 
miktarları mevcut olmadığı için tetkikat yapması
na imkân yoktu, çünkü bunları koymayı kanun 
menetmiştir. Şöyle denir : 

Adalet Bakanlığı memurları için 28 milyon 
lira. Bunun içerisinden hangi memurlar çık
mıştır, Maliye Bakanlığı şu kadar milyon lira, 
bunun içerisinden hangi memurlar çıkmıştır. 
Bunun tetkikma maddeten imkân yoktur. Bina
enaleyh Yüksek Heyet bu rakamların fasılları 
üzerinde ancak karar verebilir. Bunun için de 
birçok memuriyetler ilga edildi. Bu sene Bütçe 
Komisyonundan ayrılan altı kişilik bir grup muh
telif Devlet teşkilâtına giderek şöyle bir esasa 
dayanarak müsteşar muavinliklerine lüzum yok
tur, hukuk müşavirlikleri bir yerde toplanmalı
dır, neşriyat müdürlüklerine lüzum yoktur, bun
lar toplanmalıdır, gibi buna benzer kararlarla Büt
çe Komisyonunun heyeti umumiyesine geldik. Ora
da kısım, kısım görüşüldü. Bunlar hakkında 
karar almaya başladık. Onlar hakkında mâru
zâtta bulunmıyacağım. Çünkü komisyona ait 
bir meseledir. Halen içişleri Bakanlığında iki 
tane müsteşar muavini, hattâ emniyet müsteşarı 
da gidiyordu, ekseriyet kazanılmadığı için kaldı. 
Sağlık Bakanlığındaki müsteşar muavinliği de 
ve diğerleri de, takdirinize listesi sunulan 22 me
mur ki, kadroda mevcut ve iş başındadırlar bunlar 
(L) cetveline alındı, yani farzedildi, -iptal veya 
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ilga edildi, her ikisinin ayrı ayrı mânası vardır 
arzedeeeğim, burada tasarruf edilmesi icabe-
den paral tta 122 bin lira gibi bir paradır, az gör
müyorum; fakat bu usulle Devlet teşkilâtını ıs
lahın Bütçe Komisyonunun salâhiyeti dâhilin
de olmadığına kaniim. Nihayet gelecek olan 
kanunlarla herhangi bir bakanlıkta veyahut da 
Devletin bütün teşkilâtımda bu ıslahat yapılabi
lir. Yoksa bir bütçe tazyiki dolay isiyle ve kanun
ların vermediği bir salâhiyetle yapılacak olursa 
Devlet teşkilatındaki kadrolarda memurların ha
yatında yaratacağı tesir çok elimdir, çok acıdır. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Kanun 
getirsin. 

TAHSÎN COŞKAN (Devamla) — Muhakkak 
ki kanun lâzımdır. 

Tekel f Bakanlığı Bütçesi görüşülürken orada 
da müsteşar muavinliğinin ilgası temayülünde 
bulundu Bütçe Komisyonu. Şimdiki İçişleri Ba-
kanımız eski Tekel Bakanı Kanununu Bakanlar 
Kurulundan geçirerek Tekel Komisyonuna getir
di. Tekel Komisyonunda da kabul edildikten 
sonra Bütçe Komisyonuna geldi. Mesele yok, 
muamele tamamdır. Bütçe Komisyonundan sonra 
Yüksek Heyetinizden de geçti, nihayet Tekel Ba
kanlığı müsteşar muavinliği ilga edilmiştir. 
Diğerleri ı de bu suretle gelmiş olsaydı hiçbir ih
tilâfımız yoktu. Halbuki bu suretle yapılmıyor. 
Bilhassa çok partili bir idarede bunun yaratacağı 
tesirieriu ne kadar büyük olduğunu bilmek lâ
zımdır. Her hangi bir parti idareyi ele aldığı 
zaman biap ıslahat kanunu getirebilir. Buna git
meden, efkârı umumiyeden biraz çekinmek sure
tiyle, nihayet kadrolarda ölân müsteşar, falan 
genel müdür bu suretle kaldırılacak olursa, Dev
let teşkilâtında başka bir müdür veya herhangi 
bir memur kendi kendine, her sene soracak, aca
ba ben bu sene kalaeak mıyım, kalmıyaeak mı
yım? Böyle bir endişe belirmez mi? Bundan mem
leket için fayda ve randıman alınabilir mi? Ben 
bunun hakikaten memleket zararına olacağı ka
naatindeyim. Ve buna inanıyorum. Bu inanım 
dolayısiylte de Bütçe Komisyonunda muhalif kal
dım, şerh verdim. Ve nihayet birçok arkadaş
larla Yüksek Başkanlığa bîr önerge sunmuş bu
lunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar; çok mühim bir noktada, 
bir prensip noktasında bugün vereceğiniz karar 
en isabetli karar olacaktır. Karar daima Meclis
te yaşıyacak ve belki birçok Devletler misal teş-
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kil edecektir. Üç beş mühim vazife almak değil, 
prensip, usul meselesinde vereceğiniz karar el
bette en isabetli karar olacaktır. Bu vereceğiniz 
karar bütçenin masraflarında, yani (D) cetvelin
de kayıtlı, yevmiyeli olanların tasarrufunu ya
pabilir, Çünkü onun mesnedi, kanunu yoktur. 
Evvelkinin mesnedi, kanunu müessesenin teşki
lâtına dayanır ve nihayet realiteye uygun olanı 
budur. Bu görüşümüzdür. Yine tekrar ediyorum 
en isabetli kararı verecek olan Yüksek Heyetiniz
dir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, Yüksek huzurunuza sunulmuş 
olan 1949 Bütçesine bağlı (L) cetvelinde sekiz bi
ne yakın memuriyet var, Bütçe Komisyonu buna 
30 kadar memurluk kadrosu ilâvesini muvafık gör
müş, bunu bütçe ile beraber Yüksek Tasvibinize 
arzetmiş bulunuyor. Bâzı arkadaşlarımız buna 
muarızdır. Görüşlerini bu kürsüden biraz önce 
izah ettiler. Acaba bu itirazları haklı mıdır, yerin
de midir?. 

Bütçe Komisyonunun bu konudaki kararmda 
isabet olup olmadığını iki bakımdan incelemek 
lâzımdır*.. 

1. (D cetveline alınan kadroların fiilî kad
rolarda kalmalarına zaruret varmı dır? 

2. Bu kadrolarda hukuki bakımdan isabet 
var mıdır? Böyle bir şeyi teklif etmek yetkisi 
dâhilinde midirf 

Kadroların fiilî kadroda kalmasına zaruret 
olup olmadığını şu sebepten dolayı incelemeye lü
zum vardır. Eğer fiilî kadroyu teşkil eden memu
riyetlere hizmet bakımından ihtiyaç varsa bu hiz
metleri aksatacak bir karar alınmasını istemek 
nasıl olur? Çünki o vakit bunun Yüksek Meclisin 
tasvibine lâyık olduğunu savunmaya imkân kal
maz. Derhal şunu ilâve edeyim ki, komisyonun se-
lâhiyeti vardır demek, Meclisin selâhiyeti vardır 
demektir. Meclisin tetkik ve tasvibine arzedilmiş 
mütalâalar, Meclis bunları kabul ettiği takdirde 
bir hüküm ifade eder. 

Zaruret ve ihtiyaç var mıdır? Meselesine geçi
yorum; Bütçemiz yıllardanberi açıktır. Bu tarz
da bir taraftan Devleti kalkındıracak, istihsali 
artıracak hizmetler ihtiyacından çok az para ay
rılabilmektedir. Buna rağmen Devlet borçlarının 
yekûnu kabarıp yükselmekte devam etmektedir 

Bu konuda 1949 yılı Bütçesine ait Hükümet 
gerekçesinden birkaç satır ile Bütçe Komisyonu 
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tarafından hazırlanan raporumuzun §u kısımla
rını okumakla ikjtifa ediyorum. Hükümet gerek
çesinde: (Bütçemizde büyük nispette* yer alan ve 
herhalde azaltılması gereken aylık ve özlük hak
lar bahsinde bu tedbirle - yani münhallere memur 
tâyin edilmemesi tedbirleriyle-iktifa olunmıyarak, 
işlerin rasyonel bir şekilde yürütülmesini ve kad
roların azaltılmasını temin edecek tasarıların sü
ratle hazırlanması kararlaştırılmıştır.) 

Bütçe açığını emisyonla kapatmak veya açık 
bir bütçe yapmak düşünülmeye bile müteham-

.; mil olmadığından, bütçenin denkleştirilmesi, ya 
giderlerden kısıntı yapmak veya gelirleri artır
makla mümkün olabilir idi. Giderlerde âmme hiz
metlerini aksatmadan yapılması mümkün olan 
tasarruflar yapılmıştır. Bunun dışında yapılabi
lecek tasasruf, bütçelerimizde en geniş yeri işgal 
eden aylık ve özlük haklarına taallûk edebilir. 

Şimdi Bütçe Komisyonu raporundan: «Umu
mi Bütçe ile katma bütçelere ait borç yekûnu olan 
2 037 966 000 lirayı 31 . V . 1939 tarihinde aynı 
borçların toplamı olan 557 386 000 lira ile karşı
laştırırsak 9 sene içinde borçların mühim nis
pette artmış olduğunu görürüz.» «Borçlarımı
zın artış temposu bütçe muvazenesi üzerinde 
durmak lüzumunu bir kat daha belirtmektedir.» 

Açığın kapatılması gittikçe müşkülât arzet-
mektedir: Nitekim 120 milyon liralık istikrazın 
80 milyonu yeni kurulacak Emekli Sandığının 
fazla mevcudundan karşılanacak ve yalnız 40 
müyonu piyasaya sürüleceğine göre bütçe 
muvazenesi için esaslı tedbirlerin tesbiti lâ-
zungehnektedir. 80 milyon liralık Emekli San
dığı parasını bu sene kullandık, gelecek sene 
ne yapacağız? Bütçeyi nasü denkleştireceğiz? 

Bütçe Komisyonu bu husustaki düşündüğü 
tedbiri şöyle ifade ediyor; yine raporundan oku
yorum, % 

«Bu tedbirlerin bir yandan müsmir sayıl-
mıyan ve istihlâke giden masrafları kısmak, 
öte yandan vergi sisteminde ıslahat yapmak 
ve bir taraftan da istihsali artırmak sure
tiyle vergi verimini artırmak şekillerinde ola
bileceği izaha muhtaç değildir.» 

Burada «Müsmir sayılmıyan» dan Komisyo
nun kastı nedir? Raporda bu hususta şöyle soy-
liyor-, «İstihlâke giden masraflar arasında da 
kadro masraf lan başta gelir. Gerçekten yalnız 
Umumi Muvazene içindeki dairelerde Teadül Ka
nununun ilk çıktığı 1929 senesinde 43123 aded ma

aşlı ve 11451 aded ücretli ki, ceman 45579 memur 
bulunmasına mukabil 1948 senesinde bu mikta
rın 116 616 maaşlı ve 31 323 ü ücretli olmak 
üzere 147 939 a yükselmesi yani üç misline ya-

. km bir miktara çıkması, üzerinde ehemmiyetle 
durulacak bir mesele teşkil etmekte ve yeni 
Hükümetçe de vadedilen rasyonelleştirme çalış
malarının süratle yürütülüp bir neticeye bağlan
ması vücubunu göstermektedir. 

Bütçe Komisyonu Raportörü arkadaşımızın 
vermiş olduğu izahlardan anlıyoruz ki, Tarım 
Bakanlığı kadrolarmdaki memurların % 48 i 
bürolarda çalışan memurlardan ibaretmiş. 

Teşkilâtımızın ihtiyaç ölçüsüne ve hizmet 
verimine göre ayarlanması lâzımgeldiğini kabul 
etmek için bundan daha bariz misal olur mn! 

Şimdi tasarrufu ve rasyonel çalışmayı sağ
lamak bakımından Bütçe üzerinde incelemeler
de bulunan Tâli Komisyon raporundan bu ko
nuyu ilgilendiren şu satırları okuyacağım. 

(Komisyonumuz, normal malî kaymaklarımız 
göz önünde tutularak bütün devlet hizmetlerinin 
esaslı bir revizyona tâbi tutulmasının ve bu hiz
metlerde hem rasyonel çalışmayı ve hem de tasar
rufu sağlıyacak umumi bir programın tedrici 
de olsa bir an evvel tatbikma geçilmesinin, daha 
fazla geciktirilmesine imkân olmıyan bir dâva 
olduğunu ifade etmeyi lüzumlu görmektedir). 

Arkadaşlar raporun bu satırlarını ihtiva 
eden kısmının yeni Maliye Bakanı İsmail "Rüş
tü Aksal arkadaşımın kaleminden çıkmış oldu
ğunu ilâve etmeliyim. 

Esasen bu fikirleri yeni Hükümetin beyan
namesinde ve biraz evvel Bütçe münasebetiyle 
yaptığı konuşmada Maliye Bakanı arkadaşımı
zın kendi ağzından dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Görülüyor ki Bütçenin denkleştirilmesi ve 
verimli işlere daha fazla ödenek konulması ih
tiyacı, fazla genişlemiş olan kadroların darlaş-
tırılmasını lüzumlu kılmıştır. Arkadaşların mü
talâaları arasında bunun aleyhinde bir fikre 
tesadüf etmedim, hattâ* (L) cetveline muarız 
olan arkadaşlar bile buna muarız değil. Yalnız 
buna ait hukukî kısımları îleri sürmüşlerdir. 
Yoksa bunların lüzumlu hizmetleri aksatacağı
na temas edilmemektedir. Lüzumsuz ve fazla 
genişlemiş kadrolar yanında, henüz sağlık ve 
MÜH Eğftim teşkilâtı gibitamamlıyamadığımız 
hizmet teşkilâtımızın da mevcut olduğu düşünü
lürse hiç olmazsa yeni teşkilâtın ihtiyaç göstere-» 
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ceği karşılıklar, lüzumsuz teşkilâttan yapıla
cak tasarruflarla, sağlam ve verimli işlerin mas
raflarını temin ederiz. Bu da vergi kaynakları
nın ıslahı ile hakikaten kendini gösteriyor, 

Şu halde buraya kadar olan maruzatımı 
hulâsa ediyim. Teşkilât içinde lüzumsuz, fazla 
kadrolar fazla Bütçe açığına sebep olmaktadır. 
Bu açığı kapamak her sene bir kat daha güçle
şiyor. Devletin borcu artıyor. Sağlık ve Mîllî 
Eğitim gibi hizmet sahalarında teşkilâtımızı 
genişletmek zorundayız. Bu hakikatler Meclisçe 
ve Hüküntetçe kabul ediliyor; kemiyetten ziya
de kaliteye kıymet veren ve lüzumsuz kadroları 
kaldırarak verimli çalışmayı sağlıyacak yeni 
yeni teşkilât kanunları getireceğini muhtelif hü
kümetler yıllardan beri vadettikleri halde bu 
kanunlar bir türlü gelmiyor. Memurlar kütle 
halinde açığa çıkarmamak için alınacak tedbir* 
lerin tatbikatını düşünmek ve bu itibârla yeni 
teşkilât kânunlarının, semere vermesi az çok za
mana bağlı olmasından ziyade bir ân evvel ele 
almak ve fakat elden bırakmamak ve neticelen
dirmek lâfflmdır. 

Bu vaziyet karşısında Bütçe Komisyonuna 
düşen vazife neydi? Bütçe Komisyonunun bu 
durum karşısında Meclise teklif edebileceği şey 
su üç şıktan birisi olamaz mıydı? 

1. Bütçenin reddi. 
2. — Alınması lâzımgelen tedbirler hakkın

daki düşüncelerini birer temenni olarak Hükü
mete isal etmesi, 

3. — Gerekli tedbirler hakkında Hükümetin 
harekete geçmesini sağlıyacak vasıtaların arat
tırılması. 

Arkadaşlar, bu üç şıktan birincisi olan bütçe
nin toptan reddetmek yolu ağır ve şiddetli bir 
yoldur. Bunun faydasından ziyade zararı olur. 

Hükümetten temennîde bulunmak yolu dp 
ekseriya faydası çok âz görülen bir çaredir. Bâzı 
temennilerin bütçe raporlarında yıllardan beri 
tekrar edilegelmesi Bu yolun pek verimli bir 
yol olmadiğını göstermeye kâfidir. 1947 bütçe
sine ait ra|)orda-3I temenni yer almıştır. Bu te
mennilerin;? si geçen yil-bütçelerinde öne sürül
müş temennilerdir. Derhal şunu ilâve edeyim ki; 
geçen yıll ıda ki 'raporlarda #ne sürülmüş bu-. 
gimlk\i programladın tahakkukundan 'ibarettir. 
Şurasını bilhassa belirtmek faydalı <>lur'ki İ949 
senesi bütçesinde temenni edilen hususların 
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yedi maddesi Teşkilât kanunlarında yapılacak 
değişiklikler ve verimli çalışmalara aittir. Şimdi 
bu temennilerden birisi çok sert, yani bütçenin 
toptan reddi, ikincisi ise çok yumuşaktır. Bu. 
ikisinin ortası üçüncü bir vasıta ve çareye baş 
vurmak bahis konusu olmaktadır ki bu çare de 
L cetvelidir. Bu sistem de 18 yıldan beri uygula-
nagelmektedir. Yalnız yakın zamanda, Hükü
metten geldiği için kabul edilmesi mûtat olan 
birkaç yıldanberi bütçe üzerinde yapılan esaslı 
incelemeler sırasında (L) cetveli didiklenmeye, 
münakaşaya tâbi tutulmuştur. Bu, didiklenme 
ve münakaşaya tâbi tutulmakla beraber (L) cet
velinde Meclisçe değişiklik yapılmasına karşı 
bâzı cereyan ve faaliyetler de ortaya çıkmıştır. 
îşte ben bu cereyan ve faaliyeti demokratik*ge
lişmemize aykırı buluyorum. (L) cetveline mu
halif arkadaşlardan ayrıldığım politika görüşü 
bu anlayıştan doğmaktadır. îşte (L) cetvelinde 
ortaya konan itirazları birer birer inceledim. 
Bunlar beş esasta toplanmaktadır. Birinci itiraz, 
bu sistemin Anayasaya aykırı olduğu iddiası 
Anayasanın 93 ncü maddesi şöyle der «Bütün 
memurların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık 
ve ödenekleri, göreve alınmaları ve görevden çı
karılmaları, yükselme ve ilerlemeleri özel kanun
larla gösterilir.» 

Bu maddede bahis konusu olan, memurun 
görevden çıkarılması, demek kadro ve hizmeti 
mevcut olduğu halde belli bir hareketinden do
layı verilen bir kararla memurun hizmetten 
çıkarılması demektir. Bu gibi memuîiarın çıka
rılma kararı iptal edilmedikçe ne ayni ne de 
başka bir hizmete tâyin edilemezler. Halbuki 
(L) cetveline alınma işi bundan tamamiyle ayrı 
ve başkadır. Burada memur değil memuriyet kal
dırılmaktadır. Memurun bir münhale tâyin edil
mesine her zurnan imkân vardır. Anayasanın hük
münü başka türlü anlamaya imkân var mı? Ne-
tekim Anayasanın bu maddesinde sözü geçen 
özel kanundan maksadın 788 sayılı Memurin 
Kanunu olduğunu sayın arkadaşlarım da kabul 
ediyorlar. Rica ederim. Memurin 'Kânununun 
kadro ile bir alâkası var mı? 

Bir an için hizmette memur varken kadro
nun kaldırıîamıyacağıni kabul edelim, yani 
Anayasa hükmünü böyle anlıyalım, bu takdir
de yâlniz bu gibi kadroları L cetveline almağa 
değil Teşkilât Kanunannda yapılacak değişik
liklerle kadroları daraltmağa, münhal olmıyan 
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memı»İüklari kanunen ilga etmeye de imkân 
kalmaması icabetmez mi? Böyle bir aykırı an
layışı Anayasaya da diğer mevzuatımıza da mal-
etmekte isabet tasavvur olunabilir mi1? önerge 
sahibi arkadaşlarımızın, fikirlerinin doğruluğu
nu ispat için bir misıal olarak öne ssürdükleri 
Gümrük ve Tekel Müsteşar Muavinliğinin ka
nunla kaldırılması yoluna gidilmesi de bir me
mur'açıkta bırakan bir netice doğurmuyor mu? 

Bunu Anayasaya aykırı görmediklerine gö
re ayni neticenin başka bir yoldan meydana 
gelmesi Anayasaya nasıl aykırı olur.. Büyük" 
Mîllet Meclisi yıllardan beri Bütçe Kanunu te
mennilerinde L cetveline alman kadrolardan 
açıkta kalacak memurların aylıkları bakımın
dan yapılacak muameleye dair hükümler tesis 
ediyor. Ye münhal olmıyan kadroları da gerek
tiğinde L cetveline alıyor. Şimdi Büyük Mecli
si y^siz ve isabetsiz olarak bunların Anayasa
ya aykırı olduğu İthamı altında bırakmağa ve 
yıllardan beri Anayasaya aykırı tatbikat vukubul-
duğü yolunda haksız bir hava yaratmağa nasıl 
hakkımız olabilir. L cetveli aleyhindeki bu. 
önergeleri hazırlamış olan Faik Kurdoğlu ve 
Tahsin Coşkan arkadaşımız bu iddialarında is-

1 rar edecek olurlarsa kendi şahıslarım da Anaya
saya riayet »etmemiş olmak ithamı altında bı
rakmış olurlar. Çünki bu iki arkadaşımız yıl
larca Milletvekilliğiyle beraber Bakanlık da et
mişlerdir. Milletvekili olarak Meclisin L cetve
li hakkındaki kararlarına katılmışlar, Bakan 
olarak da bu kararların tasarılarını ihtiva eden 
Bütçeleri # Meclise sunmuşlardır. 

Dahası var; L cetveli vasıtasiyle bir teşkilâ
tı toptan kaldıran ve memurlarını toptan açık
ta bırakan teklifler yapmışlardır. 

Bu teklif 194? bütçesidir. Hafızalarımızı iki 
yıl öncesine irca edelim, ö tarihte zannederim-
ki her iki arkadaşımız da Hükümette Bakan 
olarak bulunuyorlardı. Bakanlar Kurulu kara-
riyle tasvip edilip Meclise sunulan bütçe, tasa
rısına bağlı L cetvelinde 265 bucak nüfus me-
mtmt da yer almıştı, O saman bu kadroların 
çoğu münhal değildi, o zaman Bütçe Konmyo-
tm bunu hizmet bakımından reddetti. Yani köy
lünün ayağına kadar gitmesi tasvip edilmiş bir 
işi görmesini temin bakımından bu teşkilâtın 
kaldirümasmt uygun görmiyfen Bütçe Komisyo
nu bunu; reddetti Yüksek Meclisiniz de Bütçe 
Komisyonunun bu teklifim tasvip edecek bu 
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teklif i aynı şekilde reddetmiş bulundu ve fiilî 
kadroya iade edilen bu kadronun karşılığı olan 
477 bin lirayı cfa Bütçeye ekledi 

Bu çok karakteristik misal Anayasaya aykı
rı değildi. Bütfe^ Komisyonunun 5 - 10 kadro 
hakkındaki yerinde tekliflerimi anayasaya ay
kırı olacak?.. Burada Anayasaya aykırılık mese
lesinin cevabını tamamlamış bulunuyorum. 

İkinci itiraz, Muhasebei Umûmiye Kanunu 
ile ilgilidir. Bu hususta adı geçen kanunun 45 
nci maddesindeki kayıt ileriye, sürülüyor. Bu 
kayıt da şudur : «İfası bir kanunla emrolunan 
hizmetler karşılığının behemehal senesi Bütçesi
ne ithali lazımdır.» 

Arkadaşlarımız, ayrıca tahsisatı reddetmek 
yolu ile idari ıslahat yapılamıyacağı esası üze
rinde de duruyorlar. Bu görüşe göre tahsisatın 
terkini yolu ile idari ıslahat yapılamaz. Kanaa
timizce esas itibariyle kısmen doğru ol m bu 
mütalâa yerinde kullanılmıştır. Çünkü Bütçe 
Komisyonu, ifası bir kanunla emrolunan hikmet
ler karşılığını bütçeye koymak veya eksik koy
mak yoluna gitmiş değildir. (L) cetveline ko
nan memurluklara bakılsın, bunların hangisi 
hizmeti eksiltmektedir. Veya ifası kanunla em
rolunan hizmetlerin karşılığını Bütçeye koy
mamak veya eksik koymak bahis konusu okun. 
Bir hizmet konusunda fazla teşkilât kadrolarını 
kaldırmak Muhasebei Umumiye Kanununun bu 
maddesiyle nasıl tearuz teşkil edebilir? 

Şimdi gelelim tahsisat tenzili veya terkini
ne; 

Bütçe Komisyonu bu seneki temennileri ara
sında, sarf edildikten sonra vizeye tâbi olan taş
ra tediyatı sarf evraklarının doğrudan doğruya 
Sayıştaya gönderilmek suretiyle Bakanlık mu
hasebe teşkilâtının L darlaştmlması da vardır. 
Yalnız, bu temenniyi kuvvetlendirmek mnksa-
diyle bu husustaki tetkikatın üç ay içinde ta
mamlanmasını da Hükümetten istemiştir. Ama 
bu isteye rağmen teşkilâtın masraf ını da bir yıl
lık olarak kabul etmiş ve Bütçeye koymuştur. 
görülüyor. M, Bütçe Komisyonu idari ıslahat 
için tahsisat terkini yoluna kolay kolay gitmi
yor. Kaldı ki, ödenek tenzil ve terkini yolunun 
idari ıslahata vasıta olarak kullanılması caiz 
olamıyacağı hakkındaki iddianın da mutlak 
•olarak ete alınacak bir esâs olmadığı yine &(>yın 
arkadaşlarımız tarafından itiraf olunmaktuıhr. 
Fransa'Meclisi bu yıl bütçesi sırasında bu konu 
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ile ilgili bir çok tartışmalardan sonra Hüküme- ı 
ti, idarî ıslahat ve tadilât yapması için 31 Mart 
1949 tarihine kadar mecbur etti. Ve vazettiği 
tahsisatı bu tarihe kadar % 50 - 75 olarak ka
bul etmek yolunu tutmuştur. Demek ki bütçe, 
idarî ıshthat için bir tâli müeyyide olarak kul
lanılmaktadır. 

Bize gelince; Bütçe Komisyonu bu müeyyi
deyi en yumuşak bir şekilde ve hattâ ihtiyaç I 
nispeti ile çok dar bir ölçüde ele almış bu- j 
lunmaktadır. I 

Arkadaşlar; sayısı 150 bini bulan bir kadro 
içinde 20, 30 memuru (L) cetveline eklemek, 
tedbir bakımından senbolik bir mahiyeti' haiz
dir. Bu demektir ki; Bütçe Komisyonu rasyonel 
çalışmayı kadro daraltma prensiplerini doğrudan 
doğruya' bütçe vasıtasiyle yapmak yoluna git
memiş, Hükümete sadece bu konuda yol göste-

- recek bir işarette bulunmuştur. I 
Esat Tekeli arkadaşımızın geçenlerde Ulus'-

da çıkan bir yazısında belirttiği gibi aynen 
okuyorum; gerek geçen yıla ait (L) cetveli ile 
yapılan ve yapılması istenilen tasarruf işaret 
mahiyetijttdedir. Hükümet tasarrufun, maksat 
ve hududunu aşarak bir yol gösterememiştir. Bu 
kadar d% yapmak Millet Meclisi gibi Millî mu
rakabeyi; temsil eden bir heyetin hem vazifesi 
ve hem de hakkıdır. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun bu yolda
ki işaretkşimdiden semeresini bile vermiye baş- I 
lamıştır. Gümrük ve Tekel Müsteşar Muavinli
ğinin kallİrılması hakkındaki Kanun tasarısı ve I 
yeni Hükümetin (L) cetveline daha 55 memu
run eklenmesi bu işaretin hayırlı semerelerin-
dendir defiaek lâzımdır. I 

Şayet Bütçe Komisyonunun bu yol gösterici
liği olmasaydı ve bu hassasiyeti tebarüz etmese I 
idi, Gümrjük Müsteşar Muavinliğinin kaldırıl- I 
ması hakanda bir Kanun teklifi ile Hükümetin 
Meclise gelmesi beklenir miydi? 

Uçünciİ itiraz: Bu, Meclisin İçtüzüğü ile ilgi
lidir/ Bilindiği gibi Teşkilât kanunlarına ait 
tasarı ve tekliflerin Bütçe Komisyonundan baş- I 
ka ilgili ihlısas komisyonlarına gitmesi İçtüzü- j 
ğümüzün hükümleri icabatmclandır. I 

Arkada^arımızın fikrine göre (L) cetvelin- I 
de bâzı kdrolarm münhal tutulması ilgili ihti
sas komisyıonlarından geçmediği için bu yolda 
alman karâr içtüzüğe muhaliftir. Bu kadroların | 
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kaldırılması ile, kadoları kaldırmıyarak sade
ce bir yıl için mevkuf tutulması işinin bir biri
ne karıştırılmasından doğmaktadır. İçtüzüğü
müzün bahsettiği hükmü bir yıla münhasır ted
birleri istihdaf etmez. Aksi takdirde Hükümet
çe teklif edilmiş olsun, olmasın, Bütçe Komis
yonunda eklenmiş bulunsun, L cetvelinde bütün 
kadroları kanunen kaldınlmcıya kadar serbest 
bırakmak dışına çıkarmak lâzımgelir. Bu tak
dirde mevcut bütçe ödeneklerine 25 milyon 
daha eklemek zaruretindesiniz. Çünkü L cetve
linde memur sayısı 8 000 e yakındır, bunların 
yıllık aylıkları da 25 milyon lira tutmaktadır. 
Şurasını da ilâve edeyim ki, bu sistemin, 
ölçüsüz ihtiyaca göre ayarlanmamış olan bugün
kü teşkilâtın kadrolarının rasyonel hale getiril
mesinden sonra işlemesi zarurîdir; ama o vak
te kadar bundan müstağni kalmıya imkan 
yoktur. Bütün bunların tashihi ve tanzimiyle 
Meclise, getirilmesi şerefinin' Sayın Şemsettin 
Günaltay Kabinesine nasibolmasını temenni et
mekteyim. Bunların vakit kaybedilmeden ve hep
sinin tamamlanılması beklenilmeden Meclise geti
rileceğine güveniyorum. 

Arkadaşlarımız bu bahiste İç Tüzüğün 29 ncu 
maddesiniden de bahsediyorlar. Bu maddenin 
hükmü şudur: «Komisyonlar kendilerine havale 
edilmiş işleri incelemekten başka bir işle uğraş
mazlar.» Bütçe ile birlikte (L) cetveli de hava
le edilmiş ve komisyonun incelemesine arzedil-
miş değil midir? Yapılan bu işi İçtüzüğe aykırı 
göstermeye dair hüküm bulunduğuna imkân bu
lamadım. (L) cetveli, Hükümetten geldiği gibi, 
nasıl teklif edilmişse öyle çıksın, Hükümet bu
nun üzerinde tetkikat yapmaz, zam ve tenkis ya
pamaz. Acaba bunu mu söylemek istiyorlar? Böy
le demek istiyorlarsa, bunu Meclisin teşriî yet
kisi ile telif edemem. 

Arkadaşlarımızın fikirlerine göre, mevcut 
kadrolarda ne miktar hizmetin ve memuriyetin 
münhal tutulacağı hakkı icra makamlarına ait 
yetkilerdendir. Her hangi bir memuriyet, ihti
yaç ve zaruret zorlayıneaya kadar-icra makam
ları tarafından mütihal tutulabilir. Ve bundan 
dolayı hizmet aksaklığa mâruz, kalırsa ve halk 
müşkülâta uğrarsa, bundan Hükümet idarî sorum
luluğu yüklenecektir. Bakat böyle değil de Hükü
met bütçe ile ödenek istemeye geldiği vakit, ben, 
önümüzdeki yıl bu kadroları kaldıracağım derse 
bütçenin bir unsurunu tetkik etmek itibariyle 

~m 
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Meclis bunu tetkik etmek yetkisini haiz değil mi-, 
di* . 

.Bir^ taraftan teşkilât kanunlarının şüphesiz 
kadroları üzerinde Meclisin hakkım ve delâyetini 
ve tasarrufunu sağlamak bakımından ihtisas en
cümenlerinden geçmesinin müdafaa edilmesini o 
bir tarraftan da (L) cetvelinin tetkikinin uzak
laştırılmasını ben, birbiriyle telif edilebilir mahi
yette görmüyorum. 

Dördüncü itiraz; (L) cetveli sisteminin daimî 
memariyet sistemiyle telif edilemiyeceği esasına 
dayanır. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; 19 ncu asırda 
Devlet ve Hükümet sistemleri bu kadar karışık 
inkılâplar arasında daimî memuriyet sistemi, 
başta gelir. Bu fikirler şüphesiz doğrudur. Yal
nız buradaki yanlışlık, memur ile, memurun ça
lıştırıldığı kadroyu birbirine karıştırmaktan do
ğuyor. (L) cetveli memura değil, kadroya ta
allûk eder, devamlı ve teminatlı olması lâzım-
gelen memurdur. Biz memura, vazifesinden key
fî olarak çıkarılamıyacağını, memurun kendi 
haklarının mahfuz tutulacağını taahhüt ederiz. 
Fakat tâyin edildiği kadronun devamına lüzum 
kalmadığı takdirde bu, ilga edilmiyecektir diye 
bir taahhüt yoktur. Arkadaşlarımızın ayrıldığı 
nokta buradadır. Yoksa memur almamak değil, 
teşkilât kadrolarının, yani yeni teşkilât kadrola
rının daraltılması lâzımgelir. 

Meselâ şimdi bir misal arzedeceğim: ti özel 
İdareleri Tıakkmda Meclise bir kanun tasarısı 
geldi, özel idarelerin tahakkuk ve tahsiline ait 
teşkilâtı kaldırıyor, bu hizmetleri Maliyeye veri
yor, Maliye de bunu kendi teşkilâtına, şimdi
kine üçte bir nispetinde kadro eklemekle yapa
bilecektir. Arkadaşlarımızın noktai nazarı doğ
ru olması lâzımgelse bu teşkilâtın daraltılması 
lâzımgelir. 

Beşinci ve son itiraza geliyorum: Arkadaş
lar (L) cetveline ahhma sistemi, olsa olsa mün-
haLmemürlukiar için kullanabileceği, yani mün
hal jolauyan ^memurlukların (L) cetveline alın-
mıyacağı jrföthazasıdır. Aksi takdirde (L) cet
veli ile maksadın dışına çıkılmış olur. Buna kar
şı üdcevabımızvardır. 

Birincisi şu: Eğer (L) cetveli yalnız münhal 
memuriyetler hakkında tatbik edilmek üzere 
ihdas edikûş bir sistem olsaydı kadroları mev
kuf tutulan memuriyetlerden açıkta kalanların 
ne suretle ve ne nispette aylık alacakları hak-
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| kında bütçe kanunları metinleri arasına hüküm 

koymaya lüzum kalır mı idi? Bu hüküm yülar-
I dan beri bütçelerimizde yer almakta değil mi-
J dır? Hattâ sayın arkadaşlarımızın Bakan olarak 

bulundukları hükümetler tarafından teklif edil
miş bütçelerde de ayni kayıt yer almış'değil 
midir f Mademki bu mekanizma yalnız münhal 
memurluklar için kullanılacaktı, açıkta; memur 
kalması bahis konusu olamazdı ki, bunların ala
cağı açık maaşı hakkında hüküm konmasına ih
tiyaç görülsün? (Kâfi kâfi; sesleri). 

Arkadaşlar, mütalâamı bir neticeye bağla
mak zorundayım, müsaade edin de o neticeyi de 
arzedeyim. {Doğru, devam, sesleri). 

Efendim, neticelere hemen geçeceğim, Yal
nız Kurdoğlü arkadaşımızın bir yanlış izahını 
da düzeltmeden neticeye geçemem. 1931 Büt-

I çesiyle ilk defa olarak (L) cetveli mekanizma» 
ihdas edilirken bunun münhal olan memurluk
lar iıçin derpiş edildiğini, münhal olmıyan me
murluklar için tatbikinin istihdaf edilmemiş bu-

I lunduğunu, ifade buyurdular; Ben bu kanunun 
gerekçesinden bâzı kayıtlar, okuyacağım. Bu 
kanun içersinde sarahaten mekanizmanın mün
hal olmıyan memurluklar hakkında da tatbik 
edileceği hususu da yer almıştır. Aynı kanunda 
bu hüküm konmuştu, okuyorum rAçikta kalmış 
memurlar 788 numaralı Memurin Kanununun 
85 nci madde hükmüne tevfikan açık maaşı ve
rilir. Bunlardan fiilen 30 seneyi doldurmuş olan-, 
lar Vekaletlerce tekaüde sevkolunur. . 

Açıkta kalmış memurların bulunduğu dere-
I cede veya bir derece dunundaki münhal memu

riyetlere hariçten memur alınmaz. Bumun-
hallere ve bulunduğu derecelerin bir derece du
nundaki münhallere en evvel açıkta kalan me-

I murlar yerleştirilir... 
FAİK KURDOÖLÜ (Manisa) — Söylediği

niz doğru değildir. Resmî sebebi elimde. 
MUZAFFER AKALIN (Devamla) —• Arka

daşlar, eğer neticeye bağlamama lüzum görmü
yorsanız könuşmıyayım. (Devam devam sesleri) 
(Kâfi sesleri), 

BAŞKAN — Ekonomi ve Tişaret Bakanı 
TÎCRAET VE EKONOMİ BAgANI CEMİL 

SAİD fiW^AS:(Gazianteb)N^ Sayın arkadaş. 
I 1ar; Millet Partisinden Rosad Aydınlivesika di-
I ye bir kağıt ibraz etmişti. Ben de nereden aldı-

ğuu istihbar etmiştim. Fakat aralıkla vesikanın 
t a«lını, getirdim. Kendisinm ifadesi zapU geçm^ 
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tir, o da İtenim ifademi zabıttan okur, Yanlışı . 
varsa düzeltir. 

ALÎ KIZA ESEN (Sürd) — Kâfi, kâfi. 
TÎCABET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 

SAİD.BARLAS (Devamla) — Ali Bey kâfi de
ğil, Hassasiyet göstermemin sebebi ;.... 

BAŞKAN, — Hükümet her vakit lüzumlu 
gördüğü bir mevzuu Yüksek Heyetinize arze-
debilir. (Ne alâkası vardır sesleri). 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAİD BAELAS (Devamla) — Hassasiyet gös
termemin sebebi şudur : 3 senedir bu memleket
te mütemadiyen iktidara geçen her hükümete, 
harice pasa kaçmasına göz yumdu isnadı yapıl
makta, fakat her hükümet de buna, cevap ver
mekte idi. Bu para kaçması (mevzuunda biz, 
İkinci Hasan Saka Hükümeti esnasında aynı it
hamla karşılaştığımız gibi, mensup olduğumuz 
Şemsettin r Günaltay Hükümetinde de aynı it
hama mâruz kalmaktayız. Namuslu insanlar, 
kendisine bunları'sıçratmak istiyenler karşısın
da daima titiz hareket ederler ve karpsındaki-
lerden de .aynı titizliği beklemek elbette hakkı
dır, hakkımızdır. 

Reşad Aydınlı 'mn verdiği vesikanın tarihi 
30 Eylül Î947 dir, Bu konuşma esnasında Do- f 
hertiy ile yapılan konuşana esnasında o vakit 
VaşingtonMaki malî müşavirimiz de hazır bu
lunmuştur. Kendilerinin okudukları cümleyi ay
nen okuyapm : «State Departmen'ten» Mr. Do-
herty 1 Temmuz tarihine nazaran memleketimi
zin altm Bjtevcudunun 185, Amerikan bankala
rındaki resmî dolar hesaplarımızın 37 ve yine 
Amerikan bankalarındaki hususi eşhas hesapla
rının ise 13$ milyon dolara baliğ olduğunu, bilhas
sa son rakam üzerinde Hükümetimizin düşünce
sinin öğrenilmesinin istenildiğini bildirmiştir.» 

Sayın Benizli .Milletvekili, bundan sonrası 
selâm ve ktiâm dediler. Bundan sonrası selâm 
ve kelâm değildir. Bundan sonrasında bir cüm
le vardır. «Amerikan Hazine Nezaretinden elde 
ettiğini bildirdiğini 154 milyon dolarlık hesabın 
doğruluğunun kabul edilemiyeceği Federal Be-
serve bülteninin son Eylül' nüshasının 1183 
sayfasındaki Amerikan bankalarındaki hı>susi 
ve reemidetftr mevcudumuzun 65,4 milyon dolar 
olarak gö*t*rildiği haldi kendileri tarafmdan I 
ver i le İSİvmily^a dolarlık hnsuei hesap baki
yelerinin tetkik* muhue olduğu «#*•*«$ fctt. I 
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dirildi.» Bu vesikaya istinaden o vakit orada 
bulunan ve heyetle konuşan ticaret ve Maliye 
ateşesi taraf nidan vaziyet bildiriliyor. Bunun 
üzerine o zamanki Hükümet murakabe heyeti 
ile temasa geçiyor, ondan sonra Meclis kürsü
sünde Halid Nazmi merhum cevap veriyor. Bir 
müddet geçtikten sonra gazetelerde yine aynı 
havadis çıkınca Hasan Saka Hükümeti muraka
be heyeti ile temasa geçiyor, şu kaçak doları ta
kip edelim diye. Yine cevabını Meclis huzurun
da veriyor. Şimdi yine Bütçe dölayısiyle, Büt
çeden üç gün evvel gazetede başlayıp nihayet 
Denizli Miletvekilinin burada ifade buyurduk
ları tarzda tekrar kürsüye geliyor. 

Şimdi bendeniz Hükümet namına Marshall 
Plânı dölayısiyle ilk teması yapan ve bu 
işlerde dürüst mesaisi geçen ve dosdoğru vazi
fesini yapan Devletin bir memurunu, Hazine 
Genel Müdürü Sait Naci beyi Yüktfek Kiyasetin 
müsaadesiyle huzurunuzda izahat vermeye da
vet ediyorum. 

BAŞKAN — Hazine Genel Müdürü Sait Na
ci Ergin Hükümet namnıa bu meseleyi aydınlatı
cı izahat verecektir. Buyurun. 

SAİT NACİ ERGİN (Hazine Genel Müdürü) 
— Efendim Yüksek Huzurunuzda vaziyeti lâyı-
kiyia izah edebilmek için, Amerika'da yabancı 
mevduat hakkında cereyan eden muamelelere 
bir nebze temas etmek mecburidir. 

Amerika'da 1941 yılına kadar yabancı mev
duatı tesbit ve neşr edilmezdi. Fakat harb ilca-
atiyle Amerika Hazine Nezareti yabancı mevdua
tın tesbitini istemiş ve 1941 de bir tahrir yap
mıştır. Bu tahrir yapılırken iki esas nazarı d ik 
kate alınıyordu. 

Birinci esas, bunlarm hangi şahıslara ait ol
duğu bildirilmiyecekti. 

İkinci esas, bunların kambiyo kanunu içinde 
ve dışında olduğu da bildirilmiyecekti. 

Yalnız altın mevcudu, Merkez Bankasına ait 
döviz mevcudu, hususi (şahıslara ait döviz mev
cudu olarak üç kısma ayrılıyordu. Bundan sonra 
usul ittihaz edildi, zaman zaman bankalar yine 
o esasa riayet ederek Amerika Hazine Nazaretine 
malûmat verdiler, fakat bu malûmat tamamen 
ihsai malûmat kabüindıendi, yani şahıs .zikre
dilmiyordu. Maliye Bakanlığınız tarafından esas
lı suretti* takip edilem bu neşriyat iki bültende 
neşrediliyordu, birisi Amerikâr Hazine Nazareti 
tarafından, ötekisi Amerikanın Merkez Bankası 
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dernek ölün Federal Reserve Banque tarafından 
e^karöte İM bültende. Bu neşriyata nazaran 
31 .MT, 194^tarihinde Türkiye'nin dolar aktif
leri, yani dolar mevcudu 52 milyon, 31 . X . 1946 
da 58 milyon;130 .XI . 1946 da 64, 31 . XI I . 1946 
da 54, 30. IV. 1947 de 65, 31 .V. 1947-de 57, 
30. V I . 1947 de 51, 31 . VII I . 1947 de 41, 31 . 
IX .1947 de 41 milyon idi. Yani 15£ rakamı ci
varında birşey hiçbir zaman görülmemiştir. Bu ra
kamlar İS4 milyon rakamiyle kabili mukayese 
değildi. Bu rakamlar resmî mevduatı, kambiyo 
kontrolünden azade kalmamış ve açılmış her tür
lü akreditifleri ihtiva ettiği gibi -kambiyodan ka-
ç ^ m ı ş kısımları da ihtiva etmekte id i Bu sıra-
dia Amerika Âyanmda Marshaîl Plânı Kanunu 
müzakere edilmiye başlandı. Ozamanbâzn sena
törler Avrupa, memleketlerinin Amerika rda bâ
zı mevcutları olduğunu ve bu mevcutlarını kul
lanarak kendilerini kaBnndırmalarını ve Ameri
kan yardımının o nispette azaltılmasını ileri sürdü
ler. Bunun üzerine Amerlka'dakî Dış Moneter ve 
MaR Meseleler İstişare Konseyi bir rapor neşret
ti: Rapor Şubat 1948 tarihinde Federal Rezerve 
bülteninde neşredilmiştir. Bü arada bu mîllî is
tişare konseyinin bünyesine de bir nebze temas 
lâzımdır. 

Mîllî İstişare Konseyi, Amerika Hazine Nazı-
rmın riyaseti altında Dışişleri Bakanı ve Ticaret 
Bakanı ve Federal Rezervin İdare Meclisi Reisi 
ile T5xisport - İmport Bankasının İdare Meclisi 
Reisinden teşekkül eder. Yani Dışişleri Bakanı 
bu bülteni neşredenler arasındadır. 

3 . V I . 1947 tarihinden itibaren Marshaîl plâ
nına iştirak eden 16 memleket meyanında bizim 
mevcutlarımız da bu raporda neşredildi. Bu 
mevcutlar kambiyo kontrolünden kaçmış ve kaç* 
mamış bütün dolar mevcutlarını irae ediyordu. 
Rakamlar aynen şöyledir: 

Türkiye'nin altın mevcudu; 191 milyon.do* 
lâr, resmî dolar mevcudu 16 milyon dolar, hususi 
dolar mevcudu da 35 milyon dolar. 

Resmî 4olâr meveudu Merkez Bankasının mu
habirleri elinde mevcut olııp henüz kullanılma
mış dolar demektir. 

Hususi dolar mevcuchı da.; kambiyo kontro
lünden- kagığİmış dolarlara ihtiva ettiği giH 
kambiyo meylilerinin müsaadesiyle eşhasın tesa
hup îetfciğXdeîaı^a]ni^va£eaer.^ 

Merkez Bankası birj 4§viz müsaadesine isti
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naden bir ̂ sahıs için muhabir bankaya emir ver
diği zaman bu dövizler,. Merkez B&nkası hesa
bından çıkar ve o şahıs hesabına intikal eder. 
İşte elimizdeki kambiyo kontrolünden kaçırıl
mış kaçak dövizleri de ihtiva eden 35 milyon 
dolarlık döviz içerisinde bu akreditifler de dâ
hildir. O halde 30 . 6 . 1947 tarihinde kaçak 
döviz miktarını bu 35 milyon içinde aramak 
lâzımdır. Maliye Bakanlığının, Merkez Banka-
siyle yaptığı temaslar neticesinde verilen neti
celere göre bunun 25-28 milyonu Hazine tara
fından verilmiş ve Merkez Bankası tarafından 
infaz edilmiş muamelelerden ileri gelmiştir. 
Binaenaleyh kambiyo kontrolünden kaçmış mik
tar ancak 7-10 milyon dolar olabilir. Esasen 
şimdiye kadar Amerika Hazine Nezareti tara
fından vâki neşriyat daima takip edilmiş ve bu 
kaçak 'dolarlar 10 milyonluk bir miktar mihver 
olarak nazara alındığı takdirde değişmeler 5 
milyonluk bir sınır dâhilinde tekevvün «temek
tedir. Bu biraz de bedbince bir görüştür, zira 
bizim verdiğimiz permilerle Merkez Bankasının 
infaz ettiği permilerin Amerika hesaplarına ge
çişi tarzını katiyetle takip müml&n #değîldu\ 
Sunu Yüksek Huzurunuzda arzedeyim ki oku
nan tezkerenin taşıdığı tarihlerde Amerikanda
ki dolar mevcudumuz 58 milyondu. Bunun 50 
milyonu bizim müsaade verdiğimiz dolarlarla Mer
kez Bankasının sarfına mezun olduğu dolarlardı, 
sekiz milyonu ise şüpheli dolârlardr. Bugün ise 
Türkiye'nin mevcudu 18 milyon dolar olarak 
ifade edilmektedir. Zâten 154 milyon gibi bir 
rakam hiçbir zaman vâki olmamıştır. 

Buna rağmen Amerika Dışişleri Nezaretinin 
Malî İşler Şubesinin ikinci müdürüne muavinlik 
eden Mr. Dohorty ile malî müşavirimiz ve ateşe-
miz arasında bir temas olmuştur;! Bu zat ile te
masın esası da şudur : Yüksek malûmlarıdır ki, 
Amerika ile ingiltere arasında akdedilen bir is
tikraz anlaşmasına tevfikan 15 Temmuz 1947 
tarihinden itibaren isterlinter Amerika doları
na çevrilebilecekti - İngiltere Hükümeti cfâğer 
memleketlerle anlaşmalar yaparak bir «Corftrer-
tibilitl» veya «Transf!ribilit&j> temin eyliyeeek-
ti. Bizim elimizde de o tarihlerde mühim miktar
da isterlin mevcuttu, bu isterlinlerin dolara 
çevrilmesini hakli olarak umuyorduk.'Pakat 
İngiltereHükümeti bunu yapamadı,; Amşrika'ya 
müracaat etti ve bir mektup teatiîiyle Amerika 
HÜ^ünîeti bu dolar konvettîbüitesiüin, yani 
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îsteriinlerin dolara çevrilmesi keyfiyetinin tali-
kına razı oldu. Bu arada bîzim Almanya ve Ja
ponya'dan alınacak basmalarımız vardı, bu bas
maların bedelini dolar olarak ödemek lâzım ge
liyorsun. Bu konvertibilite kaldırılınca biz bu 
basma bedellerini isterimle ödemek istedik. 
Amerika Hariciyesi buna muhalefet ^etti. İşle 
Mr. Dohorty ile ilk konuşmalarımız bu münase
betle oldu. Dohorty demiş ki sizin kâfi miktar
da altın ve döviz stokunu? vardır. Ve hattâ hu
susi şahıslara ait 154 milyonluk dolarınız da var
dır. Bu kadar zenginsiniz ne diye dolarla ödemi-
yorsuauz? Tabiî malî müşavir ve ticaret ateşe-
miz lâaımgelen cevabı vermişler ve demişler ki ,* 
154 milyon doları nereden çıkarıyorsunuz? Mil
lî İstişare Konseyinde Dışişleri Bakanı var. Bun
lar retmî bir rapor neşrediyorlar. Neşrettikleri 
bu raporda bizim mevcutlarımızı irae ediyorlar. 
Sİ2 tek başınıza nasıl olur da bir mevcudu böyle 
tesbit edersiniz? Fiilen hiçbir memlekette olma-
dığı jBrîb|, Amerika'da da bankadaki mevduat 
için böjyle bir malûmat talep edilmez. 

Hüfcümet Marşal plânı müzakereleri doîayı-
siyle bendenizi Amerika'ya gönderdiği zurnan 
Marşal plânı mevzuuna bu husus da giriyordu. 
Şu noktadan giriyordu; Marşal Plânı Kanununa 
bir madde konmuştu, bu madde mucibince, hü
kümetler hususi şahıslara ait olan bu plasman
ları kurtarıp kendi kalkınmalarında istimal et
sinler, kabilinden bir temenni. O sırada mer
hum Mâliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir tara
fından sefaret vasıtasiyle bize bir emir verildi, 
bu emirde deniliyordu ki, Şu 154 milyon dolar 
meselesini tahkik edin ve bu kaçak dolarları 
elde etmek için bir imkân var mıdır? bu husus
ta Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile temas edin. 

Amerika'da Marşal Pılânmı müzakere eder
ken sekit kişilik bir heyet vardı ve bunda 
Dohortyda dâhildi. Bu hususta evvelce bize 
bir söz söylemiş olmasına da istinat ederek 
bizzat Dohorty'ye gittim ve hu neşriyat hilâfı
na 154 milyondan bahsetmesinin ne esasa da
yandığını, tekzip edici bir ifade ile değil, teşvik 
edici bir ifade ile sordum ve Türkiye'ye bir 
yardımı olur kanaatiyle üzerinde durdum. Do
horty, rakamı nereden aldığını söylemediği gibi 
teyît de şjtmedi. Biliyorsunuz Millî İstişare 
KonseyiiıiİB. bir kararı vardır, buna nazaran 
size gerekli'malûmata verilmiyecektir dedi. Bu 
vaziyette Dohorty'nin bu rakamı neye istinar 
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den söylediğini tahmin etmek imkânı yoktur. 
Ama bilinen bir şey varsa; Millî İstişare Kon
seyi tarafından neşredilen rapV esastır. Ve 
buna inanmak lâzımdır. 

Efendim; miktarı 8 - 10 milyon olmasına 
rağmen Maliye Bakanlığınız döviz kontrolü ile 
mükellef olduğu için bunun peşine düşmeyi 
kendisine bir vazife bilmiştir. Bunun için ken
dilerine müracaat ettik, bu müracaatımıza ve
rilen cevabı burada lâyikiyle arzetmek için 
Amerika'daki ecnebi mevduat hakkında biraz 
izahat vermek lâzımdır. 

Amerika'daki ecnebi mevduatı esas itibariy
le ikiye ayrılıyor. Birisi serbest aktifler, İngil
tere, Türkiye ve îrlânda aktifleri gibi. bunlar 
hiçbir kayda tâbi değildirler, öteki de harb sı
ralarında düşman işgaline uğramış memleket
lere ait olmak veya diğer sebeplerle Amerika 
Hükümeti tarafından üzerine blokaj vaz'edilmiş 
paralardır. 

Marshall Pılânı müzakereleri sırasında Sena
to tarafından yapılan temenni üzerine bu me
sele hakkında Millî İstişare Konseyinde müza
kere cereyan etmiştir. Yapılan müzakerede Mil
lî İtsişare Konseyi bloke olan paralar üzerinde
ki blokajın kaldırılmasının mümkün olacağını, 
fakat serbest paraların asla karşı tarafa bildi-
rilemiyeeeğini şu esbabı mucibe ile reddediyor. 

Konsey zaten Marshall Pılânından istifade 
eden Hükümetlerce malûm olmıyan kısmı çok 
cüzi olan ve tatbikatta da büyük müşkülât tev
lit edecek bulunan serbest aktifler hakkında 
bir tedbir ittihaz etmemeye karar vermiştir. 
Bu serbest aktifleri bulmak ve kontrol altına 
almak Amerika 'nın bir malî merkez olarak vazi
yetini âzami surette haleldar edecek kambiyo 
kontrolü gibi doları her nevi takyidattan azade 
kılmak için takip edilen siyasete aykırı olacaktır, s 

Binaenaleyh Amerika Hariciyesiyle temas 
ederek bize yardım etmelerini isterken, ortada 
pir konsey kararı vardı ki bu fiilen yardıma 
imkân vermiyordu. Bize kolaylık gösterin tet
kiklerimizi teşvik edin dedik, Amerikan harici
yesi bunu da reddetmiştir. Döviz kontrolü bakı
mından şüphesiz ki miktarı ne olursa olsun bizim 
vazifemiz bunu aramak ve bulmaktu\ Fakat bu
nu bulabilmek için şu iki şey lâzımdır. Banka 
ve Bankada mevduatı olan şahıs bunlar % meç-

İ hul bulunduğu müddetçe maddeten bunu yap
maya imkân yoktur. (Soldan bravo sesleri). 
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BAŞKAN — Nihat Erim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, Yüksek Meclisi birkaç saattir 
meşgul etmekte olan meseleyi, birkaç dakikada 
bendeniz Hükümet adına huzurunuzda söz almak 
suretiyle, uzatmam dolayısiyle özür dilerim. 

Fakat serbest münakaşalı ve çok partili par
lâmento hayatında süratli adımlar attığımız 
sırada, beliren bâzı hastalıklar üzerinde durmaz 
ve bunların teşhisini millet huzurunda yapmaz
sak, bu hastalıklar büyük bir iştiyakla işe atıl
mış olduğumuz serbest hayatı, demokrasi haya
tını eninde sonunda* öldürebilir, anarşiye götü-
rebilü\ îşte Yüksek Meclisin huzurunda bugün 
Denizli Milletvekilinin ağzından bir kere daha 
ortaya konulmuş olan bu, Türk vatandaşlarına 
ait Amerika'daki hususi mevduat meselesinin, 
ortaya konuş tarzı bizim demokratik bünyemiz
de -müsamaha gördüğü takdirde- derin yaralar 
açacak olan bir hastalığın ifadesidir. 

Muhterem arkadaşların ve vatandaşların o 
neşriyatı görmüş olanları hatırlıyacaklardır ki, 
bir seneden fazla bir zamandânberi Türk vatan
daşlarına ait Amerika'daki hususi mevduat me
selesi diye bir mesele süründürülüp durmakta
dır. Hattâ bu vesile ile, memleketimizi dün idare 
etmiş olanlara bugün idare etmekte olanlara da 
lekeler sürmek iştiyenler var» Bu türlü neşriyat 
yüzünden mahkemeye düştüğü zaman, mertçe 
«biz bu memleketi idare etmekte olanları kastet
tik» diyecek yerde, iktidar Kabinesi şu veya 
bu mânaya gelir demek gibi kaçamaklarla, neş
riyatla tükürdüklerini yalıyanları bugünkü izalir 
lar bir kere daha yere sermiştir. (Alkışlar). 

O tükrük yalanmış olsa dahi, alnı açık in
sanlar olarak, meseleleri sonuna kadar deşmekte 
tereddüt etmiyeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Memlekette mevcut rejimi, memleketi ayak
ta tutan enerjiyi, memleketin iktidarını sar
sabileceğini umdukları her mesele üzerine bir şi
kâra âtıhıf gibi atılmakta Olanlar, (onların hesa-
bmca yazık memleket hesabına şükranla kayde
dilmek lâzımdır.) Bugün, arkadaşlarım Maliye 
ve Ticaret Bakanları ve onların değerli umum 
müdürünün verdiği izahattan sonra, millet huzu
runda bir kere daha yere serilmiş bulunmakta
dır. Fakat arkadaşlar bunutta bu dertten, bu 
yaradan büsbütün kurtulduğumuz zehabına ka
pılmamalıyız. Bu tıynette olanlar, kendileri gibi, 
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vesikasız mesnetsiz, Hükümeti, Meclisi ve na
muslu Türk vatandaşlarını, bütün tüccarları 
döviz kaçakçısı diye damgalamıya azmetmiş olan 
bâzı muhalifler, kendileri gibi hareket etmiyen 
diğer bir partiyi bu yüzden muvazaacı diye dam-
galıyanlar bu yoldan kolay kolay dönmiyecek-
lerdîr. Bu yolda ısrar edeceklerdir. Onun için 
ben Hükümet adına bu Yüksek Millet Kürsüsün
den alenen haykırıyor ve tekrar ediyorum: Bü
tün bu izahata rağmen ortaya koyacakları vesika
ları varsa versinler. Maalesef her memlekette» 
bilhassa harb zamanlar nida ve bihassa bu ikinci 
Cihan Harbinde ortaya çıkmış olan kambiyo ka
çakçı tiplerinin her memlekette olduğu gibi, 
Türkiye'de de bir nebze muvaffak oldukları bir 
vakıadır. Şu 5 - 8 milyon dolarlık kaçak kambi
yo sahiplerine dair bildikleri, isim olarak bil
dikleri, vesika olarak bildikleri her hangi birşey 
varsa çok rica ediyorum ortaya koysunlar, Hükü
mete, versinler amansız takip edelim,, tecziye ede
lim. Hükümet, bu meseleye muttali olduğu gün
den bugüne kadar bunu meydana çıkarmak için 
elinden gelen her şeyi yapmıştır. Hattâ, arkada
şımın verdiği izahata göre, belki diplomatik 
muamele hudutlarına kadar dayanarak Amerika 
Hükümeti nezdinde teşebbüslerde de bulunul
muştur. Fakat* bir netice elde edilememiştir. Bir 
netice elde edilememişse bunun kabahati bu Türk 
kanunlarının mıdır, bu memleketi idare eden
lerin midir, ve bu memleketin namuslu vatandaşr 
larının mıdır? 

Bu vesile ile sırası gelmişken bir noktayı açık
lamalıyım, hiç şüphe yok ki, bu memleketin na
muslu tüccarları, namuslu vatandaşları o müp
hem ifadelerle ufak nispetlerde- de olsa hırpa
lanmış, tereddüde düşmüş olabilirler. Ben bunla
ra Hükümet namına teminat vermek isterim. 
Bu memleketin namuslu tüccarları, namuslu va
tandaşları müsterih olsunlar. Bugüne kadar Hü
kümet olarak onları nasıl korumuşsa bundan 
sonra da korunacaklardır. Bozgunculuğa dışar
dan da gelse, içerden de gelse asla yer vermfye-
cek, vatandaşı ondan koruyacak olan Hükümet 
iş başındadır. O, iktidarın verdiği kudretten 
ilham alarak, Devletin tekmil canlılığını ve dik
kâtini, milletin ve fertlerin menfaat ve gayeleri 
uğrunda ayakta tutacaktır. 

FAÎK AHMfiD BARUTÇU(Trabzon) — 
Efendim, Reşad Aydınlı arkadaşımızın bu Ame
rika bankalarındaki Türk tebaası hususi eşhasa 
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ait paralar meselesinin konuşulmasına yeniden 
vesile vermiş olmasını memnunlukla karşılamak 
yerinde ohfcr. Millet Partisine mensup arkadaş
larımız bu F meseleyi parmaklarına dolatnış bu
lundukları i için kemali vuzuhla bu işin bir kere 
daha anlaştlmış olmasını ve bu mevzuda hattâ 
kendilerine teveccüh eden vazife bulunduğunun 
bilinmesi isabettir. 

Arkada|ımız burada bu meseleden bahseder
ken «gizlif diye okuduğu rapordaki bir fıkra 
üzerinde durarak Hasan Saka Hükümetinin ver
diği izahatla bu fıkranın ihtiva ettiği malûmat 
arasındaki tezada dikkati çekmek istemişler
dir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Hepsim 
ni okumadı. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Hatırlarsınız arkadaşlar, bu mesele etrafında ilk 
evvel bir sual vesilesiyle rahmetli arkadaşımız 
Halid Nazmi Keşmir etraflı izahat vermişti. Bu 
izahattan l|ir »müddet sonra bu mevzu etrafında
ki neşriyalf durmadığı için ve ısrarlı bâzj imalar 
ileri sürüldüğü için bendeniz o zaman Dışişleri 
Bakanı arkadaşımız Sadak'tan şöyle bir ricada 
bulundum, dedim ki; Vaşington Elçimize tali
mat verelim, bu meseleyi anlatalım, bu mesele 
etrafında buradaki neşriyatı bildirelim, diyelim 
ki, bu mefzu etrafında Amerika'da mevcut ve 
elde edilmesi mümkün bütün bilgileri toplasın 
ve bize bildirsin. Bir. 

İkincisi; Amerika bankalarında hususi eşha
sa ait, para mevcut ise bu paraların kime ait ol
duğunun meydana çıkarılması mümkünse mik
tarları ile öğrenip behemehal bize malûmat ver
sin. ' , 

Arkadaşımız, arzettiğim şekilde Vaşingtorı 
Elçimize t|a hususta talimat verdi. Aradan bir
kaç gün gotikten sonra, ozaman orada Hüseyin 
Ragıp Boydur elçi bulunuyordu, ondan gelen 
malûmatı (bendeniz bir vesile ile Yüksek Huzu
runuza aıjzetmiş idim. Şimdi müsaade ederse
niz elçimizin telgrafla verdiği bu malûmatı 
bendeniz iştir Jcere daha Yüksek Huzurunuzda 
okuyayım^. Telgraf aynen şudur: 

Madde 1. — Maliye Nazırının riyasetinde 
Millî Muşa vere Meclisi tarafından hazırlanmış 
Federal Rezerve mecmuasının Şubat 1948 nüsha 
sında çıkan son altı aylık raporda münderiç 
ve 67 ecnebi memleketin Amerika bankaların-

i. 1919 0 2 
daki dolar mevduatına mütaallik bulunan cet
velin Türkiye hanesindeki dolar mevcudu 30 
Haziran 1947 tarihinde 51 milyon olup bunun 
16 milyonu resmî ve 35 milyonu hususi mevduat 
olarak gösterilmiştir. Resmî mevduat Merkez 
Bankası ile resmî dairelerin aktiflerini, hususi 
mevduat hususi şahıslara ait paralar ile Türki
ye'de faaliyette bulunan diğer bankaların Ame
rika'daki kısa vadeli aktiflerini, mezkûr ban
kalar vasıtasiyle tüccar namına açılan akreditif 
karşılıklarını, Amerika'daki resmî memurları
mız ve talebelerimiz namına gönderilen avans 
ve kredileri ihtiva edebilir. 

Madde 2. — Yukarda zikredilen cetvelden de 
Amerikan bankalarındaki Türk mevduatını bil
diren başka bir vesika ve beyanat görülmemiştir. 

Madde 3. — Yerli ve ecnebi şahıslar tara
fından yapılan mevduatı ifşa etmemek Ameri
kan bankalarınca takip edilen bir prensiptir. 
Maliye Nazırı bankalardaki serbest hesap
ların henüz malûm olmadığını, öğrenmek için 
kongreden bâzı murakabe kanunları çıkartmak îâ 
zımgeleceğini, bunun da mümkün olmadığını ve 
esasen Amerika'nın malî siyasetine muhalif 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Binaenaleyh mevzuubahis mevduat hakkın
da birinci maddedeki cetvelden gayrı malûmatın 
ne Hükümet vasıtasiyle ne de başka bir suretle 
elde edilmesi kabil değildir. Bir Amerikan 
mahkemesi bir adamı muayyen bir parayı öde
meye mahkûm eder ve o adamın falan bankada 
hesabı bulunduğu öğrenilirse ancak mahkûm 
olduğu miktarı üzerine haciz konabileceğin
den o miktar belli olur. Meğer mahkeme kararı 
tekmil emval ve emlâkinin müsaderesine müta
allik bulunsun. 

Madde 4. — Geçen harbin başında Amerika 
Hükümeti kongreden aldığı salâhiyetle Alman
ya, İtalya ve Japonya'da mukim bilûmum eşha
sın Amerikan Bankasındaki mevduatını bloke 
etmişti. Bu tedbir mezkûr üç devletin işgali al
tına giren diğer memleketlerde mukam eşhasa 
da şâmil bulunmakta idi. Çünkü bu eşhasa ait 
mevduatın muvazaa suretiyle muharip devletler 
tebaasına ait bulunması muhtemel idi. 

Bu kanun neticesi olarak yukarda zikredilen 
3 muhasım devlet ile onların işgali altına giren 
memleket vatandaşlarının Amerikan, bankala
rındaki hesapları Amerika Hükümetine bildiril
mişti. Şu kadar ki, işgal altına giren memle-
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ketlerin işgalden kurtulmasını ve İtalya ile sulh 
akdini mütaakıp bu memleketler mevduatı üze
rindeki blokaj kaldırılmış ve alâkadarlar bunla
rın alman ve Japon tabaasına ait olmadığını 
ispat etmek suretiyle hesapları tekrar serbest bı
rakılmıştır. Henüz sulh akdetmemiş olan Al
manya ve Japonya tebaasına ait mevduat bloke 
kalmakta berdevamdır. 

Madde 5. — Yukarda ki blokaj tedbiri Tür
kiye* İngiltere, ispanya, Portekiz, îran, Afga
nistan, Kanada, Cenubi Amerika hükümetleri 
ve Afrika ile Asya'da ve Pasifik denizinde Ame
rika ile muharip olmamış veya düşman işgaline 
uğramamış memleket mevduatına hiçbir saman 
tatbik edilmemiştir. 

Hadde 6. — Bâzı Amerikan gazetelerinde 
vuku bulup memleketimize yanlış olarak akset
tiği anlaşılan neşriyat, harb içinde Alman ve 
İtalyan işgali altında kalmış ve halen MarsLall 
plânma dâhil memleketler tebaası....erine ait 
olup mütarekeden beri sahipleri çıkmamış ve 
binaenaleyh serbestileri iade edilmemiş ve bil 
muvazaa Alman tebaasına ait olması muhtemel 
bulunmuş olan muayyen birtakım paralara 
aittir. Hükümetin tasavvuruna göre bu sahipsiz 
hesapların 5 bin dolara kadar olanları serbest 
bırakılacak, ondan yukarı olanları için Hazira
na kadar beklenecek, eğer yine sahipleri çık
mazsa bunlar Maliye Nezaretinde «Ecnebi mal
lar mutemetliği dairesi» ne teslim edilecektir... 
Marshall plânında kullanılması için ne gibi bir 
tedbir alınacağı bilâhara tâyin olunacaktır. 

Görülüyor ki arkadaşlar bizim ' elçimizin 
Amerika Hükümetiyle temas ederek bize verdi
ği bilgi şudur ki Amerika 'daki mevduatın ne 
Hükümet kanaliyle ve ne de başka bir vasıta ile 
öğrenilmesine imkân yoktur. Şayet arakadaş-
larımız bu malûmatın elde edilmesini Bağlıya
cak bir kanal biliyorlarsa ve şayet her hangi 
bir kanaldan* elde ettikleri bir bilgileri varsa 
bildirmeleri ve söylemeleri lüzum ifade eder. 
Dumanlı havayı sevenlere değil, dumanlı havayı 
dağıtmak istiyenlere yardım etmek lâzımdır. 
Ye havayı berraklaştarmaya yardım etmek •* ata-
ni bir hizmettir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar; iki günden beri devam eden Meclis 
münakaşalarından, bilhassa iktidar yanında da 
üç uyrı grupu temsü eden arkadaşların söyle

diklerini işittikten sonra, bu arada bilhassa 
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memleket idaresini candan ve gönülden ele 
alıp, burada Yüksek Meclis huzuruna sererek 
birçok ana notlan belirttikten sonra, demokra
sinin faziletini bir kere daha hissettim. 

Arkadaşlar; İm öylesine bir kuvvettir ki, 
ancak Türk milletini yarının emniyet altında 
tutabiliriz. Memleketin bu gibi mühim işlerini 
Yüksek Mecliste öne serip nihai neticeler al
mak kadar tabiî bir şey olmaması lâzımgelir. 
Eğer bir arkadaş, bir yıl evveli olduğu gibi,bu 
gün de bu hâdiseyi yüksek huzurunuza sun-
muşsa ve bu mesele üzerinde kıymetli arkadaş
larımın verdiği izahattan tenevvür etmişlerse, 
bu demokrasinin gelişmesinden başka bir şey 
değil de nedir, (gürültüler) Hal böyle iken bi
zi tehdit eder gibi, şu bu meselelerin burada 
tahlili lâzımgelirken, âdeta bir daha bu gibi me
seleleri buraya getirmeyiniz mânasında bir 
köprü yaparak politika alanı yaratmak ne de
mektir? (Soldan, öyle bir şey yok sesleri) bu 
gibi mühim mevzuları memleket çapında ele 
alarak tahlil edip hakikati öğrenmek istiyen 
insanlara, daha eşiğine dahi erişemediğimiz de
mokrasi doğru yol olmağa çalışırken bunlar 
bozguncu hareketleridir, baltalamak istiyenler-
dir diye tavsif etmeğe kimin hakk\ vardır? 
(Sağdan, bravo sesleri) Bendeniz bu faziletli gö
rüşlere bu sisteminin doğurması muhtemel iyi 
neticeleri ümitle beklerken karşıma koca bir 
hail çıktı, bir şal gerildi. Deniliyor ki bu gibi 
mühim dâvaları buraya getirip konuşma, (Sağ
dan bravo sesleri) Konuşursan sen bozguncu
sun, demokrasiye gitmek istemiyen birisisin, 
diyor. 

Hayır arkadaşlar, hayır ancak bu sistem ica
bıdır ki bütün memleket, vatandaşlarım bu ~ şe
kilde töhmet altında bulunduran meseleleri sa
rih beyanatlarla anlıyabilir ve bunun kadar da 
tabiî bir şey olmamak lâzımdır. Eğer bu vesi
leden istifade ile şu veyahut bu zümreye muka
bil iftiralar atmak icabediyorsa onun bu mevzu
da yeri olmaması icap eder. Bendeniz Başbakan 
yardımcısını haklı buluyorum, bu tereddüt ve 
gerilemesini anlıyorum. Çünkü verilecek bir ka
ran bir gün evvelden tâyin edip telefonla habe
rini alan ben değilim... 

NÜMAN AESÖY (Antalya) — Saym Baş
kanını nedir bu telef on meselesi? tamu 'anlaya
lım. ; 
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BAŞKAN — Arkadaşlar telefon meselesinin I 

tavzihini rica.ediyorlar. Bende arkadaşların bu 
dileğini kendilerine bildiriyorum. Nerededir Ah
met Oğuz Bey ? (Soldan, kaçtı sesleri). 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Siz daha iyi bi
lirsiniz telefon meselesini, siz izah ediniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, ben nereden bili- I 
rim telefonu ? j 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın arka
daşlar; sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil 
Said Barlas kürsüye geldikleri zaman dediler ki, 
Reşad Aydınlı elindeki raporun hepsini okuma
dı. Bunu kabul ediyorum, hepsini okumadım. 
Fakat kendileri de raporun hepsini okumadılar. 

' Müsaadenizle onu da ilâve edeyim. 
State Department meseleyi halen Ankara *da-

ki Büyük Elçiliklerine intikal ettirdiklerinden 
işin bir kere de Ankara Yüksek makamlarınca 
Amerikan Büyük Elçiliği nezdinde müzakereleri, 
yüksek takdirlerine saygılarımla arzederim. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CE
MİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Bu kısım, 
basma mukavelesinin feshi meselesidir. Onun 
için okumadım. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bendeniz 
hiçbir kasıtla okumadım. Zati âliniz hepsini oku
mamayı kusur addettiniz de. Bendeniz kusuru
mu kabul ediyorum fakat ilâve ediyorum ve di
yorum ki sayın bakan da bir kısmını okumamış
lardır. Bendeniz bu raporu sadece okudum, kim
seyi itham! etmedim. Yalnız sayın Başbakan yar
dımcısı bu mevzuu zannediyorum ki çok dağıt
tılar, Bir hastlıktan bahsettiler. Sonra bu tıy
nette olan insaftılar diye hitap ettiler. Bunları 
bir tarafa bırakıyorum. Cevap vermeye bendeniz 
şahsan lüzum görmüyorum. 

Yalnız bu kürsüden bir hukuk profesörünün 
mahkemede muhakemesi yapılmış, duruşması 
bitmiş, karara iktiran etmiş bir adalet hücceti 
vardır. Karar aldık, beraet ettik. Sizin eski bir 
arkadaşınızdır, bunun üzerinde ne hakla dura
rak konuştular t Bunu anlayamadım. Gönül is
terdi ki, bu noktaya temas edilmesin. 

Sonra bu mevzu ile alâkası var mı ? Demokrat 
Partiye bâleı arkadaşlar muvazaacı demişler. Vak
tiyle de siz komünist demiştiniz. 

İnşallah el birliği ile çalışır demokrasiden bü
yük Tüfk ifiUetiüi istifade ettiririz. En az sizin 
jsadar hüsnüniyet sahibiyiz, I 
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Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Şimdi 

efendim, ara sıra birden kızıyoruz. Ama doğru 
değil. Hiddet yok. (Kızmıyoruz sesleri) Ahmet 
Oğuz az kaldı patlıyacaktı. (Gülüşmeler). 

Şimdi efendim, Reşad Aydınlı'ya söylüyo
rum, size de söylüyorum, Hikmet Bayur arkada
şımız mahkemede 

BAŞKAN — Dilenire, Hikmeti falan karış
tırmayın. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Devamla) — 
Onu karıştırmayın, bunu karıştırmayın, neyi ka
rıştıralım ? 

BAŞKAN — Yeri burası değil ondan bah
setmeyin. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Devamla) — 
Ona birşey söyliyecek değilim, kardeş. Birşey 
söylemiyeceğim. Muhakeme olurken, Hükümet, 
Bakanlar mal beyan etsinler, Reisicumhur mal 
beyanında bulunsun, Dışarıya mal kaçıranların 
yüzünden Hükümet istifa etti diye birçok şeyler 
oldu, gazetelerde okuduk. Bunlara herkes mi
zacına göre bir mâna veriyor. Burada nasıl olur
da Hükümet kalkıpta bundan bahsetmez. Mesul 
bir mevkide olan bir adam iş görüyorum diye 
çalışırken beri tarafta böyle lâflar cereyan eder
se, tüccarlarla, madrabazlarla Hükümet erkânı 
da alâkalıdır, bunların da onların da istifade
leri vardır denirse, (Böyle birşey diyen olmadı 
sesleri). - ben kendim okudum, vardır - burada 
buna karşı bir tepki gösterilmesin olur mu? Ah
met Oğuz bunun nesine kızıyor? Reşad Aydınlı 
mektubu tamam okumamış. Halbuki bu mek
tubun can alacak noktası okunmadığı kısımmış, 
çünkü adam ben buna inanmıyorum diyor. Niye 
okumuyorsun? Mesele buradır. Sonra bu gibi 
mesaili buraya getirdiğinden dolayı ' iftihar et
meliyiz diyor, bakın demokrasi birtakım haki
katlerin meydana çıkmasına vesile oluyor diyor. 
Ben buradan bağırdım, sesimi duyuramadım. 
Eldeki vesikayı tam okumalı ve okurken şu gibi 
okumalıdır. (Gülüşmeler). Binaenaleyh Ahmet 
Oğuz arKadaşmı kimse aleyhinde birşey söylene

mez mi dediler? Hayır söylenir ama adam gibi, 
mütekâmil bir şekilde yapılmalı. Yani ne bili
yorlarsa söylesinler, söylemesinler demiyorum, 
söylesinler ama kardeşim adam gibi söylesinler, 
mesele budur. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN —- Osman Nuri Koni. 
OSMAN*NURl KONİ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; Başbakan Yardımcısı ilk sözle-
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rinde demokrasiden bahsettir çok partili sistem
den bahsetti ve aynı zamanda tehditamiz ko
nuştu. 

Bu tehditamiz konuşma ile demokrasi siste
minde» bahsetmeye imkân var mı? O bir nevi 
tahakküm ve istibdat alâmetidir. Binaenaleyh 
kendilerinin ağızlarına ne demokrasi ne de çok 
partili sistem sözleri yakışabilir. (Soldan allah, 
allan sesleri). 

İki üzüldüğüm bir nokta vardır : Bir dâva 
aneak mahkemede mevzuubahıs olabilir. Buraya 
getirmek o dâvadan velevki ima tarikiyle ilham 
tarikiyle bahsetmek çirkindir. O dâva mahke
meye mal olmuştur. Burası kuvvei adliye değil 
kuvvei teşriiyedir. Kuvvei adliyenin kanunlarını 
yapan bir heyettir. * Binaenaleyh orada beraet 
eden orada beraetle neticelenen hattâ mahkû
miyetle neticelense dahi burada bahsedilmesi 
doğru bir ^hareket değildir, demokrasiye uygun 
bir hareket değildir. Bir politikadır. , 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Yan çizmeyi te
barüz ettirdi. Karardan bahsetmedi. 

BAŞKAN — Karardan bahsetmedi. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Sanık 

sıfatiyie, eski tâbirle konuşayım, maznun sıfa-
tiyle mahkemeye verilmiş, hakkında tahkikat 
yapılmış, muhakemesi yapılarak mahkûm olmuş 
veya beraet etmiş bir adamı biz burada konuşa
mayız. Anayasanın 26 ncı maddesi mucibince 
buraya gelince bahsedebiliriz. Fakat Adliyenin 
verdiği hükümden bahsedemeyiz. 

BAŞKAN — Hükümden bahsedilmedi, yan
lış anlaşıldı, hükümderi bahsetmedi hiçbir ar
kadaş. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Üçüncü 
nokta, mirî muhterem bizi ikrahımülci ile mi teh
dit ediyor, yoksa gayri mülci üe mi tehdit edi
yor. Metelik veren yok istediği kadar tehdit etsin, 
(Soldan gürültüler). Bu tehdidi yapan zatı 
muhterem bir de, hiç konuşmak istemediğim, 
ağzıma dahi almak istemediğim muvazaadan bah
settiler. t e diğer partiyi kışkırtmıya kalkıştı
lar. Öu ayıp birşey, en ufak tâbiri ile... 

BAŞKAN — Osman Nuri Bey rîca ederim, 
sükûnetinizi... , 

OSMAN NÜftî KÖNÎ (Devamla) — B u Ni
hat Beyden beklenebilirdi. Çünkü afknna mağ-
ruren söylüyorum, şahsan söylemiyorum, ken
dileri muvazaanın büyük bir rüknü mühimmidir 
muhakkak t (Soldan iftira «diyorsunuz sesten). 
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BAŞKAN — Şahsiyat yapmıyalım Osman 

Ntiri Bey. * 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Onun 

îçin ben kendilerine teşekkür ederim ki, bize de
lil verdiler, onun her sözü burada muvazaa hu
susunda burhan teşkil eder. Çünkü muvazaayı 
ika edenler meyanmda kendisinin de bulunduğu 
katiyyen mervidir. ve hattâ bu delâile müste
nittir. Nihat Beydan bu beklenirdi. Başka bir
şey beklenmezdi. Neden? Çünkü hem tehdit âmiz 
konuştu. ( Soldan öyle şey yok sesleri). Hemde 
kendisi vaktiyle hürriyete şal örtmüştü, başka 
ne beklenir bu zattan? (Gülüşmeler). 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, sayın Ahmet Oğuz arkadaşımı 
burada görmiyorum. Yalnız kendilerini bîr nokr 
tada temin etmek isterimÎ Benim sözlerimde teh
dit mânası asla yoktur ve bu sözlerime böyle bir 
çeşni katmayı da zihnimden geçirmemiştim. Ben 
bu memleketi çok seven, vücudunun her zerre
sinde bu vatanın bir hakkı bulunduğuna inanan 
bir insan sıfatiyie ve birçok cüce kahramanların 
belirdiği bir devrede en nankör sayılabilecek... 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Senin 
gibi, senin gibi, kahramanlar, demokrasi kahra
manları. 

BAŞKAN — Rica ederim. * 
NÎHAT ERÎM (Devamla) — En nankör sa

yılabilecek bir hizmeti kemâli hulus ile yapmıya 
çalıştım ve çalışıyorum arkadaşlar. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Nankör 
kelimesini reddediyorum, kabul etmiyorum, bu 
sösü. 

BAŞKAN — Rica ederim, maksut siz değil
siniz, İçtüzüğe riayet ediniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Defamla) — Ben hiç
bir şahsın ismini burada zikretmedim. Hiç bir 
şahsa bu kürsüden hitap etmedim. Hele Osman 
Nuri Bey size asla hitap etmedim ve etmeyece
ğim. Ben yalnız kendi görüşlerimiz ve zihniyet
lerimiz, yaşama tarzlarımız aynı olan bir zum-*, 
reye mensup arkadaşımız olan Ahmet Oğuz'a 
hitap ettim. Eğer benim sözlerimden bir tehdit mâ
nası aldılarsa bundan müsterih olsunlar. Böyle 
birşey yoktur. Biz elele yetişmiş bir nesil olarak 
ifade edeyim ki, bu memleket bizlere emanet 
edilmiştir. Bu rejimi yaşatacağız. Buna ölün-
cüye kadar' devam edeceğiz. (Bravo sesleri), 
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Onun iejn birbirimize hitap ederken aslı olmı-
yan bir takip demagojik silâhlan kullanıp da 
yekdiğerimizi incitmiyelim. 

Bendeniz, nâçiz bir arkadaşınız, bütün oku* 
ma hayatımda yalnız liberal sistemlere meclûp 
olmuştur, Bu sistemler üzerine tez yazmış, mü
dafaa etmiş, kabul ettirmiş ve okutma şerefine 
nail olduğumuz zaman yalnız bu sistemleri mü
dafaa etmiş, kitabına geçirmiştir. Siyasi haya
ta atıldığım zaman, kendi kanaatma göre yalnız 
ona hizmet etmeye çalışmış ve hizmet etmekte 
olan bir arkadaşmızdır. Herkesin kanaati, an
layışı muhteremdir. Okuduklarımda öğrendiği
me göre ve gördüğüm memleketlerde çok partili 
hayat bir kedi köpek gavgası gibi cereyan etmi
yor. iktidarla Muhalefet sırt sırta dönmüyor. 
yüz yüze konuşuyor. Memleket meselelerini be
raberce IBjfecliste, dışarıda, her vesile ile görüşü
yor. Bizlerin de yapmakta olduğumuz budur. 
onun için, bu sözlerimle bir noktaya cevap ver
miş olmak istiyorum: Ben, hattâ hakarete de 
mâruz kalsam, memleket nefine olduğuna inan
dığım her teşebbüsü yaparım. Muhalefetle gö
rüşmekte memleket nefine bir zerre menfaat gö
rürsem, liattâ birtakım şarlatanların hakaretine 
de mâruz kalsam, yine o görüşmeyi yapmaktan 
çekinmem. Şahsım için değil. Şahsım için olsa, 
belki bâzı. insanlara yüzümü dahi çevirmem. 
Ama, vazifenin emrettiği yerde bunu yapmak 
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lâzımdır. Kaldı ki, arkadaşlar, birbirimize in
safsız olmıyalım, milletin içinden ayırıp bu Mec
lise yolladığı her insan muhteremdir. Her in
san vazifeşinastır, her insan ahlâklıdır. Ahlâklı 
derken siyasi ahlâkı da beraber anlıyorum. Bi
naenaleyh, bu anlayışın huzuru içinde bu haya
tımızın inkişaf etmesini istiyorum. Yok yere si
yasi ahlâka uymıyan suçlar isnat etmiyelim. 
Bendeniz bu kürsüden konuşurken bu Meclisin 
üyesi olan hiçbir arkadaşa isnatta bulunmadım. 
Denizli Milletvekili arkadaşımızın bu meseleyi 
buraya getirmiş olmasını da muahaze etmedim. 
Bu neşir yoliyle sakız gibi çiğneniyor, izahatlara 
rağmen tekrar tekrar ortaya atılıyor, dedim. Bun
lar faydalı olabilir, aneak iyice tahkik ve tetkik et
meli ve mesnetlere dayanmalı. Böyle olmadığı 
takdirde bu memlekete, vatandaşlara çok zarar ye
rebilir. Bu mesele de böyledir. 

BAŞKAN — Efendim saat 19 a gelmiştir. 
OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Bir da

kika için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN NURÎ KÖNl (Devamla) — Şimdi 

oldu arkadaşlar. Mülayim konuştu. Biz böyle ol
masını beklerdik. Fakat, demin tehdit âmiz ko
nuşmuşlardı. O kendilerinden beklenmezdi. 

BAŞKAN — Saat 21 de toplanılmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,57 
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Ü Ç Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı. 
KATİPLER : Oenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, 
Geçen Oturumda, geçen bir mesele hakkında 

Demokrat | Parti Başkanı Celâl Bayar söz iste
mişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

CBLÂ|ı BATAR (istanbul) — Aziz arka
daşlar; bulunmadığım bundan, evvelki celsede 
teessüfe diğer bir hâdisenin geçtiğini haber al
dım. Ben bu kürsüden daha mühim meseleler 
ve memleketin umumi menfaatine taallûk,eden 

mühim İşleri hakkında söz almaklığı tercih ede
rim. Fakat bugün,, şimdi arzettiğim meseleden 
dolayı söz almak cüretinde bulunduğum için ev
velâ teessürlerimi izhar etmek mecburiyetini du
yuyorum. Ve Yüksek Meclisi böyle meseleler 
için işgal ettiğimden dolayı evvelemirde mazur 
görmeni?! rica. e^yoruşi. 

Burada okunan vesikayı ben de dinledim. 
Herhangi bir mebusun memleket işleri hakkın-
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da ortaya atmak istediği meseleleri söylemek
ten asla iatinkâf etmemesi lâzımgelir. Ye bu kür
süden her hakikatin açıklanması hepimiz için 

hem bir, vazife ve hem de bir borçtur. 
Ben bunun etrafında cereyan eden mesele

nin mahiyeti üzerinde durup leh ve aleyhinde 
söz söyliyeeek değffîm. Ancak partimizi alâka
dar eden, Demokrat Partiyi alâkadar eden bir 
mesele hakkında kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar, bütün Türk Milleti kanaat ge
tirmiştir ki, memlekette hakiki demokrasinin 
vücuda gelmesi için Devletin müaaddit partiler 
tarafından idare edilmesi bir zarurettir. Biz bu 
zarureti nazarı itibara alaraktan Demokrat Par
tiyi teşkil ettik ve millet huzuruna açık alınla 
çıktık. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs
tanbul)— Bravo. 

CELÂL BAYAR (Devamla) — Arkadaşlar; 
bizde parti hayatının tarihi ve mazisi hepimizce 
malûmdur. Ben Meşrutiyet devrinden başlıya-
rak kardeş kavgası yapan partiler hakkında si
ze misal verecek değilim-ve aynı zamanda ilk 
muvazaa kelimesi .işitilen serbest parti zama
nından size bahsedecek değilim* Bunlar bütün 
Türk Milleti için malûm olan şeylerdir. 

Biz Demokrat Parti olarak bütün Türk Mil
leti önünde ve bu kürsüde noktai nazarlarımızı 
her zaman, ve her zaman açık olarak ifade et
tik, Cumhuriyet kanunlarının bize bahşettiği bü
tün salâhiyetlerden istifade ederek umumi mi
tinglerle, millet muvacehesinde arzularımızı iz
har etmekten ve millete hitap etmekten çekin
medik. Bunlar muhtelif tefsirlere uğradı. Bâzı
ları dediler ki, Demokrat Parti memleketi ihti
lâle mi götürüyor? Hayır arkadaşlar; biz, mil
letin iradesinin tecellisine vasıta olmak istiyo
ruz, ve fikirlerimizi millet huzurunda münakaşa 
etmek istiyoruz. İhtilâl asla aklımızdan geç
mez. Fakat bunun yanında diğer bâzı kimseler
de hareketlerimizi muvazaa demekten çekin
mediler. Î ; - • : 

Arkadaşlar; biz medeni bîr devlet kurmu
şuz bu devlettik medeni icaplara, göre işlemesini 
istiyen insanlarız. Biz bir aşiret devleti değiliz. 
Bir aşiret reisinin diğer reise-'kızmak suretiyle 
birbirine hasmı olması âdetini-bu memlekete 
sokmıyacağız.. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 
Ve mazinin fırka mübadelelerini, kardeş kavga
larım göz önünde bulundurarak vicdanında 
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şüphe ve kin uyandırmak şaibesinin bu memle
ketin hayatı şiyasiyesinde yer tutmasına biz 
de meydan vermiyeceğiz. (Sağdan ve soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Muvazaa nedir î Bir taraf memleketi ihtilâ
le götürecek kadar şiddet gösteriyorsunuz der* 
ken, diğer taraf muvazaa yapıyorsunuz, Ciyor. 
Demokrat Parti; bu iki mutezat iddianın or
tasında kendi yolunda yürümektedir. 

Arkadaşlar, biz, söylediğim gibi, aşiret ha
linde yaşıyarak, aşiret reislerinin birbirine küs
mesi şeklinde bir mücadele yoluna sapmıyaca-
ğız. Biz medeni insanlara, muasır Devlet adam
larına yakışır surette çalışarak bu memleket 
demokrasisine hizmet edeceğiz. Bunu ifade eder
ken hiçbir şeyden çekinmeden bütün açık kal
bimizle ortaya atıyoruz ki muvazaa iddiaları 
muvazaa isnadında bulunanların söyliyeeek baş
ka sermayeleri olmadığuıdan ileri geliyor* (Sağ
dan ve soldan alkışlar.) 

Memlekette mühim mevkii olan bir partinin 
elbette memlekete karşı mesuliyetleri vardır. 
O partinin Hükümet reisiyle icabettiği zaman 
da Cumhurbaşkanı ile, temas etmesi kadar tabi! 
ne olabilir? Elbette memleketin ihtiyaçlarını ve 
dertlerini Başbakana söyliyeeek; elbette icabet
tiği zaman da Cumhurbaşkanını ikaz etmeyi 
millî vazife bilecek ve aynı zamanda nihayet 
sizler milleti temsil etmektesiniz; ve sizler kar
şısında da hakikat olmasını istediğimiz fikirleri
mizi ve programımızı şiddetle müdafaa edece
ğiz, muvazaa bunun neresindedir arkadaşlar. 
daha fazla şoylemiyeceğim. ötede beride artık 
tekrar, edile edile bayatlıyan bir kelimeyi bu 
kürsüye kadar getirmek cesaretinde bulundu
lar. Zaten yer tutmamış olan muvazaa iftirala
rını kendilerine ve partim namına nefretle red
dederim. (Bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Başbakan. 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GtjNALTAY (Si

vas) — Arkadaşlar, bundan evvelki celsede az 
çok hepinizin üzerinde teessür uyandıran hâdise
yi netice itibariyle memlekette hakiki demokrasi 
tecellisinin inkişafına vesile olması itibariyle iyi 
bir surette karşılamak icabeder. Bazan beğenil-
miyen başlangıçlar iyi netieeterverir.. Karşı par
tinin* muhterem üderinin sözlerini dinlerken de
mokrasi hayatımızdaki inkaşaf m feyizli neticesini 
görmekle büyük bir haz duyduk. (Sağdan bravo 
sesle») ' 



B : 49 22.2 
Biz demokra$iyi memlekette husumet, nefret, I 

memleket çocukları arasında şiddet ve adavet 
yaymak için yaşatmak istemiyoruz. Bizim asıl he
defimiz memleket meselelerini memleket çocukla
rının gözü önündo ve bütün memlekete karşı açık
ça münakaşa etmek, hatalı yerlerin tashihini icab-
ettiren faaliyetlere meydan vermek ve bu suretle 
memleketin itilâsına çalışmaktır. 

Biz bu hususta imanlı insanlarız. Muhterem 
Demokrat Parti Liderinin de bizimle aynı ka- I 
naatte1( olduğunu görmekle memleketin istik
bali için büyük ümitler besliyoruz. (Brovo ses
leri alkışlar) 

Arkadaşlar, muvazaa ancak geri düşünen 
insanların ifade edebileceği bir sözdür. Muha
lefet memleket içine nifak yaymak, memleket ço
cuklarını birbirine düşman yapmak, demek midir? 
Demokraside muhalefet, düşmanlık duygusu besle-
meksizin, memleket işlerini karşı karşıya otu
rup konuşmak, fikirleri karşılaştırarak müna
kaşa etmektir. Burada en şiddetli münakaşa
ları yaparız, fakat kapı dışarı çıktığımız vakit 
hiçbir husumet duymaksızın birbirimizin elini 
sıkarız. Demakrasi aneak ve ancak bu suretle, 
bu zihniyetle bu memlekette kurulabilir. Ne I 
C. H. P., ne D. P. mensupları muvazaaya 
tenezzül edecek adamlar değildir. (Bravo ses
leri) Bfe, husumetsizce karşı karşıya mÜGade-
le eden İnsanlar olmalıyız. Demokrasi ancak bu I 
suretle gelişebilir. Bundan dolayı Sayın Celâl I 
Bayar'm buradaki açık sözlerini, demokrasi ha- I 
yatımımda yeni bir inkişaf başlangıcı olarak I 
karşılıyoruz. (Bravo sesleri ve alkışlar) I 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. I 
Söz İhsan Hâmid Tigrel'indir. I 
ÎHSAN HAMÎD TÎGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, Biraz evvel devam eden I 
münakaşa burada tatlıya bağlandığı için (L) I 
cetveline.... I 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — (L) cetvelinin 
faziletin4en mi? , 

ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) — E-
fendim, (JJ) cetveli için bir sureti hal bulacağım. I 
Biliyorsunuz 1931 senesindenberi bu mekanizma I 
işlemektedir. 1947 Bütçesi geliaceye kadar Hü
kümet tarafından teklif edilmekte ve Bütçe 
Komisyonu tarafından da Heyeti Aliyenize arz-
olunmakta devam edegelmiştir. Geçen gün de 
bu meselenin hukuki bakımdan hallini rica et- I 
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miş ve Tüzük hükmüne uyarak bir takrir tak
dim etmiştim. Takririm müzakereye konulmadı. 
Şimdi Heyeti Celüenizdejı şunu riea ediyorum; 
daha 8 -10 arkadaş söz almıştır eğer bu meseleyi 
münakaşaya başlarsak daha 2 - 3 gün bunun 
üzerinde münakaşa etmemiz icabedecektir. Hal
buki bu hukuki bir meseledir. Hukuk prensipi 
bakımından, Anayasa bakımından Bütçe Komis
yonunun veya Hükümetin idari ıslahatı bütçe 
yoliyle yapma salâhiyeti var mıdır, yok mudur? 
Bu noktanın halli lâzımdır. Yüksek Heye
tinizce malûmdur ki, bu mevzu Avrupa'da dahi 
birçok âlimler tarafından münakaşa edilmiş 
leh ve aleyhinde çok konuşulmuştur. Biz burada 
bu işi uzun uzadıya konuşsak dahi yine salim 
bir neticeye varmamıza imkân yoktur. Zaten 
bunun için bir de takrir verilmiştir; Anayasa 
Komisyonuna gönderelim bu meseleyi halletsin 
ve Heyeti Celilenize getirsin. Bunun için bir 
teklifim vardır. Kabulünü rica ederim. 

(Muvafık sesleri, reye reye sesleri). 
BAŞKAN — Efendim, bu konuda söz almış 

daha sekiz arkadaş vardır. Konuşmalarına sıra
larına göre devam edeceklerdir. 

ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) -
Efendim, önergem reye konulsun, usule taallûk 
ediyor, kabul olunursa bu konuda müzakereye 
lüzum kalmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta yeterlik 
önergesi yoktur, bu sebeple sözlere devam edil
mesi ve sonunda önergenizin reye konulması 
icap etmektedir. 

ÎHSAN HAMÎD TÎGREL (Diyarbakır) — 
O hususu da ilâve edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Dr. Saim Ali Dil 
emre. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim, bâzı hizmetlerin kaldırılması hususunda 
Muzaffer Akalın arkadaşımız burada konuşur
ken; biz insanları hedef tutmadık, hizmetleri 
istihdaf ettik dedi. Bu bapta konuşmak için kas
tım vardı, biz insanları kastetmiyoruz, hizmet
leri kaldırıyoruz deyince bana büsbütün heves 
geldi, konuşmak için söz istedim. Şimdi hiz
metleri kaldırıyoruz deyince bu bir ihtisas işi
dir. Hepimiz mekteplerden çıkmış insanlarız. 
Abdülhamit zamanında Mektebi Tıbbiyede ısla
hat yapılırken 110 doçentin 100 tanesini atmış
lardı. îçerde on kişi kalmıştık, Fakat bu ağır 
yükü kaldıramadık. Nihayet terfi istedik, şunu 
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ve ban» istedik, almadı. Bunun üzerine profe
sörler biz bu dersi kendimiz okuturuz dediler. 
Aramızda Adnan Adıvar da vardı. Hulâsa bak
tılar olmıyacak, on kişiyi elliye çıkardılar. 

(ti) cetveline temas sırasında müstegar mua
vini nıi olsun, hukuk müşaviri mi diye birtakım 
sözler edüdi. Arkadaşlar valilik etmişler, bili
yorlar ama valilik denilenşey eski zamana doğ
ru gfttikçe değişmektedir. Eskiden vali denilen 
adam padişah gibi bir şeydi. Şimdi herkes hak
kını rhukukunu arıyor. 

Sonra bir şeyden hayrette kaldım. Dün değil, 
evvelisi gün yine, bu lâ&kanuşuluyordu ki, Kur-
doğht söylemediler, 150 kişinin imzaladığı bir 
kâğıt vardı. Ne ise». Faik Barutçu arkadaşı
mız hiç Mmsspdinlemiyor. (L) cetvelinin aley
hinde ama nasıl ateşli konuşuyordu ve bende 
bir fikir hâs^.oldu; Hükümetin de bir şey söy
lemesi lâzımdır. Şimdi, ne diyecektim, burada 
bâzı arkadaşlarım; Faik Bey de, Muzaffer Bey 
de eksik olmasınlar, 20 şer sayfa kâğıt okudu
lar. Efendim, uzatmak istemiyorum, uzatmak da 
âdetim değildir. 75 bin memur vardır. Bu 75 
bin memurun içersinde 15 binini çıkarırsın, 20 
milyon lira da tasarruf edersin, olur bir reform. 
Ama alt tarafında bir ihtilâl mi çıkar, bunu na-

f zan itibara almazsan. Fakat nihayet bir reform
dur, 120 kişi çıkardın, geçen sene üç, öbür sene 
beş.. Adeta bir teamül.. Ama bunlar bir reform 
falan değü. Kusura bakmayın, âdeta bu bir kar
puz kabuğu. Bu iş adamlara olsa ne ise, Ahmet 
gider, Mehmet gelir. 

Diyorlar ki, on beş seneden beri bu kaç de
fa yapılmıştır. Gerç\ hepsinde de hulûsu niyet 
vardır, memleketin iyiliğini istiyorlar.. 

Bu Ilükümet idareyi ele aldığı zaman, ikti
darı ele aldığı zaman hiç kimseyi münhaUere 
koymryaoağız, hiç kimseyi yeniden memur ola
rak almıyacağız, hiçbir yere yeniden bir şey 
koymıyacağız, mümkün mertebe tenkis ve tah
dit yeJuna gideceğiz ve, 10 kişinin vazifesini beş 
kişiye gördürmeye bafc&cağız, dediler. Dediler 
amat bu laflanma vaziyet uymuyor. Bu (L) cet
veli olunca vaziyet değişiyor. Bu iki prensip bi-
ribirine uymuyor. Ben böyle zannediyorum ki, 
Hükümet, ben olsam kalkar JgHki-Ifif söylerim. 

Sonra,, sade hizmetleri değil; memurları çı
karmak da bir iştir. Bundaa,15 sene evvel, ka-
,gar peynirin kHosu 50 kuruştu. Bu kadar. (Oü-
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* DfiVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlarım; Saim Ali Dilenire hocamızın 
tekrar daveti karşısında Hükümet de bu mev
zuda bîr İki söz söylemeyi zaruri görüyor. Ha
kikaten mesele, hukuk nazariyecilerini - böyle 
bizim 1949 yılı Bütçesini çıkarmak için ayırdı
ğımız bir hafta zaman değil - senelerce, leh ve 
aleyhinde, ikisi de aynı derecede kuvvet olacak 
tezler, ortaya atmaya sevfkedeoek kadar mühim 
bir hukuk meselesidir. 

Evet her iki tezin lehinde ve alyehinde söz
ler söylenebilir. Bütçe Komisyonunun meşgul 
kadroları (L) cetveline alabileceğini söylîyen 
arkadaşlar, bir muayyen noktai nazardan mese
le tetkik edildiği zaman, haklıdırlar. Parlâmen
toların beşiği olan ingiltere Meclisi için söylen
miş olan bir sözü,, belki fazla hataya düşmeksi
zin, bizim Meclisimiz hakkında da söyliyebilîriz: 
«Meclis her şeye kaadirdir, sadece kadını erkek 
yapamaz.» 

Binaenaleyh, meseleye bu zaviyeden baktığı
mız zaman, Meclisin bir komisyonu olan Bütçe 
Komisyonunun herhangi bir mevzuda olduğu 
gibi bu mevzuda da, Büyük Meclisin takdirine 
arzetmek üzere*.- karag almasına mâni bir hukuk 
prensip! ve Anayasa hükmü ortaya sürülemez. 

Yalnız bu meselede iki hususu ayırmak lâ
zımdır. 

Bir,, münhal kadroların (L) cetveline alın
ması vradır. Bunda o kadar ihtilâf olmasa ge
rektir. Bir de halen işgal edilmekte bulunan ya
ni memuru bulunan kadroların L cetveline alın
ması vardır ki, mühim olan budur. Bunun Büt
çe KoiBİşyonu tarafından yapılmaması lâzım-
geldiği tezi lehinde öne sürülecek: en kuvvetli 
mülâhazalar şunlardır : 

ÎCcaya memur Hükümettir. Hükümet meşgul 
bulundurduğu, memurla dolu bulundurduğu 
kadrolara icra işini yürütebilmek için ihtiyaç 
duymaktadır..Ayrıca bu kadrolarda oturmakta 
olan, vazife görmekte olan memurlar bugün sa
bahleyin vazifeleri başına vazifeli memur ola
rak gidiyor, iki saat sonra Bütçe Komisyonunun 
tasarruf sırf tasarruf / mülâhazası ile kadrosu
nu L cetveHne alıyor. Çünkü, Bütçe Komisyonu 
bu mevzuda falan kadrolar fazladır, daha az 
mamurla bunu ya r l e r s in i z . Binaenaleyh ta-
sarruf edebilirdiniz diye bir miktar tenzil etme
sini lüzumlu gürüyoj, indiriyor^ o mejaur-ken-
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dişini vakfesinden ayrılmaya namzet görüv eri
yor. Bu da memur istikran, huzuru kalbi ba
kımından mahzurlu görülmektedir, mahzurlu 
görenler vardır, bu mütalâayı ileri sürenler var
dır. Buna zamimeten parlâmentolar muhtelif ih
tisas komisyonlarının hazırlayıcı çalışmaları ile 
süratli ve rasyonel iş görürler. Meselâ falan 
Bakanlığa tekabül eden falan komisyon o kadro 
üzerinde mülâhazasını söylemeksizin o kadro
nun, o hizmetin görülmesi için zaruri ölüp ol
madığı hususunda kendisine bir fikir sorulmak-
sızm sırf bir komisyonun, Bütçe Komisyonu
nun takdiri ile bu hizmetin o kadrodan mahrum 
edilmiş oluyor ve bu da mahzurludur deniyor. 

Buna şu mülâhaza da ilâve ediliyor : Eğer 
şu veya bu hizmet daha az kadro ile görülecek-
se bunu yalnız Bütçe Komisyonunun takdirine 
bırakmamalı, diğer ihtisas komisyonlarının da 
takdirinden geçirerek ve Yüksek Meclise hem 
İhtisas Komisyonunun mütalâasiyle hem de ta-
biatiyle bütçe vê  tasarruf mülâhazalarını daha 
üstün tutacak olan Bütçe Komisyonunun mülâ-
hazasiyle, tenvir ettikten sonra, bir karar alı
nırsa elbette bu kararın isabeti daha kuvvetli 
olur. 

Bizim mevzuatımız bakımından biz Bütçe 
Komisyonunun böyle bir karar almasını raene-
dici bir hüküm görmüyoruz. Ama şu mülâhaza
lar da, arzettiğim mülâhazalar da varittir. Me
sele zaten haftalardan beri arkadaşlar arasında 
koridorda, komisyonlarda, defatle görüşülmek
te, müzakere edilmekte ve hakkında, makaleler 
yazılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh Büyük 
Meclisin üyeleri meseleye her bakımdan vukuf 
kesbetmiştir. Bu hususta takdir Yüksek Heye
tinize aittir. Şimdi tehassül edecek olan takdi
riniz bizim için âtiye muzaf bir karar yarata
caktır. Şundan sonra bu yolda, hem Bütçe Ko
misyonunuz, hem de Hükümetiniz adımlarını 
ayarîıyacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bu husustaki görüşmenin ye

terliği hakkınra bir Önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
(L) cetveline dair konuşmaların yeterliğini 

teklif ejderim. , 
s •' Zonguldak Milletvekili 

' Ûrjıan Seyfi Orhon 

İSAŞKAN -~ Konulmayı yeter görenler elle-
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rini kaldırsın. Görmiyenler.. Yeter görülmüştür. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter. 

ı (L) Cetveli mekanizmasının hukuk prensip
leri ve Anayasa bakımından tetkiki ile varıla
cak neticenin Yüksek Meclisin kararma arzı için 
buna ait olarak Başkanlığa sunulmuş olan tak
ririn Anayasa Komisyonuna tevdiini arz ve tek* 
lif ederim. 

Diyarbakır 
Ilışan Tigrel 

Yüksek Başkanlığa 
1. 1949 yılı Bütçesi komisyonda incelenir

ken Devlet teşkilâtında bâzı Bakanlıkların Teş
kilât veya hususi kanunlariyle kabul edilmiş bu
lunan memur kadroları fiilî kadrodan (L) cet
veline alınmak suretiyle iptal edilmiştir. 

Anayasanın 98 ncü maddesinin sarahatine 
uyularak teşkilât ve hususi kanunlariyle kurul
muş olan vazifelerin kanun yollariyle kaldırıl
madıkça iş başında bulunan memurların vazife
leri iptal edilemez. Bu hal mevzuatımıza aykı
rıdır. 

1931 yılına kadar Büyük Meclise sunulan 
bütçelerde Devlet teşkilâtına ait bütün memur 
kadroları masraf giderleri gibi ekli olarak veri% 
lir, bunlar üzerinde tasarruflar, yapılırdı. Her 
yıl Devlet kadrolarının incelenmesi yüzünden 
hâsıl olan karışıklıklar, vazife istikrarını ve hiz
metlerini bozduğu için 1931 Barem Kanunundan 
itibaren memur kadroları ayrı kanunlarla tes-
bit edilmiş olduğundan bütçelerde yalnız her çe
şit giderlerle (E, D) cetvelleri üzerinde tasarruf 
yapılarak (L) cetvelindeki memur kadrolarına 
dokunulmamaktadır. Usul ve mevzuat böyle iken 
geçen yıldan beri komisyon bu esastan ayrılarak 
teşkilât ve kadrolar üzerinde tasarruflar yap
maya başlamıştır. Bunun meydana getirdiği za
rarlar çok büyüktür. 

2. Devlet vazifelerinde istikrar bozulmakta
dır. Çünki her yıl kadrolardan bir kısım me
murların (L) cetveline âlınmasiyle o vazifeler 
iptal edilerek memurlar haklı olarak ümitsizliğe 
düşmektedirler. Bu yüzden Devlet hizmetleri 
esasından sarsılmaktadır. 

3. Bütçenin Umumi Heyette görüşülmesi sı
rasında hangi memuriyet ve memuuriarın ilga 
veya iptal edildiklerine dair kadro cetvelleri 
bütçelerde bağlı olmadığından farkına varılmak-
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Sizin vazifeler iptal ve ilga edilmektedir. » 

4. Teşkilât kanunları Büyük Meclisin alâ
kalı komisyonundan geçtikten sonra kanuniyet 
kesbettiği için vazifelerin iptal ve ilgası da aynı 
komisyonlardan geçip kanunlaşması gerekir. Bu 
çok önemli husus göz önüne alınmadan, alınmış 
olan karar doğru değildir. 

5. Bütçe Komisyonu çoğunluğu bu yıl bâzı 
Bakanlıklarda müsteşar muavinlikleri ile İnce
leme Kurullarının Neşriyat müdürleriyle dok
torları (L) cetveline almışlardır. Bu hususta ya
pılan tasarruf < 110 O00) lira arasındadır. 

6. Komisyon aynı mahiyette olan Bakanlık
lardaki aynı vazifeleri ipka etmiş ve bâzılarını 
(L) cetveline almıştır ki bunların sayısı 20 yî 
geçme». 

Anayasanın 93 ncü maddesi bütün memurla
rını vasıfları, hakları, vazifeleri, maaş ve muhas-
sasatiyle sureti i;âyin, terakki ye azillerinin hu
şu» kanunlarla yapılacağını sarahaten emretti
ğine göre bu yolda vazifelendirilmiş teşkilât ve 
memuriyetleri, hükmü bir yıla cari olan Bütçe 
Kanunu ile Anayasanın ruhuna ve sarih metni
ne aykırı olan ve onun teminâtı altında hususi 
kanunlarla da kabul edilmiş bulunan memur
lan haklarından mahrum etmenin doğru olamı-
yacağı ve şayet Bakanlıklar kadrolarında bu 
vazifeler fazla ve lüzumsuz ise usulüne uyularak 
kanun yöUariyle kaldırılmasının kanunlara uy
gun olacağı kanaatindeyiz. 

Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, İçişleri, 
Sağlık ye Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlık
ları ile Emniyet Genel Müdürlüğü gibi fiilî kad
rolarında ve halen iş başında bulunan ve ilişik 
«jetvelde yazılı memurları (L) cetveline , almak 
suretiyle vazifelerine son verilecek olan ve ye
kûnları yirmiyi geçmiyen memurların Anaya
sanın 93 ncü maddesinin sarahatine ve hususi 
kanunlarının memurlara bahşetmiş olduğu temi
nat ve haklara göre kadrolarına iadesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Aydın , Kastamonu Manisa 
B. Aîpman T. Coşkan ' F. Kurtoğhi 

Kayseri , Aydın Rize 
ö. Taşçıoğlu M. Aydın îfr. S. A. Püemre 

Malatya Tokad. Şiresun 
:ı A. Eseabel C. Kovalı^ A. Ulus 
- Ma*âin i Sürd Van 
k A, Kalav L. Tamız t Arvas 
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Niğde. 

&Uluşoy 
İzmir 

E. Çınar 
Sivas 

M. öker 

:â 
Bolu 

I. Yalçın 
Tokad 
R. Güreli 

Trabzon 
A. R. Işıl 

Rize 
A. Zırh 

Sivas 
t. M. Uğur 

Sivas 
'Gl. P. Tirkeş 

Malatya Kastamonu Denizli 
M. N. Zabcı R. Tümtürk N. Küçûka 

Samsun Edirne Trabzon 
Ö. Karataş M. N. Güdüzalp M. E. Tarakçıoğlu 

Denizli Manisa Ankara 
Dr. B. Uz Dr. N. Otaman M. Aksoley 
Çorum Kırklareli Tekirdağ 

H.İlgaz Z. Akın Z. E. Cezaroğlu 
Edime Yozgad. Gümüşane 

M. Er Ağaoğuilan t. Olgun Ş. Erdoğan 
Tekirdağ Yozgad Balıkesir 

F. Öztrak C. Arat F. Tiritoğlu 
Aydın Erzurum Çoruh 

M. Germen Ş. tbrahimhakkîioğlu A. R. Erem 
Urfa „ Urfa İsparta 
A. Akan O. Ağan Ş. Yalvaç 

Bolu İzmir tzmir 
H. Ş. Adal Dr. K. örs E. Oran 

İzmir Konya Konya 
A. İnan M, Ş. Altan Dr. M. F Dündar 
Mardin Giresun İzmir . 

Dr. A. Uras * E. Dizdar B. N. Anman 
İsparta İstanbul Konya 
K. Aydar A. R. An H. Karagülle 
Giresun İzmir Giresun 

İ. Sabuncu Dr. H. H. Cura T. Ekmen 
Ordu Aydm Denizli 

H. Yalman Dr, G. Kahraman Dr.. H, Berkman 
Ankara Bolu 

F. R. Atay (Okunamadı.) H. R. öymen 
Çorum Manisa Ankara 

A. Alpsar İ. Ertem E. H. Ergun 
Ordu Aydın Aydın 

Dr. Z. Jtf. Sezer N. Akkor Dr. S. Akın 
Aydın Bolu Ankara 

E. Bilgen k. Gören N. C. Akkerman 
Bursa Tokad Trabzon, 

A. Duru R. önder A. Sanalioğlu 
Tunceli Muğla Kütahya 

M. Tam A. Çakır M. İspartalıgil 
Van Kütahya Erzurum 

M* Koçak H.)5enli Ş. Koçak 
Gümüşane ' Tekirdağ Kırklareli 

Ş. Sökmensüer E. Ataç Dr. F. Umay 
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Tekirdağ 
C. Uybadm 
Konyak 
ft. Erel. 
Kayseri 
B. özsoy 
Seyhan 

M. Dıbl&n 

Ankara 
A. Çubukçu 

Bursa 
A. Akgüç 

Ordu 
H. Şarlan 
Manisa , 
F.Uslu 
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Manisa 

A. K, Artunkal 
Tokad 

N. Poroy 
, Trabzon 
T. Göksel 

Muş 
H. Onaran 

BAŞKAN — Meselenin Anayasa Komlsyo* 
nuada incelenip tekrar huzurunuza gelmesini is-
tâye» îkfcaft Hâmid Tigrel'in önergesini oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kâfcul edilmemiştir. 

ikinci olarak okunan izahlı önergtyi nafearı 
dikkate 'alanlar... Nazarı dikkate almryanlar... 
Nazarı dikkate alınmıştır, komisyona veriyo
ruz. 

A — Büyült Millet Meclisi Bütçesi 

BAŞKAN _ Büyük Millet Meclisi Bütçesi
nin tümiİ hakkında söz istiyen var mıf 

HAS^N DÎNÇEB (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, salıabtanberi devam eden 
müzakereler dolayısiyle yorgun olduğunuzu bil
diğim içjn maruzatımı mümkün olduğu kadar 
hûlâsatan arzetmeye gayret edeceğim. Son çı
kardığımız kanunun numarasına bakarsak 25 se
ne içerisinde 5337 aded kanun çıkardığımızı mü
şahede ejderiz. Bu rakam bize kanun çıkarmakta 
rekor kırdığımızı ifade eder dersek %elki hata 
etmemiş olurum. 

Arkadaşlar, bizde kanunların bu derece faz
la adedc|fi çıkması binnetice bunların sik, sık de
ğişmesini intaç ediyor. Kanunların fazla adedde 
çıkmış siması vatandaşların ve alâkalıların bu 
kanunlaf "münderecatına vukuflarını güçleştiri
yor. Çıkan kanunların heyeti umumiyesine bir 
göz ataöak olursak bunların içerisinde defalar
ca tefsir ^ve tadile uğramıyanına raslaımak pek 
güçtür.. pBu kadar kanun çıkmış olması ve bun
ların ekfeejiyetinin tadile mâruz kalmış bulun
ması, kanun çıkarması hususunda zaman mefhu
muna tacrübe ve realitelere yer vermediğimizi 
göstermektedir. Çıkan,kanunları 25 senenin fa
aliyet Igünleriyle mukayese edecek olursak 
Yüksek L Meclisin senede .6 ay tatil etmesi ve 6 
ay. mesai sarf etmesi esasına göre 6 aylık mesai 
içerisinde de haftada üç gün içtima ettiğine gö
re bu yönden bir tetkika tâbi tutacak ohırsak 
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senece kanun çıkarmak için 63 içtimâ yaptığı
mız neticesine varırız. Bunu 1ÖÛ gün olarak ka
bul edersek günde ikr kanun çıSaıHlığımız görü
lür. Teşriî Meclisin günde ikiden fazla kanun 
çıkarması demek o kanunlar üzerinde Iâyıkı 
veçhile durmaması ve binnetice sık, sık tadile 
mâruz kalacak kanunlar çıkarmak demektir. 

Arkadaşlar; kanunların çıkış şekli üzerinde 
komisyon faaliyetlerine bir goz atacak olursak 
iki vaziyet karşımıza çıkar. Birisi kanunların 
normal seyrini takip ederek alâkalı komisyon
lardan çıkacak olursa tasarının Meclis kapısın
dan girmesi ve kanun olarak çıkması için ba-
zan senelerce beklediğini görmekteyiz. Meselâ 
rahmetli Befik Saydam zamanında Meclise tev
di edilmiş bir Gümrük Tarifesi Kanunu var ki, 
hâlâ komisyonlardan geçerek Meclisin huzuru
na gelememiş ve kânuniyet kesbedememiştir. 
Bu, normal seyrini takip eden kanunların nasıl 
senelerce çıkamadığının bir misalidir. Şu misal 
ve daha çok tadadı müankün olan misaller bize 
gösterir ki, kanun tasarıları normal seyrini ta
kip etmek suretiyle Meclis komisyonlarından 
geçecek olursa çıkması senelere mütevakkıf olu
yor ve (binnetice kanundan istifade için bekle
diğimiz ümitler heba olmuş oluyor. Geçici Ko
misyon teşküli suretiyle kanun çıkarmaya kal
karsak o takdirde kanunlar çok süratle çıkı
yor, fakat Geçici Komisyonu teşkil edenler muh
telif komisyonlardan gelen arkadaşlar 'oldukları 
için kanunu lâyıkiyle tetkik etmek imkânından 
mahrum bir şekilde çalışıyorlar. Bu jSUretle on 
günde çıkan kanun on gün sonra* tadil edilmek 
üzere bize geliyor. Binaenaleyh- kanunların 
teikiki için takîbettiğîmiz Meclis faaliyetinin 
değiştirilmesi, bilhassa bu süratle kanun çıkar
ma usulünün iyi netice vermemesi noktasından 
lâzımdır. Binaenaleyh son tecrübe yıllarının bi
ze verdiği derslerden* âfcifâde etmek' suretiyle 
İçtüzük üzerinde lâyötiyle bir tadil yapmak za
ruretiyle karşı karşıyayız. 

Arkadaşlar, kanunların sık, sık tadiline mec
buriyet hissettiren zaruretler sadece komisyon 
faaliyetlerinden neşet etmemektedir. Kanunla
rın gerek komisyonlarda, gerek heyeti umumi-
yedeki müzakeresinde ekseriya politika cere
yanlarından kendimifci kurtaramamaktayız. Se
çim Kanununu tadil ederken seçîöii Kazanmak 
gibi bir endişe yerfa* millî iradenin ftafav« kâ
mil mânasiyle tecellisini temin etmek endişesini 



hâkim küabilse idik daha geçen 
ğimiz kanunun tekrar tadili içi» 

ît i 

fc^ul etti-
bir 

Bu itibadçj komisyon 
* '* **J unların il mfo 
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.**&k bir Bfifetayı ^ ^ - j ^ | ^m^cıe müsaa
denizi m » e^efeı. Bs^ün nüfusumuzla Millet-
Wfeİlİ.tdlfi&. Mukayese ettiğimiz zaman görü
rüz ki, 4Û 000 nüfusa bir miletvekili düşmekte
dir.. Bu adet çoktur arkadaşlar. Seçim Kanununu 
tadil «derken bugünkü milletvekili adedinin hiç 
olmazsa üçte bire indirmeyi mümkün kılan bir 
nispeti kabul etmek herhalde yerinde bir şey ola
caktır. Bütçemizin bu sıkıntılı ve yüklü oluşu 
karşısında, bütçelerimiz bu kşGd&r açık oluşu kar
sısında, bütçenin tümü hakkında söz söyliyen 
arkadaşların da ifade ettiği gibi, milletçe hepi
mize bîr takım mahrumiyetlere katlanmak ve bir 
çok fedakârlıklara göğüs germek mecburiyeti 
düşmektedir .Bu itibarla diğer bütçelerde tasar
ruf ve fedakârlık yapabilmek: için evvel emirde 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinde ödenekler ba
his mevzuu edilirken mümkün olan Bir tasarru
fu göz önünde tutmamız yerinde olacaktır. Mâ
ruzâtım bu kadardır. 

HÜLKÎ KARAGÜLLE ;(j[Konya) — Sayın 
Dinçer arkadaşımın Meclis fonksiyonunu tenkit 
ediei beyanatını bir bid'at olarak mütalâa et
mekteyim. Bütçe müzakereleri sırasında her 
milletvekili enine boyuna fiükümete taallûk 
eden yerleri didiştirir, Bakanlara ve Hükümete 
sual tevcih eder ve bu müessesenin bütün huku
ki neticelerini ledelicap realfze etmeye tevessül 
eder. Fakat parlâmento heyeti umumiyeşi hak
kında bu, böyle olmaz. Çünkü mebus burada ko
nuşup tenkit ettiği ğeyîerin mesulünü arar ve 
ona hitap eder ve ondan cevap alır. Bu takdir
de parlamento adına hem sual, hem cevap yeren 
olâtafför. Çünkü mebus, butada teşrii fonksiyo
na müdahale eder mevkiinde olacakta?. Meclis 
bffi^sinin tenkidi oka oha meselâ muhafızdan 
şu,̂  ne bileyim kalem tevdiatından şu gibi ra
ndalar ve memur kadrolarma, şuna buna taal
lûk eden yerleri tenkit e t e . Değilse teşriî vazi-
yeöeri, ioMyonlam terinde tenkitte bukma-
ma2. Derhal ben aılııi^ntı»» .röylerim, evet ka-
nu3ilax çoktur fakat otnı. her gün W ka&aa gel-
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dikçe-oöuh burada serdettiği mütalâaları o kanun 
münâsebetiyle serdetmek nnkinnıa mâliktir. 

Bü»etoteyh bendenizee Seçim Kanunu ya
pılmış âeçîm kanunu yapılırken seçimi kazan
mak istihdaf edilmiş, yani TürMye Büyük Mil
let Meelisi bilmünasebe ittiham altına almıyor. 
deniliyor ki siz, 465 adam, siz vicdanınızın sesi 
ile değiV s*2 hususi maksatla kanunlar yapıyor
sunuz, bunu Hasan Dinçer arkadaşıma yakıştı-
ramam. Kendisine hürmet ettiğim bu arkadaş 
bana öyle geliyor M; zuhûl yapmıştır.. Şimdi ni
çin böyle oluşunun cevabini kendi versin. Çün-
ki Meclis demek öyle şey demektir ki; Türkiye 
Büyük Millet Meclesinde 465 tane sail, 465 tane 
cevap verici mümessil demektir. Bunun için ka
nun şöyledir, kanun kasdı mahsusla çıkıyor de
mesin. Bu öyle bir şeydir ki; kendisi taraf nidan 
tamamlanan bir şeyin nakzına sai demektir. Bu
da merduttur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö

lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
1 ödenekler 

Lira 
6 436 483 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — İda
reci Üyelerden bir soru sormuştum cevap verme
diler, ödenekler hakkında bir kanun teklifi var
dı, bununla beraber müzakere edilmiyecek mil 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RİZA 
ERTEN (Mardin) — Üç arkadaşın imzasiyle 
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin gerek ödenek
lerine, gerek yolluklarına ait olan-teklifi kanuni 
Bütçe Komisyonunda müzakere edilmiş ve 
geçen yıl bu ödeneklerin tesisi hususunda zikre
dilen delâil ve şeraitte hiçbir değişiklik olmadı
ğından reddine karar -verilmiş ve ıriazbata Yük
sek Meclise takdim edilmiştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim, bu suali sormaktan maksadım, kanunlarla 
tesbit edihaîş tahsisata mütaMHk haklar dola-
yısiyle bir teklimiz vardı. SâbableyM açıkla
mıştım. Şimdi Büyük Millet Meelisi Bütçesi gö
rüşülürken MiUetv^kiÜerjne ait ödenek olduğu 
gibi ka^ul edilince acaba Bütçe Komisyonun
dan da geigen bu teklifin Mecliste ayrıca müza
kere konusu edilip edilmiyeceğhü anlamak için
dir. Sualim üzerine Bütçe Komisyonu Başkam 
söz aldı w Bütçe Komisyonu ekserİFttiain ka-



iıâatiıa söyledi. Eğer bu kanun tekM ayrıca 
müzakere edilecekse kanaatim şudur ki ; tahsi
sat konuşulurken bu işin müzakeresini bitirmek 
elbette doğrudur. Ayrıca Büyük Millet Meclisi 
azalarına ait ödeneklerin indirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi "müzakere mevzuu olacaksa mesele 
yok, fakat tahsisat bölümünün kabulünden son
ra bunun müzakeresi, ekseriyetin temayülünü 
izhar gibi bir neticeye varıyor. Maksadım, bura
daki tenakuza işaret etmekten ibarettir. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, bütçe müza
kere sırasındadır. Ödeneklerin indirilmesi hak
kındaki kanun teklifi Komisyondadır. Bundan 
dolayı Bütçenin müzakeresi gecikecektir. Bu 
kabul edilse de, bunu Bütçe Komisyonu biti
rip de Heyeti Umumiyeye getirdiği zaman, şa
yet kabul edilirse, bunun burada kabul edilmiş 
olmasına rağmen bu ödenekler tasarrufa kalır, 
kanun çıktıktan sonra indirilen miktar tasarru
fa kalır. Binaenaleyh burada bu bölümün mü
zakeresini meneder bir vaziyet yoktur. Kanun 
kabul edildiği takdirde ödenekler tasarrufa ka
lacaktır.* Bu itibarla bölüm hakkında... 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİZA ER
TEN (Mardin) — Evvelce arzettiğim gibi Büt
çe Komisyonu bu teklifi kanuniyi inta<s etmiş ve 
Yüksek Meclise arzetmiştir. Arkadaşım, sordu
ğum suale cevap vermedi dediler. Affederler» 
suallerini evvelce verdiğim cevap tarzında anla
mıştım, şimdi ikmal edeceğim. 

Yüksek Huzurunuza sunulmuş olan Bütçe 
tasarısı evvelce Büyük Millet Meclisi Üyeleri-
nin gerek ödenek ve gerek yolluklarına göre 
karşılık olmak üzere konmuş tahsisattan iba
rettir. Üç arkadaşımın teklif edip Bütçe Ko
misyonunca ikmal edilip Yüksek Huzurunuza 
arzedilmiş olan teklifi kanunileri ne şekil ala
cak olursa bu bölüm de o şekli alacaktır, teklifi 
kanuni kabul edildiği takdirde bu bölümdeki 
fazla tahsisat tasarruf edilmiş mahiyette kala
caktır. Yİani şimdiden bir angajman altına gir
miş vaziyette değildir Meclisi Âli. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu 
Reisi de izah etti. Bendeniz de izah ettim. Ma 
mafih bu tekîiî komisyonda muamelesini bitir
miş olmakla beraber, henüz Başkanlığa gelmiş 
değildir. Geldiği zaman Yüksek Heyetinizin 
takdirine, göre, kabul edilirse edilir, bütçede ta
sarrufa kalır. Kabul edilmezce, sarfolumır. 

tekrar * * * > * * * . * * * b ö i f i m ö 
"oram 

B. 

M bölüm tekrar okundu) 

3 Yolluklar « 1 415 001 
l^AŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Aylıklar 622 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

'-> Ücrietler 555'280 

BAŞEAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 
var okutt yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyüt: Millet Meclisi kadrosundan diş hekim

liğinin kaldırıldığını gördük. Bir sene evvel bü
yük masraflar ihtiyarı ile ihdas edilmiş olan bu 
klinik büyük bir ihtiyaca tekabül ediyordu. Me
mur, hızın îtli ve Muhafız Bölüğü ile bine yakın bir 
topluluğu^ dişçi ihtiyacı çok zaruri ve mübrem-
dir. Bu İadronun idareci Üyeler teklifi veçhile 
1949 Bütejesine bağlı (D) cetvelinde bırakılması
nı arz ve teklif, ederiz. 

Ankara 
H. H. Bekata 
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H. ülusoy 
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h. Yavuz 

Afyon 
H. Dinçer 

Çorum 
E. Alpsar 
İstanbul; 

A. R. An 
Manisa 

Y. Özey s 
Urfa i 

0. Ağan 
Bize 

A.Zttfc 

Ankara Tunceli 
N. C. Akkerman M. Tan 

Denizli 
H. Oraî 

Yozgad 
C. Arat 
Bursa 
C.Öz 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kars 
Z. Orhon 

Bolu 
H. Basit Öym< 

Manisa 
H. öztarhan 

Balıkesir 
S. örgeevren . 
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* V. Gerger 

Manisa 
A. B. ArtunkaJ 

Muş 
H. Onaran 

Sivas 
01. F . Tîrkeg 

Trabzon 
H. Ojfcon 
Çankırı 
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Hatay 
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Erzurum 
S/Altuğ 
Ordu 

Y. Z. Ortaç 
Erzincan 
Z. Ağca 
Kocaeli 

Amiral Ş. Okan 
Tekirdağ 
E. Ataç 

Van 
R. Oktar 

Okunamadı 

Bİfecik 
R. Bozüyük 

Antalya 
N. Aksu 
Çoruh 

A, Çoruh 
Kastamonu 

H. Çelen 
Bursa 

A. Akgüç 
Çankırı 

R. Dolunay 
Hatay 

H. Mursaioğlu 
Rize 

S. A. Dilemre 
Kocaeli 
î. S. Yiğit 

Seyhan' 
S. Tekelioğlu 

Maraş 
Dr. K. îdü 

Kocaeli 
F. BaEcan 

Mardin 
A. Kalav 

Rize 
H. C. Belûl 
Balıkesir 

M. Akpmar 
Gümüşane 

Ş. Sokmensüer 
Yozgad 
1. Olgun 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efen
dim; L cetveli hakkında biraz evvel Yüksek Mec- i 
lishı kanaati tezahür etmiş olduğu için, o hususta I 
Bütçe Komisyonu olarak bize susmaktan ve hür- 1 
met etmekten başka birşeykalmaz. Yalnız işi I 
çok daha ileri" götürüp bir memur garantisi taşı- I 
mıyan ve bu sebeple Devletin kendisine karşı I 
muayyen taahhütleri olmıyan ve .hattâ geçici I 
mahiyette ve ücret alan bir dişçi'nin kaldırıl- I 
ması dahi, Yüksek Meclisinizin bir organı olan I 
Bütçe'Komisyonunun salâhiyeti dışında görme- I 
nin ne dereceye kadar olduğunu takdirinize bı- I 
rakıyorum; bugün -bunu üzülerek söylüyorum- I 
Meclis koridorlarında daire memurları ve posta- I 
hane memurları vasıtasıyle imza toplamanın bi- I 
raz ileri gidilmiş bir hareket olduğu kanaatin- I 
deyim. I 

Hizmete gelince; hangi Devlet dairesinde âcil I 
sağlık hizmetini karşılayan doktorun yanında, I 
vücudu beşerin muayyen bir kısmının sağlığını I 
istihdaf eden dişçinin çalışması, yani hangi Dev- I 
let dairesinde bir dişçi kliniği temin edilmiştir î I 
Bu itibarla, her nasılsa kabul edilmiş olan bir I 
dişçi kadrosunun, sizin emrinizde çalışan bu diş
çinin, bugünkü tasarruf zihniyeti karşısında, I 
diğer devlet dairelerinde olduğu gibi tek başına 
çalışmakta ve biraz da işi başından aşmış olan I 
doktorun yanında dişçiyi zaruri mütalâa etme
nin - tekrar ediyorum : îdare memurları, posta-
hane memurları ve Meclis Daire Müdürü tara- I 
fından arkadaşlara Mğıdi uzatıp imza toplat
mak^ bu tasarruf devsiade ve bu hizmetin müb-
remi^i olmadığı kanaati karşısında - uygun | 
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1 olmadığı kanaatindeyim. Çok rica ederim bu 
I önergeyi nazarı dikkate almayınız. 
I BE, AZİ£ URAS (Mardin) — Bu önergeye 
I bendeniz de vaz'ı imza ettim. Bu önergeye vaz'ı 
I imza etmemin sebebi ne idare ârimlerinin, ne de 
I posta memurlarının her hangi bir şekilde imza 
I toplayıp her hangi bir adamın kayırıhnası en-
I dişesinden mütevellit değildir. Vedat Dicleli 
I arkadaşım belki bilmezler, bu kadar büyük bir 
I topluluk içinde bilhassa bu mesaiyi sarf eden 
I arkadaşların bir gün dişinin altından bir apse-
I nin âniyen çıkarılmaması halinde ıstırabına 
I ve mütaakıp avakibini düşünmek icabeder. 
I Bu, lâalettayin bir iş değildir, ne bileyim Sa-
I manpazari'nda filân dişçiye gitsin o da hemen 
i yapanı, bu böyle olmaz. Ağrı âniyen tutar, son-
I ra dişçinin yapacağını doktor yapamaz. Istı-
I rablı bir (Kari danter) i derhal teşhis etmek ge-
j rekir ve hemen müdahale etmek icabeder. Belki 
I Vedat Dicleli arkadaşımızın dişleri ağrımaz. 
I Fakat ben bizzat çok acısını çekmiş bir arkada-
I şınız sıfatiyle, ağrıyan dişlerim iyi bir dişçi ta-
I rafından tedavisinin zaruretini hissetmiş bu-
I lunuyorum. Doktor bundan çok şey anlamaz. 
I Bunun tasarrufa tesiri nedir, Bütçeye ne 
I kadar bir tesir yapar? Bunu da düşündüm, di-
I ger ihtiyacı da ölçtüm ve ona göre önergeye 
I vaz'ı imza ettim. Tesir altında kalmış değilim. 
I Bir de arkadaşımın bunu Bütçe Komisyonu-
I nun prestijine karşı işlenmiş bir taarruz gibi 
I telâkki etmesinde asla mâna görmemekteyim. 
I İmzayı biz her hangi bir adamı kayırmak için 
I koymadık. İhtiyacı duyarak ve ihtiyacı anlıya-
I rak ve hini hacette, her hangi bir ıstırabın 
I âniyen dinmesini istediğimiz için oraya imza', 

koyduk. Binaenaleyh arkadaşımın bu sözünü 
I asla kabul etmem. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbaku') — Efen-
I dim; Doktor Aziz Uras'ın gerek (bilgisine gerek 
I meslekî tesanüdüne hürmet ediyorum, hiçbir şey 

söylemiyorum. Yalnız kendisi de benim basta-
I hk bilgime hürmet etsin. Kendisi ne kadar dok

tor ise ben de o kadar hastayım. Bendenize de-
I diler ki diş ağrısı çekmemiştir; Dişi ağrısından 

bîr hafta evvel W gün yattım, çenemde abse ol
du fakat doktora gitmek imkânını buldum. Gö-

j rüyorsunuz ki sayın arkadaşlarım di# ağrısı bir 
heyetin çalışması sırasında insanın hayatını teh
likeye koyan ve» ani bir cerrahi müdahaleyi za-

1 ruri kılan bir vaziyet 4etildirV Kaldı ki Koç 
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apartımanı buradan 100 metre mesafededir. 
Bir insan hastalanabilir, fakat diş ağrılarının en 
ağırı dairi, tecrübeme istinaden söylüyorum, 48 
saat yattım penisilin yapıldı, ateşim düştü, der
hal ve mahallinde müdahale zaruretini ifade et
mez. Bm hususta konmşmak için doktor oıraaya 
lüzum yoktur. Hastaların da bu hususta; bilgisi 
vardır. Sonra ne. hizmet Sapmıştır? 

Dr. AZIZ URAS (Mardin) — Tasarım! ne 
temin edecektir? 

SED&D PEK (Kocaeli) — Dört, beş köyden 
alınacak? vergiyi karşılar. 

VEEİA.T DtGLtfLÎ (Devamla) — Arkadaşla
rım, sizin bir uzvunuz olarak çalışan Bütçe Ko
misyonu bâzı kararlara varıp tasarılarını huzu
runuza getirdiği zaman, onun münhasıran malî 
portesi tesiri altında kalmaz. Bazan bir. kuruş
luk bir tasarruf karşısında dahi, çok büyük ra
kamlar ta&srruf imiş gibi bir zihniyet terbiyesi
ni taşımaktadır. 

Kaldı ki, biz hizmet olarak bunun zaruretine 
kani dafeüiz. Bu hizmet belki lüzumludur. Fa
kat bütfcn devlet dairelerine, bütün memurlara 
bu imkfcn verilmedikten sonra, yalnız Meclis 
içinde dişçi bulundurmamanın sizin sıhhatiniz
le sıkı alâkası yoktur, endişe buyurmayın arka
daşlar. 

RECAl GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarım, berveçhi peşin arzedey^m ki, diş
çinin lüizum ve ademilüzumunu yüksek reyini
ze ve takdirinize bırakıyorum. Yalnız geçen 
yıl, dişçinin tâyini şöyle olmuştur. Yine Bütçe 
Komisyonu, ki ekseriyeti bugünkü üyelerden te
rekküp etmektedir, tetkik ve dişçiye ihtiyaç do-
lay*siyle ücretini kabul ettiler. Binaenaleyh bu 
arkadaş: bir seneden beri Mecliste diş doktoru 
olarak çalışmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar; ben teknik tarafmı bilmi
yorum, dişçi bu bakımdan lâzım mı,-değil mi? 
Bizim Meclis müstahdemin adedi 142 dir. Mu
hafız kıtası da 221 dir. 

VEÜAT DÎÇLELÎ (Diyarbakır) — O askerî 
birliktir;, 

RECŞAt GÜRELİ (Pevamla) — Müsaade 
ederseniz siz konuşurken ben birşey söydeme-
dim, si^ de sözlerimi kesmeyiniz. 

V|}£$AT DlGLELÎ (Diyarbakır) — ihtar Ri-
yasetljenv felir. 

BAŞj&AN — Vedat bey, hatibim-siİsilei ke
lamım azmayınız. 

^EBAT DÎCLlfcî (Diyarbata) — Peki 
başkama. * 

REOAÎ GÜRELİ (Devamla) — Yani Meclis 
müstahdemini ve muhafız eri olarak 400 e yaktn 
insan vardır. Bunlar vazifedar adamlardır. Bun
lardan her gün dişçiye müracat edenlerin adedi 
10 - 15 i geçmektedir. Biz her gün böyle ıoüra-. 
caat eden 10 - 15 kişiyi vazifeden eksiltirsek, 
bilmem curada Koç âpartımanı ne kadar mesa
fedir, oraya kadar gitmek güç müdür, şeklin
deki ifade yerinde olur mu? Sonra biz bu 400 
kişiyi dışarıya göndermekle dalıa mı tasarruflu 
hareket etmiş olacağız? Benim bildiğim bu, ta
sarruf değildir. Senede 1 600 lira yerine belki 
üç bin, d!ört bin lira diş tedavisi parası gidecek-
tir. Buna tasarruf demezler arkadaşlar. Tasar
ruf değildir ama, lüzumlu olup olmadığı yüksek 
takdirinize aittir, nasıl emrederseniz o şekilde 
olur. Bu hususta okunan, takririn kabul edilip 
edilmemesi yüksek takdirinize aittir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, 
(Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeyi, oyunuza sunuyorum.. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Anlaşılmamıştır. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. Kabul 
etmiyenler. Lütfen ayağa kalksınlar, önerge 
kabul edilmiştir. (K#bül edilmemiştir.sesleri) 

ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) •— 
Efendim, önerge kabul edilmemiştir, içtüzüğü
müzde bir madde vardır, reye konulan bir tekli
fin tebliğinde beş arkadaş ayağa kalkar ve itiraz 
ederse Riyasetin tâyini esami ile reye koyması 
mecburiyeti vardır. Beş arkadaş ayağa kalktık 
ye itirazda bulunduk, tâyini esami ile reye koy
manızı rica ediyoruz. 

BAŞ&AN — Müsaade buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ek

seriyet yoktur. 
BAŞKAN — Efendim., önergeyi reye koy

dum, eller kalktığı zaman tereddüt ettim, ikinci 
defa ayağa kalkılmaaanı rica ettim ve sarahatle 
gördüm ki önergeyi kabul edenler ekseriyettedir 

İHSAN HÂMID TlGREL (Diyarbakır) — 
Müsaade buyurun, biz beş arkadaş ayağa kalkıp 
itiraz ediyor ve tâyini esami ile reye konulmasını 
teklif ejjyorui-^ 

BAŞİÇAN — Kimleı\ayağa kalktı görmedim. 
(İhsan Hâmid WİP^ (IHyarİjakır), Rifat 
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Gürsoy (Niğde), Esat Tekeli (Urfa), Vedat Dic
leli (Diyarbakır), Ahmet Tahtakıhç (Kütahya).) 

MUAMMER ALAKANT (Manisa), AHMET 
VEZÎRÖĞLU (Afyon Karahisar) — Biz de tek-
lif' ediyoruz. (Ekseriyet yok sesleri). 

BAŞKAN — Peki, tâyini esami ile reye ko
yacağım, bununla ekseriyetin olup olmadığı da 
anlaşılacaktır. 

Önergeyi nazarı dikkate alanlar beyaz oy ve
recek. önergeyi nazarı dikkate almıyanlar kır
mızı oy vereceklerdir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ek
seriyet yok. 

(Gürültüler. Derhal oya konsun sesleri) 
(Ad çekildi.) * 
BAŞKAN — Oyların toplanmasına (Gümü-

şane) seçim, çevresinden bağlıyoruz. 
Oy vermiyen var mı efendim? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
O halde 5 nci bölümü oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
24 000 6 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN ^ Kabul edilmiştir. 
7 Geçici tazminat 32 952 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
8 4178, 4598 saydı Kanunlar gere

ğince yapılacak zamlar ' 32 0Q0 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 4367 sayılı Kanun gereğince kol
luk memurlarına verilecek er ta
yını .8 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 4644, 4805 sayılı Kanunlar gere
ğince verilecek emekli keseneği 143 911 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Büro giderleri 152 900 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

12 Basılı kâğıt ve defterler 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 "Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Taşıt giderleri 18 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

; 15 Millî Saraylar giderleri 191 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu bölüme ait bir önerge var. 
«okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
1. — Meclis Hesaplan inceleme Komisyonu 

üyeleri tarafından İstanbul'da Millî Saraylar 
demirbaş eşyalanm her sene saymak ve kontrol 
etmek üzere İstanbul'a gidecek üyelere istihkak 
ker t t ik le r i yevmiyelerin verilmesi için Millî 
Saraylar giderlerinin 15 nci bölümünün 13 neü 
maddesine (3) bin lira daha bu iş için eklenme
sini; . 

2. — Büyük Millet Meelisi 1949 yılı Bütçesi
nin 28 nci (bölümünde (5) bin lira yülıİk ücretli 
ve evvelce yapılan sözleşmeye nazaran iki sene 
daha süreği bulunan yabancı bahçe uzmanına 
ait tahsisat Bütçe Komisyonu tarafından kaldı
rılmıştır; 

B .M. Meclisi ile Millî Sarayların bütün bah
çelerine bakan bu yabancı bahçe uzmanının çok 
verimli mesaisinden faydalanılmak için İdareci 
Üyeler Kurulunca yapılan teklif' veçhile 1949 
yılı Bütçesine (5) bin liranın eklenmesini; 

Yukarda yazılı her iki maddenin 1949 yılı 
Büyük Millet Meclisi Bütçesine eklenmesini arz 
ve teklaf eyleriz : 

Tokad. Sivas Bize 
R. Güreli F. Tirkeş A. Zırh 

Ağrı Muş Van 
H. Bayrak H. Onaran t. Arvas 
Malatya Bolu Konya 

A. Esenbel I. Yalçın A. F. Cebesoy 
Urfa Siîrd (Okunamadı) 

V. Gerger L. Yavuz 
Malatya Or&u 

M. N. Karaköylü Dr. V. Demir 
Kayseri Kayseri 

S. A. Feyzioğlu ö. Taşçıoğlu 
Tokad Siird İzmir 

C. Kovalı A. R. Esen E. Çınar 
Mardin Gazianteb Maraş 

A. Kalav B. Kaleli A. R. Çuhadar 
Yozgad Samsun Kırklareli 

C. Arat M. Köprülü F. Umay 
Malatya Bilecik 

M. N. Zâbcı R. Bozüyük 
Siird Sivas Samsun 

& Çeliktuğ t-M. Uğur Y. Kalgay 
(Okunamadı) Konya Kastamonu 

R. Erei H.£elen 
Sivas JÇ&rdin (Okunamadı) 

Ş. Uma Dr. A. Uras 
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fi 
Bursa 

Z. Buduhç 
Maraş 

Dr. K. îdil 
Erzurum 

M. Çankaya 
prdu 

(Okunamadı) 
Kırşehir 

N. Erdem 
•, Malatya 

Ş. Tugay 

Ağrı 
M. Aktan 

Antalya 
R. Kaplan 

Trabzon 
A. Sarıalioğlu 

Hatay 
A. Çilli 

Elâzığ 
H. Kişioğlu 
(Okunamadı) 
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Malatya 
E. Doğan 
Ankara 

M. Aksoley 
Yozgad 

Z. Arkant 
(Okunamadı) 

Bolu 
L. Gören 

(Okunamadık 

1919 
B. 
16 
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BAŞKAN — önergenin 1 nei fıkrası bu bö
lümü ilgilendirdiği iğin tekrar okutuyorum. 

1. — Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu 
Üyeleri tarafından İstanbul'da Millî Saraylar 
demirbaş eşyalarını her sene saymak ve kontrol 
etmek üzeıîe istanbul'a gidecek Üyelere istihkak 
kesbettikleri yevmiyelerin verilmesi. için Millî 
Saraylar giderlerinin 15 nei bölümünün 13 ncü 
maddesine f3) bin lira daha bu iş için eklenme
sini ; 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... İîtmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Diğer fıkrasını sırası gelince okutacağım. 
(Sağdan e^eriyet yok sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, 15 nei bölüme ait olan 
önergeyi okuttum, oya koydum, kimse birşey 
demedi, i 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Ekseriyet yok, 
reis bey. İâlöna bakın, ekseriyet olmadığı anla
şılıyor. 

BAŞKİLN _ Zile bastım, arkadaşları çağırı
yorum, ekseriyet olmazsa dağıtırım! 

S U P H Î B A T U R (Sinob) — Ekseriyet yoksa 
reye koymayın. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar vardı. 
Ankara Milletvekili H. Oğuz Bekata ve 55 

arkadaşını|i, 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 
bağlı (D) 1 işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki önergesine (233) oy verilmiştir. 
(121) kabil, (98) ret, (14) çekinserdir. Muamşle 
tamamdır. Bu önergenin dikkate alinması (121; 
oyla kabul: edilmiştir; Komisyona verilmiştir. 

BAŞKAN — 15 nei bölümü oyunuza sunu
yorum. Kfcbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yollular 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Basıssevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Kitaplık giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Uluslararası Parlâmentolar Gru-
pu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Bahçfi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Başkanlık, tören ve ağırlama gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Koruyucu asker müfrezesi gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir: 

25 Yap* ve oiiarma giderleri 
BAŞKAN' — Kabul edilmiştir. 

26 Demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Meclis soruşturması ile yargılama 
ve her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 000 

25 000 

2 500 

64 000 

15 500 

6 200 

12 000 

2 500 

136 373 

10 000 

500 

20 000 

BAŞKAN — Tokad Milletvekili Recai Güreli 
ve arkadaşlarının 15 nei bölümde okuttuğum 
önergesinin ikinci fıkrası burada Bütçe Komis
yonu tarafından tahsisatı kaldırılan yabancı bah
çe uzmanı hakkındadır. Okutuyorum : 

2. — B. M. M. 1949 yılı Bütçesinde (5) bin 
lira yıllık ücretli ve evvelce yapılan sözleşmeye 
nazaran iki sene daha süresi bulunan yabancı 
bahçe uzmanına ait tahsisat Bütçe Komisyonu 
tarafında^kaldırılmıştır. 

B. M. M. ile Millî Sarayların bütün bahçe
lerine bakan bu yabancı bahçe uzmanının çok 
verimli mesaisinden- faydalanılmak için idareci 
üyeler kurulunca yapılan teklif veçhile 1949 
yılı bütçesine (5) bin liranın eklenmesini teklif 
eyleriz. 

BAŞKAN — önergenin bu kısmını da oyu
nuza sunuyorum. 

— 480 — 
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VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) —. Efen

dim biraz önce, buradaki. personelin ve muhte
rem arkadaşların velev mevzii sıhhi bîr imkânını 
olsun sağlıyacak husus için oya müracaat edildi. 

Burada ise bahçedeki ağaçların, çiçeklerin 
sıhhati için bahçivan tutulması üzerinde konu
şuyoruz. Bunun mübremiyetini Yüksek Heyeti-* 
niz takdir edecektir. Fakat eğer memleketimizde 
bu çiçek bahçelerini tarh ve tanzim edecek bir 
,Türk Bahçivanı şimdiye kadar yetiştiremedikse 
vah «olsun bize. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bahçeleri idare 
edecek 50 ve hattâ 100 Türk köylüsü vardır. 
Hem bu mütahassıstan .daha beceriklidir. Böy
le şey olmaz, bendeniz bunun aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Şimdi okunan önerge mucibince 
senelik ödeneği 5 000 ücretli ve konturatlı bir 
bahçe mütahassısınm Bütçede kalmasını teklif 
etmektedirler. (Ret sesleri) Önergeyi henüz oya 
sunmadım. 

önergeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. öner
ge kabul edilmemiştir. 

B. 
28 

29 

Lira 
500 

9 872 

Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
tümü hakkında söz istiyan var mı?.. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Muhterem arakadaşlar; Demokrat Parti Mec
lis Grupu, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkında
ki görüşünü arzederken, Anayasanın 43 ncu 
maddesi gereğince Cumhurbaşkanı ödeneğinin 
özel kanunla tâyin edileceği hükmünün geçen 
Bütçe yılı içinde de yerine getirilmemiş olduğu
nu ve iktidarın uzun senelerden beri bu hususta 
devam eden ihmal ve lâkaydisinin bu sefer de; 
bertaraf edilmemiş bulunduğunu Yüksek Mecli
sin ıttılaına sunmayı vazife sayar. 

Tetkikmıza arzedümiş bulunan tasarıda 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 1047 500 lira olarak 
ifade edilmektedir. Bütçe raporunda da yazılı 
olduğu gibi «Devlet Başkanına ait deniz taştt-
ları giderleri» olarak Deniz Yollar ve Devlet 
Limanları işletme Genel Müdürlüğü Bütçesine 
konmuş olan 400 bin Ura jje, Cumhurbaşkanlık 
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treni, Millî Saraylar giderlerinden Cumhurbaş
kanının ikametine düşecek pay, gibi hususlar 
için konulmuş olan ödenekler de göz önüne alı
nacak olursa bu miktarın hakikatte bir buçuk 
milyon lirayı geçtiği görülür. Haklarında müta
lâa arz etmeye mahal görmediğimiz Cumhur
başkanı ödeneği ile aylık ve ücretleri ihtiva (den 
birinci kısmın tutarının 547 5Û0 lira olmasına 
göre geriye kalan bir milyon lira miktarındaki 
kısım hakiki yönetim giderlerini gösterir ki bu
nun fazla olduğuna ve bundan tasarruflar sağ
lanabileceğine kani bulunuyoruz. Birinci kısma 
dâhil olan hizmetliler ücretinin de 202 533 lira
ya ulaşmasını ayrıca dikkate değer görüyoruz, i 

Yönetim giderleri arasında bulunan memur
lar ve hizmetlilerin yiyecek giderleri için konul
muş olan 125 000 liralık giderin tamamen lü
zumsuz olduğuna ve devlet Başkanlığı memur
ları için böyle bir gider kabul etmenin Devlet 
memurları arasında bunlar lehine bir imtiyazlı 
fark yarattığına, bu giderin gereği gibi mura
kabe edilemiyeceğine inanıyoruz. Memur ve üc
retlilere yiyecek verilerek bunun kendilerine ve
rilen ücret ve yevmiyelerin de göz önünde tutul
masından ise bütün devlet hizmetlerinde oldu
ğu gibi kendilerinin istihkaklarının tam olarak 
verilerek yiyecek giderinin kaldırılmasının da
ha doğru, eşitlik ve hakkaniyet kaidelerine da
ha uygun olacağını düşünüyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı emrinde olan 32 otomobil 
ve kamyondan yedi tanesinin geçen sene içr'nde 
Maliyeye iade edilmiş olduğunu memnuniyetle 
kaydetmekle beraber geriye kalan 25 taşıt vasıta
sının da fazlalığına ve bunlardan bir miktar da
ha indirme yapılmasının imkânına kaniiz. 

Devlet Başkanlığı vazifesinin ifası için bi
nek atlarının lüzum ve zaruretini göremiyoruz. 
Bütçede yeni tasarruflar yapmanın kaçınılmaz 
bir hal aldığı bu senelerde binek atları İçin ay
rıca on bin liralık tahsisat konmasını bu pren
siple tezat halinde görüyoruz. 

Devlet Bütçemizde yapacağımız tasarrufların 
şümulüne Cumhurbaşkanlık Bütçesini de feşy-
manın yaratacağı malî faydalardan başka mâ
nevi ve ruhî hayırlı ve güzel intibaları, uzun 
uzadıya izah ve teşrih etmekte» Yüksek Heye
tinizi vareste saydığımızı arz ederiz. 

Öl. SADIK ALDOÖAN (Afyon K«*âhişar) 
— Anayasanın 43 ncü maddesine gör*; Cu«tf 
hurbaşkanının tahsisatını hususi bir kanunla 

-m 
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göstermek lâzımdır. Şimdiye kadar bu kanun 
çıkarılmamış ve çıkarılmamaktadır. Millet Par
tisi, Anayasanın sarih hükmüne tamamen ay
kırı olarak Cumhurbaşkanı tahsisatını, burada, 
Anayasanın hükmü, sarihi muvacehesinde, mü
nakaşaya dahi tahammül edemiyor. 

Vo bu münakaşaya dahi girmiyeeektir. 
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) ~ 

Muhterem arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığının 
Bütçesi yekûniyle diğer bütçelere Cumhurbaş
kanlığı ihtiyacı olarak serpiştirilmiş olan ra-

#taamlifâ#0phyaeak olursak yekûnunun 1,5 
milyon lşrayı aştığını görürüz. Bu yekûnla mem
leketin fakir halini ve Bütçemizin açık durumu
nu karşılaştıracak olursak Milletin bu kadar 
aftr ınasjrafa tahammülü olmadığım teslim ede
riz. Biz [Cumhurbaşkanlığı makamının ve mas
raflarımı! bu memleketin fakir haliyle müte
nasip olmasını temenni ediyoruz. 

Rakamlara göz atacak olursak görürüz ki, 
kara tasit masrafı olarak konmuş olan 80 bin 
lira, geçen sene adedi 32 olan ve bu sene 7 si 
Maliyeye teslim edilmek suretiyle adedi 25 e 
inmiş ölen taşıt masraflarını karşılamaktadır. 

Arkadaşlar; Devletin en yüksek makamının 
taşlt masraflarının diğer makamlara nispetle 
üstün Olması bir zarurettir. Fakat 25 otomobilin 
hizmette bulunmasının da arzettiğim gibi mil
letin fakir haliyle mütenasip olmadığı bedihidir. 

Geçen" sene 32 olan otomobil adedinin 25 e 
inmiş oltttası, bir bakımdan, gönüllere ferahlık 
veriyor fe tenkitlerin müspet neticelendiği his
sini uyandırıyor. Fakat otomobiller için tahsis 
edilen 80 bin liranın karşısındaki izahata 
bakılınca bu para ile 25 otomobilin onarılması 
ve saire masrafları karşılanırken ayrıca ye
niden otjomobil satın alabilme imkânlarının da 
derpiş edilmek suretiyle bir kaydın konduğunu 
görmek ie insanı cidden müteellim ediyor. 

Bu itibarla mevcut otomobillere ilâveten 
yeni otomobillerin alınması değil, bilâkis 25 
otomobilden bir miktarının daha indirilmesi 
suretiyle bu milletin malî takati ile mütenasip 
bir miktara tenzil edilmesi lâzımdır. 80 000 lira 
tutarında olan masrafın çokluğunu nazarı iti
bara alian Müstakil Grup arkadaşlarımla bu 
masrafın; 30 000 liraya indirilmesini arz ve tek
lif edryoîrlar. 
" Bundan başka 400 000 liralık bir taşıt mas? 
raf: daha mevcuttur arkadaşlar. Raporda işa-
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| ret edilcöği gibi, bu taşıt masrafı, Cumhurbaş

kanlığı Bütçesinde görünmemektedir. Fakat di
ğer bir tütçede Cumhurbaşkanlığı deniz taşıt
larının Mumum masrafları olarak ifadesini bul-. 
maktadır. 80 bin lirahk kara taşıt vasıtaları 
masrafı muvacehesinde bu 400 bin liralık deniz 

1 taşıt masrafına bu millet senelerce tahammül ede
mez. Bütçe raportörünün izahatından da anlı-

j yoruz ki, bu 400 bin lira da bu taşıt masrafına 
kâfi gelrtiyecektir. Şu halde sene içinde bu 400 
bin liraya sene içide ilâveler yapılacak demektir. 
Bu 400 \şxx lira üzerindeki tekliflerimizi şüphe-
sia alâkalı bütçe geldiği zaman ayrıca arzedece-
ğiz. 

I Arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığının ödeneği 
i karşısında arkadaşımız Tahtakılıç gerekti izahatı 
I verdi. Bütçemizin bu sıkıntılı durumu karşısında 
I mümkün olan tasarrufu yapmak hattâ fedakâr

lık derecesinde mütalâa etmek suretiyle bu yola 
I tevessül etmek bizim için kaçnıılmaşı mümkün ol-
I mıyan bî* hal almıştır. Bu itibarla bu nevi ta-
I sarruflardan başta Büyük Millet Meclisi ve 
I Cıunhurbaşkanlığı bütçeleri olmak üzere ele al-
I mak ve ondan sonra diğer meseleler ve memurlar 
I ödenekleri ve bütçelerinde tasarruf derpiş etmek 

ancak mümkün olacaktır. 
I Bu itibarla Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin ay-
I lık 10 bin liraya indirilerek, fazlasını tenkis et

mek yerinde olacaktır mütalâasmdayız. 
I Bundan başka yönetim giderlerinin diğer 
I maddelerine de kısa bir göz atmakla birçok fazla-
j likan müşahede etmek mümküdür. Nitekim 30 
I bin îiradabı ibaret olan yollukların indirilmesinin 
I mümkün1 olduğu kanaatindeyiz. Keza başka gi-
I derler namları altında bütçeye konmuş olan 
I 31 000 Utayı indirmek mümkündür. Çünkü Cum-
I hurbaşkanlığı Bütçesinde tasavvuru mümkün olan 
I her türlü5 masraflar nazara alınmış bulunmakta-
I dır. Bunfarm haricinde 31 000 lira gibi kabarık 
I-bir yekûn ifade eden tahsisatnı kabul edÜmesi-
I nin yerime olmıyacağı kanaatindeyiz. 
I Su, tlhçe giderleri faslında görülen 60 000 
I liranın lasılması mümkündür. Biz burada 20 bin 
I liralık bif indirmenin muvafık olacağı mütalâa-
I sındayız "arkadaşlar. 
I Ayne* Cumhurbaşkanlığı teşkilâtında me-
I mur, hÂe t l i ve amele olarak çalışan kimselere 
ı verilen iaşe masrafı olarak; geçen sene 150 000 
I lira, İm sene 125 000 lira olarak, büyük bir ra-
| kam olanak gösterilmektedir, 
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Memurlarımıza bu nevi iaşe masraf lan tanı-

madığımıza göre Cumhurbaşkanlığı emrinde çalı
şan memurlara böyle bir iaşe masrafı tanımak da 
hakikaten düşünülecek bir noktadır. Maddeler
de tekrar söz alarak huzurunuzu işgal etmemek 
için arzettiğim noktalara ait önergeyi şimdi tak
dim ediyoruz. Yüksek Başkanlıktan maddelere 
geçildiğinde oya konmasını rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
tümü üzerinde muhtelif muhalefet grupları adı
na ortaya konan düşüncelere mukabil Hüküme
tin görüşünü arzediyorum :. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Hükümet 
Anayasanın 43 ncü maddesinde işaret edilen 
kanun tasarısını getirmek niyetindedir. Bunun 
yanında Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin veya 
Devlet Reisliğine muhassas bâzı vasıtaların faz
lalığı, lüzumu, ademi lüzumu üzerinde de du
ruldu. Bunlar şüphesiz her milletvekilinin, 
her grupun kendi ölçüsü içinde takdir edeceği, 
kanaatini belirteceği hususlardır. Herkes ken
di kanaati dâhilinde düşünür ve o yolda hare
ket eder. Yalnız bir noktayı bu vesile ile be
lirtmek belki faydalı olur. Devlet Reisliği ma
kamı bütün Devlet teşkilâtının ve millet olarak, 
milletler camiası içindeki varlığımızın teşahhus 
ettiği makamdır. Her Devlet, bizden çok daha 
ufak olanları da dâhil olmak üzere bu makama 
karşı bir itina, hususi bir ehemmiyet göster
mektedir. Binaenaleyh, Cumhurbaşkanlığı ma
kamının icabettirdiği hizmetlerin icabettirdiği 
masraflar düşünülürken; makamın bu müstesna 
vaziyetini de gözönünde tutmak lâzımdır. 

Bu noktayı böylece kısaca belirttikten sonra 
bir hususu daha Hükümet adına arzetmek iste
rim. Ötedenberi zaman zaman münakaşa mev
zuu edilmekte olan Savarona Yatı vardır. Bi
raz önce muhtelif hatip arkadaşlar buna tek
rar temas ettiler. Bu vasıtayı Hükümet satılı
ğa çıkarmıştır, müşteri bulunduğu takdirde sa
tılacaktır. Satılmadan evvel acaba başka bir hiz
mete tahsis edilebilir mi? noktası üzerinde du
rulmuştur. Fakat yat yapılışı itibariyle bir 
keyif, (Plaisance) vasıtası olarak yapıldığından 
başka hiçbir şeye elverişli görülmemiştir. Bi
naenaleyh, Hükümet imkân bulduğu anda sata
caktır. Böyle bir mesele de o zaman kalmıya-
çaktır. N 
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Bir de Cumhurbaşkanlığı dairesinde hizmet 

gören memurların yiyecek tahsisatı üzerinde 
durdular. Tabiî bu da bir takdir meselesidir. 
Bir Milletvekilinin takdiri üzerinde söz söylemek 
hakkı kimsede yoktur. Yalnız ben de bu hiz
metin bir hususiyeti olduğunu bu vesile ile be
lirtmek isterim. Cumhurbaşkanlığı dairesinde 
hizmet gören memurlar geceli gündüzlü ve bir 
dakika oradan ayrılmaksızm hizmet görürler; 
kapıda nöbet bekliyeh polis, içerde sivil memur 
ve saire. Cumhurbaşkanlığı dairesi günün 24 sa
atinde daima faaliyette olan bir dairedir. Bu fa
aliyeti aksatmamak için orada birtakım memur
ların devamlı surette, nöbet şeklinde, devamlı 
surette bulunmaları iktiza ettiğinden, onların 
bu hizmeti rahatça görebilmeleri için, yiyecekle
rinin mahallinde temin edilmesi muvafık görül
müştür. Senelerden beri böyle devam etmektedir. 

Sonra Cumhurbaşkanlığı ödeneği bizde 1923 
yılında tesbit edilmiştir. O zamandan beri 
muhtelif memur maaşlarına muhtelif senelerde 
zam yapıldığı halde, Cumhurbaşkanlığı ödeneği 
bu zamlardan yalnız birinde % 15 kadar bir zam 
görmüştür. Hattâ Muvazene, Buhran Vergisin
den evvel Cumhurbaşkanlığı ödeneği daha fazla 
iken bu vergilerin çıkması üzerine bu nispet azal
mıştır. Bütün bu mülâhazalara rağmen tekrar 
arzedeyim ki; bu makam Devletin en yüksek ma
kamıdır. Hepimizi resmî sıfatlarımızla teşahhus 
ettiren bir makamdır. Devletin içerde ve dışar-
da teşahhus ettiği büyük bir makamdır. Öyle 
memleketler vardır ki, bir Cumhurbaşkanı vazi
fede bulunduğu esnada onun ödeneği üzerinde 
konuşmamak âdeta siyasi bir mücamele haline 
gelmiştir. Ancak bir Cumhurbaşkanı değişince 
yenisi gelirken bütçe üzerindeki tasavvurlar icra 
edilmektedir. Yani bu sözlerimle şunu arzetmek 
isterim ki; her memleket kendi anlayışına göre 
bu Devletin en yüksek makamına bir kıymet ve 
ehemmiyet atfetmektedir. Bendeniz bu mevzuda 
sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. 

Dr. AZÎZ KOKSAL (İçel) — Müsaade ederse-
niz bir sual soracağım. Bâzı milletlerin Reisicum
hurlarının böyle hademelerine ve memurlarına 
yiyecek ve ibate masrafı veriliyor mu? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERİM (Devamla) — Eğer 
böyle mukayeseli tekliflere ve suallere muhterem 
arkadaşlarım taraf nidan maruz bırakılacağımı 
bilseydim mukayeseli bir etüd yapar gelirdim. 
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Hatırıma gelen bir misalden bahşettim. -1 Yoksa 
her memleketin kendine göre" bir usulü vardır. 
Maamafih şunu da söyliyeyim ki; bazı memle
ketlerde Cumhurbaşkanlığı dairesinde, köşkünde 
hizmet eden insanların iaşe, hattâ giyim masraf
ları o ntakamm resmî bütçesinde yer almıştır. 

Arkadaşım belki şunu hatırlatmak için sor
muş olabilir. Geçenlerde bu mevzuda gazeteler
de yazılar yazıldı. Amerika Cumhurbaşkanının 
hizmetçileri yiyecek masrafını cebinden verdiği 
yolunda^ bâzı yazılar çıktı. Bendeniz o vesile ile 
Birleşifc Devletlerin 1949 Bütçe Kanununu biz
zat resmî belge üzerinde tetkik ettim Cumhur
başkanının üzerinde olan masraflar, oda servisi 
yapanlar, fam döşamber gibi özel hizmetçilerin 
yiyecek masraflarıdır. Kitabet nöbeti, muhafaza 
nöbeti gğren insanların yiyeceklerinin resmî büt
çede yer aldığını müşahede ettim. Başka misal
ler de olabilir. 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani
sa) —- Uius'da tefrika var okusunlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarımdan bir noktayı müsaadele
riyle rica edeceğim, bu mevzu üzerinde türlü 
kanaat ve düşünceler olabilir. Bu mevzuda fazla 
konuşmaktansa reylerimizi izhar edelim her biri
miz diğerimizin kanaatine hürmetkar olalım. 
Zannederim bu kadarı kâfidir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bir 
sual, geçen sene Savaronanın satılmasına teşeb
büs edildiğinden bahsedilmişti. Bu teşebbüsün 
fiile intikal eden kısmı nedir? Yani Devletin 
bunu Denizyolları kadrosuna alması için bir te
şebbüs yapılmış mıdır ? 

SUPHjl BATUR (Sinob) — Aynı mevzua ait 
bir sual. Acaba Savaronanın muhammen bedeli 
nedir* ? 

DEVIİET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim 
müsaadeleriyle arzedeyim, benim bildiğime göre 
Savarona patını alabilecek zenginlikte olan bâzı 
Devletlere^ kendilerinin reisleri için almaları 
hususunda^ bir istimzaçta bulunulmuş. Yatın sa
tılabileceği ifade edilmiştir. Fakat bu ana kadar 
bir fiilî neticeye varılamamıştır. 

Saym Batur arkadaşımın sualine ben nasıl 
cevap vfiî^im ? Yatı ben satm almadım, yalnız 
biz satmaca uf rajıyoruz, 
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ABİDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Saym 

arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkın
da Gurupumuzun noktai nazarını arkadaşımız 
Muammer Alakant Gurup adına izah etmişler
dir. Yalnız bendeniz saym Başbakan yardımcısı 
Nihatş Erim'in bu husustaki cevapları üzerinde 
ufak bir söz almak mecburiyetinde kaldım. Bir 
defa buyurdular ki, müstahdeminin iaşesinde 
güçlük vardır. Şunu arzedeyim ki, Dünyada 
güçlük denilen. şey yoktur. İstenilince her güç
lük ilötftHam edilebilir. Orada bir kantin, bir tabl
dot kuirölmak suretiyle bu temin edilebilir. Mut
laka güçlük vardır diye milletin kesesinden 
böyle birşey sarf etmeye lüzum görmem. 

îkiiieisi dediler ki, Reisicumhur bütçeleri bir 
çok der t lerde münakaşasız geçer, bu bir.mü-
camele eseridir. Halbuki bu bir müeamele eseri 
değildir.^Reisicumhurların bu hususta tesir yap
mamaları için bâzı devletlerde bu usulün ittihaz 
edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Asili temas edeceğim mevzu; Savarona yatı 
meselesidir. Bütün milletlerin efkârı umumiye-
sinde bir istifham olarak yer eden bu Savarona
nın satjlması hakkında üç senedir Bütçe Komis
yonunda bunun münakaşasını yaparız, yatın 
satılacağı hakkında söz verilir, fakat bir türlü 
neticelenmez. Geçen sene bu kürsüde de hu mü
nakaşa tekrar edildi, efendim satacağız, fakat 
20 milyon lira tahmin ediliyor, bu parayı kim 
verir diye zamanın Ulaştırma Bakanının ifadesi 
vardır. 

Sayın arkadaşlar; 20 milyon değil, 20 lira da 
olsa, hattâ icabederse batırmak suretiyle bu yat
tan kurtulmamız lâzımgelir. Milletin kesesinden 
her sene 400 - 500 bin lirayı bu yat için sarf et
memiz doğru değildir. Hiç olmazsa çekelim bir 
tarafa, çürürse çürüsün, fakat bu masraftan kur
tulmuş piaruz. Bu husuta bir de önerge veriyo
rum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 
NEPİM İÜNDÜZALP (Edirne) ~ Muhterem 
arkadaşla^, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mü
zakeresi eU>layısiyle umumi heyeti üzerinde bâzı 
arkadaşîatfi noktai nazarlarını, sualler sormak 
«suretiyle r^har ettiler. (İşitilmiyor sesleri). 

CunıİMifbaşkanlığı Bütçesi konuşulurken he
nüz madiâ^ere geçilmeden heyeti umumiyesi 
üzerinde ^nden evvel konuşan bâzı arkadaşlar 
ve Demoto^t Parti adına Muammer Alakant ar
kadaşımız kendi mülâhazalarını öne sürdüler. ^ 

4 2 4 -
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Sayın Başbakan Yardımcısı Nihat Erim ar

kadaşımız da bu nokta üzerinde Hükümetin gö
rüşünü kısaca izah ettiler. Bu itibarla, henüz 
maddelere geçilmemiş olması itibariyle bana bu 
mevzu üzerinde söyliyecek çok söz kalmış olmu
yor. Ben, Bütçe Komisyonu tarafından bu büt
çenin tetkikına memur edilmiş bir arkadaşınız 
sıfatiyle, Bütçe Komisyonu adına yalnız esaslar 
üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Devletin bir dairesidir, 
Devlet Reisliği Dairesidir. Bu makamın, kanun
larla kendisine verilmiş ödevleri, vazifeleri mev
cuttur, bu vazifelerin ifası için de yine kanun
larla kabul edilmiş kadroları vardır. Devlet Re
isliği vazifelerinin ifası için bir yer de tahsis 
edilmiştir. Bu makama ait memur ve müstah
demlerinin maaş ve ücretleri ile beraber bina vo 
müştemilâtının da birtakım bakım masrafları 
vardır. Bu, gayet tabiidir. Yine Devlet Başka
nının seyahatleri dolayısiyle ayrıca birtakım ta
şıtları olduğu gibi, Devlet Reisliği hizmetlerinin 
ifası için maiyetine ait de bâzı taşıtlar kabul 
edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, - ki, her arkada
şın elinin altındadır ve buna bir göz atarak fi
kir edinmiştir, - ödenekleri başlıca iki kısma ay
rılmaktadır. Birinci kısmı başta Devlet Reisi ol
mak üzere maiyetlerihdeki memur ve müstah
demlerin, özel haklar diye tavsif edilen, ödenek, 
aylık ve ücretleri teşkil etmektedir, ikinci kısım 
büronun masrafları, taşıt giderleri, aydınlatma 
gibi bakım, onarım giderlerinden terekküp et
mektedir. Bu iki kısım giderlere karşılık yekûn 
olarak bu sene bütçeye bir milyon altmış beş bin 
lira ödenek konmuştur. Bu ödenek geçen sene
nin aynıdır. Son tasarruflar dolayısiyle özel 
haklara taallûk eden birinci kısımda birkaç 
münhal memurluğun mevkuf tutulması suretiy
le 15 bin lira da indirilmiştir. Devlet Başkanı
nın burada bütçesine ait olmak üzere maddelere 
taallûk eden bâzı mülâhazalar da serdedildi. 
Evvelâ Devlet Reisine verilecek ödeneğin Ana
yasa gereğince, bir özel kanunla tâyin edilmesi 
gerektiğine işaret buyurdular. Bütçe Komisyonu 
da tamamen aynı kanaatle bu sene raporunda 
gerek Devlet Reisinin ve gerekse bakanların ve 
Millet Meclisi Reisinin ödeneklerinin de aynı şe
kilde bir, özel kanun mevzuu olduğunu nazarı 
itibara alarak ve Hükümetle de mutabık kalarak 
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bu özel kanunların yapılması temennisinde bu
lunmuştur. Binaenaleyh bu noktada Bütçe Ko
misyonunca izhar edilmiş olan temenni ile ko
nuşan arkadaşlar arasında bir fikir ayrılığı 
yoktur. Nitekim; Hükümet mümessili arkadaşı
mız da biraz evvel huzurunuzda bu özel kanun
ların Anayasanın hükmüne uyularak getirilece
ğini söylediler. Bu ödenekler için şimdiye ka
dar bir kanun getirilmemiş olması, daha ziyade 
tahsisatın Bütçe kanunlariyle tâyin ve tesbiti-
nin daha muvafık ve uygun olacağı mülâhazası
na dayanmıştır. Fakat Anayasanın hükümlerine 
uyulmuş olmak zarureti iledir ki, gelecek sene
den itibaren huzurunuza bu kanunlar gelecek 
ve o kanunla Devlet Reisinin sırf Devlet Reisli
ği makamı olmak itibariyle ödeneğinin ne ol
ması lâzımgeldiğini Yüksek Heyetiniz takdir ve 
tesbit buyuracaktır. Bu münasebetle şu kadarı
nı söyliyeyim ki, bugün bütçede Devlet Reisinin 
doğrudan doğruya şahsına ait ödeneğin aslı 
1923 denberi değişmemiştir. Yalnız 1942 de umu
miyetle aylıklara yapılmış olan %15 nispetinde
ki zam dolayısiyle Devlet Başkanına asıl ve 
olağanüstü ödeneğin de, itası miktarı üzerinden 
hesabedilerek, bu nispette bir zam görmüştür. 

Bir de 1941 senesinde bu ödeneklere ilâve 
olarak 29 000 liralık bir tazminat kabul edil
miştir ki, bu da konduğu günden bugüne kadar 
artmış değildir. 

Cumhurbaşkanlığının otomobilleri ve taşıtla
rı vardır. Bunları şahsi binek otomobilleri ve 
vasıtaları ve hizmet taşıtları olmak üzere iki kı
sımca mütalâa etmek lâzımgelir. Hakikatte her 
ikisi de hizmetleri ifaya mahsus vasıtalardır. 
devlet reisi olmak itibariyle, devlet reisinin bin
mesine tahsis edilen otomobiller, özel niteliklerin-
dendir. Bunların adedi beştir. Merhum Atatürk'ün 
seyahatina tahsis edilmiş bir zırhlı otomobil, ra
porumda belirttiğim veçhile eskimiştir, bugün 
kullanılmamakta, bir hâtıra olarak saklanmak
tadır. 

Binaenaleyh bir kere Devlet reisinin bizzat 
bineceği otomobillerin ayrı bir hususiyeti var
dır. Ve bu otomobiller, seyahatlerin Ankara'da 
veya taşrada yapılacağına göre tebeddül ve 
taaddüt etmektedir. Cumhurbaşkanlığına bağlı 
ve başkanlık hizmetlerine tahsis edilmiş diğer 
otomobilleri on beş iken geçen sene bunlardan 
beşi tasarruf edilmiş ve ona indirilmiştir. Asıl 

- 4 2 5 — 
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hizmet taşıtlarını teşkil edenler kamyon ve 1 
kamyonet ve motosiklet tipindedirler. Bunların 
hangi işlerde kullanıldığını izaha lüzum yoktur, 
Yüksek Heyetiniz takdir buyurur. Bunların 
adedleri de azaltılmış on altıya indirilmiştir. 

Bu taşıtların giderlerine ait 80 bin liralık 
tahsisattan da bahis buyurdular. Bu paranın 60 
bin lirası bu taşıtların işletme masrafıdır. Geri 
kalan kısmı bu taşıtların tamir ve tecdidi için 
alınacak yedek parçalara tahsis edilmiştir. 
önümüzdeki yıl içinde ne otomobil ne de kam
yon ve kamyonet gibi vasıta alınması düşünül
memektedir. 1 

Taşıtlar arasında bir de deniz taşıtları var
dır. Bu taşıtlar deniz vasıtası olmak itibariyle, 
ve Deniz Yolları idaresince daha iyi muhafaza 
edilebileceği düşüncesiyle, bunların işletme gi
derleri karşılığı özel kanunu gereğince Ulaştırma 
Bütçesine konulmakta ve oradan toptan Deniz- I 
yollarına verilmektedir. Onun için bu ödenekler 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde görülmemekte
dir. 

Bu taşıtlar içinde en mühimmi ve büyük 
masrafı mucip olanı Savarona Yatıdır. Bu yat 
durduğu yerde birtakım bakım masrafları I 
ihtiyarına lüzum göstermektedir. Bu masraflar I 
büyükçe ̂ bir yekûn tutmaktadır. Bu yat Devlet 
Eeisine ait olan Deniz Taşıtları kadrosundan ar
tık çıkarılmıştır. Başbakan Yardımcısı arka
daşımızın da işaret ettikleri gibi, elden çıkarıl- I 
ması için lâzımgelen teşebbüslere girişilmiş bu- I 
umuyor.:-, Bu itibarla bu sene için konulan I 
ödenek bu vasıtanın yalnız muhafazasını temin 
maksadına matuf bulunmalaiadır. Yoksa bir iş
letme masrafı mahiyetinde değildir. 

Devle* Reisine ait hizmetler arasında yer I 
alan yönetim giderlerinden de bahsedildi. Yö- i 
netim giderleri, (İdare giderleri) geçmiş sene
lerde bütçeye toptan konur idi ve 500 bin lira 
idi. Evvtlki seneden beri bu tertip bölümlere 
ve maddelere ayrılmış bulunmaktadır. Bu mad
deler gözden geçirilirse verilen.ödeneklerin bü
yük miktarlar olmadığı tezahür edecektir. Mad
delere geldiği zaman ayrıca maruzatta* hulu-
nacağmu ] 

Yiyecekler meselesi; yiyecek tahsisatı ola- j 
rak kokmuş para Cumhurbaşkanlığı hizmet-
lerinde geç vakitlere kadar ve hattâ geceleri i 
dahi oraia kalmakta bulunan memur ve müs- | 
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tahdemler içindir. 

Devlet Başkanı kendine ait olan tahsisatla, 
aynı zamanda kendisinin ve müsafirlerinin ia
şesini temin etmektedir. Bütün masraflar ile bu 
yiyecek tertibi arasında bir iştirak yoktur. 
Bu tertibin tahsis yeri ayrıdır. Yiyeceklerin 
dairece verilmesinin sebebi, hizmetlilerin orada 
geceleri kalmaları ve vazife başında kalmalarının 
neticesidir. Bundan kimlerin istifade edeceği 
bellidir. Bu itibarla bilhassa ücret alan hiz
metlilerin ücretleri tesbit olunurken yiyecek ve
rildiği de nazarı itibara alınmaktadır. Eğer 
bunlara yiyecek verilmeseydi daha yüksek ücret 
verilmesi icabederdi, Netice itibariyle hem yiye
cek hem de ona göre ayarlanmış, ücret vermek 
ile yiyecek yerine ücrete zam yapmak arasında 
bütçe ve tasarruf bakımından bir tercih yapmak 
lâzımgelirse bugünkü şekli daha uygun ye leh
te görürüm. 

Bu izahlarımla arkadaşların sordukları ve 
tenkit ettiklerini açıkladığımı tahmin ediyorum 
(Kâfi sesleri) 

KAMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, affuıızı rica ederim, vakit gecikti ama bu 
hususta bir düşüncemi arzetmek istiyorum. Halen 
bizdeki Cumhurbaşkanının şahsiyetleri ve bü
yük tarihî siması itibariyle tahsisatlarının bu
rada konuşulması taraftarı değilim. Arkadaşla
rın bu husustaki fikirlerini söylemesinler de
miyorum ama; Esasen bu konu Bütçe Komisyo
nunda uzun uzadıya konuşulmuştur. Savarona 
yatının satılması meselesine gelince; satılsın, 
masrafından kurtulalım da ne olursa ol
sun gibi, bir düşünce ileri sürüldü. Bende
niz bu fikirde değilim. Bu yata ben memleketin, 
vatanın kendisine minnettar olduğu Atatürk'
ün bir emaneti olarak kabul ediyorum. Ebedi 
Şefin kutsal bir hâtırasıdır.' Bu yatı hiç olmaz
sa bir müze haline getirmek masraftan tecrit 
ederek bu emanetin tarafımızdan muhafazası ve 
bizde kalması fikrindeyim. 9aym arkadaşlar; 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

YUSUF ZÎYA OETAÇ (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar, ben de Savarona Yatı hakkın
da birkaf söz söyliyeceğim: Atatürk'ün ölümle 
pençeleftiği günlerdi. Doktorlar onun hayatı 

| için deniz ortasında tozsuz bir hava içinde ya-
! şamasını: katî olarak emrediyorlardı. Bize, ba-
| ğımsız bir vatan kazandıran Atatürk'ün sağlığı 
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için Savarona Yatı satm alındı. Bu yatı satın 
alanları takdir ederim. Atatürk bir yaz günü 
bu yattan içeriye yorgun adımlarla girdi ve bir 
sanbahar akşamı karanlıklar - içinde sedye ile 
çıktı. Şimdi, bu yatı alan Muhterem Celâl 
Bayar'm parti arkadaşları bize bu yatı niye sat
mıyorsunuz? diye sual soruyorlar. Muhterem 
arkadaşlar, ben bu yatı satın alan Sayın Celâl 
Bayar'a bu yatı niçin satın aldınız diye bir sual 
sormayı hattâ millî bir ayıp sayarım. Onun için 
ben de Muhterem Demokrat Parti arkadaşla
rımdan rica ederim onlar da bize hiç olmazsa 
niye satmadığımızı sormasınlar! 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

B. ' Lira 
31 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve . 

tazminatı 186 568 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Önergem vardır. 

BAŞKAN — önergeniz var biliyorum, vazi
femi yapmama müsaade ediniz. 

Önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 31 nci bolü-

mündeki (Cumhurbaşkanlığı ödeneği) tutarın
dan 66 568 liranın şifahen arzettiğim sebepler 
dolayısiyle indirilmesini teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Hasan Dineer 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi okuunan 
önerge; Cumhurbaşkanlığı ödeneği maddesinin 
yekûnu olan 186 568 liradan 66 568 liranın in
dirilmesini teklif ediyor. Bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmemiştir. 

O halde 31 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B. Lira 
119 101 32 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 Temsil ödeneği 3 000 

BAŞKAN — Kabul ekmiştir. 
34 Yaverlik ve başdoktettak öde

neği 15 327 
BAŞE&N — Kabul e#Jmigtâr,y 
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B. Lira 
35 Hizmetliler ücreti 202 533 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 Geçici tazminat 7 536 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
37 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar - • 7 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği 5 835 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Genel giderler, memur ve hiz
metliler yiyecek giderleri 500 000 

BAŞKAN — Şimdi 39 ncu bölümün birinei 
maddesinde 125 bin lira memur ve hizmetliler 
yiyecek, giyecek ödeneği var. Bunun hakkında 
bir önerge var, okutuyorum. 

. 22 . II . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 39 ncu bölü
münün 1 nci.maddesinde yazın memur ve hiz
metliler yiyecek giderleri için konulan 125 000 
ve 13 ncü maddesinde binek hayvanları masrafı 
olarak konan 10 000 liranın tamamen kaldırıl
masını ve 2 nci madde de .taşıt giderleri olarak ko
nan 80 000 liranın 40 000 liraya indirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Eskişehir Milletvekili Manisa Milletvekili 
Abidin Potuoğlu Muammer Alakant 

BAŞKAN—Bu okunan önergenin birüıci mad
deye taallûk eden kısmını şimdi oyunuza arzede-
ceğim. Birinci madde yekûnu olan 125 bin lira
nın kaldırılmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bu bölümün diğer maddelerinde bâzı indir
meler yapılması hakkındaki önergeyi okutuyo
rum. 

• 22 . II . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Cum
hurbaşkanlığı Bütçesinin yönetim giderlerinden 
aşağıda yazılı indirmelerin yapılmasını teklif 
eylerim. 

Afyon JÇületvelçili 
Hasan Bşıçer 
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Lira 

1 Bölüm 39 madde 2 de yazıh taşıt gi* 
derlerinden 30*000 

2 Bölüm 39 madde 5 de yazıh yolluk
lardan 10 000 

3 Öölüm 39 madde 10 da yazılı başka 
giderlerden 21 000 

4 Bölüm 39 madde 12 de yazılı bahçe, 
su, amşle giderleri 20 000 

Yekûn 7Î 000 

BAŞKAN — Bu önergede teklif olunan in
dirmeleri ayrı ayrı oyunuza sunuyorum. 

39 ncu bölümün ikinci maddesinden 30 000 
lira indirilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Potuoğlu'nun ikinci maddedeki Taşıt gider
lerinin 40 000 liraya indirilmesi hakkındaki tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu bölümün 5 nci maddesinde Yolluklar var
dır, 30 000 liradır. Bundan 10 000 liranın indi
rilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

10 ncu maddede «Başka giderler» vardır, 
31 000 liradır. Bundan 21 000 liranın indiril
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu bölümün 12 nci maddesinde su, bahçe gi
derleriyle amele için 60 000 lira vardır. Bundan 
20 000 liranın indirilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Yine İKI bölümün 13 ncü maddesinde binek 
hayvanları masrafı olarak 10 000 lira vardır. 
Bunun tamamının kaldırılması hakkında Abidin 
Potuoğlu arkadaşımızın teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

39 ncu bölümü 500 000 lira olarak oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C — İSayışiay Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN •- Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? BoKünlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler,» Kabul edilmiştir. 

50 

51 

52 

53 

B. 
40 Aybkkr 1 

BAJKAN —Kabul edilmiştir. 
41 Hfaflietliler üeretd 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
42 Temsil ödeneği 

BAfjKAN — Kabul edilmiştir. 
43 Ge f̂ei tazminat 

BAŞKAN — Köbul edilmiştir. 
44 41Tİ ve 4598 sayılı Kanunlar ge-

reÜfcce yapılacak zamlar ve yar-
dHölftr 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 454W( ve 4805 sayılı Kanunlar ge-
re^nce ödenecek emekli kesene
ği laırşıljğı 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

46 Bil» giderleri 
BA|KAN — Kabul edilmiştir. 

47 Baliı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Potta, telgraf ve telefon ücret ve 
eri 

49 

Lira 
577 001 

56 520 

3 000 

95 808 

53 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Başkanlık otomobili giderleri 
BAİKAN — Kabul edilmiştir. 
YoJJnklar 
BAÎKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAjjKAN — Kabul edilmiştir. 
459Ö sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
lara 1 
BAŞKAN — Kabul edjlmiştir. 
Kitı|p ve dergi giderleri* 
BJjij|KANT — Kabul edilmiştir. 

54 Onarma 
Bi|pCAN — Kabul edilmiştir, 

55 Kvm giderleri 
B4İKAN". — Kabul edilmiştir. 

56 3 6 ^ sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil -..ikramiyesi 
BAİKAST — Kabul edilmiştfr. 

57 Borlar 
BAİKAN — Kabul edilmiştir. 

D — Başbakanlık Bütçesi 

BAŞ1&N— Tümü aaîtkmda soVMi^en var 

81 676 

41 800 

16 000 

13 500 

15 000 

7 000 

7 500 

5 000 

2 750 

9 000 

3 600 

1 500 

«8 
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mı? Bölümlere geçilmesini kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
61 

Lira 
9 272 

62 

63 

10 640 

405 901 

Başbakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Devlet Başkanları ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Aylıklar 

BÜT£E KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM-
MER ERİŞ (Ankara) —* Bu bölüm, üzerinde 
müzakere cereyan eden ve bir takrir kabul edi
len (L) cetveli ile alâkalıdır. Bu itibarla tehi
rini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 63 ncü bölüm, (L) cetveli ile 
ilgili olduğundan,» Komisyon bunun tehirini is
tiyor. Onun için 64 ncü fasla geçiyoruz. 

B. 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Lira 
Hizmetliler ücreti 122 505, 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların ücretleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil Ödeneği 3 000 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 18 589 
BAŞKAM — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak camlar ve yardımlar 21 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar ge
reğince Ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 26 421 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 9 801 
BAŞKAN •— Kabul ed&niştir. 
İller büro giderleri 2 500 
BAŞKAN* —•' Kabul edilmiştir. 
Bm&ı kâğıt ve defterler 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , . . 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 22 000 
BAŞKAN Kabul editoiiştir.,. 
Taş** giderleri 13 ÖÖ0 
BAŞKAN - r Kafoal edilmiştir. 

1949 
B. 
76 
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Lira 

Başka taşıtlar 5 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

77 Yolluklar - 12 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

78 Giyecekles: 6 800» 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

79 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

80 Basımevi giderleri 267 613 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

81 örtülü ödenekler 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

82 Milletlerarası kongrelere ve top
lantılara katılma giderleri 231 504 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

83 Konuk ağırlama giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

84 Türlü belge saklaklarının ayırma 
ve birleştirilmesi genel giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

85 4933 sayıl: Kanun ve tüzüğü'ge
reğince verilecek İnönü Arma
ğanları karşılığı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

86 Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

87 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

E — Danıştay Başkanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Tümü hakkmda söz istiyen var 
mı? Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
89 

90 

91 

92 

93 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayıl1 Kanun gereğince ya-
pılacak zamlar ve yirtbmlar 
BAŞKAN - ^ Kabnt edUaOftif. 

Lira 
815 993 

37 200 

3 000 

49 744 

18 000 
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94 

• 95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

10:1 

104 

S ; 40 

46Pİ4 ve 4?>05 sayılı Kanunlar go-
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN' — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
B İ |KAN -— Kabul edilmiştir. 
Başkanlık otomobili giderleri 
BİL#KAN — Kabul edilmiştir, 
Yataklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
.Giyecekler 
BAŞKAN" — Kabul edilmiştir. 
45j08 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk». 
lası 
BAŞKAN —' Kabul edilmiştir. 
Yaym giderleri 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Geçen yü borçları 
BİŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

• « : . 

Lira 

42 777 

12 170 

1 430 

11 269 

3 000 

1 250 

3 800 

1 435 

3 825 

1 

2 

F —* Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Büt
çesi. 

BAŞKAN •-•• Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

FlKEÎ APAYDIN (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşjjar; Başvekâlete bağlı Basın ve Yayın 
Umum Müdürlüğünün altı milyon altı yüz otuz 
iki bin yüz seksen liradan ibaret 1949 yılı Bütçe
sinin müzakeresine başlarken; bu Umum Müdür
lüğe kaaunen mevdu işlerin, muvaffakiyet veya 
ademimmvaffakiyet halinde beliren neticesini 
göz önüpne alarak milletimizden binbir fedaMr-
hk, fenpat ve her türlü mahrumiyetlere göğüs 
germesimi bekliyerek temin olunan bu para; Hü
kümet icraatı olarak Umum Müdürlük iştigal sa
hası içerisinde yapılmıyan hizmetler karşısında 
hakikatin çoktur ve bumu izah etmek bir borç ve 
raztfedifc, 

194$ yılında MatbuatUmum Müdlrlüğü Da-
biliye %kâktinden, Badyo İdaresi, Münakalât 

.1040 1 ö : 3 
Vekâle^ıden ve "Turizm Müdürlüğü de Ticaret 
Vekâtetjjpden ajrılarak bir araya getirilmek su
retiyle ^ 3 7 sayılı Kanunla teşkil olunan «Başve
kâlet Matbuat Umum Müdürlüğü bîr umum mil 
dür birıiımum müdür muavini ile Matbuat, Rad
yo, Tmfem Müdürlerinden ye birkaç müşavirle 
bir miktjftr memurdan mürekkep kadro ile faa
liyete bulamıştır, 

194îî|jyılında bu büyük vazifenin mevcut kad
ro ile hfjkkiyle tedvir edilemiyeceği ileri sürüle
rek güai|n icap ve zaruretlerine tekabül edecek 
bir ha^l getirilmesini teminen yeni bir teşkilât 
kanunuJfjjie ilk hamlede 521 memur ve müstah
demle yftbâzı yıllar 5?7 ye varan elemanla bugün 
Ankara#e İstanbul'da sekiz daire ve bina kirala
mak surt|tiyle iki kamyon, üç kaptıkaçtı, bir kam
yonet, tjr otobüs ve ayrıca bir fennî kaptı - kaçtı 
ile, üç ş||>etii motosiklet, beş bisikletten ibaret ta
şıt vamjtlsına sahip olan Basın ve Yayın Umum 
Müdürdü kurulmuştur. 

Bu mjüesseseye kanunun tevdi ettiği görevler : 
1. Söz, ses, yazı, resim, film, plâk ve bunlara 

benziyen; basın ve yaym telkin vasıtalarından 
faydalanarak yurdun medeniyet ve kültür var 
lıklarmv sanat ve tabiat güzelliklerini, siyasi 
olay ve; gelişmeleri içerde ve dışarda doğru 
olarak tanıtmak ve yaymak; 

2. Çftımhuriyet Hükümetinin iç ve dış siya
setini yşjjrt ve dünya yaymı vasıtalarına ve umu
mi efkâıŞna doğru olarak aksettirmek, 

3. Sabancı memleketlerin basım ve yaymı 
telkin vartaları ile olan faaliyetlerini ve olayla
rını ilgti makamlara ve halk efkârına ulaştır
mak, 

4. JMfillî menfaatlerimiz için zararlı tesirler 
yapabilmek faaliyetlerin mahiyeti hakkında halk 
efkârını*«aydmlatmak, 

îî..'.tj ve dış turizmi idare, tanzim, teşvik, 
murakafe ve saire gibi milletimiz için hayati sa-
yılabileıjj ehemmiyetli' mevzular olup bu olayla
ra mütşpreceih müspet bir hareket faaliyetinin 
eser ve İslerini görememekten mütevellit duygu
larımız^! elem ve inkisarla müterafik hoşnutsuz
luktan iptşka surette nümayan ölabiltaesi elbette 
mümküj değildir. v 

îç "l||yın ve Dış Yaym Daireleri vasıtasiylr 
kanunlailâyin edilen görevlerini ifa eden bu teş
kilâtın fjıruluş tarihinden beri iyi bir randıman
la iş bfij|wdığını iddia etmek bugün için imkân
sızdır. 'M 
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Yeri ve sırası geldikle işittiğimiz ve mazur | 

gösterilftıek için söylenen, henüz teşekkül halin
de ve üç beş senelik mazisi bulunan müesseseden 
bu muazzamişleri başarı ile beklemenin doğru 
olamayacağı yolundaki müdafaa ve telâkkiyi za
yıf düşüren olaylarla karşı karşıya bulunmak
tayız. Kuruluş gününden beri verilen tahsisat ka
dar para sarfı ile belki elde odilemiyen millî mu
vaffakiyetlerimize bile inancı olmadığı için bir 
kaç yüz metrelik bir film angajmanına girmek
ten çekinen Dış Tayın Dairesinin ihmalini mazur 
görmek millî duygularımızı rencide eder mahi
yette olsa gerektir. j 

Arkadaşlar; zannedersem 1948 senesi olimpi- I 
yatlarından bahsetmek istediğime intikal etmiş
sinizdir. 

İvendi muhtelif sıklet ve güçlerinde kahra
man güreşçi beş gencimizin geçen olimpiyatta 
dünya şampiyonluğunu kazanarak bir gencimi
zin de birincilik ihrazı suretiyle bayrağımızı şe
ref direğinde altı defa dalgalandırmaya muvaf
fak oldukları dünya ölçüsündeki bu müspet ve 
şanlı -propagandaya bütün dünyada gösterilen 
olimpiyat filminde yer verilmemiştir. 

Türk gençliğinin bu filmin gösterilmemesi 
için gösterdiği hassasiyetin değer ve kıymeti I 
karşısında aynı hassasiyetle durulmamış olması 
üzülecek, bir keyfiyettir.- Dahası var.. Geçen 
1948 yılı sonlarında Amerika'da yapılan bir 
müsabakada finala kalmak suretiyle umumi kül
tür seviyesinde derece alan müsabıklardan bi
risinin Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir 

•* * 1 

sualine Abdüllyımit'tir diye verdiği cevabı iç 
buran, acı bir duygu ile karşılamamak rrtüm- 1 
kün müdür? 

Kanunla vazife olarak verilen ve millet para
sı ile temini istenen Türk Milletinin kültür ve 
medeniyet seviyesini cihan umumi efkârına ta
nıtmak için sarfı lâzımgelen mesainin neticesi I 
böyle mi olmak icap eder? Arkadaşlar, hak ve 
hakikati toşlim etmekliğimîz lâzımdır. Dünya 
medeniyet âlemi, cihan umumi efkârı bizi henüz j 
tanımıyor. Kendimizi tanıtmak için milletin se
nelerdir esirgemediği milyonları her nedense bu 
uğurda sarf etmek lüzumunu duymamışızdır. Bu 
hususta sarfedilen paraya değil, millet verdiği I 
halde bu maksada harcanmadan heder olan pa- î 
ralara acıamk lâzımdır. 

Milyonlarla nüfusa malik olanv milletlerin | 
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birçok diplomatının bizi tanıması maksadı te* 
minden ınşaktır. 

Arkadaşar; îç Yayın Dairesinin faaliyetin
den bahsederken radyo ve ajans seans ve haber
lerinin kendilerinden umulan ve beklenen hiz
met yerine muvaffakiyetsiz, beceriksiz olduğu ka
dar tarafgirlikle malûl bir hareket tarzı takip 
etmelerini teessür duyarak ifade etmemek müm
kün olamıyor. 

Zaman zaman şahit olduğumuz radyo neş
riyatı arasında politik mülâhazalarla Hükümet 
icraatı diye İktidar Partisinin propagandasını 
yapmakla, Devlet teşkilâtı arasında yer alan 
bu müessesenin bitaraf olmadığı kanaatinin te
bellür ve tezahür etmesini çok parti ile idare re
jimini kabul ettiğimiz bu zamanda - müsamaha 
île karşılamaya, zemin hazırlanmamasını temenni 
ederiz. 

Her sene C3umhuriyetin ilânı vesilesiyle Ba
kanlıklar adına yapılan konuşmalar, Halk Par
tisi Genel Başkan Vekilinin seyahatleri ve git
tiği yerlerde verdiği nutuklardan mahsus bir 
şekil ve ifade ile yapılan yayınlardan tutunuz 
da, Meelis saati diye ayrılan seanslarda bakanla
rın konuşmalarına tahsis olunan zamanla, diğer 
iktidara mensup- olmıyan Milletvekillerinin söz
leri için ayrılan müddeti, kıyas kabul etmiyc-
cek şekilde farklı ve manalı bulan izan sahibi 
dinliyieilerin şikâyetlerine hak vermemek ve bu 
hususta partiler arasında müsavat gözetmenin 
zamanı geldiğini hatırlatmak yerinde olur. 

Arkadaşlar; demokratik anlayış ve siyasi 
partilerin eşit haklara sahip bulunmaları fikrin
den mülhem olarak asrımızın en çok dinliyici-
si bulunan modern yayın vasıtalarından olan 
radyodan siyasi partilerin istifadelerini temin 
için yaptığımız kanun teklifine, Hükümet ifade
siyle «Memleketimizde siyasi partilerin taaddü
dü dolayısiyle devletin idaresinde bulunan rad
yodan siyasi partilerin istifadelerini temin ede
cek usullerin tesbiti lüzumlu görülerek diğer 
memleketlerin bu hususta kabul etmiş oldukları 
esaslar da incelendikten sonra Basın ve Tayın 
Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 20 nci 
maddesine bâzı fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı hazırlanmıştır.» diye gösterilen es
babı mucibe ile bir taraftan rejimin icapları ye
rine getirilmek istenirken, diğer taraftan ikti
dar Partisinden maada siyasi teşekküllerin ge
lişmesini sanki kıskanan bir duygu ile eşitlik 

- m -, 
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haklarının teslim edilmemesini hak saymak zih
niyetinden de vaz geçilemediğini görmekle hay
rete düşmemek mümkün olmuyor. 

Arkadaşlar, teklif böyle bir neticeye bağlan
mıştır : İktidar Partisinden maada B. M. Mecli
sinde Milletvekili olarak üyesi bulunan partile
re dört denede ancak seçim gününe on beş gün 
kala, seçime münhasır olmak üzere bir saat ko
nuşmak imkânı sağlanmıştır. Ne büyük fedakâr
lık, ne derin samimiyet ve karşılıklı saygı ve 
müsamaha?... 

Bir seneyi geçtiği halde kanuniyet iktisap 
edemiyen teklifimizin âkîbetiı yeni baştan Yük
sek Meclise getirilecek Teşkilât Kanununun tan
zimine talik edilmiş olmakla Günaltay Kabine
sinden, #adyo cihazı memleketşümül İktidar 
Partisi propagandalarına vakit, vakit geri ver
mekte devam ettiğine göre eşitlik haklarının da
ha fazla tavik ve teehhüre m anal bırakmaması
nı istemek hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar; anonim bir şirket ha
linde olan ve fakat buna rağmen Devlet Bütçe
sinden yardım gören Anadolu Ajansının haber 
alıp vernie servislerinin kifayetsizliğini kendî 
iştigal mevzuunda muvaffak olmadığını zaman 
zaman sizlerin de belirttiğiniz veçhile tekrar et
mekte millet ve memleket menfaati vardir. 

Statüsfi olmadığı için yüksek tahsil gören 
elemanlarca tercihan lise mezunu gençleri üstün 
ücretlerle;istihdam da mahzur görmiyen, esasen 
diğer, gazetelerin yayınladığı ha'berier gibi ec
nebi radyo \se muhabirlerinden aldığı haberleri 
neşirle iktifa eden 'bu müessesenin verimsiz ol
duğu, vazifesini iyi yapamadığı bir hakikattir. 

Bençffc Kemal'in dediği aktarıma ecnebi hâ-
Iberlerin İfasına A. A. işaretini kovmak ntuvaffa-
kiyet sajflıyan bir sonuç değildir- Vilâyetlerle 
irtibatı, meslekten yetişmiş mu'haıBirleri bulun-
mıyan ajansın memleket içinde ve dışında mil
let ve nnemleket menfaatine kayda değer bir 
hizmeti liılunm amasına rağmen Devletten yar
dım gömmesi yersizdir. Bu açık bütçeden adama 
is bulan Bu kabîl müesseselere teberruda bulun
mak göz*̂  batan işlerdendir. 

Anonim Şirket halinde ve hisselerinin yarı
dan f azları Maliyeye ait olan Anadolu Ajansının 
mukavelesi bu senenin son ayında hitama eri
yor. Hükpmet, Ajansı tamanıiyle bir Devlet mü
essesesi Haline getirmek kararında değildir. 
Hem şirüjıet halinde kalacak, hem de bütçeden 
yardım gjŞrecek. Hülkümet tebliğlerini zaten 
doğru veremediği memleket hafoer ve havadis
leri gîbi tek taraflı olarak iktidar lehine nizam 
ve istika|Ret verilmiş ifadelerle neşredecek ve 
yayaca'k.4 Arkadaşlar, böyle iki veçheli bir mü
essese ol%ız. Anadolu Ajansı ya şirkettir, ya 
Devlet mjjjessesesidir. Mukavelesi de hitama er
mek üzerjfe olduğuna nazaran yeni Teşkilât Ka
nununda ftıeımleket bünyesine uygun bir veçhe
ye sahip ^ılınmasını temenni ederiz. 

BAŞKJİN — Daha iki arkadaşımız söz al
mıştır, fajtat vakit de gecikmiştir. 

FÎKBfAPAYDIN (Kayseri) — Turizm hak-
kında da gözlerim var. 

BAŞKJJ.N — Onu da yarın söylersiniz. 
Yarın Jjaat 10 da toplanılmak üzere Oturu

ma son v#iyorum. 
Kapanma saati : 24 
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Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beketa ve elli beş arkadaşının, 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(D) işaretli cetvelde değişiklik yapılması baklandaki önergesine verilen oyların sonucu 
• (Önerge nazarı dikkate.-.alınmıştır.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 223 

Kabul edenler . 1 2 1 
Reddedenler : 98 
Çekinserler : 14 

Oya katılmıyanlar : 224 
Açık Milletvekillikleri : 8 

AFYON KABAHÎSAR 
Hasan Dinçer 

AĞBI 
Halid Bayrak 

Zeki Tarhan 
ANKARA 

Mebrure Aksoley 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 

AY0IN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Öermen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Hilmi ŞeremeÜi 
Fahrettin Tiritoğlu 

BÎNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLÜ 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağl&r 

BUSDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ün«n 

ÇANKIRI 
Bilat Dolunay 

[Kabul 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇOBUH 
Ali Bıza Brem 
Dr. Cemal Kaaancıoğlu 

ÇORUM 
Naim Atalay 

umstaâ 
Dr. Hamdi Berkmaa 
Naili Küçika 
Hulûıi Oral 

DtYABBAKIB 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 

EDÎBNE 
Mehmet E. Ağaoğuüarı 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 

BBZÎNOAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Raif Dinç 
Şükrü Koçak 

GÜMÛŞANB 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varmca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu . 
Suphi Bedir üluç 

ÎÇBL 
Haydar Aslan 

tfPARTA 
Kâzım Aydar 

edenler] 
İSTANBUL 

Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Hamdullah S. Tanrıüver 
Orgl. Cemil C.Toydemir 

imîB 
Şevket Adalan 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toköalü 
Baki Tûmtûrk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtû Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Narı Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Basim Erel 
Htüki Karagülle 
Halis ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartabgü 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 

MANİSA 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yağar özey 

MARAŞ 
Dr. K Ü H | BayMt 
Kıza Çuhadar 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. GSkdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Safen Ali Dilemro 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Yakup Kalgay 
Ömer Karatag 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblau 
Sinan Tefeeföoğhı 
Hilmi Uran 



BtîRD 
Ali Biz* Esen 

SÎNOB 
JLûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayj 
"Enver Şök 

SÎVAS 
Mitat Şİkrü Bieda 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadıfe Aldoğan 
Mehmet Askar 
Hazim Bozca 
Şahin L&çin 
Ahmed JPeziroğlu 

AKASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Ura8 
Ali Kental Yî&toğlu 

ANKARA 
Naki Cçvad Akkemuıu 
Rafit Bİrekoj 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe üymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çanklı 
İsmail Hakkı Uzun$arşılı 

BURSA 
Zehra Budunc, 
Abdürrahmaîi Konuk 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kıraever 

ÇANKIRI 
Ahmet l^san Zeyneloğhı 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref *Utuğ 
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Nazif Ergin • 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğİu 

TOKAD 
Feyzi Eken 
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RecaiGjfreli 
Cemal ^bvah 
Mustafa^jâtifoğlu 
Reşit öı|}er 
Nazmı 4roy 

TİLBZON 
Mustafa jî. Tarakçıoğlu 

TTOOELİ 
Mahmut İTan 

[Reddedenler] | 
ELAZIĞ 

Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
AbdiÜhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuf 
^akir îbrahimhakkıoğlu 

Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytino&lu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 

tÇEL 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ratnazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü-
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Sadi Bekter 
Faruk Nafiz; Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 

İZMİR 
Sami Gülcüöğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Hagaa ÂB Yücel 

Fikri 
Gl. 
Reşit 

K 
Şevket 

Cenap 
Dr. Fa. 
Sedad 

Muhsin 

İhsan 

Mehmet 
Mustafa 
Osman 
Abd 
Şefik 

Yunus 
Kâmil 
Şevket 

Ş. Bürge 

NYA 
il Binal 

AHYA 
f özgen 

TYA 
adık Eti 

Karaköylil 
:cr 
Taşangil 

ÜRFA 
Osman Ağan 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfi Orhon 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Şükrü Süer ' 

ORDU 
Mehmet JHırtun 

SAMSUN 
Oemfl feüsel 
Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SttRD 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Abidin Yurdakul 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Işıl 
Zekîye Molaoğlu 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yârımbıyık 

URFA 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
İhsan Olurun 

ZONOTLDAK 
Şinasi Devrm 
Ali R. încealemdaroğlu 
Naîm Kromer 
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ANKARA 
Emin Halim Krgun 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (t.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
(t) 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
thsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz (1.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Gökter>e 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 

İZMİR 
Şükrü Saraçoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

RİZE 
Fuad Sinmen 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Kemal Satır 

I Oya kattlmıyanlarj 
BİNGÖL 

Tahsin Bauguoglu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar E itan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahnıan R. öymen 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalc.ni 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karesioğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çat1! 
İsmet Eker 

Suheyp Karafakıoğlu 
(1.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzâlp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem , 

ELAZIĞ 
Fuad Agralı 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroglu 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu (t.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Koengüney 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Drv Abdurrahman Melek 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Reşat Şemsettin Sirer 

TRABZON 
Raif Karadeniz 

ÜRPA 
Razi Soyer 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı (İ.) 
Eşref Dizdar 
Kâzım ükay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zainıoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay (1.) 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Komitan 

İSPARTA 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var (1.) 
Cihad Baban (T.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmtk 
(D 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen b<>ğ 
Osman Nuri Koni ı'T.) 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (1.) 
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Ahmet Kemal Silivrili 
d.) : 

Hüseyin» Cjâhit Yalçın 
Senini Yüiüten 

4*unan 

Dr. HüseyineH. Cura 
Aktife B. Çeyrekbaşı 
4tıf İnan 
Eahmi Köken 
Haydar Küstü öktem 
:(t) 
Dr. Kâmran öre 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahjman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Ğl. Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özgoy 
Faik Seler 
Hayrollah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Pual Umay 

Igjnail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket İorgat 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasryamk 
(D 
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İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (t.) 
Dr. Sadi İrin ak 

k 

Naim Hazim Onat 
Dr; Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Süay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t Güwoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahta kılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Rpvda&ı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi ( i ) 
Mahmud Nedim Zabcı 

* MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem " 
Hilmi öztarhan 
FeyzuUah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil tdUt 
Hasan Beşid Tartkut 
Abdullah Yaycıoğlu 
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İrfan Feri4^Alpaya 
Mehmet KJfcıil Boran 
Abdülkadıâ Kalav 
Gl. KiazHw||Sevüktekin 

MTŞLA 
Necati Erdjjjin 
Nuri özsaıj 

Dr. Mital Hakaroğlu 

Halid On* 

Ferit Ee 
İbrahim 
Hüseyin 
Arif Hik 

HasanCafdBelûl.(l) 
Dr. Fahrî Kurtuluş 

SAjffSUN 
Hüseyin (jterk 
Naşit Fu'1' 
Rıza Işıl 

Kasım 
Kasım 
Cavid 
Ali M 
Ahmet 

Etem tz#t Benice 
Sabri Ceİİktuğ 

FOB 
Yusuf Bfc Tengirşenk 

, -A» 
'Hikmefr 

[Aç%k Milletveki 
BitH» 
Burs» 
Erzincan 
Kan 
Kaıtamonu 
M a n » 
Mardin 
Muş 

Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Emin Aıa^ 
Fayık, öatrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Galib Pekv i 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sim Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Hamdi Orhon; 
Hasan Saka 

TUNOBLt 
Necmeddin Sahir > Sıla» 

TORAı 
Atalay Akan 
Vaaö Gerger 
Suut Kemal Yetkine 

VAN 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkanı 
Dr. Kemal O. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sim teöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişiagil (fBakan) 
Ahmet Güsel 
Sabri Koçer 
Nuri Tarha» 

*>m<i 
T. B, M. M, BatuMtii 


