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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum

I

Yoklama yapıldı.
1961 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görü
şülmesine devam edilerek;
Kurucu Meclis Başkanlığı,
Cumhur Başkanlığı,
Sayıştay Başkanlığı,
Başbakanlık,
Devlet Plânlama Teşkilâtı 1961 yılı bütçeleri
kabul olundu.
•
Oturuma son verildi.

Birleşime ara verildi.
Üçüncü Oturum
Diyanet işleri Başkanlığı 196,1 yılı Bütçesi,
üzerindeki görüşmeler bitirilerek, kabul olundu.
Tapu ve Kadastro Genel*Müdürlüğü,
Adalet Bakanlığı,
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri görü
şüldü, kabul edildi.
Kahraman ve Şanlı Ordumuza Kurucu Mec
lisin şükran, sevgi ve'saygılarının ulaştırması
hakkındaki önergeler okunarak, alkışlar ara
sında ve oybirliği ile kabul olundu.

İkinci Oturum

Danıştay Başkanlığı,
22 Şubat 19Ö1 Çarşamba günü saat 9,45 te
İstatistik Genel Müdürlüğü 1961 yılı büt- |
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
çeleri kabul edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 1961 yılı bütçesi
Başkan
Kâtip
Kâtip
Çini Rifat
Çelebi Emanullah
üzerinde bir müddet görüşüldü.
| Orbay Kâzım
2. -

GELEN KÂĞITLAR

Raporlar

I

1. — Ankara Üniversitesi 1961 yılı bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/4) (Gündeme)
2. —• Ege Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/9) (Gündeme)
3. — İstanbul Üniversitesi 1961 yılı bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/11) (Gündeme)
4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/12) (Gündeme)
5. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1961 yılı bütçe kanunu- tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/7) (Gündeme)
6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/13) (Gündeme)
"7. — Hudut ve Sahiller SağlUk Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Komisyonu raporu (1/10) (Gündeme)

8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/16) (Gündeme)
9. —- Devlet Ürefme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Komisyonu raporu (1/8^ (Gündeme)
10. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/14) (Gündeme)
11. — Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/6) (Gün
deme,)
12. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/15) (Gündeme)
13. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/5) (Gündeme)
14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
| poru (1/17) .(Gündeme)

•

\

BÎRÎNOÎ

ÖTÜRÜM

Açılma saati : 9,55
BAŞKAN — özdüek Fafcîi
KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, Kitapçı Şahap

BAŞKAN — Efendim, oturumu açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
I kü bu iddia dışında', hudut ihtilâfının çıkarılma
sını icabettirecek karşılıklı menfaat sureti katiye(Yoklama yapıldı.)
de bahis mevzuu değildir. Umumiyetle ihtilâflar,
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var,,görüşmelere
müşterek hudutlarda bulunan meraların üzerinde
devam ediyoruz.*
müstakil hak iddialarından doğmaktadır. Bu me
1. —.1961 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
ra ihtilâflarının, halli mahkemelere terk edilmiş
çe Komisyonu raporu (1/3) (S. Sayısı : 2)
ise de, bu ihtilâfların halli mevzuunda başvuru
lacak hukuki hükümler tamamen eski hukuku
a) İçişleri Bakanlığı bütçesi,
muzdan bugün meriyette olanlardır. Bu da Mül
b) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi,
ga Arazi Kararnamesinin 3 - 5 maddesinin tatbi
c) Jandarma Genel Kumandanlığı bütçesi,
o BAŞKAN — Efendim, şimdi müzakeresi mev- ı katından ibarettir. Bu mevzuata göre mahkeme
zuulbahsolaeak bulunan bütçeler, İçişleri Bakan- I ler ihtilâf halinde, kadime itibar etmekte ve ek
seriya şahadetin mahiyetine göre karar vermekte
lığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
dirler. Bu sebepten dolayı da mahkemeler; daha
Kumandanlığı bütçeleridir. Bu mevzular için söz
ziyade
kendi lehine yalancı şahit temin edebilmiş
istiyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum.
tarafın lehine karar vermek zaruretindedirler,
Baltacıoğlu Zeki, Aknıoz Nurettin, Çini Bifat,
mahkeme hiçbir surette karşılıklı ihtilâf sahipleri
Güley Ferda, Kümbetlioğlu Hikmet, özdenoğlu
Şinasi, Oğuz Ahmet, Coşar Ömer Samih, Hatip- nin ihtiyaçları nazara alınamamaktadır. Tabiî mev
cut hukukî mevzuata göre.... Son senelerde birçok
oğlu Şevket Raşit,
meralar ziraat sahası yapılmıştır. Bunun memle
iBAŞKAN — Sayın Zeki Baltaejoğlu.
ket
hayvancılığı üzerine nasıl bir menfi tesir yap
•BALTACIOĞLU ZEKİ — Muhterem arka
tığını biliyorsunuz. Bu itibarla karşılıklı ihtilâf
daşlarım. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken
sahiplerinin ihtiyaçlarına göre meradan istifade
pek mühim olan bir derdimize temas etmek için
söz aldım.
| lerini temin edecek ve üç beş yılda durumun ye
Uzun senelerden beri memleketimizde halledil- J niden tetkikine imkân verecek tarzda yeni hukuki
hükümlere ihtiyaç vardır. Bugüne kadar hiç te
memiş hattâ üzerinde dahi durulmamış mühim
mas edilmemiş olan bu mevzuda bir adım atma
bir mevzumuz vardır. ,Bu mevzu köylerimizin,
larını Hükümetten rica ve istirham etmekteyim.
köylülerimizin mühim masraflara girmelerine, iş
BAŞKAN — Sayın Hasan Tez (Yok sesleri),
ve güçlerinden kalmalarını intacetmesi bakımın
Sayın
Argun Tahsin (Yok sesleri), Sayın Aysan
dan çok ehemmiyetlidir. Bu da meralar, hudutlar
Şevki.
hakkındaki ihtilâflardır. Bugün köy, kasaba veya
şehirler arasındaki hudut ihtilâfları hakkında
AYSAN ŞEVKİ — Muhterem arkadaşlarım.
İller İdaresi Kanununda az - çok tatminkâr hü
İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir temennimi kısaca
kümler mevcuttur. Ancak, hudutlardaki mera ile j özetlemekle yetineceğim.
ilgili ihtilâfların halli mahkemelere bırakılmıştır.
Sayın arkadaşlarım, 105 sayılı Kanuna isti
Esasen hudut ihtilâfları daima meralar üzerinde- f naden Bakanlar Kurulunun 1 , 12 . 1960 tarih
ki karşılıklı hak iddialarından doğmaktadır. Çün- j ve 5/586 sayı ile onayladığı bir Tüzük tatbikata

—165 —

B :4

22.2 1961

konulmuş bulunmaktadır. Bu Tüzük-105 sayılı
Kanuna göre iskâna tâbi tutulmuş 55 kişinin
menkul ve gayrimenkul bütün mallarının tasfi
yesine mütedairdir.
Arkadaşlarım, her hangi bir yanlış anlamaya
meydan vermemek için şu hususu öncelikle belirt
meliyim. Millî Birlik Komitesi tarafından kalbul
edilmiş olan 105 sayılı Kanunun esası hakkında
hiçbir mütalâa ileri sürmüyorum. Arzım, bu ka
nuna istinaden Bakanlar Kurulu tarafından çı
karılmış Tüzüğe dairdir.
'Sayın arkadaşlar,, bu Tüzük tatbikatının ak
saklıklara yol açtığı ve açacağı inancındayım.
Gerçekten; Tüzük zamansız tatbikata konulmuş
tur. İçinde bulunduğumuz şartlar ve mevsim, do
ğu illerimizdeki yurttaşlarımızun satın alma gü
cünü, denilebilir ki, çok nispetsiz ibir seviyeye
indirmiştir. Bu hal karşısında iskâna tâbi tutu
lan kişilerin menkul ve gayrimenkul mallarının
(hemen tasfiyesi cihetine gidildiği takdirde mad
dî ve manevî yönlerden hiç de âdil olmıyan bir
durumun yaratılacağı aşikârdır. Çünkü, biraz
Sonra arz edeceğim sebeple ve bu ortam içinde
malların tasfiyesi daha sonraya bırakılmadığı tak
dirde para ölçüsü ile gerçek değeri 10 olan bir
malın ise kimsenin şüphesi olmasın,
Değerli arkadaşlar, bir an için bu ölü mevsim
de malların muhammen bedelleri ile alıcı bulabi
leceğini kalbul etsek dahi; Bakanlar Kurulunca
onaylanmış bulunan Tüzüğün, mâlların tahmini
bedel tesbiti ile ilgili İ4 ncü maddesinin (b) ve
(ç) fıkralarındaki hükümler bu malları gerçek
değeri ile satışına imkân vermiyecek mahiyette
dir. Bu konuda geniş izahata girerek değerli za
manlarınızı almak istemem. Ancak, şu kadarını
belirteyim ki, Tüzüğün bu fıkralarında sevk edi
len hükümlerde malların bedel tahminleri tama-.
men sübjektif ve âdil olmıyan ölçülere dayan
maktadır.
Kurucu Meclisin Saym üyeleri, içişleri Baka
nı arkadaşımızın bu noktalarda benimle beraber
olacağı ümidindeyim. Bu itibarla değişmiyeh bir
inancımı belirterek sonuca geleceğim.
Bir insan suçlu olabilir ve bu suçundan dola
yı tecziye de edilebilir. Fakat, müsait olmıyan
şartlar altında ve bu Tüzük hükümleri ile iskâna
tabi tutulan kişilerin mallanılın gayrimüsait şart
lar altında tasfiyesi cihetine gidilirse çoluk ve
çocukları da tatbikatta işlenen hatalar sebebiyle
bir başka cezaya çarptırılmış olur.
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Şimdi bu kısa mâruzâtımdan sonra, bu konu
daki temennime geliyorum. Temennim şudur: Ka
bilse iskâna tâbi tutulan kişilerin^ mallarının tas
fiyesi ile ilgili Tüzük Bakanlar Kurulunca bir ke
re daha gözden geçirilsin veya içinde bulunduğu
muz şartlar ve mevsim göz önünde tutularak bu
malların tasfiyesi hiç olmazsa Doğu illerimizdeki
yurttaşlarımızın sattın alıma gücünün arttığı mev
sime 'bırakılsın. Mâruzâtım bundan ibarettir.
(Alkışlar)
'

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer.

HAZER MEHMET — Muhterem arkadaşla
rım, bozulan Devlet nizamının ve sarsılan ida
renin mânevi kuvvetinin yeniden tesis olundu
ğu bir devirdeyiz, içişleri Bakanlığımız mem
lekette huzur ve nizamın hâkim kılınmasında
kendisine düşken vazifeyi 27 Mayıs ruhu içinde
ifa etmektedir. Yıkılan devrin-vatandaşlar ara
sında yarattığı tefrik ve eşitsizlik 27 Mayıstan
sonra tamamen silinmiş, vatan huzura kavuş
muştur. Memleketin şurasında burasmdaki,
bâzı menfi kıpırdamalar bu huzuru bozamaz
ve bozamıyacaktır. Bunların mel'un ve basit
maksatları, koşar adımla demokrasiye yönelen
inkılâp idaresinin hızını kesmeye matuf olabi
lir. Fakat inkılâp idaresi bu hedefinden şaşmıyacak ve millet idaresini milletin iradesine
vâdettiği günde, hattâ ondan evvel teslim ede
cektir. Bu imtihan içinde içişleri Bakanlığının
1961 yılı bütçesi rakamlarını tahlile lüzum gör
meden, bunu ferahlık verici bir müjde olduğu
nu kabul ettiğimi arz ve ifade etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım; eşit muamele, ta
rafsız idare uzun yıllardır hasreti çekilen bir
idealdir. Dün de zabıtaya ve idareye karşı bâzı
hareketler mukavemet gibi tasvir edilir hale
gelmişti. Dünkü ile bugünkü arasında büyük
bir fark vardır. Dün zulme karşı mukavemet
ediliyordu. Bugün kanunu tatbik edenler ka
nun içinde kalarak, hukuku hâkim kılarak za
manında tedbir almak suretiyle bu menfi ha
reketleri önliyeceklerdir. Buna eminim. Ar
kadaşlar bir örfi idare içinden çıkıp geldik. 27
Mayıstan beri de memlekette örfi idare hukukan mevcuttur. Fakat fiilen tesiri hissedil
mez haldedir. Yeni idare birçok dâvaları olan
bir memlekette bütün meseleleri birden halle
demezdi. Esasen bu da beklenemez. Mahallî
idareler dejenere olmuştu. Uraumî bir tasfiye
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yapıldı. Bilhassa bu belediyeler hakkında umu
mî ve cezrî bir surette tatbik edildi. Fakat köy
idarelerinde aynı ölçüde bir tasfiye yapılmadığı
için bâzı bölgelerde şikâyetler devam edegelmektedir. Geçen yıllar bütçelerinde atlı polis
ve polis kadrosunun çoğaltılması hususunda
masraflar teklif edilirken, çok şükür bu yıl
bütçesinde daha çok hizmetin icaplarına uygun
tahsisat talebedilmekte ve bilhassa kaymakam
ların motorlu vasıtalarla teçhiz edilmesi gibi
hayırlı teşebbüsler ön plâna alınmış bulunmak
tadır.
Muhterem arkadaşlarım, mülkî taksimatın
geçmiş idare zamanında uğramış olduğu tahri
batı hepiniz bilirsiniz. Maksat ve sebep n'e
olursa olsun yeni tesisler, yeni ihdaslar Dev
let idaresine bir an evvel kavuşması icabeder.
Bu yeni kazaların memuru bulunmadığı, kay
makamı olmadığı, hâkimi tâyin edilmediği ve
doktoru gitmediği için işleri görülmemektedir.
Bu kısa bir zamanda halli mümkün bir mese
ledir. içişleri Bakanlığının bu önemli ve acele
tedbir istiyen memleket meselesine el atmasını
temenni ederim.
Muhterem arkadaşlarım; esası uzun zama
na, , büyük tahsisata muhtaç bir nüfus, ahvali
şahsiye kayıtları meselesi vardır. Bunun da he
men halledilmesi mümkündür. Bâzı yerlerde
eski yazı ile yazılmış bulunan nüfus kayıtları
yeni harflere çevrilmediğinden vatandaşın ihti
yaçları karşılanmamaktadır.
Bu. sene teklif edilen 500 bin liralık tahsi
sat maalesef kısılmış, azaltılmış, 300 bin küsur
lirada tutulmuştur. Bu tahsisat hiç olmazsa bu
sene bir milyon liraya çıkarılıp bu mesele te
min edilebilirdi, içişleri Bakanlığı emrine ve
rilen bu yeni tahsisatın bir an evvel ahvali şah
siye kayıtlarının esasını teşkil eden nüfus kü
tüklerinin ıslah ve yeniden yazılmasını temin
ederlerse büyük bir vatandaş kütlesinin ihti
yaçlarına cevap verilmiş olacaktır.
Muhterem arkadaşlar,, zabıtanın gerek jan
darma gerek polisin vatandaş kalbinde yıllardan
beri teraküm eden itimadını sarsan son tatbi
kat bu zümrenin yeniden bir mânevi takviyeye
muhtacolduğunu göstermektedir. Şunu ifade
edeyim ki, Türk zabıtası tüm olarak vatandaş
karşısında ve onun aleyhinde bulunmamıştı!>
Zabıta hizmeti mesul olanların elinden alınarak
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gayrimesullerin eline verilmişti. Dün şikâyet
ettiklerimiz bu kütlenin dışından gelmiş, Türk
zabıtasının ananesine ve Türk Milletinin âdet
lerine aykırı hareketler # bu dışardan gelen ve
zabıtanın bünyesi içinde daima yabaftcı kalan
birkaç kişinin eseridir.
Arkadaşlar, Türk zabıtası ürkek, çekin
gen bir hale gelmiştir. Zabıta umumî bic
itham altında tutulursa müessir olamaz. Va
zifesini yapamaz. idare, heyeti umumiyesiyle bugün 10 yıllık tatbikatın tesiri altında
ürkek, çekingen bir haldedir. Halbuki gerek ki
taplar ve gerekse tatbikat idarenin aktif olma
sını, çabuk olmasını icabettirir. idare dünkü taz-,
yiklerin altından silkinerek kalkmalıdır. Seri ha
reket etmek, aktif olmak mecburiyetindedir. Ar
kadaşlar, bu imkânı idareye bahşetmemiz lâzım
dır.' Vazife göremiyecek hale getirilen memleket
idaresini, yeni icaplara, onemleket ihtiyaç ve is
teklerine göre harekete getirmeliyiz, idare, sil
kinip kalkınmaya, aktif olmaya mecburdur, ida
renin cesareti memleketin huzurunu sağlıyacaktır, arkadaşlar.,
;
Muhterem arkadaşlar; son yılların esaslı tat
bikatından birisi de Sivil Savunma Teşkilâtıdır.
Sivil Savunma Teşkilâtı, İkinci Cihan Harbin
den sonra el atılan çok önemli bir meseledir. 27
Mayıs İnkılâbından sonra, hu mevzua.geniş mik
yasta el atılmış ve kadrolar askerlikten yetişmiş
personelle takviye edilmiştir. Sabotajcılara karşı*
yıllardan beri müesseseleri, fabrikaları, âmme
tesislerini korumak idarenin içinden çıkamıyacağı !bir mesele halinde devam edegeliyordu. Sivil
Savunma Teşkilâtı kurulunken bu 'teşkilâtın va
zife ve mesuliyet hudutlarını da iyi tesbit etmek
lâzımdır. Çok küçük müesseselerde Sivil Savun
ma personelinin istihdamı hem faydalı değil, hem
de doğru değil. Yıllardan beri idarede, seferber
lik müdürlükleri var, idi. Millî Müdafaa icabı
olan meselelerle bu müdürlükler meşgul olur idi.
Bunların yeni ihtiyaçlara göre ayarlanmasını
zamanın hükümetlerinden istedik. Netice elde ede
memiştik. NATO Devletleri Sivil Savunma Teşki
lâtına büyük ehemmiyet vermektedir. Bu teşki
lâtın bir üyesi olarak» aynı ehemmiyetle mevzuu
ele almamız 'bu mevzua gerekli tahsisatı ayır
mamız yerinde olur, kanaatindeyim. Sivil Sa
vunmanın, memleketin cephe gerisi hizmetleri
nin Öneminin ve rolünün millete açıkça anla-
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ma müessesesi bâzı ahvalde idarenin müracaat
edeceği bir tedibirdir, faydalıdır, lüzumludur.
Çünkü azil kaldırılmıştır. Azlin kaldırılması
yerine Vekâlet emrine alınma müessesesi bâzı
ahvalde işletilmektedir. Demokrat Parti zama
nında çıkarılan kanundan evvel vekâlet emri
müessesesi işlemekte idi. Son çıkan kanun ka
za yolunu kapadığı için memurun huzuru kaç
mıştır. Suç işlemiş memur varsa bunları teczi
ye edecek makamlar da mevcutur. Bu itibarla
vekâlet emrine alınan ve tekaütlüğüne 5 - 6 ay
kalan bir memuru mahkemeye müracaat ede
memek yüzünden mutazarrır etmek her halde
doğru bir şey olmasa gerektir.. Bu arada şunu
da söylemek yerinde olur İki, Emekli Sandığı
Kanununun bu vekâletteki tatbikatını kısa. za
manda ıslah etmek de mümkündür.

tılması gerekir. Birçokları işsizlere iş bulmak
için Sivil Savunma kadroları ihdas edildiğini
fısıldamaktadırlar, idare, bunun ehemmiyetini,
dünya devletlerindeki tatbikatını konferanslarla,
yazılarla, tamimlerle umumi efkâra duyurmalıdır. Sivil Savunmanın geçen yıllarda NATO
Teşkilâtına mensup devletlerdeki çalışmalar üze
rinde Büyük Millet Meclisinde izahat verilmişti.
NATO'ya dâhil devletlerin bâzı malzemelerden
istifade ederek ahenkli bir şekilde çalışması lü
zumu da açıkça ifade edilmiştir. Geçmiş devirde
bu mesele lâyık olduğu ehemmiyeti görmemiş ve
NATO camiası içinde ( koordine bir çalışmanın
imkânları hazırlanmamıştır.
Muhterem arkadaşlar, bir intikal devresi büt
çesi üzerinde biraz evvel arz ettiğim veçhile uzun
vadeli tashih ve ıslâhlar istemek elbetteki müm
kün değildir. Geçmiş yıllarda içişleri bütçesini
Bir mesele de 4539 sayılı Kanun tatbikatı
(bir zabıta tedbirleri ve zihniyeti içinden müşa
dır. Bu kanun o kadar kötü tatbik edilmiştir
hede ederdik. Fakat bu sene bütçe raporunda bü
ki, Osmanlı idaresi zamanında azil müessesesin
tün meselelere açıkça temas olunmuş, memleke
den daha büyük bir tahribata sebebolmuştur.
tin ihtiyaçları esas hüviyetleriyle görülüp dercBu müessese, meselâ, bir valinin vekâlet emri
olunmuştur.
ne alınması yerine merkeze alınmak şeklinde
Sayın Eaportör Üstadım Avni Doğan idare
tatıbik görmüş, vali uzun aylar hattâ seneler
Vesayetinin kaldırılmasını istilzam eder bir ifa
merkezde beklediği halde kendisine bir iş ve
de de kullanmıştır. Bu, bir Anayasa meselesi
rilmemiş veıya sonra bir yere nakil suretiyle bu
dir. Yeni Anayasa yapılıyor, idarece verile •insanın enerjisini muattal hale getirmiştir. 'Bu
cek istikamet orada tesbit olunacaktır. Dahi
memur hukukunda yeri olmıyan bir muamele
liye Vekâleti şimdiden Anayasaya konacak hu
dir ve kabili izah da değildir. Sadece vekile
susları ve takibedilecek istikametleri tesbit ede
verilen bir salâhiyetin suiistimalidir. Vekâlet
rek bir hazırlık yapar ve bu işlere başlarsa daha
emrine alma eğer iyi bir maksatla kullanılırsa
iyi olur. Temenni ederim M, idari vesayeti kökün
ve ihtiyaç halinde vekil tarafından tasdik olu
den kaldıran bir yola taraftar olmasın, idari
nursa idare için bâaan faydalı neticeler vere
vesayet memlekette vahdeti temin eden bir va
bilir. Fakat az da olsa suiistimal edilmesi im
sıtadır. Bunun hududu ve vüsati kanunlarla
kânı muvacehesinde bunun bertaraf edilmesine
tâyin olunmuştur. Sadece murakabe ve teftiş
gayret olunmalıdır.
idari vesayetin, temin ettiği vahdeti sağlıyaMuhterem arkadaşlarım, bu Vekâletin çok iyi
maz. idarenin tatbik ettiği sistem ne olursa ol
işliyen
ve tecrübeli elemanlarını kadrosunda bu
sun, istef merkeziyet, ister ademimerkeziyet
lunduran
bir şubesi vardır ki, o da tetkik kuru
şeklinde olsun, ne bir noktaya kadar idari ve
ludur. Bu kurulun durumu gerek mülkî taksimat
sayetin idamesi federal olmıyan devletlerde
yapılırken ıgerekse Anayasa (çalışmalarında ele
bile bir zaruretin ifadesi haline gelmiştir. Bu
alınabilir.
büsbütün kaldırıldığı taikdirde MahaHî idarele
rin arz edeceği keşmeikeş sadece murakabe ile
Bu arada merkez valiliği müessesesine de te
mümkün .olmaz, idare vesayetin hududu damas etmeden geçemiyeceğim. Bu müessese de son
raltılabilir, ama kaldırılamaz.
yıllarda en çok tahribe uğrıyau bir müessese du
Muhterem arkadaşlar; iki noktaya daha te
rumuna gelmiştir. Arkadaşlar, bâzı valiler hiz
mas etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Bun
metlerinde muvaffakiyet göstermiyebilirler. On
lardan birisi vekâlet 'emrine alınmak konusu
ları tâyin ederken çok dikkatli olmak şarttır. Tâ
dur. Muhterem arkadaşlar, vekâlet emrine <alyin edildikten sonra da ıslah etmek için bâzı ted-
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birler mevcuttur. Vekâletin merkez valilikleri
kadrosu,birdenbire şişmiş taşradaki memur kad
roları açık kalmıştır. Eskiden deminde stayişle
bahsettiğim Tetkik Kuruluna ihtisas sahibi ele
manlar getirilirdi. Son yıllarda merkez valilik
leri tatbikatı kâfi görülmemiş gibi, kaymakam,
emniyet müdürleri ve diğer bâzı sınıflardan bir
çok elemanlar getirilmiş ve birçok âmir tâyin
olunmuştur. Merkeze almanalar ve tetkik kurulu
üyeliğine tâyin edilenler işsiz, sıfatsız bir halde
günlerce oturmaktadır. Bunların içinde hizmet
lerinden istifade edilecek çok kıymetli elemanlar
vardır.
*
Muhterem arkadaşlar, İnkılâp Hükümeti ida
reyi devraldıktan sonra memlekette şuriş olmasın
' diye evvelâ idareyi askerî personelin emrine ver
miş, fakat kısa bir zaman içinde bunları sivil ida
reye devretmiştir. Bugün birkaç vilâyette mu
vakkaten bâzı subaylar işbaşında bulunmaktadır
lar. Ama bu arada yeni idarenin askerî personeli
idarî mekanizmanın başında bırakacağı yolunda
söylentiler vardır. Hükümetten ricam bunun
doğru olmadığının umumî efkâra lâyıkı veçhile
aydmlatılmasıdır. Bunun sadece geçici bir tedbir
olarak ele alındığı ifade edilmelidir. Nitekim bu
gün yüzden fazla kaymakamlık münhaldir bu ih
tiyaç giderilmelidir. Bu sebeple bugünkü tedbir-1
ilerin zaruri olduğunun her fırsatta açıklanması
yerinde olur. Çünkü eğer asker konulmasa idi
kaymakama jandarma kumandanı vekâlet edecek
ti, o da askerdir. Devletin eski teşkilâtı olan ida
re de ordu gibi bir zamanlar cazibesini kaybetmiş,
burada çalışan elemanlar bâzı yerlere geçmek im
kânını bulmuşlardır. Ayrıca bunların kadroları
gelirli kaynaklarla beslenmediği için açık kalmış
îbu yüzden kaymakam kadroları münhal bulun
muştur. Kaymakamlık hizmetinin aksamaması
için memleketin en ücra köşelerinde hizmet ak
saklıklarını nazarı itibara almak ve buraları boş
ıbulundurmamak lâzımdır. Kaymakamlık kursu
da son yıllarda bu maksadından uzaklaştırılmış,
verimli olmaktan çıkarılmıştır. > *
Kaymakamlık kursu konusunda âmme idaresi
imkânlarından ve elemanlarından istifade etmek
lâzımdır. Bunu faydalı mülâhaza etmekteyim.
içişleri Bakanlığının 1961 bütçesinde de bâzı ihti
yacın belirtilmiş olduğunu gördüm. Fakat tedbi
rin tam olmadığını da maalesef müşahede etmek
teyim.
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Hulâsa arkadaşlar bugün vatandaşlarımıza ta
rafsız idare tarafından bilâtefrik mal emniyeti,
can emniyeti sağlanmıştır. İdare her zaman oldu
ğu gibi, dünyanın her yerinde olduğu gibi bütün
bunlara rağmen müteyakkız olmaya, tedbir almaya mecburdur. Esasen tedbir idarenin başta ge; len vazifesidir. Pedbir olmıyan yerde idarenin ka
nun* tatbikatı dahi bir netice vermez. Biliyorsu
nuz son yıllarda can emniyeti, mal emniyeti nasıl
tahribedilmiştir. Sadece Doğu bölgemizin bâzı
mıntakalarında 1959 - 1960 yıllarında yol kesme
hâdiseleri, hayvan hırsızlıklarını ifade etmek bu.
meselenin aydınlanmasına kâfi gelir zannederim.
Arkadaşlar, yayla mevsimlerinde Doğu - Anado
lu'da hayvan hırsızlığı memleketin huzurunu bo
zacak kadar, artmıştı. Hayvan hırsızlığı; bir za
manlar memleketin Cumhuriyet İdaresinin ilk
yıllardan itibaren aldığı yerinde tedbirler ve sıkı
takip neticesinde hayvan hırsızlığı mevzuu Türk
zabıtasının mevzuu olmaktan çıkmıştır. Fakat
son yıllarda hayvan hırsızlığı, yol kesme vakala
rının artmakta olduğunu görmekteyiz, önümüz
deki yayla mevsiminde yani İlkbahar ve Sonba
har ayları arasında bu hayvan hırsızlarının art
maması için tertibat almması, motorlu, atlı ve ya
ya devriyeler gezdirilmesi imkânı vardır. Yapıv lan hayvan hırsızlığı ile Suriye'nin uzun müddet
ten beri beslenmekte olduğunu hepiniz biliyorsu
nuz.
Yeni yıl bütçesinde Devlet zabıtasının âlet ve
malzemesi üzerinde durmak isterim.
Muhterem arkadaşlar, zabıtanın elinde bulu
nan telefon vasıtaları işlemez haldedir. Yıllardan
beri jandarma telefonu işlemez hale getirilmiştir.
Acaba Münakalât Vekâleti ile birleşerek jandar
manın ve kazalar arasındaki telefon hatlarının ıs
lah ve ikmali mümkün olmaz mı? Bunun şu kısa
devre içinde ikmal edileceğini sanmıyorum. Sade
ce mevcut telefon şebekesinin mümkün olan sü
ratte gözden geçirilmesi faydalı olaraktır kanaa
tindeyim.
Muhterem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığının
müzminleşmiş bir derdi vardır, o da, memur kad
rosudur. Bu vekâletin taşra teşkilâtında çalı
şan memurlarının % 80 ninin 20, 25, 30 ilâ
35 lira aylık almakta oldukları ve bir kadroda
6 - 7 sene bekledikten sonra sicilleri müsait
olduğu halde terfi edemedikleri malûmunuz
dur. Bunun için yeni bir kanun hazırlanıp
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Meclise getirilmesini hayırlı ve hizmetin icap
larına uygun telâkki etmekteyim...
BAŞKAN — Efendim daha 18 arkadaşımız
vardır. -Onlar da konuşacaklardır. Mümkünse
konuşmanızı tamamlayın.
HAZER MEHMET — Efendim, müsaade
ederseniz konuşmamın sonuna gelmiş bulunu
yorum. Bütün mâruzâtımla memleketin niza
mım tesis ve teminde kendisinden beklenilen
hizmeti hassasiyetle gören idarenin her muame
leyi kanun içinde vukufla yapması, mâruz kal
dığı hâdiseler üzerinde yılmadan tedbir alması
memleketin şurasında, burasında çıkacak kü
çük hâdiselere ehemmiyet vermemesi ve bunun
yanında uyanık bulunmasını temenni ederim.
Hürmetlerimle (Alkışlar)
BAŞKAN — Nurettin Akyurt, 15' dakika
konuşacaklar.
AKYURT NURETTİN — Muhterem arka
daşlarım; Dahiliye Vekâleti bütçeleri üzerinde
bunca yıldır söz istediğim ve bu defasında da
Riyasete ismimi yazdırdığım halde ancak bu
gün ikinci defa söz alıp konuşmak imkânını
buluyorum. Geçmiş dört sene içinde, bir kü
çük duruma temas etmeden geçemiyeceğim;
her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesinde söz istedi
ğim halde, ki bâzan birinci veya ikinci oldu
ğum bâzan da ilk söz istiyen olduğum halde
o gün bu Vekâlet Bütçesi üzerinde konuşmak
için 30, 40, 50 kişi arasında bir türlü muhalif
mebuslara sıra gelmezdi, tesadüfen bir defa
söz almak imkânını buldum. Fakat bunun da
iki dakikası Başkan tarafından ketmedüdi. Bu
gün konuşma müddetini kararlaştırmak imkâ
nına kavuşmuş bulunuyoruz, Sayın Başkanın
işaret ettiği müddetten daha kısa zaman içinde
sözlerimi bitirmeye çalışacağım.
içişleri Vekâleti bütçesi münasebetiyle bu
vekâletle ilgili işler üzerinde, vaktin müsaadesi
nispetinde, durmak; kanaatimce mühim gördü
ğüm meselelere temas etmek yerinde olacaktır.
Zira bu vekâlet ile diğer Vekâlet bütçeleri
arasında işin ehemmiyeti yönünden mühim
farklar vardır.
Vatandaş hürriyet ve haklarını korumak,
cemiyetin emniyet ve huzurunu sağlamak hu
lasa; Türk Vatandaşı ile Hükümetini, hak ve
vazifelerini karşı karşıya getirdiği her sahada,
bu Vekâletin vazifeleri içinde görmek müra-
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kündür. Bu önemi dolayısiyle valiler Heyeti
Vekile karariyle tâyin edilir ve vali Hükü
metin siyasî ve İdarî mümessilidir. Bütün Ba
kanlıkların Temsilcisidir. Geniş yetkili makam,
içinde bulunduğumuz Demokratik İdarede ve
onun yeni gelişmekte, yerleşmekte olduğu Tür
kiye'de bir özellik taşar.
İller İdaresi Kanunu ile bu geniş vazife
hudutları içindeki Vekâletler arasında tanzim
edici bir vazife gören valilerin, Teşkilât ka
nunları ile kısılan yetkilerini iade etmek ve bu
na mukabil de bu makamları işgal eden şahıs
ların bitaraf olarak çalışabilmelerini, iktidar
partilerinin baskılarından kurtarılabilmelerini
temin edecek mevzuatı bir an evvel tedvin et
mek lâzımdır. 27 Mayıs 1960 İnkılâp hareketiy
le 10 yıllık bir partizan tutum ve görüşün ta
sallutuna uğrayan iç işlerimizin, geçirdiğimiz
bu zaman içinde, tutumu hatıralardan silinmiş
değildir.
Bir iktidar partisi mensubunu valilerin en
yakını, makam arabalarının bir numaralı tabiî
binicisi, valinin de üstünde, idarî faaliyetlerde,
Hükümeti temsilde ondan bir adım veya bir ba
samak ileride veya yüksekte odur. Adeta o ilde
vali ile Hükümet, arasında, Hükümetten sonra
igelen en yüksek makamdır. Kanunların tatbik,
vatandaş hak ve hürriyetleriyle toplumun her
türlü huzurundan evvelâ o mesuldür. O karar
sahibidir. Muhalefetin veya iktidar sahibi olma
yan her şahsın veya teşekkülün her türlü hak
ve hukukunun hududunu bunlar, partizan zih
niyet tâyin eder. Artık Türkiye acaip bir ülke
haline gelmiştir. Uşak, Kayseri, Topkapı hâdi
seleri gibi tarihe malolmuş vakıalar yanında 10
yıllık devrede daha pek çok hâdiseleri de zik
redebiliriz: 1958 - 1959 yılında Güney'de Af
yon'dan başİıyarak Antalya'ya kadar uzayan
sahalardaki hâdiseler, Gazianteb İl Kongresin
de bir Tümen harekete geçirilmesi.
Bu siyasî faaliyetlerde , eşidolmıyan tutum;
vatandaşın Devlet kapısında rozete, akideye gö
re muameleye mâruz bırakılması gibi hareket
lerin bir daha her hangi bir şekilde tekerrür et
mesini hiçbir vatanseverin istemesine imkân
yoktur.
Sabık ve Sakıt iktidarın vazife duygusu ye
rine hâkim kıldığı oy endişesi, iktidar kaygusuciur ki, kaza, vilâyet ve 141 nahiye veya koy
kaza haline sokularak her sene bu fakir mile-
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tin sırtına 35 milyon liralık bir külfet (yüklemiş
tir. Bugün yüz bir kazanın kaymakamı yoktur.
Jandarma ve ordu subayları ile idare edilm^k* tedir. Bu kazalar her türlü teşkilâttan mah
rumdur.
Türkiyenin kalkınması, vatandaş hak ve hu
kukunun korunması ile vatandaş - Hükümet
münasebetlerinin en iyi şekilde düzenlenmesi
için kanaatim o dur ki, 40 bin küsur köyün 4
te bire indirilmesi ile kaza ve vilâyet taksima
tının içtimaî, coğrafî, iktisadî ve ticarî husus
lar göz önüne alınarak yeni baştan düzenlen
mesi işine daha da büyük bir hız verilmesi
icabeder.
Bu bütçe içerisinde mahallî idareler: Özel
idare, belediye ve köyler olarak ele alınabilir.
Bu' idareler vesayet altına alınmış ve aynı za
manda muhtacoldugu gelir ve kaynaklarından
mahrum bırakılmıştır. Belediye ve özel idame
ler carî masraflarını dahi karşılayamazken Mil
lî Birlik Komitesinin 206 sayılı Kanun ile Bina
ve Arazi Vergisinden elde edilecek varidat faz
laları, esasen artan maaş ve ücrötleri dahi kar
şılaması mümkün değilken bunun % 7 si Dev
let Bütçesine aktarılmıştır. Bu idareler vesayet
altında olduğundan İstanbul Belediyesi 400 An
kara Belediyesi 100 milyon lira takatinin üstün
de işlere sürüklenerek iflâs durumuna girmiş
tir. Eğer vesayet sistemi olmasaydı bu da ol
mazdı. Hiç olmazsa bir an evvel Belediyeler Ka
nunu hazır vaziyette senelerden beri beklemek
tedir, çıkarılmalıdır. Bugün kaymakam ve va
lilerin uhdesinde bulunan belediyelerin,. seçi
me şimdilik imkân olmadığına göre, büyük be- İediyelerde olsun ayrı şahıslara verilmelidir. An
kara - İstanbul - İzmir gibi şehirlerin vali ve
belediye reislerinin, yarımşar günlük mesai ile
idaresine imkân olmadığına göre, bunlar olsan
ayrı ayrı şahıslara devredilmelidir. Ankara Va
lisi diğerleri gibi yarım gün valilik yarım gün
reislik yapmaktadır. Kaldı ki, bir insanın bu va
zifelerden birini dahi tam günde yetişebilmesi
ne maddeten imkân* yoktur.
Arkadaşlar nispeten imkânlara sahip bulu
nan valiye mukabil bugün kaymakamların im
kânsızlıklar içinde oldukları göz önüne alına
rak birer jip tahsisi üzerinde durularak bu nok
tada Maliye Vekâletinin noktai nazarına işti
rak etmemek icabeder.
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Artan ihtiyaçlar karşısında bugünkü cemii yette polis teşkilâtı ile jandarmanın kasaba ve
• köyler de daha ciddî vazife görebilmeleri için
ı bu iki teşkilâtın da ıslâh edilmesi icabeder.
Hülâsa: Millet ve Hükümet arasında en büI yük salâhiyetlerle kurulu İçişleri Vekâletisin
bundan sonra partizan bir zihniyetin esiri olma
ması, vatandaş hak ve hukukunu çiğnememesi,
vazifesini tam olarak çekinmeden yapabilmesi
için valilere ve kaymakamlara bunları temin
edecek mevzuatın bir an evvel ele alınması
icabeder.
|
Bu 1961 yılı bütçesinin millete ve memlekej te hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle se1 anılarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çini Rifat vazgeçmiştir.
Vasfi Gerger.
GERGER VASFI — Muhterem arkadaşlar,
Dahiliye Vekâletinin bütçesi üzerinde, bu ve
kâletin eski bir emektarı olmak sıfatiyle, ko
nuşmak istiyorum.
Dahiliye Vekâleti, memleketin umumi ida
resini elinde tutan, emniyet ve asayişi koruyan
ve camiası ile beraber menılekej; mukadderatı
üzerinde fiilen söz ve salâhiyet saihbi olan bir
makamdır. Binaenaleyh; bu vekâlet mensup
larının maddî ve manevî huzura malik olma
ları şarttır. Çünkü; topluluk yani idare edi
lenler, idare edenlerin teminatı, altındadırlar.
Arkadaşlarım,
Vaktiyle Devlet manzumesi içinde en ca
zip ve mergup meslek idarecilik idi. Bu
nun sebebi ise, bizde idare edilenler (Devlet
baba) dediğimiz varlığı idare eden idareci
lerin şahsında görürler. Zaten kanun da, ida
recinin başı olan valiyi Devletin siyasî ve idarî
mümessili ve kaymakamı da Hükümetin en yük
sek memuru olarak gösterir, bu vasıflar idare \
meslekine rağbet ve hevesi haklı olarak yerleş
tirilmiş ve kökleştirmiştir. Bu cazibedir ki,
bu meslek içinde memlekete ölçüsüz hizmet
leri ile büyük ad; ve şan bırakan kıymetli idaI recileri" yetiştirmiştir. Bugün bu meslek rağ
bet görmemektedir. Sebepler aşikârdır. Maaş azj dır; maddî mahrumiyetler tahammül dereeej sini aşar, geçim zorluğu mukadderdir, aile
hayatı müstakar değildir, çocuklarının tah
sil meselesi mühimdir. Yükselme şart ve zaman
ları iso tatminkâr değildir. Bu maddî sebeple-
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re muvazi olarak bir de manevî huzurdan mah
rum edilmiştir. Bu suretle memleketin genç,
güzide evlâtlarını sinesine, çekmemektedir.
Arkadaşlarım; bu meslekin en yüksek dere
cesi valiliktir. Normal olarak valiliğe gelebil
mek için en az yirmi seneye -yakın bir hizmet
ifası lâzımgelmektedir. Böyle bir meslekte, mes
lek sevgi ve hevesi maddî unsurları da bir tara
fa bıraJktırabilir. Fakat, mânevi huzur vadetmiyen bir meslekin maddî cephesi cazip bile
olsa asla rağbet görmez.
İdarecilikte bâzı hususî vasıflara ihtiyaç
vardır. İdareci münhasıran kanunları tatbik ve
icraya tahsis olunmuş ve bütün vazifeleri ted
vin edilmiş bir vasıta değil, aynı zamanda va
ka ve hâdiselerin tahdidi mümkün olmıyan te
zahürlerine karşı mücehhez bulunduğu maddî ve
manevî kudretle cevap vermeye mecbur hâkim
bir otorite .unsurudur.
İdarecilik diğer ilimler ve mesleklerle olan
sıkı- ve samimî bir rabıtayı da muhafazaya mec
burdur. İşgal ettiği mevkiin şeref ve kudre
tiyle mütenasip hususî bir yaşayış yolu da takibetmek zaruretindedir.
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bu mesleke yeni unsurlar elbetteki iltihakta te
reddüt gösterirler. İdareciliğin soysuzlandığını inkâr kabul etmez bir realitedir. Bu sebep
le idareciye manevî huzur sağlamak ve hakla
rını kanun teminatı altımda bulundurmak ve
günlük politika oyunlarından mâsun kılmak za
rureti vardır. Bu yaralar . tedavi edilmelidir;
idarecilik meslekinin şeref ve gururu iade edil
melidir ki, bu temel meslek; rağbet görebil
sin. Geçen gece kendisiyle kısa bir görüşebil
mek zevkini aldığım Sayın Dahiliye Vekili
mizden ümidim kuvvetlidir. Çok az bir zaman
içinde hâdiselere nüfuz eylediğini görmekle ile
riye itimadımı artırmıştır. Bu konuda Kurucu
Meclisin, Millî Birlik Hükümetine, bütün
mevcudiyeti ile, müzahir olacağı tabiidir.
Belediyeler - Bu âmme müesseselerinin hali
pürmelâli arkadaşlarım insana utanç vermekte
dir. Bu âmme müesseseleri ki, vatandaşla gü
nün yirmi dört saatinde başbaşadır. Ama o
karanlık devir ona boş, bu müesseseyi bir par
ti ocağı ve partilere menfaat sağlıyan bir bank
not fabrikası galine soktu.
Gasıp bir idare gibi hak tanımaz, vatandaşşeref ve haysiyetine değer vermez oldu ve âm
menin itimadı kökünden sarsıldı. E n büyük
şehirlerimiz olan İstanbul, Ankara belediyeleri
başta olduğu halde imar perdesi altında maili
inhidam kararları ile neler neler yapılmadı.

idarecilik memleket hizmetinin şeref, fa
zilet, fedakârlık ve mefkure meslekidir; ida
recilikte yalnız salâhiyet değil, eğilmez bir se
ciye, yüksek bir fazilet ve ahlâk terakkisi de
asıldır. İdareci aynı zamanda mücadelecidir.
Mesleke girecekler yirmi sene bu vasıflarla ça
lışacak ve. vali olduğu zaman daha olgun, tec
rübeli ve bu vasıfları ile temayüz etmiş olacak
tır. Vali olmadan ve olduktan sonra temina
tı nedir? Bugünkü mevzuat muvacehesinde ta
mamen bir hiç... Bu memleketin maddî ve ma
nevî varlığını on sene fasılâzız sömüren sakıt
Hükümet bu meslek mensupları üzerinde ahlâk
v© karakter katili oldular, idareciyi kendi ha
sis âmâl ve gayeleri için çalışacak bir makin a
addettiler.

Acıklı bir misal vereyim : Bir caddeyi ge
nişleteceğiz diye başta, valisi, belediye reisi,
azaları, mühendisleri nafıa makinaları ile pa
rasız ve yalan vaatlerle vatandaşın evleri d ü k 
kânları yıkılır, enkaz taşınır, arsalar yola
kalbedilir, parkelenir, sonra halk hakkını is
tediği zaman bunlar resmen inkâr edilir. Hem
nasıl, mahkemeye verilen dâva arzuhallerine
cevaplarda utanmak yok, mesuliyet korkusu yok;
haberimiz yoktur, biz yıkmadık derler; işte bu,
âmme müessesesi.

Partizanlığın ifratiyle sinirlenen ve her si
nirlendikçe fikirlerini hiddet ilham eden hü
kümleri mahdut, düşünceleri ancak prensiplere
karşı gelmek, şahıslara # karşı şiddetli davran
mak siyaseti ile idarede hâlâ kanayan yaralar
açtılar. Ve bu şerefli meslek mensuplarını uşak
telakki ettiler. Mukavemet edenleri attılar,
taştan taşa çarpıp vurdular ve birçokları kendi
liğinden çekildiler, bu numuneler orada iken

Arkadaşlar; böyle bir hal karşısında o vakit
Dahiliye Vekiline yaptığım şikâyette şöyle demişrfim :
*•
Memleketi müstevli bir düşman kuvveti mi iş
gal etmiştir; yoksa idarenin devamı kanun hâki
miyetini ortadan kaçırmıştır, vatandaşın hak
kı tanınmamaktadır. -Buna son verilmek lâzım
dır. Vatandaşa hakkı verilmelidir. Aksi takdir
de kemali cesaretle; vatandaşın bu halklarını ala-
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yapılmış nüfus tahririne dayanmaktadır. Bunun
•bilmesi için bu idaremin değişmesi gününü bekle• melerini ilân etmeniz lâzımdır demiştim.
i la iktifa edilemez, muhakkak yeni bir nüfus tahEvet arkadaşlar, o günler değişti ve bekledi- j riri lâzımdır.
ğitmi'Z nurlu bayat başladı. Şimdi Millî Birlik Hü
Mahallî idareleri ki, hepiniz demokrasinin ilk
kümetinin en büyük şerefi Ibu halkları hemen öde
mektebi diye öğünürüz, bunlar arkadaşların tas
me yolunu bulmak ve bu müesseseleri âmmenin
vir ettiği feci durumdadır. Mahallî idarelerin
itimadına maz'har kılmak olmalıdır.
malî ve hukukî selâhiyetleri üzerinde hiçbir ted
Jandarma - Polis bir alınmamıştır. Oy&a ki, mahallî mahiyet arz
Vatandaşın hak ve hürriyetlerinin hadimi ve
eden âmme hizmetleri ve kendine mahsus hususî
bekçisi bu müesseseler de o karanlık devrin ıstı
bütçesi ile küçük bir Devlet numunesi halinde
rabı içindedir. Bu ızitıraba son vermek, emniyet
vatandaşın demokratik nizam içinde gelişip inki
sizlik ve şüpheleri ortadan kaldırmak tedbirlerini
şafına imkân verilmemiştir. Demin Sayın Meh
acele almak gibi acı bir hakikat ile karşı karşıyamet Hazer arkadaşımızın huzurunuzda ifade et
yız. Millî Birlik İdaresinin büstün bu imkânları
tiği gibi, bendeniz de idarî vesayetin tama
• hu büyük millete kazandıracağıma imanım vardır
men kaldırılmasına taraftar değilim. 'Biliyor
ve tamdır.
sunuz benim gibi diğer arkadaşlarım da anar
şiye giden disiplinsiz bir idareye taraftar de
Hakikatler belki acıdır, ama bu hakikatleri
ğildirler. Ama! demokratik müesseseler lâyık
idrâk de bahtiyarlığın mesnedidir. oldukları şekilde, ve özel karakterlerine uy
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
gun olarak inkişafına imkân verilmezse, bu
BAŞKAN — Komisyon adına Ayni Doğan...
nun sonu gelmez. Biliyorsunuz yıllardan be
DOĞAN AVNİ (Bütçe Komisyonu Başkanveri hürriyet mücadelesi yapılmıştır. Fakat iş
fcili) — Muhterem arkadaşlar- mâruzâtım müm
başına gelenler ona yol göstereceğim demişler
kün olduğu kadar kısa olacaktır. Bütçe Komis
ve böylece hürriyet ve haklardan mahrum et
yonu adına İçişlerinin Jandarma ve Emniyet Ge
mişlerdir. Yine hepimizin bildiği 'gibi son
nel Müdürlüğü bütçesine ait olan işlerin ve yapıl
yıllarda köy idaresinde de keyfî tasarruf et
ması istenilen yeni hamleler hepimi en samimî bir
mek imkânı hâsıl olmuş beğendiklerini muh
lisanla bütçe raporunda zikredilmiş bulunuyor.
tar yapmış, beğenmediklerinin elinden müh
Bunları tekrarlıuacak değilim. Bu Vekâletin bu
rünü almıştır. Devlet idaresinde gerçek in
gün içinde bulunduğu durum arkadaşlarnmn tas
kişaf ancak geniş salâhiyet ve ciddî muraka
vir ettiği mahiyetten başka bir manzara arz et
be yapmakla mümkündür. Bu sebeple büyük
mez. M ü M taksimat, içtimaî ve coğrafî zaruret
imkânlarının özel idareye götürülmesini ve mu
ler nazara alınmadan yapılmıştır. Ve bir emriva
rakabesinin gereği gibi yapılmasını ben de
ki olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyetin ilânı
memnuniyetle
kabul ederim. Fakat arkadaşlar
nı mütaakıp eski vilâyetlere bağlı mutasarrıflık
bu sahada vesayet meselesinin büyük ehem
lar, birer vilâyet haline getirilmiş, bu da kâfi
miyeti yoktur. Belediyelerde de aynı hal var
değilmiş gibi vatandaştan rey almak ve rey avcı
dır. Tasvir buyurduğunuz facianın
ıstırap
lığı. yapmak üzere son yıllarda (141)' kaza ve ikd.de
verici
safhalarla
dolu
olduğuna
hiç
şüphe
vilâyet ihdas edilmiştir. Bu kazaların çoğunda
edemeyiz.
Bunların
hepsini
bugünkü
İnkılâp
kaymakam yjpktur. Bu kazaları ihtiva eden köy
İdaresine yüklemeye imkân yoktur. Bu, son
lerin birçokları, başka yerlere bağlanmasını is
yılların mirasıdır. Halbuki vatandaş Devlet
temekte ve yeni ilçeden ayrılma yollarını ara
hakkındaki fikrini, kanaatini kendisini ihata
maktadırlar. Bu hal, yılların bıraktığı aksaklık
eden âlemle ölçelerek verir. Vatandaşı ihata
lara yenilerini eklemiş bulunmaktadır. 18 mil
eden âlem ise ilk hamlede polistir, jandarma
yon vatandaşın hususi ve şahsi 'ahvalini tesibit
dır,. -.mahallin tapu memurudur. Bu nevi küçük
eden, nüfus defterlerinin tebyiz edilip yeni Türk
idare
elemanları Devletin 'halkla temas uçla
(harflerine kalbedilmesi lâzımdır. 20 bin defter
rıdır.
Ve bu bakımdan Devletin idaresi ne
ilhmal içinde birkaç sene daha beklerse tamamen
olursa olsun, istinadettiği rejimin nazariyesi
elden çıkacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti,
ne kadar yüksek olursa, olsun vatandaş Devvatandaşları hakkındaki bilgisi (1320) tarihinde
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let idaresi hakkında hükmünü verirken ken
dini ihata eden âleme bakarak hükmünü ve
rir. 27 Mayıstan beri yeni bir yola girildiğin
de zerre kadar şüphe edilmesin. Biliyorsunuz
bir ihtilâl yaplıdı, bir devreye son verildi.
Bunu söylerken geçmiş devrin insanlarından
bahsedecek değilim. O devri bir cümle ile hu
lâsa etmek mümkündür. O devir, saltanat
sürmek için vatandaşı alçaltan bir idaredir.
Bu çirkin devrin de akıbeti malûm. İhtilâl idaresi
nin intikamcı bİT idare olması hatıra gelebilirdi.
Bilâkis, bu yeni idare ile eski kinler de kaybol
muştur. ihtilâl tam mânasiyle bir itidal ida
resi getirdi. Bu itibarla henüz ihtilâl patla
dığı günden itibaren memlekette bir salâh
başlamış oldu. ö ç almalar, yeni kinleri uyan
dırır. Eşit muamele yapmak suretiyle ihtilâl
muvaffakiyete erişmiş bulunuyor.
Arkadaşlar bugün dünyanın itibar ettiği,
hattâ kuvvetle desteklediği Türkiye, Atatürk
inkılâplariyle
değerlendirmiş olduğu Türki
ye'dir. Bu yeni inkılâp rejimi kendisine muarız
varlıkları tasfiye etmeye muhtaçtı. En demok
ratik memleketlerde ibile inkılâp yapan rejim
ler önündeki engelleri tasfiyeye muhtaçtır.
Ve bu hususta bir tedbir alması d a lâzımdır. Bu
bakımdan Atatürk'ün Türkiye'ye hediye etti
ği inkılâplar aleyhinde bulunmak en ufak kös
tekleyici bir harekete 'kapılmak istiyenlere kar
şı daha çok dikkatli bulunmak lâzımdır. Arka
daşlar kanunlar ne kadar mükemmel olursa
olsun kendi kendilerini 'yürütemezler. Yürüte
cek 'bir kudret ve mekanizmaya ihtiyaç vardır.
Devlet (bünyesi içinde (kanunlara saygı temin et
mek vazifesi içişleri Bakanlığına polisle, jan
darmaya mevdudur. Efendim bu sahada polis
de jandarma da vazifelidir. Gerek Emniyet
Umum Müdürlüğü gerekse Jandarma Umum
Kumandanlığı hakkında arkadaşlarımızın ten
kitleri yerindedir. Hiç şüphe yok İd vatandaş
ile dağ 'başında karşı karşıya gelen bir emni
yet memurunu o vatandaşın hürriyet ve hu
kukunu müdafaa ve muhafaza ve kendi salâ
hiyetini hakkıyla ifa edebilmesi için çok iyi
yetiştirmek ihtiyacındayız: Halbuki 6 aylık bir
talim - terbiye içinde yetiştirilen bir jandarma
onhaşısım bir emniyet unsuru olarak (kullan
maktayız. Bunları toplu hir halde ve ilmî veç
heleri olan talim ve terbiyeye tâbi tutmamız ve
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haiz olduğu kanunî salâhiyet ile vatandaş hak
ve hürriyetinin sınırını iyi ayarlayabilmesi ge
rekir. Binaenaleyh vatandaş ve cumhuriyet ida
resinin beklediği zabıtanın bir kolu olan jan
darmaya geniş imkânlar vermek mecburiyetin
deyiz. Bugün ne vatandaşın ne de Devletin iti
barını korumaya yet'miyecek şekilde dağıtılmış
olan karakolları, daima talim - terhiye ile tak
viye etmek ve kabiliyetlerinin yükseltilmesi
yolunda onları kursa tâbi tutmak, toplu 'bir
likler haline getirip 'bunlara motorlu vasıta:
vermek lüzumlu (bir harekettir. Bugün her tür
lü mesuliyet jandarmaya tevcih 'olunmuştur.
Ayrıca kaçakçılığı men gibi hususlar da jan
darmaya tevdi edilmiştir. Bu vazifelerini ifa
için muhtacolduğu motorlu vasıtalar da çok
azdır. Jandarmamız fiilî kadrosuna göre iki
bin iki yüz motorlu vasıtaya, sahibolraası gere
kir. Halbuki bugün Jandarma Genel Kuman
danlığı emrinde 700 motorlu vasıta vardır. Mev
cutları da llıemen hemen hurda halindedir.
Polise gelince; muamelesini hilir, hak ve hu
kuku gözetir ve cemiyetin arzu ettiği nizam ve
disiplini gösterir insanlar yetiştirmek için ev
velce yapılan imtihan iptal edilerek yeni 'baş
tan imtihan yapmak suretiyle lise mezunların
dan polis alma yoluna gidilmiştir. Bu elemanlar
yetiştikten sonradır ki arkadaşlarımızın bekle
diği Cumhuriyet zabıtasının kemalini 'bulma yo
lunda bir merhale alınmış olur. Bütün bunla
rı burada 'gözlerinizin önüne sererken malî
kaynaklarımızın da Devlet olarak göz önünde
bulundurulması zaruridir. Muıhtaeolduğumuz,
yapacağımız masraflar ıhesalbedileeek, icaıbeden
masraflar yapılacaktır, ben lirandan endişe duy
muyorum. ölçülü adımlarla, yüründüğü tak
dirde, uzak ve uzun yol diye !bir şey yoktur.
Bu memleket bundan daha ağır şerait içinde,
Birinci Dünya Savaşından (sonra hürriyeti için
her şeyi göze almıştır. O zaman nüfus a'zdı, pa
ra yoktu, teknik eleman yoktu, mühendisi yok
tu, imkânsızlık içindeydi, öyleyken hem Kurtu
luş Savaşını yapmış ve hem de ondan sonraki
deviri geçirmiş, Türkiye'yi hugünkü duruma
koymuştur.
Yeter ki mübalâğasız, hesaplı, ölçülü adım
larla yürüyelim ve 'bu yolun üstünde devam
edelim.
Tadili icabeden «birçok kanunlar var. Bunla
rı encümenler, Meclis beklemektedir. Tahsisat
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imkânsızlığına ırağmen Bütçe Komisyonunuz, I
bütçenin içinde, mümkün olan en geniş ölçüler
le tahsisat vermeye çalışmıştır. Bütçeleri, bir
yıllık bir masraf kâğıdı telâkki etmeyerek
bundan sonra (hayatımızda yeni işaretler taşı
yan, birbirine programla, plânla bağlı işleri
ele alacak, yürütecek bir devreye muhtaçtık.
Devlet Plânlama Dairesi üe iş birliği yaparak,
muhtelif dairelerin kendi bünyelerinde hazırla
dıkları esaslar ile 'bütçeleri âtiye ışık tutacak
bir şekilde hazırlanacaktır.
'
Eğer bundan sonra gelen iktidarlar, kendi- I
lerine Kurucu Meclisin devir ettiği bütçede tah
sisat kifayetsizliğinden dolayı yapılması istenil
diği halde yapılmamış işlere dikkat edecek ka
dar tevazu gösterirse bu memleketin düzelmiyecek hiçbir şeyi kalmaz.
Muhterem arkadaşlar; vazifeyi sadece icra
mevkiinden beklemek kâfi gelmez. Fert olarak,
parti olarak, doğru bildiğimiz yolda yürümek,
küçük hesapların üstünde durmıyarak Hüküme- I
ti takviye etmek lâzımdır. Bunu yaptığımız müd
detçe arzu ettiğimiz neticeye varacağımızdan j
şüphe edilmesin. Ben ümidimi kesmemişimdir.
İnanmaktayım. Mutlaka muvaffak olacağımız ka
naatini muhafaza etmekteyim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun?
OKYAY ABDÜLKADÎR — Sâym arkadaşşımızın hazırladığı raporda teklif ve temenniler
bahsinde işaret ettikleri çok güzel hususlara »rasladığım için bunları düşünmüş olmama rağmen
üzerinde durmıyacağım. Yalnız üzerinde dur
mak istediğim ve lüzumlu gördüğüm bir iki te- »
mennide bulunacağım.
1. 1312 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu.
Bu kanunun 13 ncü maddesi aynen şöyledir :
«Türklerle evlenen ecnebi kadınlar Türk tabiiye
tine iktisabederler. Ecnebilerle evlenen Türk ka
dınları Türk tâbiiyetini muhafaza ederler.» öğ
rendiğimize göre bâzı hükümetler, ezcümle Ame
rika Hükümeti iki cepheli tâbiiyet hususunu ka
bul etmiştir. Bir cepheli, yani Amerikan tabiiye
tini iktisaba mecburi kılmaktadır. Bu takdirde
ecnebilerle evlenmiş olan Türk kadınlarının Tür
kiye'ye gelmesinde şöyle bir mahzur doğuydr.
Bu kanunun 8 nei maddesinde ecnebilerle evlen
miş olan Türk kadınları Hükümetin müsaadesi
üe ecnebi tâbiiyetine geçmiş olsalar dahi ancak
Bakanlar Kurulunun karan ile, 3 aya münhasır
olmak üzere, bir defa Türkiye'ye gelebilirler de- |
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nilmektedir. Halbuki memlekete döviz sokmak
zorunda bulunduğumuz şu sıralarda, ecnebüerle
evlenmiş olan .Türk kadınlarından Hükümetin
müsaadesi ile ecnebi tâbiiyetine geçmiş olanlara
böyle zorluklar çıkarmak, böyle tahditler koymak
yerinde olmasa gerek bunlar kocaları ile beraber
Türkiye'ye gelebilmelidirler. Ancak burada Hü
kümetin müsaadesini almadan evlenmiş olanlar
zaten iskat edilmişlerdir, bunlara sözüm yok.
ikinci olarak üzerinde durmak istediğini me
sele; mahalle bekçileridir.
Sayın arkadaşlar; mahalle bekçileri çok eski
bir talimat ve kanuna tabidirler. Ankara'da 200
- 220 kadar bekçi vardır. Fakat bu bekçiler için
toplanan para tutarı 250 ilâ 300 bin lirayı bu
luyor.. Hane başına bunlara 4)irer lira dahi veril
se yine yeter. Bû toplanan paralardan kalanlar
acaba ne oluyor? Bunu öğrenmek istiyorum ve
İçişleri Bakanı arkadaşımızın bu işi tetkik ettir
mesinden çok faydalı neticelere varılacağına ina
nıyorum.
Son söz olarak arkadaşlar, bizim memleketi
mizde nüfus hüviyet cüzdanı taşınmamaktadır.
Vatandaşlardan birisi bir kazaya uğrayınca, bir
trafik kazasına uğrayınca morga kaldırılmakta,
kim olduğu tanınamadığı için günlerce teşhir
edilmektedir. Herkesin taşıyabileceği bir cüzdan
şekli ihdas edilebilir. Bu tedbir kanun isteyen
bir şey değüdir. Emirle de yapılabilir. Bundan
iyi neticeler alınacağına şüphe yoktur. Hepinizi
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, 20 dakika
müddet istemiştiniz.
GÜLEY FERDA — Evvelâ yüksek müsaa-*
delerinizle bir hususa temas edeceğim. İnkılâp
Hükümetimizin bazan bu kürsüde ifade etmeye
çalıştığımız görüş ve tenkidlerimizden dolayı
bizleri kendi karşısında gören bir anlayışta bu
lunduğunu görerek son derecede üzülüyoruz.
Halbuki bu hükümet bizim hükümetimizdir.
(Hükümete dönerek) Sizler bizim hükümetimizsiniz. Bu mukaddes çatı altında toplanan her biri
bir başka kadroya mensup şu 275 Ak Aydının;
zulme karşı savaşmış, çileler çekmiş şu namuslu
insanların hükümetisiniz. Burada Kurucu Mec
lis olarak, 26/27 Mayıs, gecesi vatan sevgisi ile
dolu Olan bilgili başlarını ımillet _ uğrunda öne
koymuş üniformalı ihtilâlcilerle zulmü kara ve
kaba bir kaya yığını gibi çıplak omuzlariyle ite
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ite 26 Mayıs akşamının sukut çizgisine kadar
yuvarlayıp getirmiş olan üniformasız ihtilâlciler
bir aradayız. Burada bulunanlardan herkes,
her fert hürriyete doğru; 27 Mayıs sabahı ciğer
lerimize- doldurduğumuz o namuslu ve tertemiz
aydınlığı elde edebilmek için kendince bir vazife.
ifa etmiş, kendi mesafesini koşmuştur. Elde edi
len hürriyet de, şeref de, ve tabiî mesuliyet de
hepimize bol bol yetecek azamettedir. Siz işte
bizlere niyabetten bu şeref ve mesuliyeti devlet
imefhumu içinde, hükümet mefhumu içinde tem
sil '-etmekte olan kavga ve dâva arkadaşlarımızsınız. Bizler nasıl olur da sizleri karşımızda göre
biliriz, veya nasıl olur da sizler bizleri kendinizi
yıpratmak ve devirmek istiyen karşı kuvvet sa
hipleri sayabilirsiniz? Bu, içinde bulunduğumuz
şartların ye gerçeklerin tabiatına muhalif bir
şeydir. Böyle şey olamaz. Temsilciler içinde bu
gerçeği görmiyen, ıbu gerçeğin zaruretine ve fa
ziletine inanmıyan bir kimse veya kimselerin bu
lunduğunu kabul etmek istemiyorum. Varsa '
Cenabı Hak onları hidayetinden ve inayetinden
mahrum etmiş demektir. Allah onlara acısın.
Bu naçiz beyandan sonra şimdi hulûs ile, açık
kalb ile içişleri bütçesiyle İlgili olarak bâzı te
menni ve tenkidlerde bulunacağım.
Arkadaşlarım; bir defasında bundan birkaç
sene evvel yine böyle bir içişleri bütçesi vesile
siyle kürsüye çıkmış ve söz alarak demiştim ki;
bir rejimin siyasî portesi, Hükümet kadro
sunda vazifeli bulunan içişleri Bakanının fır
çası ile tersim ve tecessüm eder. Niçin böyle^dir bu? Niçin Adliye Bakanının, Tarım Ba
kanının veya Bayındırlık Bakanının değil de
bilhassa İçişleri Bakanının fırçası ile teressüm
ve tecessüm eder bu portre? Niçin İçişleri Ba
kanlığı birinci derecede rol oynar burada?
Cevap : Diğer bakanlıklardan çok geniş olarak
içişleri Bakanlığı bütün yurdu en ücra köşe
lerine kadar kapsadığı için. Köyde ihtiyar he •
yeti, muhtar vardır. Yani İçişleri Bakanlığı
vardır. Mühim iltisak noktalarında, ve nahiye
de jandarma karakolu ve nahiye müdürü var
dır, dolayısiyle içişleri Bakanlığı vardır. Fa
kat buralarda doktor veya eczacı yoktur, mü
hendis yoktur, hâkim yoktur. Dolayısiyle Sağ
lık Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Adliye
Bakanlığı yoktur. Oralarda içişleri Bakanlığı
nın uçları vardır.
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Çok kıymetli Avni Doğan Beyefendinin ifa
de buyurdukları gibi, Devlet ve Hükümet va
tandaşla, İçişleri Bakanlığı kanalı ile karşı
karşıya gelir. O halde içişleri Bakanlığı teşki
lât olarak tutumunda, davranışında, gece gün
düz, sabah akşam bir pusula hassasiyeti ile tit
rer halde bulunması lâzımdır. Nihayet nahiye
lerde, ilçelerde, illerde, karakol vardır. Jan
darma veya polis karakolu vardır. Eğer bu
karakolda vatandaşın işi iyi görülmezse, va •
tandaş iyi muamele görmezse, bu karakollarda
vatandaşlar itilip kakılırsa, vatandaş ve millet
rahat değildir. Aksine her türlü haklarından,
önce karakollarda nasibini alıyorsa, o zaman
vatandaş memnun demektir, hür demektir. Ka
rakollarda iyi muamele görmüyorlarsa, karakol
larda adalet yoksa, memleketin başka hiçbir
yerinde adalet olduğundan bahsedilemez, adalet
var diye iddia edilemez. Adalet karakollardan
başlar.
Şimdi, inkılâptan sonraki tatbikatı arz ede
ceğim. İnkılâp gününün ağır şartları içinde
İnkılâbı yapan üniformalı vatanseverler, zaru
ret olmadıkça sert davranmamışlar, tabiî ola
rak özlenen bir idare şekli ile işleri yürütmüş
lerdir. Politikanın dışında, üstünde, hayat ve
hâdiselere, çok sâf ve temiz bir noktadan ba
kan cesur askerlerimiz her yerde, milletin dü
zenini tahakkuk ettirmeye gayret sarf etmiş
ler, 10 seneden beri karşı karşıya mücadele et
miş olan vatandaşları bir araya getirerek ku
caklaştırmak istemişlerdir. Gel demişler falan
parti il, ilçe başkanı; gel idare heyeti âzası,
filân partiden sen de gel, kucaklasın bakalım.
Bunu istemek kabul ediyorum k i ; son derece
de temiz, sâf ve vatandaşları birleştirmek gaye
sine matuf bir davranıştır. Fakat realiteye uy
muyor ; uyamazdı, ama bu istenilmiştir. Bâzı
yerlerde bu istek yerine getirilmiş, birçok yer
lerde ise ret ile karşılaşılmıştır. Her hangi bir
ilçe veya ilde sakıt iktidarın en öndeki men
suplarından bâzıları tarafından icra edilen ha
reketlerle Menderes ve şürekâsının memleket
çapında icra ettikleri hareket arasında ne* ma
hiyet bakımından, ne bünye bakımından, ne de
hiç" olmazsa mânevi suçluluk bakımından bir gûna fark yoktur. Sadece hacım farkı vardır.
Birisi bulunduğu ilin veya ilçenin hacmmca,
diğerleri de memleket hacmmca suçludurlar.
Bu tatbikatın masumiyetine, vatanı ve vatan-
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dağları bir bütün haline getirmek gibi ulvî bir
maksada matuf olduğuna inanan bir insan ola
rak üstünde durmadan hemen geçiyorum. Mem
leketin valileri değiştirilmiş, bir kısmı Yassıada'ya, gönderilmiş, bir kısmı merkeze alınmış,
bir kısmı emekliye sevk edilmiş kaymakamlar
dan pek aşikâr suçlu olanlar emekliye ayrılarak
diğerleri bizzarure yer değiştirmişlerdir. Rapor
dan da anlaşıldığı gibi yüz bir kaymakam ek
siktir. 70 kaymakamlık jandarma kumandan
ları ile, 31 kaymakamlık ise üniformalı ordu
mensupları ile idare edilmektedir.
Şimdi ne olmuştur? Valiler değiştirilmiştir,
kaymakamlar değiştirilmiştir. Bunlara yerleri
ne giderken şu talimat verilmiştir : «Bitaraf
olacaksınız. Bilhassa falan falan partilerle il
ginizi tamamen keseceksiniz.» Bu talimat vali
ve kaymakamlarca ağrandize edilerek, büyü
tülerek tatbik edilmiştir. Meselâ filân ile yeni
gelen bir valiye filân partinin idare kurulu he
yet halinde gitmiş ve hoş geldiniz Vali Bey.
başarılar temenni ederiz. Menfi istikamette
eğer her hangi bir ihtiyacınız olursa nâçiz hiz
metlerimizi emirlerinizde bulundurmaktan zevk
duyarız, «icabederse gece, gündüz demeden, bizi
yataklarımızdan kaldırıp huzurunuza çağırın, hiz
metlerimizi arz edelim, bundan ancak şeref du
yarız.» demişlerdir. Vali Bey d( partilerin üstün
de kal) direktifini o şekilde büyüterek tatbik
etmeye kalkışmıştır, böyle bir medenî hareketi
dahi, iyi karşılaımıyaraık bu heyete en ufak bir
nezaket göstermemiş ve abus bir çehre ile, otur
duğu yerden kımıldamadan sadece (bizim parti
lerin müzaharetine ihtiyacımız yok,) cevabını
vermiştir, «zahmet edip geldiniz, teşekkür ede
riz» dese sanki kıyamet kopacak ve o partiyi tut
muş olacak!
Muhterem arkadaşlarım, filân partinin valiyi
ziyarete giden bu heyetinde kimler vardır? Avu
kat, mühendis, tüccar ilâ... o ilin iyi hal sahibi
olarak tanınmış ve 10 yıl sakıt iktidarın karşısın
da baş eğmemiş, hayatları, servetleri ve hürriyet
leri pahasına zulümle mücadele etmiş namuslu
vatandaşlar vardır. 10 yıl zulümle mücadele eden
ler, zulmün karşısında direnenler bu yanlış tatbi
kattan dolayı haklı olarak küsmüşlerdir. Fakat
tam on aydan beri küsmüş olmalarına rağmen bu
namuslu vatandaşlar, köyde, nahiyede, ilçede, ve
dlde İnkılâbın ve onun elde ettiği şereflerin ve he-
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deflerin bekçiliğini yapmaktadırlar. Yani o küs
kün vatandaşlar valilerin, kaymakamların sırtla
rını çevirdikleri bu insanlar küskün olmalarının
zebunu olmamışlardır • küsmüş olmalarına rağmen
İnkılâbın bekçiliğini, yapmak üzere vazife başın
dadırlar. 10 aydan beri gece, gündüz İnkılâp Hü
kümetine yardımda bulunmakta ve ihtilâlin ta
hakkuk ettirdiği sonuçlara Ibekçililk yapmaktadır
lar. Realite bu. Halen böyle bir zemin üzerinde
bulunuyoruz. Bunu evvelâ teşhis sonra da cesa
retle ifade etmeliyiz. Ve eğer bu teşhise, bu ifa
deye Hükümetimizin iştirakini temin etmek müm
kün) olursa ayağımızı bastığımız bu zemini bir an
evvel bizi taşıyabilir, şereflerimizi, mesuliyetleri
mizi ve hürriyetlerimizi taşıyabilir bir sağlamlığa
getirmeye çalışmalıyız.
Bu zemin üzerinde Kurucu Meclis olarak, bu
gün milletin en büyük ümidini teşkil ve temsil
eden Kurucu jıl-eclils olarak hepimiz varız. Ünifor
malı İhtilâlciler var, üniformasız İhtilâlciler var,
•millet olarak bu zemin üzerindeyiz. Ve bu zemin
üzerinde birkaç ay sonra İnşallah referanduma
gideceğiz. İnşallah 'en kısa zamanda acaba bu ze
min bizi taşıyacak durumda imdir? Acaba bizi
taşıyacak Resanette midir? Bendeniz biraz endi
şe ediyorum, (Bu zemin bizi. taşıyacak res&nette
değildir, bu zeminin bâzı kısımları sağlam olmak
la beraber-bâzı kısımları sağlam değildir.)'kanı
sındayım. İçişleri Bakanlığı bütçesi vesilesi ile
•bu realiteye naçiz görüşlerimin ışığını döndür
düm. Teşhisimde isabetli olup. olmadığımı bile
mem. Belki tabloya bir mizaç adesesinden bakı
yorum, hâdiseleri biraz büyültmüş olabilirim.
Fakat, evvelki gün İstanbul 1da olan hâdisele
re kadar, 10 aylık bir maziye sahibiz. İleride ay
nı korkunç hâdiseler, hareketler tekerrür edebi
lir. Bu gibi müessif olayların tekerrür etmemesi
için işin ehemmiyetiyle mütenasip bir şekilde ele
alınmasını istemenin doğru olacağına kaniim. İn
kılâbı hedefinin aksine döndürmek için İnkılâbı
battal hale getirmek için, İnkılâbı mefluç hale ge
tirmek için, inkılâpların getirdiği medenî hakla
rımıza, hürriyetlerimize, şereflerimize kastetmek
için pusuda beklemektedirler. (Yok böyle şey,
sesleri)
KAPLAN KADRİ — Bunu kimse yapamaz.
(GÜLEY FERDA (Devamla) — Ne yapmak
lazımsa yapılmalı, arkadaşlar. (Alkışlar)
BAŞKAN — İçişleri Bakanı.
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İÇİŞLERİ BAKANI ZEYTİNOĞLU NA
SIR — Muhterem arkadaşlarım, bu dakikaya ka
dar muhterem hatiplerin pek çoğunun hakika
ten uyarıcı ve hakikaten yapıeı tenkidlerine ve
bilhassa Vekâletimin bütçesinin Bütçe Encüme
ninde görüşülmesi sırasında, gerek encümen aza
larına, gerek oraya gelerek bizi irşad etmek lûtfunda bulunan Temsilciler Meclisi üyelerine ha
kikaten Bakanlığım namına sonsuz teşekkürleri
mi arz ederim. Hakikaten bu tenkidler gayet yapıcı olmuştur. Bu tenkidler Vekâletimin bütün
dertlerine teker teker 'birer neşter vurmaktan
ileri gitmemiş, daima bize ilerde daha iyi ted
birler alabilmek imkânını hazırlamıştır. Sorulan
suallere sorular tamamlandıktan sonra teknik
olarak cevap.vereceğim. Evvelâ şunu hassaten
izah etmek isterim ki, bütün yapılan teknik tenkidlere ^biz de aynen iştirak ediyoruz, demek en
kısa cevap olacaktır. Ben bunların içinde sadece
birkaç tanesini cevaplandırmakla iktifa edece
ğini.
Fakat Muhterem Ferda Güley arkadaşımızın
konuşmasından sonra arada%söz almak mecburi-,
yetinde kaldığım için özür dilerim. Bugün Hü
kümette bulunan bütün arkadaşlar aynen 27 Ma
yıs İnkılâbınııı,' isterseniz ihtilâlinin deyin, bu
memlekete getirdiği şuurla vazife görmektedir
ler. Bu şuur yalnız Hükümette ve Millî Birlik
Komitesinde değil, bu peyderpey bütün millete
yayılan ve yayılması icabeden bir şuurdur. Ve
benim Vekâletim kendisine düşen bu büyük va
zifeyi yapmak için hiçbir fedakârlıktan çekinme
mektedir. Eğer muhterem arkadaşım kendisi
veya parti mensupları vilâyetlere gidip kendi
hizmet ve emeklerini' arz ettikleri zaman bâzı
idareci arkadaşlar teşekkür ederiz, zahmet etti
niz, dememişlerse ve arkadaşlarımız bundan almmışlarsa, ben 'bütün idare mekanizması adına
söylüyorum, (teşekkür ederiz, zahmet ettiniz. (Al
kışlar)
GtÎLEY FERDA — Vazifemizi yaptık.
İÇİŞLERİ BAKANI ZEYTÎNOĞLU NA
SIR — Efendim, şunu bütün samimiyetimle arz
edeyim ki, Hükümet ve onun bir parçası olan
içişleri Bakanlığının bütün icraatı, bütün hare
ketleri tamamen bitaraftır ve tamamen bitaraf
kalacaktır. (Alkışlar) Bu bitaraflığı hiçbir za
man millî menfaatlerimizi haleldar edecek her
hangi bir hareketi, nereden gelirse gelsin, bunu
en seri bir şekilde ve şiddetli bir 'surette bastır- J
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maya mâni değildir. Hükümet de, bu rejim de
katiyen bundan âciz değildir. Böyle bir hareketi
zamanında bastırmak için gereken bütün tedbir
ler alınmıştır.
Yalnız şu noktayı sarahatle, teyiden arz et
mek isterim ki, idare tam mânasiyle müstakildir.
Partiler üstünde bir idaredir. Eğer ufak tefek
her hangi bir kırgınlık tevlidedecek bir hareket
bugüne kadar sâdır olmuşsa, bu, bütün hatip
. arkadaşlarımın izah ettiği gibi, memlekette bir
kardeşlik havası yaratmak ve memlekette 'müs
takbel demokrasimizin en kjsa zamanda intacına
zemin yaratmaya matuftur. Elimizden geldiği
kadar bu kardeşlik sevgisini vermeye, gelecekte
kuracağımız demokrasimize bir vasat hazırla
maya çalışıyoruz. Bu hususta hiç. endişe etme. sinler, zemin çok sağlamdır. Her gün biraz daha
sağlam olacaktır. (Alkışlar) Şimdilik mâruzâ
tım bundan ibaretir, efendim.
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BAŞKAN — Sayın Kümbetlioğlu,
KÜMBETLlOÖLU HÎKMET — Muhterem
arkadaşlarım, konuşmak istediğim birçok mese
leler var. Bunlardan bir kısmını kısaca arz etmek
istiyorum.
Hükümetlerle temasta bulunan herkes bilir
ki, içişleri Bakanının elemanlarının vesayeti al
tında idare edilmekte olan mahallî idareler, ve
diğer kurumların birçok meseleleri vardır. Me
seleler bugünün meseleleri değildir. Biz, idareye
intisabettiğimiz günden beri, 27 seneden beri bu
meseleleri dinler dururuz.
Uzun mesaiye mulhtaöolan bu düzeltme işini
inkılâp Hükümetinden beklemek hem yersiz ve
hem de kısa bir zamanda başarılması güç işler ol
duğu için zamansız olur. Ancak bendeniz geçir
mekte olduğumuz bu mühim devrenin öyle bir
yerine gelmiş olduğumuz kanaatindeyim ki, idare
de artık normal usullerin tatbikine geçilmesi ik
tiza ettiğini düşünüyorum. Bunun da hayatımın
uzun bir müddetini hizmetine vakfettiğim içiş
leri mesleğinin çile çekmiş, meslekin çileleri için
de; yoğrularak muayyen mevkilere gelmiş bulu
nan insanların bugün pien emploi durumuna.
gelip gelmediklerini sormak istiyorum. Zannedi
yorum ki, geçirdi ğimiz "13 - 14 senelik zaman için
de, ti idaresi Kanununun neşri tarihini de buna
ithal ediyorum, İçişleri memurları bilhassa vali
ler ve kaymakamlar her gelenin bir yumruk in
dirdiği insanlar olarak eza ve cefalar çekmişler-
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dir. Merkeze alınmışlar, yerleri değiştirilmiş, Tet
kik Kurulu emrine verilmişlerdi, kıymetli iyi ele
manlar merkez valiliklerinde israf edilmişler ve
yahut mühmel Hakle bırakılmışlardır".
Bugün bunların durumu nedir? Artık bu bit'atm İnkılâp Hükümeti tarafından bir an evvel
bertaraf, edilmesi iktiza edeceğim düşünüyorum.
Faal idareden epeyi zamandan beri uzak olmakla
beraber, nihayet memleketiıi bir yerinde yaşıyo
ruz. Görüyoruz ki, yaşadığımız şehirde bâzı nor
mal hizmetler dahi maalesef ifa edilememektedir.
Sözlerimin burasında zabıtaya da temas et
mek isterini. Vaktiyle saflarında çalıştığım ve
•çalışmakla şeref duyduğum Türk zabıtasını son
yıllarda düşük idare maalesef kendisinin sürük
lendiği yere sürüklemek İstemiştir. İçlerinde bâzı
bedbahtların bulunduğunu gördüğümüz zabıta
mensupları umumiyetle bu memleketin insanları
olarak temiz iyi insanlardır. Hepsi birer aile rei
sidir. Hepsi birer ailenin çocuklarıdır. Bunların
ıslâh edilecek tarafları vardır, Suçlu olanlar ce
zalarını göreceklerdir. Fakat görüyoruz ki, zabı
ta teşkilâtı bugün sinmiş durumdadır. Ankara'da
bunu müşahede ediyoruz. Son zamanlarda gaze
telere akseden ve Hükümetin çok isabetli bir teb
liği ile mütecasirlerin çıkaracakları böyle bir hâ
dise de nasıl başlarının ezileceğini açıklıyan bir
bildiri beni bu hususta konuşmaya sevk etti. Bu
arada en mühim bir mesele de önleyici zabıtadır.
Bu gibi hâdiselerde alınacak bir tedbir de bu ön
leyici zabıtadır. Fakat maalesef vukubulan hâdi
sede bu tedbirin alınmadığı görülmektedir. Suç
lular gerekli cezayı görecektir. Savcılık bu işi ya
pacaktır. Fakat hâdisenin ehemmiyeti anlaşılma
mış, yahut da tedbirlerde geç kalınmış bulunmak
tadır. Bu yüzden müessif hâdise vukubulmûştur.
Burada şunu belirtmek isterim ki, idare amir
liği bir formasyon istiyen bir iştir. Yıllarca mes
lekte pişmiş, hâdiselerin içinde dövüle dövüle
yoğrulmuş, hayat örsünde olgunlaştırılmış, mu-ayyen bir yere geldikten sonra, ağır vaziyetler
olmadıkça, kanunun ve hâkimin önünde tecrim
edecek durumda olmadıkça, hissi, politik sebep
lerle idare âmirleri yerlerinden alınmamalıdır.
Bilhassa valilik herkesin yapabileceği bir iş
değildir, öyle telâkki edilir ama, değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi bunun aksini dü
şünmüş, meslekten olmıyan insanları vali yapmış,
zararını görmüştür. Düşük D. P. iktidarı da yıl
larca bunun aksine tatbikat yapmış, hem bu mev-
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kilere getirdiği adamları mağdur etmiş, hem do
kendisi zedelenmiştir, inkılâbın temellerini attı
ğına şüphe olmıyan bitaraf idare sistemi içinde,
uzun zaman idare hayatında çalışmış, işbaşında
bulunmuş elemanları işbaşına getirmek suretiy
le, idare hayatını'takviye etmenin zamanı gelmiş
tir. Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın özdenoğiıı Şinasi,
ÖZDENOĞLU SİNASİ — Muhterem arka
daşlar, sabrınızı suiistimal etmemeye çalışaca
ğım. 27 Mayısın ruhunu büyük bir heyecanla
hissettiğimiz ve müeyyidelerini bu mukaddes
çatı altında bir Kurucu Meclis olarak tarsin et
tiğimiz şu günlerde kabul etmek lâzımdır ki,
memlekette eğer bugün bir idare mevcutsa bu
çok çileli ve çetin ve karanlık yıllarda hayat
ları pahasına, istikbâlleri ve çocuklarının nafa
kaları pahasına kanunları siyyanen tatbik et
mek şuurundan ve fikrinden ayrılmamış olan
bir idarenin -nesliyle ve zümresiyle kaim olmuş
tur. Bu itibarla idarenin yani kanuna bağlı ka
demelerin kanuna bağlı olmıyan gayrimesul si
yasî kademelerin baskısı altında ezildiği günler
de bile vicdanından, şuurundan şaşmamış olan
ve memleketin bütün yükünü omuzlarında taşı
mış olan idarecilere, vazifeli arkadaşlara bura
dan şükran hislerimi ifade ederken hiç şüphe
yok ki, Yüksek Heyetinizin de duygularınıza
tercüman olmuş oluyorum.
Arkadaşlar; İçişleri Bütçesi münasebetiyle
söylenecek çok şey var. Bilmiyorum bunları bu
kısa müddet içinde ne dereceye kadar dile ge
tirebileceğim1? Fakat millet huzurunda bu me
seleleri buraya getirmeye mecbur bir insan olarak bize düşen vazife bunlar üzerinde objektif
olarak durmaktır. Ben kısa temennilerde bulu
nacağım.
Köylerdeki sınır ihtilâfları
mevzuuna bir
arkadaşımız kısaca temas etmişlerdir. Derhal
ifade edeyim ki. Köy Kanununun sınırlarla il
gili hükmü tadil edilmedikçe yıllardan beri bu
konu da hem bir idareci, hem de bir avukat
olarak bulunduğum için de ve bir vatandaş hay
siyet ve görüşüyle bu ilgili hüküm kalkmadık
ça ihtilâfların sonunun gelmesine imkan ve ih
timal yoktur. Devlet Şûrasının da işlerini artı
ran bu ihtilâfların en kısa zamanda, halli için
bu kanunun yeni baştan ele alınmasını bilhas
sa köy hudutlarında vâki olacak ildilâflarm
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halli hususunda gerekli tadilâtın yapılmasını
hassaten istirham ediyorum.
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, il ve ilçe
idare kurullarınca verilen kararların Temyizi
Devlet Şûrasının işlerinin çoğunu teşkil etmek
tedir. Hem de bu işler vatandaşın emeğinin, za
manını kaybını ve birçok masraflar yapmasını
mu cib olmaktadır. Dahası kanlı hâdiseler olmak
ta, memleketin huzur ve sükûnu tehlikeye gir
mektedir.
Muhterem arkadaşlar, Köy Kanununun yeni
baştan tedvininin zaruretini belirttikten sonra,
geliyorum İçişleri Bakanlığının üzerinde dur
ması lâzımgelen bir kanuna. Malûmdur ki, be
lediyenin gelirlerini, 5237 sayılı bir kanun tan
zim eder. Ancak, bu kanunun verdiği imkânla
belediyeler çalışacak durumda mıdırlar? Takdir
buyurursunuz ki, belediyelerin işleri, nüfusun
artışı nispetinde çoğalmış, medenî ihtiyaçlar
artmıştır. Para olmadıkça hizmet yapılamaya
caktır. Bu zaruri bir keyfiyettir. 1948 yılının
şartlarına göre hazırlanmış olan Belediye Ge
lirler Kanunu belediyeleri çalışır durumda tut
maktan çok uzaktır.
Belediyeler mütemadiyen verir, iller Banka
sına verir, Emekli Sandığına verir, İşçi Sigor
taları Kurumuna verir, Halk Bankasına verir,
Korunmaya muhtaç çocuklara verir, daha bu
nun gibi birçok hizmetlere verir, tahsisat ayır
maktan âciz bir hale gelir. Bütün bu verdikle
rine mukabil aldığı nedir? Bunu yüksek takdir
lerinize bir kere daha arz etmek isterim.
Binaenaleyh, bugünkü şartlar içerisinde be
lediyelerin mevcut malî kaynakları üzerinde
durmak, bunları bir revizyona tâbi tutmak lâ
zımdır. Vatandaşı tedirgin etmiyecek, ıztıraba
sokmıyacak şekilde bir revizyona tâbi tutulma
lıdır. Revizyona gidilmediği takdirde, itiraf et
mek lâzımdır ki, acı bir itiraf halinde beyan et
mek icabeder ki, birçok belediyelerin kapısına
kilit vurmak lâzımdır. Bu elim vaziyetle karşı
karşıya kalmamız mukadderdir.
Misal olarak Başkent Belediyesini arz etmek
isterim. Ankara Belediyesinin bugün 110 milyon
lira borcu var. Bunun 25 milyonu istimlâk bor
cudur. 13,5 milyonu müteahhitleredir. Bunlar
nasıl ve ne zaman ödenecek? Bilhassa Anayasaya
da aykırılık arz eden bu istimlâk borçları ne za
man Ödenecek? Ve suali genişleterek soruyorum;
bütün Türkiye'deki belediyelerin isimlâk borçla-;
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rı ne zaman ödenecek? Bunun için vekâlet bir
formül düşünmüş müdür? Düşünmekte midir?.
Memleketin dört bucağında en müşkül günle
rinde âmme hizmeti görmek suretiyle, inkılâpla
rımızın müeyyidelerini yerleştirmek suretiyle fedakârane hizmet eden kaymakamlarımıza umu
miyetle hemen her sene onların dış memleketlere
gönderilmesi hususumda bütçeye konmuş olan
tahsisatı bu sene bütçede göremedim. Vakıa kar
şılıklı mübadele suretiyle harece gidecek kayma
kamlar için yolluk var, fakat bu şarta muallâk
bir keyfiyettir. 4489 numaralı Kanun, bütün ve
kâletlere, vekâlet bünyelerinde muayyen süre hiz
met etmiş memurlarını maaşlı maaşsız dışarıya
göndermek salâhiyetini tanımıştır. Her sene Da
hiliye Vekâleti bütçesine dışarıya gönderilecek
kaymakamların yolluk karşılığı olarak bir para
konurdu. Yanılmıyorsam bu yıl konmamıştır bu.
Memlekette feragatle hizmet eden ve dış memle
ketlere gönderilmeleri idarede yeni çığır açacak
olan, idarenin seviyesini yükselteceği açık bulu
nan değerli kaymakamlarımızın dış memleketlere
gönderilmeleri hususunda İçişleri Bakanımızın
çok hassas davranmalarını hassaten istirham
ederim. Aynı zamanda büyük bir yükü omuzla
rına yüklenmiş bulunan kaymakamlarımıza veril
mekte olan ödenek de tazminat da azdır. Bunun
Adliye mensubu arkadaşlarımızın, hâkimlerimi
zin almakta oldukları seviyeye yakın bir seviyeye
çıkarılması, bu şekilde ayarlanması da hak ve
nasaf et icabı olmalıdır.
Valilerimize gelince :
Arkadaşlar; hakikaten İnkılâbımızın ve İhti
lâlimizin memleketin her köşesine yerleştirilme
sinde ve çok kısa zamanda büyük mesafeler katetmesi gereken memleketimizin kalkınmasında
büyük vazifeler ve mesuliyetler almış olan valile
rimizin yeni yeni ölçülere göre tâyin edilmesinin
ve vali tâyininde İçişleri Bakanının çok objektif
hareket etmesini, bu işe lâyık olanların, ehliyetli
olanların getirilmesinin temini üzerinde hassaten
durulması lâzımdır. Bunun üstünde durmak isti
yorum.
İdare meslekinde yıllarca bulunmuş olanla
rın ilerlemesi memleketin kalkınması için zaru
ridir. Valilerimizin şahsiyet sahibi olması, cesa
retli olması, mesuliyetleri yüklenebilecek ehliyet
te zevattan seçilmesi doğru olur. Kalkınma diye
bilirim ki, bu yoldan daha kolay temin edilir.
İdare âmirlerinin çok eski dertlerinden birisi
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meslekten olmıyanlarm idare amirliklerine geti
rilmesi, ve kendi ilerleme yollarının kapanmacı
dır. Bunu bir kere daha teşrih ve tesbit ettikten
sonra, bu mesele üzerinde hassasiyetle durulma
sını istirham ediyorum.
Sabrınızı suiistimal ettim, özür dilerim, say
gılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yeterlik öner
gesi verilmiştir. Okutuyoruz.
Kurucu Meclis Sayın Başkanlığına
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde fikirler
aydınlanmıştır. Yeterlik önergesinin oya konul
masını arz ve teklif ederim.
Esengin Kenan
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde ko
nuşmak istiyen var mı?
OĞUZ AHMET — Söz istiyorum, efendim.
Yeterliğin aleyhinde.
BAŞKAN—Buyurun.
OĞUZ AHMET — Muhterem arkadaşlar,
esefle arz edeyim ki, daha evvel konuşan hatip
arkadaşlarımın kimisi gül bahçesine girdi, kimi
si teferruata girdi. Ve asıl ana fikirlere taallûk
eden ve belki de bu mevzularda konuşan arkadaş
lara imkân bırakılmadı. On dakika almıyor, bu
sonra yirmi dakikaya çıkıyor. Böylelikle de baş
ka arkadaşlar konuşamıyor. Bu itibarla Başkan
lık Divanından rica ediyorum; ana muayyen fi
kirler abjebrik olarak madde madde konuşulsun.
Belki bu arada bundan istifade etmek mümkün
olur.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini yüksek oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir.
Benim de bir ricam olacak; hatip arkadaşla
rımız muhtelif fikirleri açıklamak için muhak
kak ki hazırlanmışlardır. Bize zaman bakımın
dan yazdırılan müddeti arkadaşlarımız tecavüz
ediyorlar. Diğer arkadaşların yüksek fikir ve ir
şatlarından istifade için zaman kalmıyor. Eğer
tensibederseniz Tüzüğümüzün de bir maddesi bu
na mesağ verir. Notlarımıza bakarak fikirlerimi
zi açıklıyalım. Bu takdirde on dakika müddet
içinde bütün arkadaşlarımız arzu ettikleri noktai
nazarlarını tesbit ve buna göre hattı haraket tâ
yin ederler. Ayrıca vekilinin de cevap vermek
için bir hazırlığı vardır. Bu müddet içinde mevzularımızdan birini daha açıklamak mümkün ola
bilir.
,«.-...
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Nasır Zeytinoğlu söz istiyorlar mı?
BATUR SUPHİ — Efendim Bakan nasıl
konuşabilir, kifayeti müzakereden sonra?
BAŞKAN —'Efendim Bakan konuşabilir.
Buyurunuz efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI ZEYTİNOĞLU NA
SIR — Muhterem arkadaşlarım; sabrınızı suiis
timal etmemek için çok kısa konuşacağım. Bu se
beple muhterem hatip arkadaşlarımızın sözlerine
temas edeceğim. Bu arada daha evvel temas et
tiğim hususlara tekrar bir daha temas ve işaret
etmiyeceğim.
Zeki Baltacıoğlu arkadaşımız, Meralar Kanu
nuna temas etti. Hemen şunu arz edeyim ki, bu
gün Hükümetin ve iktidarın prensibi bir an ev
vel demokratik hayata en iyi şekilde intikal et
mektir. Binaenaleyh burada bakanlıklara dü
şen vazife ilk ağızda bunun temini için zaruri
olan kanunları Yüksek Meclisinize sevik etmek
ve Âli Meclisimizin eok az olan zamanının, Ana
yasa ve Seçim Kanunu haricinde çok az olan
zamanını israf etmemektir. Bunun için Vekâ
letimizde hazır olması icabeden hemen hemen
bütün kanunların hazırlığı tamamlanmıştır. Bu
arada, ezcümle idarî taksimatımızın, tamamen
objektif esaslar tahtında ve içtimaî, iktisadî za
ruretler nazarı itibara alınarak muhtelif etüdleri yapılmıştır. Fakat bugün Meclise sunmalk
durumu maalesef zamanın darlığı bakımından
getirilmemiştir. Hazırlıkları tamamdır. Bizden
sonra gelecek iktidar bunu hazır bulur. Mec
lise arz eder ve kül halinde bu mesele de halle
dilmiş olur. Burada biz vekâlet olarafe, hattâ
hükümet olarak hakikaten Türkiye'de köy ade
dinin çok fazla olduğunun bunların daha mah
dut köyler haline ifrağının âmme hizmetlerinin
daha iyi görülmesi için lüzumlu olduğuna ina
nıyoruz. Fakat bu Dahiliye Vekâletinin çapı
nı aşan bir iştir. Bütün sosyal hizmetlerinde
birleştirilen köylerde aynı zamnda koordine bir
şekilde bir noktada birleştirilmesi lâzımdır. Hü
kümet de bunda müttefiktir. Fakat uzun zaman
istiyen bir iş olduğu için bizim muvakkat İnkılâp
Hükümetimiz zamanında yapılması mümkün
değildir.
Meralar hakkındaki kanun tasarısı çok ev
velden Adliye Vekâleti tarafından hazırlanmış
ve Meclise arz edilmiştir.
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Şevki Aysan Bey arkadaşımızın sormuş ol
duğu 105 sayılı Kanuna müstenit Tüzüğün ye
niden gözden ıgeçirilip geçirilmiyeceğine ve bu
Tüzükte bâzı aksaklıklar olup olmadığı hakkın
daki sorusuna ve bilhassa Şarktaki vatandaşla
rın mallarının ucuza satıldığı iddiasına gelince:
Muhterem arkadaşlar; 105 sayılı Kanun İç
işleri Bakanlığına sadece nakli icabeden vatan
daşların naikli yetkisini vermiştir, Malların sa
tılması hususu Maliye Vekâletine aittir. Fakat
şunu ifade edeyim ki bunun en iyi şekilde or
ganize edilmesi için Maliye Vekâletinde diğer
Vekâletlerle müşterek bir çalışma yapılın akta .dır. Ve bu çalışmalar sonunda bugün için he
men hemen pdk çok yerlerde takdiri kıymet
safhasında olan işlerin tasfiye muamelelerinin
tamamlanmasına çalışılmaktadır. Şunu da göz
önünde tutmak lâzımgelir ki, tehcire tâbi olan
vatandaşların mallarının tasfiye edilmesi ve bu
hususun tamamlanmış olması şarttır. Son za
manlarda 'bana yapılan müracaatleri tetkik et
tim. Van'da zannediyorum, bir satış muamele
si yapılacaktır. Bakanlığa yapılacak müracaatler zannederim haksızdır. Satılacak olan trak
törün kıymeti daha evvel tesbit edilmiş bulun
maktadır. Değerinin % 75 ini bulduğu takdir- de satılacaktır.
105 sayılı Kanunun tatbikatında bütün mil
letimizin hükümetimize yardımcı olması bir za
rurettir. Bu suretle Mehmet Hazer arkadaşımı
zın mülkî taksimatın yeniden gözden geçirilme
si hususundaki temaslarına cevabımı arz etmiş
bulunmaktayım.
Ahvali şahsiye kayıtlarının yenilenmesi için
bütçeye 500 bin lira tahsisat konulmuş, tenzi
lât olmamıştır. 1 Marttan itibaren icabeden
süratle bunun tatbikatına geçilecektir.
Aynı hatibin sivil savunma teşkilâtı hak
kındaki sualine gelince; bunun ehemmiyetini,
kendileri gayet beliğ şekilde belirttiler, ben
üzerinde durmıj'-acağım. Yalnız bâzı aksaklık
ları da tebarüz ettirdiler. Biz de yapmış oldu
ğumuz tetkikat sonunda
birtakım aksaklık
ların mevcudolduğunu tesbit etmiş bulunuyo
ruz. Bilhassa bu sebepleri izah etmeyi bir borç.
bilirim.
Efendim, evvelce yapılmış olan bir sanayi
sayımı vardır. Bu sayımı Sanayi Vekâleti yap
mıştı. O zaman iş yerleri bu sanayi sayımında,
tahsisten daha fazla mal alabilmeleri için amele
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adedini ve çıkrık adedini mevcudun çok üstünde
göstermişlerdir. Millî Birlik. Komitesi, Dahi
liye Vekâleti buralara tâyin işini tahakkuk etti
rirken, mehaz olarak Sanayi Vekâletine müraca
at ediyor ve iş yerlerini, adreslerini istiyor. Sa
nayi Vekâleti, bizzat iş sahibinin kendisine ver
miş olduğu beyana göre, 400 işçisi görünen yere
tâyin yapılıyor. Fakat, maalesef buraya tâyin
olunan subay arkadaşlarımız iş yerlerine gittiği
zaman 400 değil 4 işçinin bir çıkrıkta çalıştığını
görüyor. Bu, doğrudan donraya vatandaşın
Devlete yapmış olduğu hakikat a uymıyan beyan
ların neticesidir.
Bunları tesbit ettik. Bunlar süratle düzeltil
mektedir. Burada şu hususu kaydetmek isterim
ki, bu. müessese işsiz kalmış kimseler için iş
bulma mahiyetinde bir müessese değildir. Bu
nun en beliğ misali de şudur : Burada çalışan
kıymetli
emekli subay arkadaşlarımızın bu
mesai dolayıslyle vazgeçtikleri emeklilik maaş
ları. nazarı itibara, alınacak olursa ayda 17
ile ;)5 lira arasında çalışmakta oldukları mey
dana çıkar. Bu da gösteriyor ki bu arkadaşla
rımız bu hizmetlerde ne kadar büyük bir fe
dakârlık ve feragatle çalışmaktadırlar.
Bir mesele de vekâlet emrine alınma ve 5439
s ay lı Kanunun düzeltilmesi
hususlarındaki
temennilerdir. Şu noktayı tebarüz ettirmek is
terim ki, bugün yeni bir Anayasa hazırlanmak
tadır. Binaenaleyh bu yeni mevzuatın Anayasa
ışığı altında hazırlanması i c ab etmektedir. Ba
kanlığımızda yapılan işler yalnız hazırlık ma
hiyetindedir. Tamamen dokümanlarının top
lanması. mahiyetindedir. Anayasa meriyete gi
rer girmez, bakanlığımız bütün kanunlarda
icabeden tadilâtı yaparak, gerekli kanunları
sevk etmek imkânını bulabilir. Fakat Anayasa
nın kabulünden evvel bunların sevkmi uygun
bulmadık, .belki Anayasa ile tenakuz
teşkil
edebilen durumları olabilir, ve tekrar ele alın
ması icabeder. Bu bakımdan kanunların Ku
rucu Meclise sevkı Anayasanın çıkmasını bekle
mektedir.
Aynı hatip arkadaşımızın bir suali daha
oldu. Elemanlar meselesini tekrarladılar.
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bugün
idarede çalışan elemanları tatmin edecek du
rumdan uzaktır. Yalnız kaymakamlar değil, pek
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çok makama eleman bulamamaktayız. Bu yalnız , İliklerden kurtarılması çareleri telkik edilecek
İçişlerinin derdi değildir. Bütün Devletin, bü
tir. Ve bu hususta müessir kararlar alınacak
tün Devlet teşkilâtının derdidir. Bu noksan
tır. istimlâk mevzuu da bu mevzuun esaslı sıkların bir an evvel ikmalini temin için der
let merkezini teşkil etmektedir.
hal Personel Dairesinin kurulmasına geçilmiş
Muhterem arkadaşlarım; birçok hatip ar
tir. Ve bu son safhadadır. Ancak bu dertler,
kadaşlarımızın belirttikleri gibi, içişlerinin en
"bu ıstıraplar rasyonel olarak Personel Dairesi
mühim vazifesi memlekette asayiş ve emniyeti
nin kurulup iyi şekilde işlemesi ile halledilecek
temin etmektir.
mevzulardır.
Kazalardaki 'kaymakam 'arkadaşlarımıza ha
Asayiş ve emniyeti teminden biz şunu anlı
kikaten ıbir miktar dalha temsil ödeneği vermeyi
yoruz; kanunların ve nizamların tevdi etmiş ol
mulhakkak ki vekâlet olarak herkesten fazla ar
duğu yetkiler dâhilinde her vatandaş idare
zu ederiz. Fakat 'bugünkü 'bütçenin imkânları
önünde1 eşit ve müsavidir. Bu müsavatın bo
karşısında, Hükümetçe yapılan görüşmeler so
zulması hiçbir şekilde mülâhaza ve mevnunda 'böyle 'bir talepte bulunmamıza imkân , zuubahsolaraaz. İdareden
istenen haklarda
olmadığı neticesine 'varıldı.
müsavi olan vatandaşlar kanunî müeyyide
lerin tatbikinde de müsavidir.
Hiçbir va
Kazaların pek çoğuna doktor yardımı yap
tandaş
kanun
huzurunda
şu
veya
bu
mülâhaza
maktan «aciziz. Personel mevzuunda Hüküm etin
ile hiçbir şekilde hususî bir muameleye tâbi tu
bütün genişliğiyle ihtiyaçları ele alınmak sure
tulamaz.
tiyle halli yoluna, gidilmiştir ve bu husustaki
çalışmalar ilerlemiştir. înşaallah Personel Dai
inkılâp Hükümetinin işbaşına geldiği ta
resi randımanla çalıştığı 'takdirde kıza 'zaman
rihten itibaren teşkilâta, göndermiş olduğu ta
da ve kül olarak halledilecektir.
mimler 'bu inkılâbın ruhundan mülbem ve mu
Nurettin Akyurt ar'kadaşunızm suallerini
tabakat halindedir. Memnuniyetle arz edeyim
bu suretle tamamen cevaplandırmış bulunuyo
ki bugünkü idarî .teşkilât tamamen bu bitaraf
rum.
lığı tahakkuk ettirmiş durumdadır. Hiçbir ida
Abdüİkadir Okyay arkadaşımızın Vatan
re âmirinin, hiçbir idare memurunun 'bugün ka
daşlık hakkındaki Kanunu da ıbıı şekilde izah
lından gayri bir sebeple bir iş yaptırmasına im
etmiş bulunuyorum.
kân yoktur. Bir vekil dahi yaptıramaz arkadaş-.
Mahalle «bekçilerinin Statülerinin yeniden
1 a rı m.
gözden geçirilmesi suretiyle hazırlanan kanun
Yalnız bunun fevkinde idareye düşen ikinci
vekâletimizde beklemektedir.
Arkadaşlarım,
bir
vazife daha vardır. Biliyoruz ki. uzun se :
'harice gönderilecek kaymakamlar için tahsisa
nelerin tatbikatı sonunda milletle Hükümetin,
tımız vardır-. Zannederim ki 100 küsur bin li
milletle Devletin arası gittikçe açılmıştır. Büt
radır. Bununla ieabettiği kadar kaymakam ar
çe hatipleri bunu beliğ şekilde belittiler. Fert
kadaşın her fırsatta harice gönderilmesi, bilgi
le en çok temasta bulunan küçük memurlar
ve görgülerinin artırılması bizim için bir zevk
dır. Jandarmadır, polistir. Bizim prensibimiz
olacaktır. Vekâletin b u hususta hiçbir mesayifertle idare memurlarının temasında yalnız hak
den geri kalmıyacağmı kendilerine temin -ede
ve adaleti gözetmek, yalnız kanunu tatbik et
rim.
mek değil, onların dertleriyle hem dert olmak,
Sorulmuş olan teknik sınailere cevaplarımı
onların karanlık günlerinde beraber olmak,
b u şekilde arz ettikten sonra, umumî suallere
neşelerini paylaşmak suretiyle Hükümetin, Dev
ve mevzulara temas etmek istiyorum. 'Bunla
letin ; ferdin hizmetinde olduğunu onlara an
rın en büyüklerinden biri belediyelerimizin du
latmak suretiyle milletle Devlet arasındaki,
rumudur. Bunların durumu 'malûmuâliniz aşa
milletle Hükümet arasındaki bu açıklığı kapat
ğı - yukarı 'bir' bütçe meselesi kadar 'geniş ve şü
maya çalışıyoruz. Bugüne kadar olan tatbikat
mullüdür. Maliye Bakanlığı ile 'bu Ihususta 'mu
ta
geniş ölçüde muvaffak olunduğunu memnu
tabakata vardık. Hükümetle birlikte bu is üze
niyetle arz edebilirim. F a k a t tamamlanmış de
rinde titizlikle durulacaktır. Belediyelerin sta
ğildir. Nesiller boyunca bu tatbikat, devanı ettülerinin ıslahı ve içine düşdükleri malî güç-
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melidir. Vatandaşta milletle Hükümetin ayrı - ve kardeşHk havasını bir an evvel nağlıyacak
şekilde hareket etmektedir.
ayrı uzuvlar olmadığım, menfaatlerin daima
bir olduğunu, her ferdin menfaati ile Devletin
İnkılâp Hükümeti, Millî Birlik Hükümeti iş
menfaatinin aynı şey olduğunu ibiz milletimize
başından ayrıldıktan sonra, eğer tohumlar kal
anlatabilelim. Bunda en büyük vazife belki jan
mış olursa, bizden sonra gelen iktidara bu va
darmamıza düğmektedir. Ve jandarma da bu
zifeleri devrederken, biz kendimizi tam mâvazifesini şevkle yerine getirmeye çalışmakta
nasiyle vazifesini yapmış insanlar olarak addır.
detmiyeceğiz. Onun için istiyoruz ki, kısa
zamanda ve en doğru bir şekilde yapılacak se
Muhterem arkadaşlarım; hatiplerin pek ço
çimlerle devredilecek olan iktidar, hakikaten
ğunun, sarahaten ifade. edilmemiş olmakla be
en
sağlam zeminler üzerinde kurulmuş demokra
raber, şöyle Jbir şüphe altında bulunduklarını
tik
müesseselerle bu memleketin mukadderatını
görmemeye imkân yoktur: İnkılâptan bu yana
ileriye doğru, daima daha iyiye doğru götüre
memleketimizde huzur ve sukün câri olmuş
cek zemin ve fırsatları elinde bulundursun.
tur. Belki ufak tefek zabıta vakıaları bunu
Bütün
mesaimizi bu hususa tevcih etmiş bulu
ihlâl eder mahiyet arz etmiştir. Fakat huzur ve
nuyoruz.
Bütün İdare âmirleri, memur, herkes
sükûnu ihlâl eder 'hiçbir hal olmamıştır. Acaba
bütün idare unsurları bu gayeye doğru çalış
bu devam edecek mi? ve son zamanlarda îs'tanmakta ve meslaisini bu nkotaya teksif etmiş
bulda husule gelmiş olan bir hâdise zanneder
bulunmaktadır.
sem bu şüpheleri kıvücımlandırımıştır. Sizlere
Mâruzâtım bu kadardır. Hepinizi saygı ile
İçişleri Bakanınız olarak şu noktayı arz ede
selâmlarım.
(Alkışlar)
yim ki, seçimlerin sonuna kadar ve bugünkü
BAŞKAN — İçtüzüğün 27 nci maddesinin
iktidar, iktidarı seçimle gelecek yeni bir ikti
son fıkrası sarahatine göre son söz Kurucu
dara devredinceye kadar hiçbir şekilde, hiçbir
Meclis Üyesinindir. Sırada Rahmi Günay var
surette esasa müessir hiçbir şey olmıyacaktır,
dır.. Buyurun efendim.
Bugünkü Hükümet ve Emniyet Teşkilâtımız
GÜNAY RAHMİ — Sıramı Şefik Beye ve
bunu henüz doğmadan yerinde bastırabilecek
riyorum.
durumdadır. Bu demek değildir »ki, biz son hâ
BAŞKAN — Buyurun Şefik İnan.
diseler üzerinde titizlikle, dikkatle durmuyoruz.
İNAN ŞEFİK — Muhterme arkadaşlar, vak
Her hâdiseyi en iyi şekilde kıymetlendir
tinizi almamak için mülâhazalarımı kısa kısa
meye ve en iyi tedbirlerin alınmasına çalış
arz etmek isterim.
maktayız. Bu tedbirleri adım adım, zamanın
İdarî mekanizmamızdaki yani il taksimatıda alıyoruz ve hiçbir şekilde muhterem temsil
mızdaki 67 vilâyet zannederim ki, memleketi
cilerin fikirlerinde bir tereddüdün husule gel
miz için çoktur. Şu bakımdan: Muhabere ve
mesine asla razı değiliz. Hükümetin zamanında
münakale vasıtalarının bugünkü seviyesi ve
her hareketi önliyecek kudret ve kabiliyette
yarınki inkişafları nazarı itibara alınırsa 67
olduğunu ifade ederim ve bunun için icabeden
vilâyetin her biri çok küçülmüş vaziyettedir.
bütün tedabir alınmıştır. Lüzum hâsıl olursa
Bütçelerini ele alıp bakacak olursak görürüz
diğer bâzı tedbirler de peyder pey ve zamanın
ki, bunların hemen hemen hiçbiri kanunların
da alınacaktır".
kendilerine verdiği vazifeleri yerine getirebi
Arkadaşlarımızın cümlesi takdir ederler ki,
lecek malî imkânlara sahip değildirler. Bu iti
hiçbir zaman bir memlekette husule gelmiş
barla hükmi şahsiyeti haiz vilâyet sayısı ola
olan büyük ihtilâflar, fikir ayrılıkları kuvvet
rak 67 vilâyet hakikaten memleketimiz için çok
ile bastırılamaz. Ancak fikre fikirle mukabele
hale gelmiştir.
etmek suretiyle temin edilir. Her hareket an
Kanunlarla özel idarelere bâzı vazifeler veril
cak mukabil sulhane tedbirlerle izale edilir.
miştir. Bunların başlıcaları şunlardır :
İşte bunun için Hükümetimiz inkilâp günün
Nafıa işleri. Vilâyetler yollar yapacaklardır,
den itibaren titizlik ve bitaraflık gütme pren
ilköğretim, ziraat işleri, veteriner işlerini, ifa
sibini esas ittihaz etmiştir.
edeceklerdir. Bütçedeki masrafları bu bölümlere
Vatandaşlar arasında istenilen samimiyet
göre ayrılmıştır.
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Vilâyetlerin yaptıkları işlerin mahiyetinde
bir değişiklik var mıdır? Yok mudur?
Vilâyet bütçelerini besliyen kaynaklar kifa
yetsiz olduğu için bu işleri başaracak durumda
değildir. Diğer taraftan işlerin mahiyetlerinde
de bir hayli değişmeler olmuştur. Bir misalle arz
edeyim; yollar : Bugün yol işleri kazma kürekle
yapılan işlerden değildir. Makinalarla bu işler
yapılmaktadır. Bu makinalar için birçok park
lara ihtiyaç vardır. Vilâyetlerimiz ne kadar zen
gin olurlarsa olsunlar, bu makinalarm parklarını
yapacak durumda değildir. Malî kaynakları ken
dilerine bunu sahip kılacak seviyede değildir.
Sahibolmuş bulunsalar idi bu defa da ortaya per
sonel meselesi çıkacaktı.
Makina parkını işletecek personele sahibolmaz. Şu halde yol inşası işi, bugün vilâyet sevi
yesinde bir iş olmaktan çıkmıştır.
İlköğretim, esasen Devlet hizmetleri kategori
sine girmiştir. Ziraat, kezalik, aynı istikamette
dir. Nihayet özel idarelerin yaptıkları birkaç
fidanlıktan ibarettir. Veteriner işleri, nihayet
özel idarelerin yaptığı birkaç damızlık harası
yapmaktan ileri gitmemektedir. Bu itibarla malî
'bakımdan ele aldığımız takdirde vilâyetler, bu
günkü vilâyetler, şahsi hükmiyeti haiz olan vilâ
yetlerin hikmeti vücutlarını nerede ise kaybet
mişlerdir. O halde yerine ne koymak lâzım? Ye
rine bugün bölgeler konulmalıdır. Hükmî şah
siyeti haiz vilâyet bugün ancak böyle olabilir.
Ege bölgesi gibi, eski Aydın vilâyeti gibi. Bu
günkü vilâyetlerin artık mânasını kaybet
tiği bir vakıadır. Onun için büyük vilâ
yetleri kurmak zamanı çoktan gelmiştir.
Mevcut vilâyetler ne olacak? Onlar büyük
vilâyetle kaza arasında bir idarî taksimat olarak
kalabilir. Bunun adına vilâyet deriz, başka bir
şey deriz, mesele ad meselesi değildir. Üzerinde
- durduğum şey hükmî şahsiyeti haiz bu vilâyet
ler iş görecek kabiliyette değildir. Bütçeleri ile
bendeniz meşgul oldum; maaş tevziinden başka
bir iş yapamamaktadır.
Saniyen yeniden teşkil edilecek özel idarele
rin dahi malî kaynaklarını alışılmış olan yollar
dan değil, Devlet varidatına ilâve edilecek ve
Fransızların centime additionelle, dedikleri ilâve
'bir varidatla temin etmek ve böylece toplanacak
varidatı vilâyetlerin nüfuslariyle makûsen mü
tenasip ve yüzölçümleriyle mepsutan mütenasip
bir ölçüye göre taksim etmek lâzımdır. Bu su-
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retle tahakkuk ve tahsilat masraflarından kurtulunur ve vilâyetler daha objektif ölçülerle faydalandırılmış olur.
Temas etmek istediğim bir diğer nokta da
nüfus teşkilâtıdır. Nüfus Umum Müdürlüğü tçişleri Bakanlığının bünyesi içinde bulunmaktadır. Bu tarihî bir gelişmenin mahsulü olarak bu
bünye içinde bulunmaktadır. İdarî tarihimizi
tetkik edecek olursak görürüz ki, her âmme müessesesi evvelâ Dahiliye Nezaretinin bünyesinden doğmuştur. Meselâ bugünkü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir zamanlar Dahiliye
Nezareti bünyesi içinde; Sıhhat Müdüriyeti
Umumiyesi şeklinde idi.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Umumi durumu, tekâmül icabı diyelim. Dahiliye Vekâleti bünyesinde olan teşkilâtlar ehemmiyet kazanır ve ayrılarak müstakil hale gelirler.
Son merhalesini tamamlamış olan nüfus idaresi işleri vardır.
'
Dahiliye Vekâletinin esas vazifesi iç emniyettir. Her vekil masasına oturduğu zaman kendisini işgal eden meselelerin % 99,9 u emniyet meselesidir. Bunun dışında bir mesele ile meşgul
olamaz. Nüfus işleri Bakanlığın bünyesi içinde
bir üvey evlât muamelesi görmektedir. Yukarda
arz ettiğim gibi Bakanlığın en mühim vazifesi
emniyettir. Kanunlarla mahallî idareler üzerindeki rolü bir vesayet şeklindedir. Bu yüzden
üvey evlât muamelesi... görür. Bu işler valilere
verildiğinde valiler gözden düştüklerini hissederler. Bu servisin icabıdır ve ilk fırsatta tekrar
bir valilik alıp gitmek başlıca gayesidir. Çürkü
valilik aktif bir hizmettir, Nüfus İşleri Umum
Müdürlüğü ise pasif bir hizmettir, çalışma tarzı başkadır. Uzun seneler idare hayatında bvlunar bir insanın tabiatı saniye haline gelmiş olan
çalışma tarzına aykırı bir iştir, bu işi sevemez,
Onun için ilk fırsatta bir valilik alıp gitmeye
çalışır.
Saniyen vekâlet içindeki bu teşkilâtın ü^ey
evlât muamelesi gördüğü muhakkaktır, ihmal
edilmiştir. Binaenaleyh bu teşkilâtı kurtarmak
için, Dahiliye Vekâletinin bünyesinden ayırıp,
ona müstakil bir umum müdürlük hüviyeti vermek zamanı gelmiştir.
Arkadaşlar nüfus işleri deyip geçmiyelim. Nüfus işleri, Devletin ilk yapacağı işlerdendir. Bir
Devlet kurulduğu zaman üzerine aldığı vazife
olarak iç emniyet, dış emniyet, adalet tevzii, on-
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(tan sonra da nüfus işleri gelir. Yani vatandaş
Devletle temas için müracaat ettiği zaman, ağlehi ihtimal nüfus işleriyle temas başlar. .Tasav
vur buyurun, doğan bir vatandaş daha şuur iktisabetmeden doğduğunun haftası nüfus kütü
ğüne kaydı yapılır. Çünkü hasep nesep meseıeleri, miras meseleleri bu kayıtlara göre halle
dilecektir. Halkın Hükümetle temaslarının bir
hesabı ya.pılırsa bunların büyük kısmının nüfus
ve tapu isleri olduğu görülür. Bunlarda, ne ka
dar iyi hizmet edebilirsek halkımızı o derece
horuut kılarız. Eğer biz nüfus işlerine müstakil
bir hüviyet verebilirsek mahkemelerimizin de
yükü. azalacaktır. Zira mahkemelerdeki işleri
uzatan hususlardan biri de bu nüfus işleridir.
Bu işin iyi tanzim edilemeyişidir*.

0:2

sas işidir. Dahiliyenin bünyesine katiyen uygun
değildir.
Bendenizin temennim, bu işlerin hallinin
İnkılâp Hükümetine nasib ol maşıdır. Bakandan
rica edeceğim: Dahiliyenin arşivlerinde bu hu
susta 1940 da hazırlanmış etüdlerin üstü tozlan
mış dosyaları mevcuttur. Bu tozlanmış olan dos
yaları alırlar, tetkik buyururlarsa bu işler sür
atle halledilebilir.
Mâruzâtım bu kadardır'. Hepinizi hürmetle
sei âm 1 arım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, çoğunluk kalmam.ştır. İkinci oturuma başlarken fasılları okumak
suretiyle İçişleri Bakanlığı Bütçesinin bitiril
mesi ricasiyle 1 nci Oturumu kapıyorum.

Netice olarak arz edeyim ki, bu işler İhtı-

ÎKÎNCÎ

Kapanma saati: 13,15

OTURUM

Açılma saati : 14,30
BAŞKAN — Özdilek Fahri
KÂTİPLER : Ekşi Oktay - Aksoyoğlu Refet

(BAŞKAN — E:fendim, ekseriyetimiz vardır.
Oturumu açıyorum. Bir arkadaşımız usul hakkın
da söz istedi. Buyurun.
ÖZBAY MEHMET — Muhterem arkadaşla
rım, öğleden evvel içişleri Bakanlığı bütçesini
müzakere ettiniz, müzakereden sonra kifayeti mü
zakere kararını aldınız. Kifayeti müzakere kararı
alındıktan sonra, hiç kimseye söz verilmemesi ik
tiza ederken. Sayın Bakan söz aldılar, konuştu
lar. Bu şekilde fiilen yeniden müzakere açılmış
oldu. Ben şahsan bundan çok memnun oldum.
Zira Sayın Bakanın nihai konuşmalarından son
ra, ben de şu intiba hâsıl oldu; memleketin için
de bulunduğu hava, Bakanlığa lâyiki ile intikal
etmemiştir. Ben bu mevzuda kimseye ta'netmiyoi'iım, bu taibiî bir şeydir. Memleketimizin birçok
ücra köşelerinde basın yoktur, menılekethı ücra
köşelerinden havadis alınamamıştır. Burada, ko
nuşan arkadaşlarımızdan Ferda Gülev'in belirt

tikleri gibi hepimiz Millî Birlik Hükümeti ile el
ele... (Usul hakkında konuşmuyorsunuz, sesleri)
BAŞKAN — Lütfen usul hakkında konuşun
efendim.
ÖZBAY MEHMET — Peki efendim.
Aziz arkadaşlarım, Bakanın konuşması ile fii
len müzakere açılmış oluyor. Buna iyi bir yan
lışlık diyeceğim, zira müzakere tekrarlanırsa Ba
kan ve Hükümet bu mevzuda ikna edilecektir.
Memleketin bugünkü hakiki havası aydınlanacak
tır. Bu bakımdan takriri müzakere talebinde bu
lundum ve bunun için de Riyasete bir takrir ver
dim. Kabulünü rica edeceğim.
BAŞKAN — Arkadaşımızın bahsettiği bu
mevzuu içtüzüğün Hükümet organına söz isteme
di halinde söz verilmesini icaibettirdiği için Riya
set Makamı bu vazifesini yapmıştır.
27 nci maddenin son fıkrasının sarahatine bi-
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naen arkadaşımız sırada bulundukları için ken
disine söz verdim.
Böylece ilk oturumu bitirmiş bulunuyoruz.
öğleden sonraki oturum da İçişleri Bakanlığı ile
alâkalı hizmetlerin, bütçelerin fasıllarına geçile
cek idi.
Arkadaşımız takriri müzakere talebinde bu
lundular. Bunu yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul .edenler etmiyenler kabul edilmemiştir.
Şimdi İçişleri Bakanlığının fasıllarını okuyo
rum.
B.

Lira

Birinci kısım - Ödenek ve
benzeri özlük inaklar
101 Bakan ödeneği

12 000

201
202
203

206

207

209

210
228

301
302
303
304
305
306
307

İkinci kısım - Personel
giderleri
Maaşlar
Ücretler
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti
I I - ıBaşka haklar
4178 ve 4508 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
Ecnebi dil .bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) . fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
Temsil ödeneği
Kaymakamlık ve meslek kurs
larında verilecek konferans üc
retleri
Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro gider
leri
Vilâyetler büro giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Posta telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
Kira bedeli
Giyecekler
Harcırahlar

O:2

B.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
harcırahları
309 Taşıt giderleri
Dördüncü kısım Daire
hizmetleri:
408 Yabancı ad taşıyan meskûn
yerlerin adlarının değiştirilme
si için toplanacak komisyon üye
lerine verilecek ücret
417 Nüfus işleri
418 Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince
seçmen kütük ve kartlarının
düzenlenme giderleri
420 Dumlupınar'da Zıafer Bayramı
töreni umumi giderleri
450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar
451 Yayın giderleri
452 Staj giderleri
münasebetlerin
453 Milletlerarası
gerektirdiği giderler
476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları

61 681 000
5 260 000
114 000

.2 071 000

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçjları
502 Eski yıllar borçları

3 000

Altıncı kısım - Yardımlar
•053 Bakanlık memur ve hizmetlileri
Yardım Sandığına (öğle ye
meklerinde yardımda kullanıl
mak üzere)

4 729 790
2 790 000

750

2 525 000
300 000
1. 560 000
700 000
47 000
4 715 000

Lira
300 000
142 500

33 000
510 000

500 000
15 000

285 000
J16 000
226 000
105 460
294 000
80 000
110 000

89 000

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar İstanbul'
daki Hürrıivet Mücadelesi esnasında bir uzvunu
kaybetmiş olan Hüseyin Onur arkadaşımız gel
miştir. Müsaade ederseniz 'evvelâ kendilerine ye
min ettirelim ve bunu takiben Eimniyet Umum
Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçelim. (Hü
seyin Onur alkışlar arasında kürsüye geldi, ye
min •etti, alkışlar arasında kürsüden indi.)
İçişleri Bakanlığı bütçesinin tümünü yüksek
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmistdr.
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Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bölüm
lerine devam ediyoruz.
B.

B.
Lira
308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları
395 000
309 Taşıt giderleri
3 803 000

lira

İkinci kısım - Personel giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
109 042 000
202 Ücretler
4 191 000
203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti
26 400
206

207

208

209

212
213
214

228

II - Başka haklar
4178 ve 4598 saylıı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
3201 sayılı Kanunun 86 ncı
maddesi gereğince verilecek
para mükâfatı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
4367 sayılı Kanun gereğince
verilecek er tayını!
6564 sayılı Kanun gereğince
verilecek fazla mesai ücreti
Hazarda emniyet ve asayişi
muhafaza uğrunda yaralanan
veya sakat kalan polis âmir ve
memurlarına ve bu yüzden
ölenlerin ailerine 6535 sayılı
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat
Konferans ücreti

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri
405 Binek hayvanları satmalma ve
her çeşit giderleri
800 001
406 Haber alma giderleri
400 000
408 6085 saylıı Karayolları ve Tra
fik Kanununun gerektirdiği
her çeşit giderler
200 000
410 Giyecek ve teçhizat giderleri 13 094 000
416 Okul giderleri
2 555 000
417 Yollama giderleri
50 000
418 Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme giderleri ile rad
yo ve benzeri cihazların abone
ücretleri
100 000
450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar
50 001
451 Yayın giderleri
4 800
452 Staj giderleri
90 001
453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği giderler
72 002
455 Prevantoryum ve sanatoryum
ve revir yönetim, iaşe ilâç ve
sair umumi giderleri
148 000

3 816 OüG

1

150 000

9 822 194
8 425 000
12 368 000

30 000
25 000

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri
301 Merkez daireleri büro gider
leri
73 000
302 Vilâyetler büro giderleri
2 412 000
303 Basılı kâğıt ve defterler
150 000
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
1 797 000
305 Kira bedeli
904 000
306 Giyecekler
10 000
307 Harcırahlar
1 387 000
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Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçları

30 000
16 600

Yatırımlar
I - Onarmalar
701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar
'
1 500 000
751 Satınalmacak makina, vasıta
ve malzemeler
2 177 000
BAŞKAN — Efendim, bölümleri dinlediniz,
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Jandarma Genel Müdürlüğünün bölümlerini
okuyoruz.
îkinci kısım - Personel giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
.
46 653 000
202 Ücretler
2 989 000
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203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti
206

209

210
214

215
216

219
220
231

301
302
303
304
305
306
307
308
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309 Taşıt giderleri

24 600

II - Başka haklar
4178, 4598 ve 235 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
1 709 000
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38
ve 39 ncu maddeleri gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler
4 757 199
Temsil ödeneği
4 200
Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bu yüzden
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı
Kanun
gereğince verilecek
nakdî tazminat
105 000
1493 ve 7268 sayılı kanunlar
gereğince verilecek ikramiye
149 000
20 yıl hizmetten sonra terhis
edilen >çavuş ve onbaşılar ile
dördüncü uzatmadan sonra ter
his edilen erlere 1861 sayılı Ka*
nunun 18 nci maddesi gere
ğince verilecek ikramiye
10 000
6775 sayılı Kanun gereğince
verilecek tazminat
100 000
1615 sayılı Kanun gereğince
ödenecek yemeklik bedeli
20 000
182 sayılı Kanun gereğince
ödenecek hizmet eri tazminatı 4 046 000
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri
Merkez daireleri büro gider
leri
23 000
İller büro giderleri
677 000
Basılı kâğıt ve defterler
200 000
Posta, telgraf ve telefon ücret
*
ve giderleri
662 000
Kira bedeli
986 000
Giyecekler
90 000
Yolluklar
2 841 000
4598, 5501 ve 211 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek tedavi
giderleri ve yollukları
'569 000

îiira
7 610 500

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri
401 Basımevi giderleri
21 000
405 Hayvan ve motosiklet* satmalma ve tavizi ve ölenlerin, ha
sara uğrıyanların tazmini
106 000
406 Haber alma giderleri..
100 000
409 Muayyenat
81 993 000
410 Askerî malzemeler
25 628 000
411 Harb gereçleri ve teçhizat
7 000 000
412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri
500 000
413 Veteriner ecza ve gereçleri
100 000
414 Taşıma giderleri
4 500 000
416 Okullar giderleri
190 000
417 ölen erlerin cenaze masrafları
ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay,
er ve deniz müstahdemlerinin
teçhiz, tekfin ve kabir yaptır
ma giderleri
25 000
419 Mahkeme giderleri
30 000
422 işçi Sigortaları
Kurumuna
ödenecek prim
54 000
423 Moral hizmetleri her türlü gi
derleri
30 000
424 Beden eğitimi ve müsabaka
genel giderleri
28 000
451 Yayın masrafları
16 000
452 Staj giderleri
196 000
453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin
yolluk ve giderleri
1
476 Kurs giderleri
617 000
Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçları

50 000
45 000

• Yatırımlaı
I - Onarmalar
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 000 000
II - 'Satmalına, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
731 İstimlâk bedeli
12 250 000
751 Satmalmacak motor, makina
ve gereçler
5 914 000
BAŞKAN — Efendim, bölümleri dinlemiş
bulunuyorsunuz. Jandarma Genel Müdürlüğü
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İkinci nokta; senelerden beri bir türlü hal"bütçesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... j
I ledilmemiş olan bir noktadır. Bu mesele Yugos '
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I lavya'dan alacağı olan vatandaşların alacaklarıI nın durumu meselesidir. Şüphesiz eski devrin
sakat icraatının bunda büyük tesiri olmuştur.
d) Dışişleri Bakanlığı bütçesi
Bir şeyler kopartabilirim ümidi ile vatandaş
ların haklarını fütursuzca heba etmiş olan eski
BAŞKAN — Şimdi Dışişleri Bakanlığı büt
İktidar, rakamı katî olarak bilmiyorum, son
çesinin müzakeresine başlıyoruz. Söz istiyen ar
I zamanlarda 1/10 ^nispetinde bir miktarı Yugoskadaşların isimlerini okutuyorum.
I lavya'dan almıştır. Fakat senelerdir bu para
Taşman Derviş Sami.
bu vatandaşlarımıza hâlâ verilmemiştir. MütaEeevit Bülent.
madiyen sorular soruluyor, cevaplar veriliyor,
Eroğlu Harnza.
I dosyalar hazman-yor,
fakat para verilmiyor
Coşar Ömer Sami.
du. Acaba bu iş ne safhadadır? İnşallah ya
(")zdenoğlu Şinasi.
kın biz zamanda tevzi edileceği haberi verilir.
İnan Şefik.
I
Biz suallerimizi geçen devrin hâtıralarını
BAŞKAN — Sayın Taşınan Derviş Sami.
TAŞMAN DERVİŞ SAMİ — Aziz arkadaş
larım, bütçenin tümü üzerindeki bu konuşma
lar, sadece bakanlığa birkaç ricalar yapmak,
bâzı hatırlatmalarda bulunmaktan ileri geçmi
yor. Dışişleri Bakanlığı bütçesi dolayısiyle ko
nuşurken eski devrin fena hâtıralarından kurtu
lamadığımızı ifade etmeliyiz. Hakikaten inkı
lâp Hükümeti, her sahada olduğu gibi, Dışiş
leri Bakanlığı cephesinde de kötü bir miras dev
ralmıştır. Bu kötü miras takihedilen dış po
litika olduğu kadar bu bakanl.ğm içinde mev
cut bâzı elemanlar bakımından da talihsizlik
vardır. Hakikaten Türk Devletini dış memle
ketlerde temsil eden bir bakanlığın elemanları
nın kifayetli ve diğer bakanlıklardan farklı ol
ması icabeder. Çünkü her gün, her saat mem
leketimizi dışarda temsil etmek durumundadır
lar. Şüphesiz yine İnkılâbımızın her sahada ol
duğu gibi dışişleri sahasında da yepyeni bir ruhgetirdiğine inanıyorum. O tarihten bu yana ya
pılanlar daima bizim için ümit verici bir manza
ra arz etmektedir.

göz önüne alarak ve o devirden gelmiş olan sı
kıntılarımız ve takibettikleri politika üzerine
hazırlıyoruz. Ancak memnun olduğumuz bir
taraf dış politikada da, en büyük hassasiyetle,
ferahlığın getirilmiş olmasıdır. Dış politikada
kendisine yardımcı olan bir meclis bulunduğunu
nazarı itibara alarak Dışişleri Bakanlığımızın,
birtakım dış meselelerimizi, zaman zaman bura
da görüşme konusu yapmasında fayda mülâ
haza ediyorum. Bu suretle bu politikanın bütün
memleketin müşterek bir malı olduğunun ifade
sine de imkân verilmiş olacaktır. Bunu da bir
• hatırlatma olarak ifade ettim.

Bir de şu hususu öğrenmek istiyorum
C EN'TO 'nun son siyasî hâdiseler karşısındaki du
ru mu nedir? Ekonomik alanda da hakikaten
büyük hizmetleri olan bu teşkilâtın son asikerî
gelişmeler ve istikbalde harblerin yapılış tarzı
ve silâhların geliştiği şu sıralarda bu askerî
yönden neler yapıldığını ve nasıl imkânlar ha
zırlandığının izahı mümkün olursa fayda mülâ
haza etmekteyim. Bu suretle Orta - Doğu'da
daimî istikrar unsuru olan Türk Hükümetinin
Cento
hakkındaki düşüncelerini de öğrenmiş
Bu mevzuda bir sual sormak istiyorum. İn
:
olacağız".
kılâptan evvel âdeta bir atıfet kabilinden da
ğıtılan dış temsilciliklerin İnkılâptan sonra bir j *• Benim istirhamım bu kadardır; hepinizi hür
metle selâmlarım.
hayli temizlendiğine şahit oldum. Acaba; hâ
lâ eskiden yapılmış bulunan böyle kayırmadan
BAŞKAN — Sayın Bülent Ecevit.
iptal edilmemiş olanlar varmı? İptal edilmemiş ]
ECEVİT BÜLENT — Muhterem arikadaşlaise bunun sebepleri çok değerli olduklarından I rım; Dışişleri Bakanlığı bütçesi vesilesiyle ben,
mıdır? Yoksa bunun başka bir mânası mı var | Cumhuriyet tarihimizde yeni bir devre açılır-dır? Bıı hususun aydınlatılmasını rica ediyo j ken, dış politikamız hakkında (kısaca görüşlerirum.
i mi belirtmek istiyorum. . Mutlu 27 Mayıs Dev-
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ı-iınini Radyolardan ilk işittiğimiz zaman, ya
yınlarda, yeni idarenin, Millî Birlik İdaresinin,
dış politika bahsindeki görüşleri de belirtiyor
du. Bu arada yeni idarenin bütün ittifaklara,
NATO ve CENTO ittifakına bağlı olduğu be
lirtiliyordu. Bu, ihtilâli yapanların sorumluluk
duygusu hakkında bir teminattı. Gerçi bizim
Türk Ordusu hakkında her hangi bir teminata
ihtiyacımız yoiktu. Fakat hiç şüphesiz, dış mem
leketler, bu yayınlarla, İhtilâl idaresinin so
rumluluk duygusu hakkında kesin 'bir fi'kre
varmışlardır.
Muhterem arkadaşlar; Türkiye için Batı ile
beraberlik sadece askerî mülâhazaların ortaya
çıkardığı bir zaruret değildir. Bunun böyle ol
madığını yalnız Müttefiklerimiz değil, müttefik
olmadığımız, fakat dost olmak veya dost kal
mak istediğimiz komşularımızın da bilmelerin
de fayda vardır. Türkiye'nin Batılılarla bera
ber olması, Cumhuriyetle seçtiğimiz yaşama
tarzının ve siyasi görüşün tabiî bir sonucudur.
Anadolu'ya millet olarak yerleştiğimiz tarihten
beri kendimizi Batılılarla kadar birliği içinde
hissetmişiz. Hattâ bunun bir neticesi olacaktır
ki, Türk kuvveti Avrupa'nın ortalarına kadar
gitmiştir. Fakat Avrupa ortalarına kadar git
memize rağmen Batılı olarak kabul edilememjşizdir. Ancak Avrupa'daki topraklarımız Do
ğu - Trakya'nın bir .avuç toprağından ibaret
kaldıktan sonradır ki, Türk ulusunu, Batı dün
yasına, onun bir tabiî üyesi olarak kabul etirmelk mümkün olmuştur. Bu da şüphesiz Tür
kiye'nin askerî, stratejik durumu yanında hat
tâ daha çok, Cumhuriyetle beraber, Osmanlı
İmparatorluğunun tasfiyesi ile beraber, seçmiş
olduğumuz hayat görüşünün ve siyasi felsefenin
bir neticesidir. Gerçi Demokrat Parti iktidarı
nın ve idaresinin son (yıllarında, Balı ile be
raberliğimizin esas unsurların] teşkil eden ha
yat görüşü ve siyasî felsefede o kadar büyük
değişiklikler ve gerilemeler olmuştur ki, bunun
tabiî sonucu olarak, Batılı müttefiklerimiz -bi
zi sadece askerî mülâhazalarla kendilerine bağ
lı bir devlet gibi görür hâle ister istemez gel
mek yolunu tutmuş olabilirler. Gene bunun ta
biî bir sonucu olarak, müttefikimiz olmıyan bâ
zı komşu devletler de bizim Batı ile birliğimizi
sadece askerî sebeplere bağlamak
ihtiyacını,
haklı veya haksız duymuş olabilirler. Onun
için 27 Mayıs devriminden sonra, Cumhuriyet
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Türkiye'sinin dış politikasının tekrar hakikî te
mellerine kavuşmuş olması, öyle zannediyorum
ki, hem Batılı müttefiklerimizin bizim durumu
muzu ve bizim kendilerine niçin yakınlık duy
duğumuzu çok daha iyi anlamalarına imkân
vermiş olacalk, hem de, müttefik olmadığımız
fakat dost kalmak istediğimiz komşu memleket
lere, Batı ile beraberliğimizin askerî mülâhaza
lar dışında daha ne kadar derin sebepleri oldu
ğunu göstermek suretiyle, onlar için ayrıca bir
teminat teşkil edecektir.
Devrimden sonra müttefiklerimizin
müşa
hede etmiş olacakları bir husus da şudur : Tür
kiye'de bir iktidar, Türk milletinin itibarım,
haysiyetini, kendi kendisine olan saygısını dış
münasebetler alanında koruduğu nispette Türkiyenin resmî dış siyaseti Türk halkı tarafın
dan daha samimiyetle desteklemek şansına sahibolacaktır. İhtilâlden önce, bize haksız görünen
bâzı sebeplerle, Türk halkının hissiyatından
şüphelenen bâzı devletler olmuş olabilir. İhti
lâlden sonra böyle bir şüpheye yer kalmamış
tır. Türkiye'de bir Hükümet, Türk halkının
haysiyetine milletlerarası münasebetlerde ne
kadar itibar ederse, Türk halkı da ittifaklarını
o kadar yürekten destekliyecektir. •
Devrim idaresinin dış politikamızda meyda
na getirdiği değişikliklerden biri de hürriyet
mücadelesi yapan milletlere gösterdiği sempati
dir. Türk Hükümetinin bunu resmî bir siyaset
olarak benimsemesi, Türk halkının hissiyatı
dle Türk Hükümetinin siyaseti arasında D. P.
iktidarının açtığı bir başka gediğin de kapan
masını sağlamıştır. Bu hürriyet mücadelesi ya
pan milletleri, halkımızın 'hissiyatına ve Cumhuriyetimdzin temelindeki ilkelere uyarak des
teklememiz zaman zaman 'belki bâzı Batılı müt
tefiklerimizi gücendi rebilir. Fakat gücenmeye
llıakları yoktur.
Nusıl Türkiye'de Biati ittifakının en sağlam
teminatı Türk ulusunun, hürriyet ve demokra
siye bağlılığı, ise, aynı şekilde, hürriyet ve de
mokrasi mücadelesi yapan milletleri destekleuıomiz de, hürriyet Arc demokrasi idealine bağ
lılığımızın tabiî bir sonucudur. Bu ideallere
bağlılıktaki samimiyetimizin açık bir belirtisi
dir. (Alkışlar)
Arkadaşlar, Orta - Doğu siyasetini bilhassa
iki yıl öncesine kadar jnubalefet olarak tenkid-
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etmiştik. Fakat Devrim İdaresi Orta - Doğu
ibahsinde de ço*k makul ve Türk halkının 'hissi
yatına uygun 'bir siyaset takibetaıeye başla
mıştır. Bu, komşu Arap devletleri ile ve hütün
Orta - Doğu devletleri ile samimi bir dostluk
siyasetidir. Bu dostluğumuzun ikarşılığı 'olarak,
o devletlerden bizim, dostluktan başka bir 'bek
lediğimiz yoktur. Temennimiz odur ki, toâ?ı Or
ta - Doğu devletleri, Türkiye'nin kuvvetini hal
kın hissiyatından alan iyi niyetini ve dostlu
ğunu suiistimal etmesinler, ve asla, Türkiye'yi,
Orta - Doğu üzerinde liderlik hevesine kapıl
mış bir millet olarak görmesinler! Bizim böyle
'bir 'hevesimiz olsaydı, 'bugün hâlâ Türkiye'de
eski İmparatorluğa özlemin bâzı kırıntıları bu
lunurdu. Oysa Cumhuriyet Türkiye'sinde
'böyle bir özlem duyulduğunu gösterir en kü
çük 'bir ize dahi rastlanmamaktadır. Bizim tek
emelimiz, Orta - Doğu 'bağımsızlığına yeni İka-vuşan memleketler 'bakımından tek emelimiz,
onlara örnek olabilmektir. Yalnız kendi tutu
mumuzla, kendi görüşümüzle değil, yalnız de
mokrasiye bağlılığımızla ve Türkiye'ye demok
rasinin yerleşmesinde gösterdiğimiz 'başarıyla
değil; nir de, 'bağımsızlığın, bağımsızlığa sa
dakatin, Batı ittifakı ile bağdaşabileceğini gös
termek suretiyle onlara örnek olmaktır. Orta Doğu devletleri için, hem foağımsız kalmanın,
ve hem de Batı ile ittifak halinde bulunımanm
imkânsız olmadığını kendi misalimizle ortaya
koymak «suretiyle onlara örnek olabilirsek, bu
'bizim için yeter mutluluk olacaktır.
D. P. iktidarının dış politikadaki .hastalık
larından biri de iktifak hastalığı idi. Zanne
derlerdi ki ittifakla her şey halledile'bilir. Hal
buki Orta - Doğudaki Bağdad Paktı hiçbir şe
yi halledememiştir. Balkan Paktı da aynı şe^kilde hiçbir şeyi halledememiştir. Bugün fiilen
Balkan Paktı işlemez durumdadır. Buna muka'hil Türkiye'nin Yunanistan Ve Yugoslavya
ile olan münasebetleri ibu paktın temin ettiğin
den çok daha sağlam ve dostanedir.
Yunanistan'la münasebetlerimiz vesilesi ile,
bizim için çok büyük mânası olan Kıbrıs me
selesine de temas etmek istiyorum. Bu mese
lenin istikbal için yüzde yüz teminat verici ol
masa da 'bir hâl şekline bağlanmasının, orada
ki soydaşlarımızı güvenliğe kavuşturmak dı
şında 'en mutlu neticelerinden birisi, her iki
Devlet için de 'hayatî önem taşıyan Türk - Yu-
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nan dostluğunun sağlam temellere dayanması
imkânının bulunmuş olmasıdır. Arkadaşlarım,
nasıl Kı'brıs "ta suln ve sükûnun idamesi Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki dostluk müna
sebetlerinin devamına bağlı ise, Türk - Yunan
dostluğu da Kibrıs'taki 'huzur ve sükûna bağ
lıdır. Kıbrıs "ta 'bulunan soydaşlarımızın huzur
ve sükûn içinde yaşamalarını temin etmek,
Türk - Yunan dostluğunun devamını sağlamak
için de 'bize düşen bir vazifedir. Kıbrıs'taki
Türklere Türkiye'den giden yardımın bu 'ba
kımdan da önemi vardır. Kıbrıs Türklerinin
ekonomik durumu çok 'zayıftır. Bu zayıflık,
adadaki zaten nazik olan muvazeneyi (bozabile
cek unsurlardan 'birisidir. Şu hususu da üzü
lerek belirteyim ki, Sayın Dışişleri Bakanının
da Bütçe Komisyonunda eminim üzülerek ifa
de ettiği gibi, Türkiye''den Kıbrıs'a geçen yıl
larda olduğu gibi gereken ölçüde yardım ya
pılamamıştır. Kıhrıs'ta bulunan vatandaşları
mıza bu yardım yapılmadıkça kendi başlarına
inkişaf edebilecek bir durumları yoktur. Şim
dilik hizim de imkânlarımız dar olmakla bera
ber, oradaki Türk camiasının ekonomik bün
yesi ile Türkive'nin ekonomik bünyesi ara
sında bâzı (bağlantılar kurmak «suretiyle olsun,
Kıbrıs Türklerinin hayat seviyelerini biraz da
ha yükseltmeye yardım etmek bize düşen bir
vazifedir.
Mu'hterenı arkadaşlarım; bu memleketi bü
yük tehlikelere ve badirelere mâruz bırakan
son on yılın tehlikeli ve tahri'bedici cereyanla
rı içinde oldukça sağlam hir şekilde çıkabil
miş olan Dışişleri Bakanlığı teşkilâtımızı teb
rik etmekle sözlerimi bitiriyorum. Elbette ki
bu teşkilât da geride bıraktığımız 10 yılın tah
ribatından bütünü ile ımasun kalabilmiş değil
dir ; ama dışarı ile temaslarımızdan edindiği
miz intihalara dayanarak, geride bıraktığımız
bu on yıla rağmen hugün Türk Hariciyesinin
dünya karşısında övünebileceğimiz bir seviye»
de bulunduğunu belirtmeyi borç bilirim.
BAŞKAN — Sayın Hamza Eroğlu.
EROĞLU HAMZA — Muhterem arkadaşlar,
Alman tarih felsefecilerinden Tretisehke umumi
yetle siyaseti, «Devlet ve milletin hayatî varlığı
nın temsil ve muhafazası» olarak tarif etmekte
dir. Ranflce ise bu düşünceyi tamamlıyarak «Dev
let hayatında dış siyasetin öncelik ve üstünlüğü
nü» belirtmektedir.
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Bu açılan dış politika hakkındaki görüşlerimizi ifadeye genel prensipler halinde çalışacağız.
1. Millî hâkimiyet ve eşitlik prensibi : 24
Temmuz 1923 te Lozan Barış Andlaşmasım imzalıyan Türkiye haklı bir zaferin sonunda yıllar
dır devam eden bir mücadelenin şerefli bir bi
lançosunu Batılı devletlere tasdik ettirmiş ve bu
başarılı eser yeni Türk Devletini istikbale ümit
ve güvenle bakan haricî politikasının temelini
teşkil etmiştir.
Millî hâkimiyete müstenit, kayıtsız, şartsız
müstakil yeni bir Türk Devletinin kurulması ve
Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet
olarak insanlık ailesi içinde yaşaması yeni kuru
lan devletin esas fikir ve gayesi olmuştur. Lo
zan'da Türk Heyeti devletin hâkimiyeti kadar,
devletlerin eşitliği tezini de savunmuş ve hiçbir
devletin üstünlüğünü ve siyasi baskısını tanıma
mıştır. italyan delegesi Montanya, bu sebeple,
«ismet Paşa, Lozan'a bir müsavat prensibi ile
geldi, hep bunu müdafaa etti ve barışı bu müsa
vat prensibi ile imzaladı» demiştir.
Lozan'dan sonra yeni Türk Devleti dış poli
tikasında, devletin hâkimiyetine ve eşitlik pren
sibine bilhassa değer vermiş, hiçbir devlete mem
leketin hiçbir bölgesinde imtiyaz verilmemesine
itina göstermiş ve diğer devletlerle asittik daire
sinde siyasî, hukukî, adlî ve iktisadî sahalarda
anlaşmalar akdetmiştir. Akdettiği ikili ve çok
taraflı anlaşmalarda bu prensiplere ve müsavata
bağlı kalmıştır.
Millî hâkimiyet ve istiklâl prensibini zedeliyen, eşitlik prensibine aykırı bir politikayı asla
benimsemediğimizi ve böyle bir politikanın millî
menfaatlerimize aykırı olduğunu beyan etmek
isterim. Demokrat Parti devrinde yapılan NATO
Kuvvetler Sözleşmesine müstenit bâzı ikili anlaş
malarla Amerika Birleşik Devletleri ile akdedi
len istimlâk ve garanti anlaşmalarını millî hâ
kimiyet ve eşitlik prensibine aykırı bulmaktayız,
Keza siyasî prestijimizle bağdaştıramadığımız
tek taraflı garantiler dış politikamızda yer alma
malıdır.
ikinci olarak ele alacağımız diğer bir pren
sip de kolektif güvenlik ve barıştır. Türkiye ku
ruluşundan beri bir barış politikası takibetmiştir. Türkiye'nin takibettiği bu politika «Yurtta
sulh, cihanda sulh» formülü ile en veciz şekilde
ifadesini bulmuş ve bu formül çerçevesinde mil-
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II letlerarası barışın korunmasına ve milletlerarası
iş birliğine hararetle taraftar olmuştur. Millet
ler Cemiyetine iltihak etmiş olan Türkiye, Mil
letler Cemiyeti Paktının kolektif güvenlik anla
yışının imkânı nispetinde dostluk ve ademitecavüz andlaşmalarmı desteklemiş ve harbi kanun
dışı sayan Briand - Kellog Paktını akdederek
harbi önlemenin ve uyuşmazlıkları barışçı yol
larla düzenlemenin çarelerini aramıştır.
ikinci Cihan Harbi ile altüst olan millet
lerarası durum, yeniden tanzimle başlanıl
mış ve ilk gayesi mi'letllerarası barış ve
güvenliği korumakla vazifeli Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı 1945 yılında kurulmuştur.
| Türkiye Milletlerarası Kolektif
Güvenlik
sistemine pek yakînen ilgi göstermiş, kurucu
I olarak milletlerarası barışın korunması için çaI lışmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının KolekI tif Güvenlik mekanizması, sistemin kusurlu olI ması sebebiyle, müşkülâta mâruz kalmış ve fonki siyonunu ifa edememiştir. Hukukî, teknik bir
sebebolarak Güvenlik Konseyinde 5 büyüklerin
veto hakkının bulunması ve ideolojik karakter
deki mahzurların bertaraf edilememesi kolektif
güvenlik mekanizmasının işlemesine imkân ver
memiştir.
Barış ve güvenliğin tehlikeye düşmesini önle
mek maksadiyle Birleşmiş Milletler Anayasasına
uygun olarak yardımcı bir mekanizma harekete
geçirilmiştir. Kolektif meşru müdafaa esasına
müstenit Kuzey - Atlantik Paktı 4 Nisan 1949 da
akdedilmiştir. Bu pakt Atlantik bölgesinde barış
ve güvenliği temine çalışmıştır.
Atlantik Camiasının Güney - Doğu kanadını
teşkil eyliyen ve boğazlar gibi«en ehemmiyetli bir
Stratejik mevkide bulunan Türkiye'ye gerek ken
di emniyeti ve gerekse Atlantik Camiasının em
niyeti için Kuzey - Atlantik Paktına dâhil olmuş
tur.
NATO yalnız üyelerin istiklâl ve toprak bü
j tünlüğünü korumak için kurulmuş bıir savunma
teşekkülü değildir. NATO, hukukun hükümran
lığına ve fert hürriyetlerine değer veren üye Dev
letlerin, müşterek miraslarını ve medeniyetlerini
de koruma azim ve kararının neticesidir.
NATO Savunma Gücünün artırılması ve tesanüdün 'kuvvetlenmesinin bir zaruret olduğuna
kaani olmakla beraber, NATO içinde ekonomik ve
| (kültürel bağların da kuvvetlenmesine ve iş birli
| ğinin artırılmasına kaaniim.
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Türkiye bir NATO politikası takibetmelidir.
Diğer taafh'hüt ve vecibelerinde NATO'nun üstün
lüğünü göz önünde bulundurmalıdır. Kolektif
güvenliği temine yarıyan CENTOmun Orta - Do•ğu'da barış ve güvenliği koruduğuna kaani ola
rak bu Pakta da gereken değerin verilmesinıi lü
zumlu görmekteyiz;.
Kolektif güvenliğin tahakkuku yolunda mil
letlerarası camianın hayrına olan her teşebbüs ve
hareket, tarafımızdan daima sevinçle ve bahtiyar
lıkla karşılanmalıdır. Birleşmiş, Milletlerin gaye
ve prensiplerine riayet ve sadakat dış politikanmzın temel yapısını teşkil etmelidir.

Sayın İnönü devamla «Unutmamalıyız ki, bi
zin» demokrasi içinde yaşıyan Avrupa devlet
leri topluluğunda yer almamız Avrupa Konseyindeki üyeliğimizle kesin şeklini bulmuştur.»
Avrupa Konseyi gerçek demokrasilerin da
yandığı ahlâkî prensiplere ve mânevi değerle
re kıymet veren bir teşekküldür. Avrupa Kon
seyinin üyesi bir Devlet olarak, demokratik
müesseselerin ve insan haklarının korunmasına
ön plânda kıymet veren Avrupalı Devlet dav
ranışını içerde ve dışarda takibetmenin lüzu
muna kaaniim.

(Muhterem arkadaşlarım, temas etmeye çalıştı
ğım bir diğer prensip de insan Haklarıdır. İn
san Haklarının dış politikadaki rolü, insan şahsi
yetine atfedilen kıymetten, insanı milletlerarası
plânda değerlendirmekten ileri gelir.
Hürriyet ve adalet içinde bir dünya (barışı
insan halklarının tanı bir garanti ile korunmasına
'bağlıdır', insan haklarına iç bünyesinde de ge
rekli değeri vermiyen bir siyasî topluluğun iç.
bünyesi zafiyet göstereceğinden, vatandaşları ara
sında da huzursuzluk devam edeceğinden, dış po
litikada sağlam ve emin kararları alamaz. Aynı
zamanda bu Devlet dostlukları aranılan değil,
kaçırılan Devlet olur. insan ana hak ve hürri
yetlerine değer veren milletlerin dış politikası da
'barış ve güvenlik politikasıdır, istikrar politikası
dır.
'Keyfî ve kanun dışı tasarruflarla çiğnenen
ana hak ve hürriyetlere 27 Mayıs İnkılâbı ile son
verdiğimiz ve insan Haklarını muzaffer kıldığı
mız için, iç ve dış politikada da insan Hakları dâ
vasının en sadık hadimi olduğumuzu bütün inıkânlarımızla göstermeliyiz, insan Haki arı poli
tikası takiıbetmeliyiz,
insan Hakları politikası m takip ediniz arka
daşlar.
'Bir diğer prensip de demokrasi prensibidir.
Bir demokratik rejimi mutlakıyet çi rejimden ayı
ran bariz vasıf, demokratik rejimin insan ana
hak ve hürriyetlerine dayanması ve kanun üstün
lüğüne saygı göstermesidir. Demokratik rejim
ler, mutlakıyetçi rejimlerden daha çok devletler
hukuku kaidelerine ve taahhütlerine bağlıdır.
Türkiye 1923 ten itibaren gelişen siyasî bir
ortam içinde demokrasiye doğru yol alınıştır.
Büyük Devlet adamı Savın inönü'nün belirt-
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tiği gibi 2 nci Cihan Harbi biter bitmez, memle
ketin siyasî ideallerini demokrasi dediğimiz ye
ni hayat tarzında bütün şartları ve ieap'lariyie
arama kararımız bizi müdafaa cephesinde; bera
ber bulunduğumuz meanleiketlerle aynı siyasî ida
re anlayışında da birleştirmiştir. Bu suretle meş
ru müdafaa yolunda beraber bulunanlar millet
'idaresinde de siyasî idealleri birbiri ne benzer, bir
birlerini anlar ve teşvik eder durumda olmuşlar
dır.

önemle üzerinde durduğum bir diğer pren
sip de milliyetçiliktir. İnsanlık ailesi içinde si
yasî topluluklara daha geniş hürriyet veren ve
istiklâl tanıyan ve aynı zamanda insaniyetçi bir
karakter taşıyan milliyetçilik prensibi, yalnız
iç politikamızın değil, diğer milletlerin de tam
bir istiklâl ve hürriyete kavuşması bakımından
dış politikamızın da hedefi olmalıdır. «Millet
lerin hürriyet uğruna mücadeleleri desteklen
melidir.» Biz insaniyetçi ve medenî bir vasıf ta
şıyan milliyetçilik cereyanının hâkim olduğu
topluluklardan milletlerarası barış ve güvenlik
için zarar değil fayda geleceğine kaaniiz.
Büyük Atatürk'ün daha 1933 yılında belirt
tiği gibi, «Müstemlekecilik ve emperyalizm
yeryüzünden yok olacak ve yerlerine millet
ler arasında renk, din ve ırk farkı gözetmiyeu
yeni bir ahenk ve iş birliği çağı hâkim olacak
tır.»
Dış politikamızda yor alan bir diğer pren
si!» de Devletler Hukukuna saygı prensibidir.
Birleşmiş Milletler Anayasasının önsözünde
«Adaletin muhafazası ve andlaşmularla devlet
lerarası hukukunun diğer kaynaklardan doğan
vecibelere saygı gösterilmesi için gerekli şart
ları yaratmaya» diye ifade edilen hüküm, mil
letlerarası münasebetlerde hukuka saygı beyan
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etmekte ve bu amacı gerçekleştirmek için de I Hastalığın tedavisi ve Türkiye'nin yeniden ba
ğımsız bir dış politikaya kavuşturulması için 27
gayret sarf etmeye, Birleşmiş Milletlerin üye
Mayıs Devrim hareketinden sonra atılan adım
leri kararlarım açıklamaktadır.
ları memnunlukla karşıladık. Ancak, atılmasını
Devletler hukukuna saygı ve riayet, millet
beklediğimiz bir adım var ki, bir türlü atılamılerarası nizamın, barışın ve dolayısiyle bizzat
yor. Bâzı bakanlıklarımızı ve bilhassa dışişleri
ilgili devletlerin hayatî menfaatlerinin korun
bakanlığımızı sarmış olan «gizlilik hastalığı»
ması bakımından yüksek ehemmiyet taşımak
ndan
bahsetmek istiyorum.
tadır. Ayrıca Devleti milletlerarası mesuliyet
Türk halk efkârı, haftalardır bir muamma
ten kurtarmak ve Devlet faaliyetlerinde hukuk
karşısmdadır. Gazetelerde çıkan birkaç satırlık
düzenine uygun hareket etmek, Devletler Hu
haberlerde Sovyetlerin bize nota verdikleri, bu
kukuna riayetle mümkündür.
nun
da Türkiye'de orta menzilli füze rampaları
Yeni Türk Devleti 1923 den bu yana dış
nın inşası hakkında olduğu anlatılıyor. Türk halk
politika tasarruflarında Devletler Hukukuna
efkârına sunulan haberlerin çoğu yabancı kay
riayette dikkat ve itina göstermiştir. Anlaşma
naklardan çıkmadır. Batı radyoları Sovyet nota
ların tek taraflı yırtıldığı bir devirde dahi, ah
sını
da açıklıyor ise; meseleyi kendi yönlerinden
de vefa kaidesine uyarak, haklı ve meşru ta
istismara
çalışıyor. Bu radyoların geniş bir ya
leplerini müzakere ve Anlaşma yolu ile gerçek
yın ağı ile Türkiye'ye tevcih edilmiş olduğu ih
leştirmiş ve emrivakilerden uzak kalmıştır. Bo
mal edilebilecek bir husus olamaz. Bunun karşı
ğazlar meselesinin ve Hatay dâvasının barışçı
sında Türk halk efkârı, meselenin, millî menfaat
yollarla halli başarılı bir dış politikanın eseri
ler
yönünden tahlilinden mahrum bırakılamaz.
dir.
Bırakılırsa bundan fayda değil zarar gelir.
Harb sonrası hazırlanan yeni AnayasalardaArkadaşlar hiç şüphe yok ki, millî menfaatle
ki umumî temayüle de uyarak Devletler Hu
rimiz
icabediyorsa bu füze rampaları tesis edile
kukunun Millî Hukuka üstünlüğü prensibini
cektir.
Şurası da aşikârdır ki, füzelere kargı sa
yeni Anayasamızda ifade etmenin zaruretine
vunma
ancak, füzelere sahibolmakla mümkün
kaaniim.
dür.
En son olarak dış politikanın yürütülme
Yalnız unutmamalıdır ki, bu konuda ilk mü
siyle alâkalı pek çok hususu özetliyerek bir iki
zakereler düşüklerin devrinde yapılmış, ön anlaş
noktada belirtmeme müsaadenizi rica edeceğim.
maya da 1959 yılı sonunda varılmıştır, ihtisas
Yüksek bir murakabe organı olan Meclisin,
sahiplerine değer vermiyen düşük iktidar o gün
dış politika ile yakın ilgi gösteren icra orga
lerde askerî eksperlerimizin görüşlerini nazara
nını bu maksatla kontrol etmesi normal bir va
almış mıdır? Bilmiyoruz. Yoksa şimdi bahsi ge
zifedir. Bu bakımdan Meclis, Hükümetin dış
çen yeni bir anlaşma mıdır?
politika görüşünü ve tatbikatını yakından kon
Türk efkârı bunu da bilmiyor.
trol etmek için teçhiz edilmelidir. 1950 yılın
Arkadaşlar düşüklerin devrinde bu konu or
da cereyan eden Kore meselesinde olduğu gibi,
taya atıldığında, prensip itibariyle ihtilâf mevMeclisin salâhiyetine tecavüz eden bir icra or
zuubahsolmamıştır. Silâhsızlanmaya bir türlü gi
ganının tasarrufu ibretle müşahede edilmelidir.
dilemediğini gören Türk vatandaşından da, mu
Yeni hazırlanan Anayasada Meclisin yetki
halefetinden de tasvip sesi gelmiştir. Yalnız ıs
lerini açıkça belirten hükümlerin yer alacağını
rarla talebedilen, Füzelere dair Anlaşmanın Mec
ümidetmekteyim.
lis tarafından tasvibi idi, ki, buna düşük iktidar
Biz maceracı olmıyan, uzak görüşlü vatan
inatla yanaşmamıştır. Çiğnediği Anayasanın bu
daşa olduğu kadar, dost ve müttefiklerimize I nu emreden hükümlerine rağmen.
güven sağlayan bir politikanın gerçekleşmesini
Şüphe yok ki, füze rampalarının tesisi gibi
basan telâkki etmekteyiz. (Alkışlar)
bir Anlaşmanın olduğu gibi, bütün teferruatı ile
COŞAR ÖMEE SAMİ — Kurucu Meçisin
açıklanması millî menfaatler yönünden zararlı
sayın üyeleri;
olur. Fakat bu andlaşmalar İngiliz Parlâmento
Son on yıllık icraat, millî bünyemizin mühim
sunda da, İtalyan Meclisinde de ele alındığında, il
bir uzvunu, dı§ siyasetimizi de hasta etmiştir.
gililer ana hataları ile izahat vermişlerdir. Gizlilik
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içine kapanmamışlar. Kamu oyunu tehlikeli de
dikodularla başbaşa bırakmamışlardır.
Şuna şahsan kaaniim ki, bu gibi tesisler yeni
külfetler de yaratır. Bu sebeple de vatandaş ne
den bu yeni külfetlere katlanmak zorunda oldu
ğunu bilmelidir. 1959 yılında bir Amerikan gaze
tesi ön Anlaşmanın esasını açıklarken tesislerin
yeni külfetler doğurduğunu teslim ediyor. V<
«Bu işin tahakkuku için Amerika'nın munzam
ekonomik yardımda bulunmaya davet edilmesi
muhtemeldir.» diyordu. Bu yönden mesele nasıl
bir şekil almıştır. Bu hususta da bilgiden mahru
muz.
Bugün bütçe müzakereleri arifesinde bulunan
İngiltere'de de nükleer taktik silâhlar ön plânda
duran bir konu halinde İngiliz Hükümetinin ya
yınladığı Beyaz Kitap halk efkârının gözü önün
de münakaşa konusu olmakta. Orada, Beyaz Ki
tapta müdafaa edilen bir görüş mevcuttur. Bu
na bilhassa dikkat etmemiz gerekir. Diyorlar ki :
«Taktik nükleer silâhların İngiliz adalarında de
po edilmesine, üslendirilmesine taraftarız, yalnız
bir şartla, bu silâhlar üzerindeki siyasî kontrol,
tehlike anında âni mukabeleye imkân bıraksın.»
Bu şart bize de, füzelerin ateşlenmesi ile alâ
kalı kontrolü hatırlatıyor. Diğer memleketlerde
buna verilen önemi gösteriyor.
1957 yılında, NATO memleketlerinde bu fü
zelerin tesisi hususundaki Amerikan talebinden
bu yana yalnız İngiltere ile İtalya bu yolda Andlaşma aktedmişlerdir. Birleşik Amerika füzele
rin ateşlenmesi mevzuunda İngiltere'ye özel mu
amele yapmıştır. Şöyle ki : Ateşleme yetkisi İn
giliz ve Amerikan Hükümetlerinin müşterek ka
rarına bağlıdır. İtalya ile yapılan Andlaşma ise
üçlü kontrolü ihtiva etmekte, NATO'da dâhil
edilmektedir.
Şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye'ye tam
Veto hakkını tanıyacak bir Andlaşmamn da aynı
özelliği taşıması elzemdir. NATO'nun 15 âzasın
dan büyük çokluğu füze rampaları tesisi fik
rini reddetmişlerdir. Devamlı tehdit altında bu
lunduğumuzu beyanla bu müdafaa teşkilâtına
girmemize şiddetle muhalefet etmiş olan bâzı dev
letlerin, Türk topraklarında üslendirilecek füze
lerin kontrolunda söz sahibi olmalarım istememe
leri gerekir. Âni bir tehlike karşısında, mukabe
le için bu silâhların kullanılmasını icabettirecek
kararı çok küçük bir zaman için de olsa, geciktirebilecek bir formül bize yalnız zararlı olur.
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1961 yılı bütçesini hazırhyan ingiliz Hükü
meti de Beyaz Kitabında bunu talebediyor.
Sanıyoruz ki, böyle bir formül, büyük önem
'erdiğimiz NATO için zaıf emareleri belirtsin.
Şunu da unutmamamıza imkân yoktur. Bu va
tan menfaatleri herşeyin üzerinde gelir.
Sözlerimi bitirirken bu bütçenin Vatan ve
Millet için hayırlı ve uğurlu olmasını candan
temenni ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Şinasi özdenoğlu.
ÖZDENOĞLU SİNASİ — Efendim, • benim
temas edeceğim hususlara arkadaşlarım işaret
ettiler. Bu sebeple sarfınazar ediyorum. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Kenan Esengin.
ESENGİN KENAN — Muhterem arkadaş.
larım; bütçesini görüştüğümüz Dışişleri Bakan
lığının Hükümet olarak, bakanlık olarak yap
ması lâzımgelen, halletmesi icabeden çok mühim
meseleleri vardır. Bu meseleler senelerden beri
hiçbir iktidar hiçbir Hükümetçe ele alınmamış.
Bunlar ilk nazarda küçük gibi görülmekle be
raber memleketin menfaatleri icabı üzerinde du
rulması gereken hususlardır. Yalnız şunu arz
edeyim ki, benim bakanlığa tevcih ettiğim söz
ler, bütün bakanlığın bütün memurlarını alâ
kadar eden hususlar değil, bâzı mevki ve şahıs
lara aittir. 27 Mayıs ihtilâlinden sonra bekle
dik ki, Dışişleri Bakanlığımız bu ihtilâlin getir
diği ruha uygun, zihniyete uygun olarak teşki
lât ve kadrosunda bir değişiklik yapsın ve es
ki geleneklerde bakanlıkta kalsın. Uzun zaman
bekiedik, böyle bir şey çıkmadı. Kendilerinin
nazarı dikkatlerini celbetmek için mahalline
yazdık yine bir şey çıkmadı. İhtilâlin üzerinden
kaç ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ sabıkla
rın zihniyetini yaratan 28 Nisan olaylarında ço
cuklara kominist, sefil diyen insanlar hâlâ va
zifeleri başında bulunmaktadırlar? Bunlar ne
den vazifede tutulur anlıyamadım. (Bravo ses
leri, alkışlar) Bunlar bizi nasıl temsil edebilir
ler? Bunların kendi şahsiyetlerini de korumak
durumundayız. Bizim siyasetimizi nasıl temsil
ederler. Evet Dışişleri Bakanlığı bir şeyler yap
tı. Bir yerden aldı, bir yere gönderdi. Mübade
le yaptı. Yine yaşını küçültüp de 12 yaşında
subay olmuş, memur olmuş bir adam hâlâ sefir
olarak dışarda vazife görmektedir. İçeriye gel
memek için yaşını küçültmüştür. (Kim bu ses
leri) İsimlerini bakandan sorunuz.
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Muhterem arkadaşlar, Diğer bir noktayı arz
etmek istiyorum, ihtilâlden sonra memleketimi
ze celbedilen birçok sefirler emekliye sevk edil
memiş bulunmaktadırlar. Bunlar 7 - 8 aydan
beri Devletten maaş almalarına mukabil hiçbir
iş görmemektedirler. Bu sefirlerin birçokları
İstanbul'da köşklerde ve' adalarda oturmak su
retiyle halen Devletten maaş almaktadırlar.
Muhterem arkadaşlar; ciddî olarak şu hu
susu arz etmek isterim ki, bizim Dışişleri Ba
kanlığı teşkilâtımız, bütün dünya milletlerindeki teşkilâtlara nazaran, tam tersinedir. Biz
dışarda büyük, içerde küçük bir teşkilâta sahi
biz. Sebebi, içerde gelip uzun bir zaman kalma
mak içindir. Halbuki merkezde kalanların da
ha esaslı bir şekilde çalışmaları lâzımdır. Fa
kat bu çalışma bizde tamamen tersine ola°ak
kadrolar merkezde olmasına rağmen hepsi dı
şarda çalışmaktadırlar. Buna mukabil üç beş ay
için merkezde kalırlar. Ondan sonra dışar ya
giderler. Bu nokta üzerine kimse parmak bas
mamıştır. Yine bizde öteden beri gelen bir usul
vardır, İnsan sefir oldumu bir daha memlekete
dönmez. 16 - 20 sene dışarda kalır. Buraya dön
mek aklından geçmez. Ya daimî orada kalır ya
hut cenazesi başımıza belâ olur. (Gülüşmeler)
Bunlar memlekete dönmeli, memleketin havası
nı almalı ve ondan sonra dönecekse yine aynı
işlerine memleketin realitelerini yakından gö
rüp öyle gitmelidir, öyle sefirlerimiz olmuştur
ki. 35 senede memlekete ancak dönmüştür.
Sonra muhterem arkadaşlarım, bilhassa bi
zim gibi küçük ve malî kudreti malûm olan bir
memleketin dış teşkilâtını yeni baştan ele alma
mız lâzımdır. Birçok memleketler bölge usulü se
faretler ihdas etmişlerdir. Ona göre elçilik kur
muşlardır. Meselâ Benelüks memleketlerinden İs
kandinavya, Yunanistan, Fransa, İsviçre birer
sefir tâyin etmişlerdir. Biz ise Amerika ile yarı
şa çıkarcasına sefir dağıtmışızdır. Biz de Bene
lüks memleketler gibi tıoplarsak asgari 10 - 12 se
faret tasarrufumuz olur ki, bununla memlekette
birkaç tane okul yapılır. Bölge usulüne riayet
ederek sefir gönderirsek hariçte 3 - 4 memleketin
elçiliğini yapar. Bizim gibi...
BAŞKAN — Kenan Bey; bir dakikanız kal
mıştır.
lESENGİN KENAN (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim.
•
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İkinci mühim bir noktada da; sefaretlerin,
dışarda hususî malikâne haline gelmiş olmasıdır.
Her memleketin sefaret erkânı sefarete gelir gi
der.
Halbuki bizim sefir içeriye kimseyi sokmaz.
ön kapıdan kimse giremez. Memurlar bile arka
kapıdan girerler. Birçok yabancı sefarethanelerde
durum bize nazaran çok farklıdır. Sefarethaneler
orada çalışan memurların evi gibidir. Oraya her
hangi bir kimseyi sokmamak gibi bir şey yoktur.
Meselâ Amerikan Sefarethanesi daima insanlar
ile dolup taşmaktadır. Gizli hiçbir şey yoktur.
Yalnız 1952 senesinde Çekoslovakya Sefirinin bu
lunduğu odadaki halının altından dinleme âleti
nin çıkarılmış olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
Sayın Bakandan bir istirhamım var. Sefarethane
lerin bir çalışma talimatnamesi yoktur. Her sefa
rethane kendi keyfine göre çalışır ve bunların
tahdidedilmiş bir çalışma saati yoktur. Bunları
merkezden tanzim edip sefaretler ve dışardaki
üniversiteliler, diğer memlekette olduğu gibi,
merkezden emir almalıdır. Siyasî maksat ve emel
lerimize göre konsolosluklar ve sefaretler, yabancı
milletlerde olduğu gibi, en mühim siyasî merkez
lere tâyin olunmalıdırlar. Şimdiye kadar iyi bir
yer oldu mu oraya iktidarın adamları gider, fa
kat mühim birçok küçük işlere ikinci sınıf insan
lar gönderilir. Kısaca arz edeyim, bu gelenekler
artık ortadan kaldırılmalıdır. Millî Birlik Hükü
metinden ve Dışişleri Bakanlığından bilhassa rica
ederim, bu hususta çok dikkatli olmalıyız. Bu
yüzden dışarda hiçbir zaman iyi bir şekilde tem
sil edilememekteyiz.
Diğer hususları arkadaşlarım belirtti. Ben ay
rica zamanınızı almıyacağım. Hepinizi hürmetle
selâmlarım.
BAŞKAN — İnan Şefik.
İNAN ŞEFİK — Muhterem arkadaşlar, Dış
işleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi vesilesiy
le bâzı spesifik meselelere temas etmek istiyorum.
Bunlardan birincisi konsolosluklar meselesidir.
Şimdi bunların vazifeleri nelerdir diye tetkik ede
cek olursak görürüz ki, pasaport vizesi, menşe
şahadetnamesi'tasdiki ve nihayet bu işlerden al
mış oldukları cüzi harçlarla Devlet varidatının
artırılmasının teminine yardım ederler. Eski za
manlardan beri memleketimizin muhtelif yerler
de konsolosluklar kurmasının hikmeti de budur.
Bu suretle dünyanın muhtelif yerlerine birtakım
opservasyon istasyonları kurulmaktadır ki, bugün
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bunlar vasıflarını hemen hemen kaybetmiş duramdadırlar. Zaman zaman bunların hepsi hik
meti vücutlarını kaybetmişlerdir. Bilhassa Avru
pa iktisadî iş Birliği camiasına dâhil ve Avrupa Konseyi memleketleri dediğimiz memleketlerdeki konsoloslukların bulundurulması; zannedıyorum ki, artık bunlara lüzum kalmamıştır. Çünkü bu memleketlerde seyahat eden vatandaşlarımızın vize ihtiyaçları yoktur. Avrupa Konseyi
memleketlerinde Türk pasaportları vardır. Herkes bu pasaportlarla seyahat ederler. Avrupa ik
tisadî İş Birliğine dâhil olan memleketlerde men
şe şahadetnamesi meselesi eski ehemmiyetini tamamiyle kaybetmiştir. Yine bu memleketlerdeki
konsolosluklar kanaatimce lüzumsuz bir müessese
haline gelmiştir. Bunların vazifelerini pekâlâ se
farethaneler, şayet vazife kalmışsa, görebilirler,
Bir de konsoloslu!?: işlerimizi idare eden bir
nizamname vardır. Şehbenderlik Nizamnamesi.
Bu nizamname çok eskiden beri hariciyemizde
hiçbir değişikliğe uğramadan tatbik edilegelmektedır. O kadar eski ki, içindeki kelimeleri harici
yemize intisabeden gençlerimiz anlıyamamaktadırlar. Memaliki Mahrusai Osmaniye, tebaai Şaha
ne kelimeler sittin senedir değişmeden devam edegelmektedir. Bu hariciyemizin şahaser bir örneği
dir zannediyorum. Dışişleri Bakanlığı olarak bu
işle hiç meşgul olunmamıştır.
Dışişleri memur meselesi; arkadaşlar, yer
leşmiş bir kanaat vardır, hariciyecilik bir karyerdir denilir. Ve mevcut Teşkilât Kanunu
da bu yönden hazırlanmıştır. Hariciyecilik
bir karyer değildir. Belki aldanıyorum. Fakat
hariciyecilik bir karyer değil, aynı zamanda
ihtisas da değildir.
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I eiyenin rolü çok azalmıştır. Temsil derseniz, bu
şahsî bir kabiliyettir. Her mesele mensubun
da bu bulunur veya bulunmaz. Bu ayrı bir
I şeydir. Bu bakımdan elçilikleri bir karyer
i olarak, dünya, mesleki olarak düşünmekten
I ayırmak lâzımdır. Yine hariciyeye verilebile
I cek en iyi temel, Teşkilât Kanununda bu fikirle
I hareket etmekle olacaktır. Şayet karyer fik
I riyle hareket ettiğini kabul edecek insanlar
I bulunursa o zaman elçiliklerde birinci kâtip
likler, ikinci kâtiplikler arasında hiçbir reka
bete mâruz kalmıyacaktır. Bu daha ziyade
I kendi bünyesi içerisinde kendi formasyonundaki arkadaşlarının rekabetine mâruz kala
caktır, ki, kabiliyetler o zaman inkişaf ede
cektir. Sırf bu yüzdendir ki, hariciyeye inti
i sabeden gençlerin pek kısa bir zamanda bu bü
yük kabiliyetlerini kaybetmekte olduklarını
müşahade ediyoruz. Bu öyle bir nizamdır ki,
büyük kabiliyetler bu mesleke intisabettiği hal
de aradan zaman geçip muayyen kademeleri
aştıktan sonra dışarıya çıktı mı aynı zamanda
I rekabet dışına da çıkmış oluyor. Artık memle
kete dönmek yok. Yeter ki, bir başka memle
kete tâyin edilmiş olsun da itimatnamesini al
mak için birkaç günlüğüne memlekete uğrasın.
Halbuki, Amerika'da hariciyeye mensup bil
umum müdür bir dış işe tâyin edilse merkezdeki
işiyle alâkasını kesmemekte ve sık sık memle
ketine dönerek devamlı olarak hareket saha
sını genişletmektedir.
Merkezden dışarıya,
dışardan merkeze devamlı bir hareket vardır.
Bizim hariciyemizin Teşkilât Kanunu buna mü
sait değildir. Bu noktada da bir değişiklik
yapılması lâzımdır...

Sonra elçilerin vazifelerini de saymak ye- I
BAŞKAN — Şefik Bey; bir dakikanız kal
rinde olur. Bunlar temsil, haher alma, müzakere
mıştır.
gibi işler görürler. Kitaplar böyle yazar. Haber
İNAN ŞEFİK (Devamla) — Efendim, iki
alma; Londra'daki Sefaretimiz ne alıyorsa
dakikam vardır. Müsaade ederseniz bitiriyo
Dünyanın her tarafı da aynı haberi almakta- I
rum.
dır. Haber almada sefaretlerimizin yaptık
Diğer taraftan sefaretlerimizin bugünkü
ları şey günlük gazetelerin başmakalelerini
kuruluşları bakımından da bir başka noktanın
okuyup bâzı ibarelerini değiştirip merkeze ra
ele alınması lâzımdır? Bugün sefaretlerimizin
por olarak göndermekten ibarettir. Hariciye
kadrosu her tarafta, aynıdır. Biz fakir memle
ciliğimizin çoğunun göndermiş olduğu rapor
ketiz. Bâzı yerlere teksif edip, bâzı yerlerde
ların mahiyeti bundan ibarettir.
azaltmalıyız. Bilhassa iktisadî bakımdan üze
Müzakerelere geçince; bu da tamamen bir
rinde durulması lâzımgelen bir mevzudur.
ihtisas işidir. Masanın iki tarafında oturan
insanlar, aynı mevzuda saftırlar.

Burada hari- j

Sonra bendeniz memurken bir yabancı gel-
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di, bir iş gördürmek istiyordu. Kartına bak | bir vaziyettedirler. Bu gelenlere ancak bir der
nek yardım edebilmektedir.
tım, Ziraat Ataşesi imiş.
Batı - Trakya Türkleri baskı altındadır. Ora
Bana memleketimizdeki ziraat işleriyle meşgul
da
lise tahsili yapmak çok güçtür. Hele yüksek
olmak için geldim dedi. Bu ateşe bizim köyleri
tahsil
yapacak bir kimseyi hiç barındırmazlar.
mizi bizden çok daha iyi biliyordu. Hattâ birçok
Ticaret
işlerine kimseyi sokmazlar. Bütün bu du
ziraatçilerden daha iyi bilmekte idi. Yine. Ame
rumlar malûm iken oraya giden elçilerimiz çift
rika'dan bir ziraat ataşesi gelmişti. Bu ataşe
liklere davet edilmek suretiyle izzet ve ikramda
memleketimizde hüdayinabit 1 200 bitkiyi top
bulunurlar. Bu durum karşısında da oradaki
lamak suretiyle Amerika'ya göndermiştir. Bu bit
Türkler kendi hallerinde kalırlar. Şahsan bana
kiler kalfb hastalığının tedavisine yarıyornmş.
Batı-Trakya
Türklerinden, Iskeçe'den bir ce
Bir ayrı noktaya daha temas etmek istiyorum.
maat reisinin anlattıklarını size de anlatsam,
Biz israil'de bulunan elçimizi geri çekmek istiyo
muhakkak sizler de muztarip olursunuz. Bunları
ruz. Bugün İsrail dünyada hayatiyetini ispat et
anlatmaya
lüzum görmüyorum. Çünkü bunları
miş bulunuyor. Eğer Arap âleminde bir Yahudi
gazeteler
zaman
zaman yazmaktadırlar. Acalba
dâvası varsa bu bizi alâkadar etmez. Esasen Arap
Hariciyemiz
bu
durumu
biliyorlar mı, bu husus
alemindeki idareciler de böyle bir şeye inanma
ta
teferruatlı
bir
bilgiye
sahip midirler? Harici
maktadırlar. Fakat cahil halkı üşendi etrafların
yemizde bir haricî Türkler masası var mıdır?
da toplıyabilmek için ister istemez böyle bir mev
Yoktur. Son aylar içinde böyle bir büronun ku
zu ortaya çıkarmışlardır. Bu itibarla Türkiye dış
rulacağına dair bir şeyler söylendi. Fakat henüz
münasebetlerinde Atatürk tarafından kurulmuş
kurulduğuna
dair bir haber alamadık. Bugün
olan prensiplerin telkin ettiği bir hareket hattının
istanbul'da
dışarıdaki
Türklerimizi temsil eden
icabı olarak hayatiyetini ispat etmiş olan dış si
8 kadar dernek vardır. Bunlar sık sık hariciye ile
yasetimizi aynı canlılığı muhafaza ederek mihra
temas
etmek arzusunda bulunurlar, fakat maal
kından çıkarmamak icalbeder.
esef orada bir mâkes bulamıyorlar. Bunlar hariç
Bugün Araplarla daha iyi münasebetler ku teki Türklerle alâkalı hususlarda bizim için mü
ralım derken memleketin menfaatlerini bir tarafa kemmel birer materyeldirler. Çin'den Yugoslav
bırakmak asla doğru olmaz kanaatindeyim.
ya'ya, Kazan'dan Dicle vadilerine kadar
olan geniş sahaya yayılmış 40 - 50 milyon Türk
KADİRCAN KAFLI — Muhterem arkadaşla
bize gözlerini dikmiş kendilerine el uzatmamızı
rım; şimdiye kadar hiç temas edilmemiş bir me
bekliyorlar.
Onların işlerini, yaşadıkları devlet
sele üzerinde duracağım ve gayet kısa söyliyecelerle
normal
münasebetlerimizi
bozmadan hallet
ğim. Lozan Muahedesinden beri bizim bir dış
memiz
mümkündür.
Yaşadıkları
yerde olsun re
Türkler dâvamız vardır, imparatorluğun inkıra
fahlarını, emniyetlerini pekâlâ sağlıyabiliriz.
zından sonra |ıemen hemen 40 - 50 milyon Türk
yabancı idaresi altında kalmıştır. Bunlar Yugos
Bu hususta Hariciyemiz neler düşünüyor, şim
lavya'dan Çin'e kadar yayılmışlardır. Lozan
diye kadar ne yapmışlardır cidden öğrenmek is
Muahedesinden sonra yalnız şu 10 sene değil on terim. Hürmetlerimle (Alkışlar)
dan evvel de bizde maalesef Dış Türklere karşı
BAŞKAN — Dışişleri Bakanı; buyurun.
derin bir alâkasızlık vardır. Bu alâkasızlık on
DIŞİŞLERİ BAKANI SELlM SARPER —
ları düştükleri kaderi ile başbaşa bırakmaktan
Dışişleri Bakanlığının önümüzdeki malî yıl büt
ibarettir. Vakit vakit Hariciyemiz bu meseleyi
çesini yüksek tasvibinize takdim ederken, bu
ele aldığı zaman komşu devletlerle münasebetle bütçenin tahakkukunu istihdaf ettiği çalışmala
rimizi bozmıyalım diye üzerinde durmazdı. Fa rımız ve görüşlerimiz hakkında da bâzı mâru
kat, komşularla normal münasebetler çerçevesin
zâtta bulunacağım : ,
de bu meseleler üzerinde durmak imkânı vardır.
Kıymetli vakitlerinizi teferruatla israf et
Dünyanın hiçbir yerinde ırkdaşlarını bizim ka mekten de mümkün olduğu nispette içtinâp etdar ihmal etmiş bir Devlet yoktur. Onun için bu
miye
çalışacağım.
Esasen
Hükümetinizin
mesele üzerinde ehemmiyetle durmamız icab- 11 Temmuz 1960 tarihli programında, dış po
eder. Yugoslavya'dan her ay 1000 - 1500 kişi
litikamızın esasları oldukça tafsilâtlı bir şekilgeliyor. Bunlar iztırap içinde, soyulmuş, çıplak | de açıklanmış bulunmaktadır.
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Hükümetinizin dış politikada takibedeceği
hareket hattı, 27 Mayıs İnkılâbının daha ilk
gününde, yurt içinde
ve dışında ilân
edilmiş bulunmaktaydı. Bu politikamızın teme
lini, büyük Atatürk'ün vecizesiyle izah etmek
te isabet olur fikrindeyim : Bu temel, «Yurt
ta sulh, Cihanda sulh» umdesi üzerine istinadettirilmektedir.
«Yurtta sulh, Cihanda sulh» umdesinin ta
hakkuku için, memleketimizin tek başına gay
ret sarf etmesinin kâfi gelmiyeceği aşikârdır.
Bütün dünya memleketlerinin iyi niyetle bu
gayretlere iştirak etmek suretiyle, teşnesi oldu
ğumuz milletlerarası itimadın teessüsüne yar
dım etmeleri de lâzımdır.
Bizim fikrimizce, bu gayretlerin ilk hedefi,
silâhsızlanma gayesine erişmek işidir. Böyle
bir süâhsızlanma, bittibî, müessir bir millet
lerarası kontrol altında klâsik silâhlara olduğu
kadar nükleer silâhlara da şâmil olmak lâzım
dır.
Silâhsızlanma konusunda yıllardan beri de
vam edegelen çalışmalara ve gayretlere Tür
kiye, samimiyetle iştirak etmiştir.
Bugünkü milletlerarası sıkıntıların sebeple
rini birer birer tahlü ettiğimiz zaman, bu se
beplerin arasında ve belki de başında, fikrimce,
umumi bir «Itimad buhranı» diye tavsifi müm
kün olan ruh haleti gelmektedir.
Sırası gelmişken şunu arz edeyim ki, bu buh
ranın bir an evvel zaü olmasını memleketimiz ve
binaenaleyh Hariciyeniz samimiyetle temenni et
mektedir.
Bugünkü umumî gerginliğin, bir bakımdan
neticesi, bir diğer bakımdan teşdldedici sebep
lerinden biri de, bilhassa Afrika'da istiklâlle
rine yeni kavuşmuş olan milletlerini, malesef
iki cephe halinde bölünmüş olan dünyamızda,
şu veya bu cephe hesabına kazanılmak için aske
rî ve siyasî sahalardaki faaliyetlerin ihdas etti
ği vaziyettir.
Bu vaziyeti ıslâhın, fikrimizce en iyi çare
si, Birleşmiş Milletlerin sarf ettiği gayretleri
desteklemek suretiyle tahakkukuna yardım eyle
mektir.
Memleketimiz, istiklâl ve hürriyet için didi
nen bu milletlere karşı yakınlık hissetmektedir.
Bütün temennimiz, onların serbestçe inkişifına
mâni olan faaliyetlere tevessülden içtinap olun-
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masından ve ancak serbest iradeleri neticesini
de arzu edecekleri ve şüphesiz ki, muhtacoldukları iktisadî ve bilhassa teknik yardımda bu
lunulmasından ibarettir.
Bu iki noktaya kısaca temas ettikten sonra,
şimdi, müsaadenizle haricî siyaset görüşümü
zün diğer bâzı veçheleri hakkında mâruzâtta
bıılunacağım.
27 Mayıs inkılâbından sonra, takibe çalış
tığımız dış politikanın başlıca vasfı, çalışma
larımıza hâkim olan dürüstlük ve samimiyettir.
Binaenaleyh şunu söylemekle bir sır ifşa etmiş
olmıyacağım, yani : her Devlet gibi Türkiye
Cumhuriyeti de takip ve tatbik ettiği haricî siya
sette ana prensip olarak memleketimizin yüce
menfaatlerinin teminini hedef ittihaz etmiş bu
lunmaktadır. Bu hedefe isal eden tedbirlor uzun
vadeli olabilir, fakat hedef hiçbir zaman ikinci
plâna bırakılamaz.
Bu fikri ifade ettikten sonra hemen şu cihe
ti de ilâve edeyim ki, memleketin yüce menfa
atlerini hedef ittihaz eden bir politika, mut
laka hodkâm bir politika demek değildir. Zama
nımızın en büyük ve en kudretli devletleri bile,
kendi içlerine kapanıp bir nevi inziva içinde ya
şamanın mümkün olmadığını anlamış bulunu
yorlar. Binaenaleyh, kanaatimizce, en isabetli
siyaseti, milletler camiası içinde samimî ve
dürüst bir ahenk halinde yaşamakta görmekte
yiz.
Karşılıklı menfaatlerimizi telif etmek, birbi
rimizin istiklâline ve hürriyetine riayetkar ol
mak, büyük veya küçük devletler arasında hu
kuk ve hükümranlık müsavatı tesis etmek, in
san topluluklarının muhtacoldukları -maddî ve
manevî nimetlerden mümkün mertebe geniş
kütlelerin istifadesini temine çalışmak yolunda
sarf edüen bütün gayretlere samimiyetle iltihak
ve iştirak etmek isteriz. Her bir devletin yüce
menfaatleri, fikrimce, böyle telif olunmak su
retiyle teminat altına alınmış olacağına inan
mak istiyoruz.
Kısaca, arz olunan bu fikirler bizi, kendili
ğinden, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile mevcut
münasebetlerimiz hakkında da birkaç söz söy
lemeye sevk ediyor.
Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, kurucu
ları arasında bulunduğumuz Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı 15 nci yaşma girdiği halde, müte
madiyen istihaleler geçirmektedir. Dünya me-
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selelerine «idealist» bir takarrübün mahsulü
olan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, kuruluşu sı
rasındaki ümitleri, maalesef, henüz tahakkuk
ettirememistir.
Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, bi
raz evvel «itimat buhranı» diye tavsif ettiğim
ruh haleti olabilir. Vaziyet böyle olmakla be
raber biz, kendimizi ümitsizliğe kaptırmış de
ğiliz. Teşkilât içinde samimî ve dürüst iş bir
liği taraftarı üyelerin adedi ve nüfuzu arttığı
nispette bu maraz kabili tedavidir fikrindeyiz,
Her halükârda hükümetimizi yapıcı bir iş birliği
taraftarlarının sarfında, cesaretle ve ümitle
çalışmalarına devam etmektedir.
İnsanlığın, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına
bağladığı ümitlerin henüz tahakkuk edemedi
ğini arz etmiştim. Yine fikirler silsilesi, bu
nun neticesinde bizi bir nebze de NATO'dan
bahsetmiye sevk ediyor :
Hür ve müstakil yaşamak azminde olan mil
letlerden bir kısmı, Birleşmiş Milletler Anaya
sasının müşterek emniyet hakkındaki prensip
lerinle uygun olarak ve sırf tedafüi maksatla,
halen 15 üyesi bulunan NATO Teşkilâtını kur
mak zaruretini hissetmişlerdir.
Tekrar arz edeceğim, daha inkılâbırnızın ilk
günü, 27 Mayısta, hattâ bugünün ilik saatlerin
de, yurt içinde ve dışında ilân edilmiş olduğu
gibi : NATO'ya, CENTO'ya ve bütün milletler
arası taahhütlerimize bağlılığımız zerre kadar
gevşemiş değildir.
Bu ittifaklardan doğan vecibelerimizi ye
rine getirmekteyiz ve getirmekte devam edece
ğiz.
Tabiî, gerek çok taraflı ve gerek iki taraflı
ittifaklarda ve anlaşmalarda, hukuk eşitliği
ihmalini caiz görmediğimiz prensiplerden biri
dir. Bu sebepledir ki, meselâ NATO içinde
«Mahdut üyeli bir nevi daimî grup» ihdası et
rafında bundan bir müddet evvel ortaya çıkan
temayüllere mukavemet ettik. Bu görüşü
müzde bugün de bir değişiklik yoktur.
NATO'nun vücuda getirdiği müşterek em
niyet teşkilâtının, bugüne kadar dünya ba
rışını koruyabilmiş olduğu, şüphe götürmiyen
bir hakikattir.
Müşterek emniyet sahasındaki bu kuvvetli
tesanüdün, iktisadî ve kültürel sahalarda da ge
liştirilmesi, çok temenniye şayandır. Nitekim
Hükümetimizin ba konudaki teklifleri Aralık
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1960 NATO Bakanlar toplantısında anlayışla
el o alınmıştır.
NATO ile münasebetlerimizden bahseder
ken, dost ve müttefik Amerika Birleşik Dev
letleri ile olan dostluk bağlarımıza bilhassa
temas etmek isterim.
Devlet ve Hükümet Başkanımızla Amerika'
Birleşik Devletleri Başkanı Mr. Kennedy ara
sında teati edilmiş olan mesajlarda ifade edil
diği gibi, bu münasebetlerin her iki memleke
tin menfaatlerine uygun olarak daimî bir ge
lişme kaydeylemesine her iki tarafın da gayret,
edeceği şüphesizdir.
Bütün âzasiyle gayet samimî münasebetler
idame ettiğimiz NATO memleketlerinden, eko
nomik kalkımamızda bizimle iş birliği yapan,
Amerika'ya ilâveten, Federal Almanya, Kana
da, İngiltere, İtalya ve Fransa'yı zikretmek
isterim.
NATO'nun sağ kanadında bir güvenlik un
suru olan CENTO ela NATO gibi Birleşmiş
Milletler prensiplerine , uygun olarak ve sırf
tedafüi maksatla vücuda getirilmiş bir Paktdır.
Bu paktan bahsederken, teşkilâtın mmtakamızdaki üyeleri olan kardeş İran ve kardeş
Pakistan ile mevcut bağların gittikçe kuvvet
lendiğini arz etmekle sevinç duymaktayım.
Kardeş Afganistan ile de ananevi dostluk
münasebetlerimiz her zamanki hararetiyle de
vam etmektedir.
Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la
münasebetlerimizin sıkı ve dostane olduğu
yüksek malûmunuzdur.
Bu dostluğun zamanla daha fazla semere
verecek ve tarafların menafaiini daha geniş
nispette temin edecek gibi inkişafı halisane te
mennimizdirGüneydeki müttefikimiz genç Kıbrıs Cum
huriyeti ile münasebetlerimizin çerçevesi, mev
cut andlaşmalarla çizilmiş bulunmaktadır. Bu
andalaşmalardaki şartlar dâhilinde Kıbrıs in
kişaf ve terakki ettikçe, bizim de kendisi ile
alâkamız müspet ve yapıcı bir şekilde inkişaf
ta devam edecektir.
Mensubolduğumuz mmtakada kâin ve bina
enaleyh komşumuz olan Yugoslavya ile olan
münasebetlerimiz de gittikçe inkişaf etmektedir.
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Muhterem arkadaşlarım,
Bu inkişaf bilhassa iktisadî ve kültürel sa- I|
Mâruzâtıma
son vermeden evvel, bakanlıhalarda hızlanmıştır- Bu mesut inkişaftan
I ğımızda bugün hâkim olmıya başlıyan yeni zih
memnuniyet duymaktayız.
niyeti de kısş-ca tebarüz ettirmeme müsaade
Komşularımızdan bahsederken, bilhassa Sov
nizi rica ederim.
yet Rusya ile olan münasebetlerimiz üstünde
durmak lâzımdır.
1953 ten bu yana Sovyetlerle münasebetle
rimizde terakki ve inkişaf ümitleri belirmeye
başlamıştı. Hukuk eşitliği, karşılıklı menafie
riayet, emniyet ve itimat havası ve barış için
de iyi komşuluk münasebetleri tesis etmek ve
yürütmek istiyen inkılâp Hükümetiniz, millet
lerarası vecibelerinin çerçevesi içinde bu ümit
verici belirtileri teşvik etmekten bir an geri
kalmamıştır.

Bilhassa personel ve idare işlerinde şahsî
ve indî bir güdüm yerine, hizmetin gerçek
icaplarına göre düşünülen ve objektif mütalâya dayanan yeni zihniyet bakanlığımız men
suplarının çalışmaları ve hizmetin daha iyi gö
rülmesi üzerinde tesirini, yapmaya başlamış
tı]?.

Lâtin - Amerika'da, Afrika'da ve Uzak - Do
ğu'da dostluk ettiğimiz veya etmek istediği
miz devletlerin sayısı çoktur. Bianenaleyh
mâruzâtımın bu kısmını kaparken, mukaddeme
ittihaz ettiğim vecizeyi tekrar ederek bitire
ceğim : «Yurtta sulh, cihanda sulh» umdemiz
dir ve hedefimizdir.»

gayretlere iştirak etmek suretiyle,
duğumuz milletlerarası itimadın
yardım (etmeleri de lâzımdır.

Bu gayeleri daha iyi tahakkuk ettireceğine
inandığımız yeni teşkilât kanunu da ııiahi saf
haya gelmek üzeredir. Bu kanun tasarısı ya
kında yüksek tasvibinize arz edilecektir.
Memleketimizle Sovyetler Birliği arasında
Bakanlığımızın bütçesini yüksek tasdika arz
iyi komşuluk münasebetlerinin, karşılıklı saygı ı
eder
ve Muhterem Heyetinizi saygı ile selâm
esasına dayanmak suretiyle inkişafı hususunlarım.
daki samimî niyetlerimiz, Devlet ve Hükümet J
Dışişleri Bakanlığının önümüzdeki malî yıl
Başkanımız tarafından Sovyetler Birliği Baş
bütçesini
yüksek tasvibinize takdim ederken,
kanına gönderilen cevabi mesajda da tebarüz
bu
bütçenin
tahakkukunu istihdaf ettiği çalışr
ettirilmişti.
malarımız ve görüşlerimiz hakkında da bâzı mâ
Bu arzumuzun tahakkukuna engel olacak
ruzâtta
bulunacağım:
hiçbir ciddî sebep mevcut değildir.
Kıymetli vakitlerinizi teferruatla israf ' et
Sovyetler hakkında ifade ettiğimiz bu te
mekten de mümkün olduğu nisbette içtinabetmennileri diğer Doğu - Avrupa memleketlerine
meye çalışacağım. Esasen Hükümetinizin 11
de teşmil etmek mümkün ve caizdir kanaatin
Temmuz 1960 tarihli programında, dış politi
deyiz. Başta komşumuz Irak ve Ürdün ve
kamızın esasları oldukça tafsilâtlı bir şekilde
ve Kuzey - Afrika'nın Akdeniz devletleri ol
açıklanmış bulunmaktadır.
mak üzere, bütün kardeş Arap devletleriyle
Hükümetinizin dış politikada takibedeceği
de dostluk münasebetlerini kurmak ve inkişaf
hareket
hattı, 27 Mayıs inkilâbınm daha ilk gü
ettirmek azmindeyiz.
nünde, yurt içinde ve dışında ilân edilmiş bu
Hemen bütün Arap devletlerinin aynı arzu
lunmaktaydı. Bu politikamızın temelini, Bü
yu paylaştıklarını görmekteyiz ve bundan bü
yük Atatürk'ün vecizesiyle izah etmekte isabet
yük memnuniyet duymaktayız.
olur fikrindeyim: Bu temel, «Yurtta sulh, ci
Bu mevzuda arasıra zuhur eden lüzumsuz
handa sulh» umdesi üzerine istinadettirilmekçıkaranlar için faydasız müşkülâta, zaman
tedir.
la aklıselimin hâkim
olacağını ümideder«Yurtta sulh, cihanda sulh» umdesinin ta
ken, diğer taraftan da dostluk gayretleri
hakkuku için, memleketimizin tek başına gay
mizin samimiyetine inanmak isteyenlerle mü
ret sarf etmesinin kâfi gelmiyeceği aşikârdır.
nasebetlerimizi inkişaf ettirmekteyiz.
Bütün dünya memleketlerinin iyi niyetle bu
teşnesi ol
teessüsüne

. Bizim fikrimizce, İm gayretlerin ilk hedefi,
silâhsızlanma gayesine erişmek işidir. Böyle
bir silâhsızlanma, bittabi, müessir bir millet
lerarası kontrol altında, klâsik silâhlara olduğu
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kadar nükleer silâhlara da şâıuü olmak lâ
zımdır.
Silâhsızlanma konusunda yıllardan beri de
vam «degelen çalışmalara ve gayretlere Tür
kiye, samimiyetle iştirak etmiştir.
Bugünkü milletlerarası sıkıntıların sebep
lerini birer birer tahlil ettiğimiz zaman, bu
sebeplerin arasında ve belki başında, fikrimce,
umumî bir «İtimat buhranı» diye tavsifi müm
kün olan ruh haleti gelmektedir.
Sırası gelmişken şnu arz edeyim ki, bu buh
ranın bir an evvel zail olmasını memleketimi::
ve binaenaleyh hariciyemiz samimiyetle te
menni etmektedir.
Bugünkü umumî ıgerginliğin, bir bakımdan
neticesi, bir diğer bakımdan teşdidedici sebep
lerinden biri de, bilhassa Afrika'da istiklâlleri
ne yeni kavuşmuş olan milletlerin, maalesef iki
cephe halinde bölünmüş olan dünyamızda, şu
veya bu cephe hesabına kazanılmak için askerî
ve siyasi sahalardaki faaliyetlerin ihdas ettiği
vaziyettir.
Bu vaziyeti ıslahın, fikrimizee en iyi çaresi,
Birleşmiş Milletlerin sarf ettiği gayretleri des
teklemek suretiyle tahakkukuna yardım eyle
mektir.
Memleketimiz, istiklâl ve hürriyet için didi
nen bu milletlere karşı yakınlık hissetmektedir.
Bütün temennimiz, onların serbestçe inkişafına
mâni olan faaliyetlere tevessülden içtinap olun
masından ve ancak serbest iradeleri neticesin
de arzu edecekleri ve şüphesiz ki, muhtacpldukları iktisadî ve bilhassa teknik yardımda, bulu
nulmasından ibarettir.
Bu iki noktaya kısaca temas ettikten son
ra, şimdi, müsaadenizle haricî siyaset görüşü
müzün diğer bâzı veçheleri hakkında mâruzâtta
bulunacağım.
27 Mayıs inkılâbından sonra, takibe çalış
tığımız dış politikanın başlıca vasfı, çalışmala
rımıza hâkimolan dürüstlük ve samimiyettir.
Binaenaleyh şunu söylemekle bir sır ifşa etmiş
olmıyaeağım, yani : Her devlet gibi Türkiye
Cumhuriyeti de takip ve tatbik ettiği haricî
siyasette ana prensip olarak memleketimizin
yüce menfaatlerinin teminini hedef ittihaz etmiş
bulunmaktadır. Bu hedefe isal eden tedbirler
uzun vadeli olabilir, fakat hedef hiçbir zaman
ikinci plâna bırakılamaz.
Bu fikri ifade ettikten sonra hemen su ci-
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neti de ilâve edeyim ki, memleketin yüce men
faatlerini hedef ittihaz eden bir politika, mut
laka hotkâm bir politika demek değildir. Za
manımızın en büyük ve en kudretli devletleri
bile, kendi içlerine kapanıp bir nevi inziva için
de yaşamanın mümkün olmadığım anlamış bu
lunuyorlar. Binaenaleyh, kanaatimizce, ten isa
betli siyaseti, milletler camiası içinde samimi
ve dürüst bir ahenk halinde yaşamakta gör
mekteyiz.
Karşılıklı menfaatlerimizi telif etmek, birbi
rimizin istiklâline ve hürriyetine riayetkar ol
mak, büyük veya küçük devletler arasında hu
kuk ve hükümranlık müsavatı tesis etmek, in
san topluluklarının muhtacoldukları maddî ve
manevî nimetlerden mümlkün mertebe geniş
kütlelerin istifadesini temine çalışmak yolunda
sarf edilen bütün gayretlere samimiyetle ilti
hak ve iştirak etmek isteriz. Her bir devletin
yüce menfaatleri, fikrimizee, böyle telif olun
mak suretiyle teminat altına alınmış olacağına
inanmak istiyoruz.
Kısaca arz olunan bu fikirler bizi, kendili
ğinden, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile mevcut
münasebetlerimiz hakkında da birkaç söz söyle
meye sevk ediyor.
Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Kurucu
ları arasında bulunduğumuz Birleşmiş Milletler
Teşkilâtı 15 nci yaşma girdiği halde, mütema
diyen istihaleler geçirmektedir. Dünya mesele
lerine «idealist» bir talkarrübün mahsulü olan
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, kuruluşu sırasın
daki ümitleri, maalesef, henüz tahakkuk ettirememiştir.
Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, bi
raz evvel «itimat buhranı» diye tavsif ettiğim
ruh haleti olabilir. Vaziyet böyle olmakla be
raber biz, kendimizi ümitsizliğe kaptırmış de
ğiliz. Teşkilât içinde samimî ve dürüst iş bir
liği taraftarı üyelerin adedi ve nüfusu arttığı
nispette bu maraz kabili tedavidir fikrindeyiz.
Her halükârda hükümetiniz, yapıcı bir iş bir
liği taraftarlarının safında, cesaretle ve ümitle
çalışmalarına devam etmektedir.
İnsanlığın, Birleşmiş Milletler Teşkilât'na
bağladığı ümitlerin henüz tahakkuk edemedi
ğini arz etmiştim. Yine fikirler silsilesi, bu
nun neticesinde bizi bir nebze de NATO 'dan bah
setmeye sevk ©diyor.
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Hür ve müstakil yaşahıak azminde olan mil
letlerden bir kısmı, Birleşmiş Milletler Ana
yasasının müşterek emniyet hakkındaki pren
siplerine uygun olarak ve sırf tedafüi maksat
la, halen 15 üyesi bulunan NATO Teşkilâtını
kurmak zaruretini hissetmişlerdir.
Tekrar arz edeceğim, daha İnkılâbımızın ilk
günü, 27 Mayısta, hattâ bu günün ilk saatle
rinde, yurt içinde ve dışında ilân edilmiş ol
duğu gibi : NATO'ya, CENTO'ya ve bütün
mületlerarası taahhütlerimize bağlılığımız zerre
kadar gevşemiş değildir.

Ö:İ

NATO'nun sağ kanadında bir güvenlik un
suru olan CENTO da NATO gibi Birleşmiş
Milletler prensiplerine uygun olarak ve sırf te
dafüi maksatla vücuda getirilmiş bir paktır.
Bu paktan bahsederken, teşkilâtın mıntıkamızdaki üyeleri olan kardeş İran ve kardeş
Pakistan ile mevcut bağların gittikçe kuvvetlen
diğini arz etmekle sevinç duymaktayım.
Kardeş Afkanistan ile de ananevi dostluk
münasebetlerimiz her zamanki lıararetiyle devam
etmektedir.
Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile
münasebetlerimizin sıkı ve dostâne olduğu yük
sek malûmunuzdur.

Bu ittifaklardan doğan vecibelerimizi yerine
getirmekteyiz ve getirmekte devam edeceğiz.
Bu dostluğun zamanla daha fazla semere ve
Tabiî, gerek çok taraflı ve gerek iki taraflı
recek ve tarafların menafiini daha geniş nispet
ittifaklarda ve anlaşmalarda, hukuk eşitliği,
te temin edecek gibi inkişafı halisane temenni
ihmalini caiz görmediğimiz prensiplerden biri
mizdir.
dir. Bu sebepledir ki, meselâ, NATO içinde
«Mahdut üyeli bir nevi daimî grup» ihdası et
Güneydeki müttefikimiz genç Kıbrıs Cumhu
rafında bundan bir müddet evvel ortaya çıkan ' riyeti ile münasebetlerimizin çerçevesi, mevcut
andlaşmalarla çizilmiş bulunmaktadır. Bu andtemayüllere mukavemet ettik. Bu görüşmüzde
laşmalardaki şartlar dâhilinde Kıbrıs inkişâf ve
bugün de bir değişiklik yoktur.
terakki ettikçe, bizim de kendisi ile alâkamız
NATO'nun vücuda getirdiği Müşterek Emni
müspet ve yapıcı bir şekilde inkişâfta devam
yet Teşkilâtının bugüne kadar dünya barışını
edecektir.
koruyabilmiş olduğu, şüphe götürmiyen bir ha
kikattir.
Mensubolduğumuz mıntıkada kâin ve binaMüşterek emniyet sahasındaki bu kuvvetli
enaleyh komşumuz olan Yugoslavya ile olan mü
tesanüdün, iktisadî ve kültürel sahalarda da
nasebetlerimiz de gittikçe inkişaf etmektedir.
geliştirilmesi, çok temenniye şayandır. Nite
Bu inkişaf bilhassa iktisadî ve kültürel sa
kim, Hükümetinizin bu konudaki teklifleri
halarda hızlanmıştır. Bu mesut inkişaftan mem
Aralık 1960 NATO Bakanlar toplantısında anla
nuniyet duymaktayız.
yışla ele alınmıştır.
Komşularımızdan bahsederken, bilhassa Sov
NATO ile münasebetlerimizden bahsederken,
yet Rusya ile olan münasebetlerimiz üstünde
dost ve müttefik Amerika Birleşmiş Devletleri
durmak lâzımdır.
ile olan dostluk bağlarımıza bilhassa temas et
1953 ten bu yana Sovyetlerle münasebetleri
mek isterim.
mizde terakki ve inkişaf ümitleri belirmeye baş
Devlet ve Hükümet Başkanımızla, Amerika
lamıştı. Hukuk eşitliği, karşılıklı menafie ri
Birleşik Devletleri Başkanı Mr. Kennedy arasın
ayet, emniyet ve itimat havası ve barış içinde
da teati edilmiş olan mesajlarda ifade edildiği
iyi komşuluk münasebetleri tesis etmek ve yügibi, bu münasebetlerin her iki memleketin men
tütmek istiyen İnkılâp Hükümetiniz, milletler
faatlerine uygun olarak daimî bir gelişme kay
arası vecibelerinin çerçevesi içinde bu ümit ve
dedilmesine her iki tarafın da gayret, edeceği
rici belirtileri teşvik etmekten bir an geri kal
şüphesizdir.
mamıştır.
Bütün âzasiyle gayet samimî münasebetler
idame ettiğimiz NATO memleketlerinden, eko
Memleketimizle Sovyetler Birliği arasında iyi
nomik kalkınmamızda bizimle iş birliği yapan
komşuluk münasebetlerinin, karşılıklı saygı esas
Amerika'ya ilâveten, Federal Almanya, Kana
lar: na dayanmak suretiyle inkişafı hususundaki
da, İngiltere, İtalya ve Fransa'yı zikretmek
samimî niyetlerimiz, Devlet ve Hükümet Baş
isterim.
kanımız tarafından Sovyetler Birliği Başbaka-
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inha gönderilen cevabî mesajda da tebarüz etti
rilmişti.
Bu arzumuzun tahakkukuna engel olacak hiç
bir ciddî sebep mecvut değildir.
Sovyetler hakkında ifade ettiğimiz bu temen
nileri diğer Doğu Avrupa memleketlerine de teş
mil etmek mümkün ve caizdir kanaatindeyiz Baş
ta komşumuz Irak ve Ürdün ve Kuzey Afrika'
nın Akdeniz devletleri olmak üzere, bütün kar
deş Arap devletleriyle de dostluk münasebetle
rini kurmak ve inkişaf ettirmek azmindeyiz.
Hemen bütün Arap devletlerinin aynı arzu
yu paylaştıklarını görmekteyiz ve bundan bü
yük memnuniyet duymaktayız.
Bu mevzuda, arasıra zuhur eden lüzumsuz
ve çıkaranlar için faydasız müşkilâta, zamanla
aklıselimin hâkim olacağını ümidederken, di
ğer taraftan da dostluk gayretlerimizin samimi
yetine inanmak istiyenlerle münasebetlerimizi in
kişâf ettirmekteyiz.
Lâtin Amerika'da, Afrikada'da ve Uzak - Do
ğuda dostluk ettiğimiz veya etmek istediğimiz
devletlerin sayısı çoktur. Binaenaleyh mâruzâ
tımın bu kısmını yaparken, mukaddeme ittihaz
ettiğim vecizeyi tekrar ederek bitireceğim: «Yurt
ta sulh, Cihanda sulh» umdemizdir ve hedefi
mizdir.
Muhterem arkadaşlarım.
Maruzatıma son vermeden evvel, bakanlığı
mızda bugün hâkim olmaya başlıyan yeni zihni
yeti de kısaca tebarüz ettirmeme müsaadenizi
rica ederim.
Bilhassa personel ve idare işlerinde şahsî ve
indî bir güdüm yerine, hizmetin gerçek icap
larına göre düşünülen ve objektif kıstaslara da
yanan yeni zihniyet bakanlığımız mensuplarının
çalışmaları ve hizmetin daha iyi görülmesi üze
rinde tesirini yapmaya başlamıştır.
Bu gayeleri daha iyi tahakkuk ettireceğine
inandığımız yeni Teşkilât Kanunu da nihaî saf
haya gelmek üzeredir. Bu kanun tasarısı ya
kında yüksek tasvibinize arz edilecektir.
Bakanlığımızın bütçesini yüksek tasdike arz
eder ve Muhterem Heyetinizi saygı ile selâmla
rım. (Şiddetli ve sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Tüzüğe göre son söz Kurucu
Meclis üyesinindir. Söz i&tiyen arkadaş var
mı? Dışişleri Bakanlığının fasıllarının okutul
masına geçiyoruz. Fasıllar okunduktan sonra
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oylıyaeağız. Ekseriyetin kaybolmamasmi ar
kadaşlardan rica ediyorum.
B.

I

lira
Birinci kısım - ödenek ve giderler
101 Bakan ödeneği
12 000
îkinci kısma - Personel giderleri

I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
45 995 901
202 Ücretler
''
9 974 800
203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti
217 500
206

207

209

210
' 301
302

303
&04
305

306
307
308

309
311

II - Başka haklar
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek nara mükâfatı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 3.9 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
Temsil ödeneği

59 000

5 000

604 426"
6 000

Üçüncü kısmı - Yönetim giderleri
Merkez daireleri büro gider
leri
331 000
Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın büro ve genel gider
leri
6 184 545
45 000
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon gi
derleri
3 450 000
Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle bele
diye vergi ve resimleri
4 301 301
Giyecekler
48 000
Yolluklar
3 500 000
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenenek tedavi giderleri ve
yollukları
100 250
Taşıt giderleri
39 500
Fahrî konsolosluklar aidatı
ve giderleri
150 000>

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri
401 Matbaa giderleri
12 5001
403 Temsil ve ağırlama giderleri 1 022 000
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B.
Lira
451 Yayın giderleri
160 000
453 Milletlerarası münasebetlerin
»
gerektirdiği giderler
25 502 921
454 Sigorta giderleri
160 000
459 Dış memleketlerd>e Türk kül
tür varlığını koruma ve tanıt
ma giderleri
8 280 455
461

Daimî Sekreterlik
derleri

umumi gi
150 001

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçlan
502 Eski yıllar borçlan

175 000
:Jİ5 000

Altıncı kısım - Yardımlar
601 Memur ve müstahdemlerin, yi
yeceğine yardım
602 168 sayılı Kanunun gerektir
diği giderler

701 Yapı
pılar

41 400
300 000

Yatırımla f
I - Onarmalar
onarımı ve küçük ya
1 000 000

II - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri
735 Elçilik ve konsolosluk binaları
satmalma ve yaptırma bedel
leri
'
2 700 000
753 Haberleşme tesisleri her türlü
giderleri

.1 335 000

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 'bütçesinin
fasıllarım okuduk. Oylarauza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmilyenler... Ekseriyetle kalbul
edilmiştir, efendim.

e)

Maliye Bakanlığı Bütçesi

f)

Devlet Borçlan Bütçesi

BAŞKAN — Şimdi Maliye Bakanlığı bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz.
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Sayın Hasan Tez. (Yok, sesleri) Sayın Enver
Kırker.
KIRKER ENVEK — Muhterem arfcadaşlarım, Maliye Bakanlığı bütçesi hakkında konuşma
ya başlarken, denk ve samimî bir bütçe getiren
Maliye Bakanına ve. bu hususta kıymetli mesaile
ri ile bize ışık tutan Bütçe Komisyonuna teşek
kürlerimi arz ederim.
Bendeniz yalnız bir noktaya temas etmek için
•söz alınış bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti
maaşatında yapıknası düşünülen zam meselesidir.
Muhterem arkadaşlarım, memurların terfihi he
pimizin emelidir. Bunların terfihlerinde ittiifak
ediyoruz.
Ancak, bu terfih isini ıbir zam ile mi, yoksa
emekli keseneği ve vergi indiriminde adaleti te
min etme yolu ile mi yapmalıyız? Bir tereddüt
vardır. Şu kanaate göre, Maliye Bakanlığı tica
ret piyasasındaki artışları karşılamak ve durgun
luğu gidermek arzusu ile bu zammı, maaşlara bu
ilâveyi yapıyor. Ama bu piyasada kamçılayıcı
îbir rol oynıyacaktır.
Bunun yerine, zammın yerine, vergi indirimi
yapmak suretiyle memurların terfihi cihetine gi
dilseydi, daha iyi olundu. Vergi indirimi yapıldı
ğı takdirde, piyasada umumi olarak bir kamçı
lama olmayacaktır.
Bu itibarla daha ziyade şimdiye kadar memur
maaşlarındaki artmalar umumiyetle derde şifa
olmaktan çok ı r a k olmuş, memur için fazla bir
şey ifade edememiş ve memur müşkil durumdan.
bir türlü kurtulamamıştır. Fiyatların artışını
önleyici tedbirler memurlar için esastır.
BAŞKAN — Nisap yoktur. Bu bütçe üçüncü
oturumda da devam edecektir. Arkadaşlara din
lenme imkânı vermek üzere şimdi Oturumu tatil
edelim ve saat 19,30 da toplanalım. (Muvafık ses
leri) öyleyse oyunuza arz ediyorum... Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
19,30 da, toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum.
Kapanma saati : 17,05

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati: 19,80
BAŞKAN — Özdilek Fahri
KATİPLER : Kitapçı Şahap, Aksoyoğlu Refet

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, toplantıyı açı
yorum. Bundan önce söz alanların isimlerini
okuyorum.
(Söz alanların isimleri okundu.)
BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, buyurun.
TEZ HASAN — Muhterem arkadaşlarım,
bütçe müzakereleri münasebetiyle temsilcisi bu
lunduğum memleketin esnaf ve sanatkârlarının
bâzı dileklerini, temennilerini muhterem Kurucu
Meclis üyelerinin huzurunda, ilgililerin huzu
runda arz etmek istiyorum.
Üç, beş gün önce, Bütçe Komisyonunda, es
naf ve sanatkârların mühim bir derdi olan Ge
lir Vergisindeki değişiklikler dolayısiyle konuş
muş, duyulan ıztırapları, doğan endişeleri Bütçe
Encümeninin sayın üyelerine, Maliye Bakanına
arz etmiştim. Sayın Bakan bu meselenin üzerin
de duracağını vadetmişti. Üç gün içinde, Fe
derasyonumuza bir mektupla da bildirmiş bulu
nuyor. Bu ilgisinden dolayı Sayın Bakanımıza
huzurunuzda teşekkür ederim. Çünkü 10 seneden
beri mütemadiyen, bu gibi meseleler için müra
caat ettiğimiz bakanlardan böyle üç günde de
ğil, üç senede bile cevap alamazdık. Kısa zaman
da cevap vermiştir, hem de müspet mânası ile
cevap vermiştir. Teşkilâtımızın İnkılâp Hükü
metine bu vesile ile şükranlarını ifade etmek is
terim.
Muhterem arkadaşlar, yeni Gelir Vergisi Ka
nununda esnaf muaflığı tamamen ortadan kal
dırılmış bulunmaktadır. Ve bu suretle bütün
esnaf ve sanatkâr Gelir Vergisine girmiş bulu
nuyor. Memleketin vefakâr ve fedakâr çocuk
ları olan esnaf ve küçük sanaUkâr kendi Devle
tine vergi vermekten katiyen çekinmemektedir.
Ama Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik
lerle muvazene bozulmuş bulunuyor. Biz temsil
cilerin bu dertleri bu Meclise getirmesi ve bun
ların hallini istemesi en bellibaşlı vazifelerimiz-

dendir. Esnaf muaflığı için kıstas olarak ka
bul edilen gayrisâfi irat 180 liradır. Bu ancak
köy ve nahiyelerde kabili tatbik olan bir hu
sustur. Büyük şehirlerde ve kasabalarda gayri
sâfi irat 180 liranın çok üstündedir. Bugün be
lediyelerden, hususi muhasebelerden tutulan
dükkânların kiraları iki üç bin lira arasındadır.
Devletin yaptığı dükkânların kiraları iki, üç
bin lira ederse vatandaş niçin beş bin istemesin.
İradı safi yüksek olan bu memlekette 180 lira
gibi cüzi bir kıstası esas almak vergi adaleti
bakımından, sosyal adalet bakımından asla tec
viz edilmiyen bir husustur. Sayın Bakanımız
bunu ıslah edeceğini Encümende ifade ettiler.
Ancak bunu encümende ifade etmek yetmez. Bir
aksaklığı giderecek tasarının Yüksek Meclise
getirilmesini ve esnafımızın büyük bir teessür
den kurtarılmasını istirham ederim.
İstanbul'da kurulmuş olan Gelir Vergisini
Islah Komisyonu elbette birçok faktörleri top
lamıştır. Fakat bizim memleketimizde samimi
yetle ifade edeyim ki, bizim esnafımız çok müş
kül durumdadır. Çünkü ancak günlük kazancı
nı kazanmak zorunda olan bir zümredir. Bu
zümre yine Devlete bağlı ve sadık kalır. Fakat
bu gidişle iş yapılmaz hale gelecektir. Kazancı
nı ancak kiraya verebilecek duruma düşecektir.
Bu durumdan, btı endişelerden esnafımızın kur
tarılması hususunda; üç günde hir dileğimize
mektupla cevap veren Sayın Bakan gerekli de
ğişikliği sağlıyacak bir tasarıyı da üç günde
Yüksek Meclise getirebilirler. Ayrıca şunu arz
edeyim, 1950 de çıkarılan Gelir Vergisi Kanunu,
çok âdil birk anuııdu. 1950 den sonra, D. P. ik
tidarı zamanında, birtakım politik sebeplerle de
ğişikliğe uğratılmış ve kanun dejenere edilmiş
tir. Binaenaleyh, son Gelir Vergisi Kanunu ye
rine, 1950 yılında kabul edilmiş olan Gelir Ver
gisi Kanununun tatbik edilmesini bütün sami
miyetimizle istirham ederiz.
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1950 yılında meriyete konulan Gelir Vergisi
Kanununa göre, 60 bin liraya kadar olan ciro
lar Gelir Vergisinden muaf tutulmuştu. Bun
dan fazla ciro yapan esnaf ve sanatkârın Gelir
Vergisi için defter tutma esası kabul edilmişti.
Sonradan bu 50 bin liraya indirilmiş, bu in
dirilirken, 1950 yılındaki 60 bin liranın iştira
gücü düşünülmemiştir. Düşük iktidar, 100 ku
ruşu 30 kuruşa kadar indirmişti. Maliye Balka
nı her halde bunu çok iyi takdir buyururlar.
Bizim istirhamımız Kurucu Meclisten şu ola
caktır: Gelir Vergisine tâbi tutulacak esnaf,
teferruata girmeden, işletme esasına göre defter
tutulması veya basit bir esnaf vergi sistemi bu
lunması ve vergiye esas cironun 100 bin liraya
çıkarılması esasının kabul edilmesini istiyoruz.
Bizim istirhamımız bu olacaiktır.
Gelir Vergisi içerisine giren memleketin her
tarafından esnaf ve sanatkâr, Van'da, Erzurum'
da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de katiyen bir
değildir. Van'ın bir kazasında 25 lira ciro yapan
bir esnaf İstanbul'un Beyoğlu semtinde 75 lira
ciro yapan bir dükkân sahibi ikisi de aynı vergiyi
ödiyeeeklerdir. Doğru bir usûl değildir. Âdil bir
usûl bulunması temenniye şayandır. Ayrıca bi
zim esnaf teşkilâtımızın bir dükkânı vardır. İki
metrekareyi geçmez. Tezgâhı, çırağı, ustası, satış
yeri hepsi orada. Buraya bir de muhasebe büro
su kurmaya kalkarsak «şasen aldığı ile karnını
güç belâ doyuran bu adam muhasebecisini, dak
tilosunu, kâtibini nereye sıkıştıracak. (Gülüşme
ler)
Millî Korunma Kanununun ağır külfeti altın
da inliyen esnafımız Millî Birlik Komitesi tara
fından yürürlükten kaldırılan bir kanun arkasın
dan bir Gelir Vergisi getirilmek suretiyle esnaf
yine büyük bir kedere sokulmuştur. Binaenaleyh
bu memleket esnafının, ticarî hayatın bel kemi
ğini teşkil eden İm memleketin namuslu çocukla
rının huzur içinde çalışmaya sevk edilmesi gere
kir.
Millî Korunma Kanunu zamanında faturaya
7,5 kuruş yerine 8 kuruş yazmış diye D. P. İkti
darı devrinde hapsanelerde sürüm sürüm sürün
dürülmüş esnafa şimdi de evrakı müsbitelerinî
beş sene saklamak mecburiyeti yükleniyor. Arka
daşlar, beş sene saklanan evrakı müsibite ambar
ları doldurur. Evvelâ tatbiki kabiliyeti bakımın
dan buna imkân yoktur. Esnaf Hükümete bütün
imkânlarını kullanarak vergi verir ve memlekete
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hizmet, eder fakat bunun gerekli şekilde ve bir
âdil ölçü içinde yapılmasını rica etmekteyiz.
Şimdi de bir diğer hususa temas etmek iste
rim. Sayın Bakanın bu hususu da temin etmele
rini rica edeceğim.
Halk Bankası, 1937 - 1938 de kurulmuş bir
bankadır. Bu banka küçük esnaf ve sanatkâra
hizmet etmek gayesi ile kurulmuş, 1950 yılından
sonra banka esas gayesinden ayrılmış, 27 Mayısa
kadar bütün varlığı ile Demokrat partililerin hiz
metine intikal etmiştir.
Bizim kredi kaynağımız Halk Bankasıdır.
Oraya bağlıyız. Vergi meselelerimizde de Maliye
Bakanına bağlıyız. Esnaf Bankası, esnaf ve sa
natkârlara hizmet etmelidir. Halbuki, geçen ik
tidar devrinde, bu banka, 200 bin, 500 bin lira
dan aşağı olmamak üzere, zengin tüccarlara kre
di vermiştir. Onlar İş Bankasından, Ziraat Ban
kasından da alabilirler. Esnaf krediyi nereden
alacak?
Bu bankanın esas gayesine yöneltilmesini, tat
bikatının düzeltilmesini İnkılâp Hükümetinden
bekliyoruz. Bu bankaya yapılmakta olan yardım
için de bir kayıt koymalı, krediyi esnafa ve sanat
kâra vermesi lâzımgeldiği belirtilmelidir.
Üçüncü bir mevzuu ele alarak huzurunuzdan
ayrılacağım.
BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, mikrofona çok
yanaşıyorsunuz, sözleriniz iyi anlaşılmıyor. İki
mikrofonun arasından konuşunuz, lütfen.
TEZ HASAN — Bu kadar tatlı, bu kadar gü
zel bir ikaz almamıştım. Yeni yeni alıyorum. (Gü
lüşmeler)
Efendim Ankara Belediyesinin 110 milyon
lira borcu bulunuyor. Bu borcun 40 milyon lira
sı istimlâk borcudur. Vatandaşın her türlü rahatı
selb edilmiş, huzuru ortadan kaldırılmış, malı
elinden alınmış üstelik de parası verilmemiş. İşte
bunlar Vatan Cephesi kahramanlarının marifet
leri. Bu sene Ankara Belediyesine bütçeden yar
dım yapılırsa hem vatandaşın derdi azalmış, hem
belediyenin hizmetleri artırılmış olacaktır. Mâru
zâtım bundan ibarettir, hepinizi derin saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Cengiz Hızır.
H I Z I E CENGİZ — Çok muhterem Kurucu
Meclisin Sayın üyeleri; hepinizi hürmetle selâm
larım.
Bütçemizin gerek gelir, gerekse masraf kısım
ları üzerinde Bütçe Komisyonunda esaslı in-
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eelemeler yapıldı. Her hizmet üzerinde gereği ka
dar duruldu. Bendeniz konuşmama bunları konu
etmiyeceğim. incelediğimiz bütçe ve onunla ilgili
olan kanuna göre vergilerde yapılan zamlardan
söz açacağım. Belki bu bahisteki beyanlarım acı
olacaktır. Fakat arkadaşlarım şurası da muhak
kak ki, çok içten ve samimî olacaktır. Bunları dile
getirmekle vazifemi yapmış olmanın huzura için
de yüksek huzurlarınızdan ayrılmak fırsatını bu
lacağım.
Çok muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz
ki, son zamanlarda bâzı vergilere zam yapıl
mıştır. Bina Vergisi artırılmış, şimdiye kadar
alınmamakta olan Arazi Vergisi ihdas edilmiş
tir.
SOYSAL BMÎN — Arazi Vergisi
alınırdı, nispeti artırılmıştır.

esasen

HIZIR CENGİZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bunun yanında şu Bütçe Kanununun
hazırlanması sırasında, Maliye Komisyonunda bu
lunduğumdan yaMnen biliyorum, maaş erbabı
na yapılması düşünülen zam tasarısı gelmiş
tir. Bu tasan karma komisyonda kabul edil
miş ve ümidediyorum ki, yarın yüksek huzu
runuza müzakere edilmek için sunulacaktır.
Muhterem arkadaşlar, bahsettiğim vergi ka
nunlarını çıkaranların iyi niyetlerinden kimse
nin şüphe etmeye zerre kadar hakkı yoktur.
Buna inanıyorum ve iman ediyorum. Bunu
çıkaranlar, vergi adaleti tesis bakımından
bu işe el atmışlardır.
Yalnız, şunu itiraf etmek icabetler ki, bu
vergiler süratle incelenmiş ve süratle çıka
rılmıştır. Daha iyi tetkika tâbi tutulması lü
zumuna inanmaktayım. Daha ciddî tetkike
tâbi tutulursa, elbetteki hadler, nispetler, kıs
taslar üzerinde esaslı değişikliklerin yapılma
sı mümkün olacaktır.
Arkadaşlar, bunun yanında memur maaş
larına zam yapan tasarı kabul edildiği tak
dirde, endişe ediyorum ki, Kurucu Meclisin
yaptığı şu iyi niyetli kanunlara mukabil bir
çok tenkitlere muhatabolabilmesidir. 157 sa
yılı Kurucu Meclisin teşkil ve vazifelerine dair
Kanuna göre bizler arkadaşlar buraya zam
kanunlarını kabul etmeye gelmedik. Ama ar
kadaşlar, yasama yetkimiz olduğuna göre biz
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bu yetkimizi istimal edemez miyiz? Kanunun
şümulüne giren hususattandır ama biz buraya
Anayasa ve Seçim Kanunu demokratik nizam
ve düzene uygun şekilde hazırlamak ve onun
kabulünü sağladıktan sonra çok Sayın Millî
Birlik Komitesinin prensip kararı icabı Millî
iradeyi sivil idareye te&ikn etmektir. Zam
Kanununun konuşulması sırasında bâzı arka
daşlarımız bu kabîl kanunları yarın siyasî bir
parti iktidara gelirse yapamaz. Kurucu Mec
lisin siyasî bir hüviyeti, her hangi bir parti
hüviyeti olmadığına göre en müsait zaman
bu zamandır. Memurlar zamma müstahak mı
dırlar, değil midirler? Hareket noktası bu ol
malıdır diye iddia edenler oldu. Ben buna
katılmıyorum arkadaşlar. Bu noktadan hare
ket edebilmek için yarın siyasî iktidarı deruhde edecek siyasî bir partinin artık mem
leketin mühim dâvalarına el atamıyacağmı,
bunları halledemiyeeeğini tahdmda müstetir
olarak kabul etmek olur bu. Bugün kabul
edilen bir kanunun, yarın değişmiyeceğini, değiştirilmiyeceğini kim temin ederi
Muhterem arkadaşlar, memurların terfihi
belki lâzımdır. fien şahsan inananlardanım. Fa
kat zamansızdır, kadrolar gözden geçirilmeli,
hizmet nispetlerine göre memuriyet makamları
ayarlanmalıdır.
Memleketimizde bir Personel Dairesi kurul
muştur. Saym Maliye Bakam bâzı beyanların
da Personel Dairesinin bu işleri çok yakında
tanzim edeceğini ve o itibarla, bu kabîl istek
lerin Personel Dairesinin faaliyete geçişinden
sonraya bırakılmasının uygun bulunacağım söy
lemiştir. Doğrudur. Fakat ona inanıyorum ki,
yalnız bu mevzua münhasır değil, zamanı kap
sayan, genel mevzular, bunun içinde mütalâa
edilmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, memurlara zam
yapmak dâvayı halletmez. Bendeniz de kendi
çapımda, 23 küsur yıl Devlet hizmetinde bulun
dum. En son hâkim olarak ayrıldım. Memurla
rın içinde bulundukları sıkıntıyı ıztırabı yakînen bilirim. Muhtelif zamanlarda, muhtelif mik
tarlarda çeşitli namlar altında memurlara zam
lar yapılmıştır. Fakat bu zamlar hiçbir zaman
dâvayı kökünden halledememiştir. Memura zam
nıevzuubahsedilince ve iş matbuata aksedince
ve bu vatandaş arasında şüyu bulunca...
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Mahiyeti bilinmiyen bir sebeple yapılmıştır
BAŞKAN — Efendim bu zam mevzu yarın
ve
bu sebep öyle zannediyorum ki, bütçe konuş
ki tasarıda yer almaktadır. Yarın konuşmanızı
malarında vuızulı ile belirtilen şekilde vergi ka
rica edeceğim.
çakçılığına mâni olmak düşüncesidir. Bu defa
HIZIR CENGİZ — Maliye bütçesi ile mü
1961 de meriyete giren Usul Kanunu da tadil
nasebeti olduğu için konuşuyorum.
edilmiş
bulunmaktadır. Bu tadiller bâzı nokta
BAŞKAN — Lütfen varsa diğer mevzulara
larda
vatandaşın
aleyhine olmuştur. Meselâ bâzı
temas ediniz. Bu zam mevzuuna yarın temas et
kurullardaki mükellef mümessillerinin ekalliyet
meniz uygun olur zannederim.
te bırakılarak Maliyenin ekseriyetinin sağlan
HIZIR CENGİZ — Hata ettiğimi anlıyorum.
ması vatandaş menfaatlerini haleldar eden hu
Huzurunuzdan ayrılırken hepinizi hürmetle se
suslardandır. Evvelce mükellef mümessillerinin
lâmlarım.
ekseriyet teşkil ettiği takdir komisyonlarında ka
BAŞKAN — Hüseyin Otan.
çakçılık karârı almak mecburiyeti varken bu hü
OTAN HÜSEYİN — Muhterem arkadaşlar,
küm bu defa kaldırılmış doğrudan doğruya yet
huzurunuza getirilmiş olan mevzuların dışında
ki vergi dairesine terk edilmiş bulunmaktadır.
olan ve Maliye ile çok yakın alâkası olan ve
Gerek Kazanç Vergisi zamanında, gerekse 1950
aynı zamanda çok geniş bir kütleye ve hele bu
yılında
Getir Vergisi sistemine, geçildikten sonra
vergi tadillerinden sonra çok geniş bir mükel
itiraz komisyonları ihtisasa taallûk eden işleri
lef kütlesine hitabeden ve onunla alâkalı bir
malî mevzu ile alâkalı bir konuşma yapmak ı bilirkişiye incelettirdikten sonra karar verecekle
rine dair olan hüküm bu defa 1961 de yeni şekli
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Gelir
ile
yürürlüğe giren 213 sayılı Kanunla değiştiril
Vergisini tadil eden Zirai Gelir Vergisi, Arazi
miş
ve yalnız fennî işlere inhisar ettirilmiş, diğer
ve Bina vergileri kanunlarını tadil eden ka
incelemeler ise komisyonun tek elemanına bıra
nunların üzerinde uzunboylu
konuşuldu. Bu
kılmıştır.
kanunların ıslahı konusu ile ilgili olarak Sayın
Maliye Bakanımız vaitte bukınmuşlardır. Bu
Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununda konu
vaitlerin bonoları Sayın Bekata'nm vadesiz ol
lan bâzı hükümlerle, bidayet, itiraz komisyonla
mak üzere cebinde bulunmaktadır. F a k a t ben
rının ve temyiz komisyonlarının verdiği bâzı ka
bunlardan haricolarak son yapılan tadillerle
rarlar katî olduğundan Şûrayı Devletin rüyeti
ve bilhassa Vergi Usul Kanununu tadil eden bir
dışında kalmaktadır.
hususla ilgili olarak Maliye Bakanı arkadaşı
mızdan istirhamda bulunacağım.
Meselâ; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
392 nci maddesine göre Bina Vergisinde 500 lira
1950 yılmda meriyete giren 5432 sayılı Ver
gayrisâfi iratlar. Arazi Vergisinden 2 500 lira
gi Usul Kanununda mükelleflerin kazançlarını
kıymetler
ve diğer vergilerde 500 lira tarhlar
takdir etmek ve kaçakçılık hakkında karar ver
hakkında itiraz komisyonu kararları kesindir.
mek yetkisi takdir komisyonlarına verilmiştir.
Temyiz edilemediği' gibi Şûraya da dâva açılaBu komisyonun başkanı mahallin en büyük mal
memuru, bir âzası yine vergi dairesi memunı, * maz. Madde 406 ya göre : Temyiz Komisyonu
diğer üç âzası ise ticaret odasından ve müntenun 30 bin lirayı aşmıyaıı matrahlar ve Bina
hap belediye âzasından iki kişi olmak üzere 5
Vergisinde üç bin lirayı aşmıyan matrahlar hak
kişi halinde vazife görmekle mükelleftiler. Ver
kında verdiği kararlar da keza kesindir. Şûraya
gi İtiraz Komisyonlarında maliyeden gelenler
dâva açılamaz.
ekseriyet teşkil ettiği için bidayet takdir komis
Bunlar gösteriyor ki, ihtilâfların çoğu Şûra
yonlarında mükelleflerin mümessillerinin ekse
nın
rüyeti dışında kalmaktadır. Diğer taraftan
riyet sağlaması nygun görülmüştü.
Şûraya açılan dâvalarda Şûranın verdiği karar
10 senedir bu şekilde çalışan takdir komis
lara Temyiz Komisyonunun ısrar hakkı vardır.
yonları, mahiyeti bilinmiyen bir sebeple bu de
Bilhassa bu hükümle Şûra ile Temyiz Komisyo
fa, 1961 de meriyete giren yeni Usul Kanunu ile
nu hukukî münakaşaya girmektedir.
tadil edildi. Mükellef mümessilleri ekalliyecte
bırakılarak, maliye idaresi ekseriyet haline so
Bu suretle Temyiz Komisyonuna fiilî bir mah
kuldu.
keme vazifesi gördürülmektedir.
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanunun de
ğiştirilen maddelerini arza çalıştım. Bu vaziyeti
ile Gelir Vergisinin bugünkü tatbikatında Mali
ye Bakanının beyan buyurdukları şekilde 200
bini aşan mükellef ziraî kazançlarının vergiye
tâbi 'tutulmasiyle bu miktar 400 bini aşmıştır.
İşte bu 400 binden i'azla mükellefi alâkadar eden
•mühim bir mevzudur. Bu vaziyet karşısında bil
hassa değişen maddeler küçük gelir sağlıyan
zümreyi ızrar etmektedir. Vatandaşın Anayasa
ile teminat altında olan ve insan hakleriyle tarsin edilmiş bulunan esas haklarının aranmasına
mâni engeller konmuş bulunmaktadır. Bu hü
kümler Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasa
sında sosyal devlet vasfını formüle eden bir
memleketin, anayasasında vatandaşın esas hakla
rına taallûk eden hususlarda haklarını araması
hiçbir kanunla «ıenedilemez. Halbuki, burada
idarî dâva şekli ile dahi olsa, Şûra yolunun ka
patılması Anayasaya ve insan haklarına aykırı
dır. Çünkü, vatandaş, vergi dairesi mutlaka
doğru yapar, diye bir haksızlığa uğradığı zaman
hakkını arıyacak bir merci bulamadığı zaman
bu vatandaşa karşı Devlet vazifesini tam olarak
yerine getirmemiş demektir. Bu durum aynı za
manda demokratik de değildir. Çünkü, öteden
beri Kazanç Vergisi zamanından 1960 yılma ka
dar Gelir Vergisi tatbikatında birinci şekildeki
gibi merci olan ve bilhassa Kazanç Vergisi mü
kelleflerinin karşılaştığı güçlüğün bu şekilde de
ğiştirilmesinden arzu edildiği şekilde ifadan şüp
he etmenin bir neticesinden doğmuştur.
Doğrudan doğruya davacı olan Maliye, aynı
"zamanda hüküm veren hâkim vaziyetimde bulun
maktadır. Hiçbir teşekkülde, b u meselede oldu
ğu gibi, davacı ve dâva edilen aynı müessese
olmaz. Son vaziyette 30 bine (kadar olan mese
lelerde Temyiz Komisyonundan yukarı çıkama
ması demin arz ettiğim gibidir. 30 binden aşa
ğı kazancı geliri olan vatandaşlar, bizzat sa
yın Maliye Vekilinin de buyurdukları şekilde,
ekseriyeti teşkil etmektedir. Onları biz hangi
hakla Şûraya gitmekten menedebiliriz ? Şûra
kapısını kapatabiliriz. Bu çok sakattır. Arz et
tiğim şekilde yeni kanunun maddesine göre 30
bin liradan yukarı olan vergi ihtilâfları, Şûra
nın kararlarına ikarşı, adı Temyiz Komisyonu
olan Komisyonun kararı ile ıslah edilmesi, ıs
lah keyfiyetinin ona verilmiş olması, eğer Ana
yasamızda sayın Maliye Vekilinin teklifi ile,
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başka memleketlerde olduğu gibi, Belçika'da
ve diğer bâzı memleketlerde olduğu gibi, Tem
yiz Komisyonlarına mahkeme hüviyeti verile
cek şekilde teklif yapılmış ise veyahut da ma
hallî veya mmtakavî Vergi Mahkemeleri kuru
lacak şekilde bir kanun çıkarılmışsa ve Anaya
saya buna imkân verecek bir madde ilâve ettirmişlerse o zaman, Temyiz Komisyonunun
itiraz ve ısrar keyfiyetini kabul edebiliriz. Fa
kat halihazırda Anayasada böyle bir şey olma
dığına göre bu zihniyet sakat bir zihniyettir.
Sözlerimi, bitirirken, Sayın Maliye Vekili
nin ve onun temsil ettiği İnkılâp Hükümetinin,
vergi kanunlarının toptan tetkik ve müsavat
ve adalet esaslarına ıgöre ıslah edileceği, yakın
bir zamanda ıslah edileceği hakkındaki vaatle
rine samimiyetle inanan bir arkadaşınız olarak,
arz etmiş olduğum Usul Kanunu hakkında da
Sayın Maliye Bakanının ve İnkılâp Hükümeti
nin yakından alâkadar olacağını ümidederek
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Adnan Başer'in Gelir Vergisi
hakkında bir takriri var, Gelir Bütçesi hakkın
da, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Vergi kanunları üzerinde yapılacak konuş
maların gelir bütçesine taallûk ediyor bu se
beple söz alan hatipler gelir bütçesi üzerinde
konuşmalarının ihtar edilmesi...
Adnan Başer
BAŞKAN — Bu bütçenin müzakeresi ayın
27 nci gününe raslamaktadır. Muhterem arka
daşlarımın bu mevzulara temas etmiyerek di
ğer mevzularla alâkalı irşatlarda bulunmaları
nı rica 'edeceğim.
Yusuf Ziya Yücebilgin, buyurun.
YÜCEBÎLGÎN YUSUF ZİYA — Muhterem
arkadaşlarım; bendeniz enflâsyon mevzuu üze
rinde, enflâsyonun sebep ve âmilleri hakkın
da mâruzâtım olacaktır.
Arkadaşlarımızdan bir kısmı izah ettiler.
Enflâsyonun memlekette ne kadar zararlı oldvığunu hattâ memlekette bir meydan muharebesi
kajybedereesine ıstırap teşkil edecek şekilde se
nelerden beri lüzumsuz ve bilhassa sabit gelirli
kimselerin gelirleri üzerinde büyük tahribat ya
pan bir müessese olduğu aşikârdır. Binaenaleyh
bu şekilde zararlı bir vaıziyet mevcut iken key-
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fiyeti yalnız Maliye Bakanlığının veya Hüküme
tin arzusuna bırakmak bence memleket için
büyük bir tehlike teşkil eder.
Başka memleketlerde enflâsyon
yapmak
Merkez Banikalarınm vazifesidir.
Oralarda
Merkez Bankaları tamamiyle muhtar bir idare
ye sahiptir. Halbuki Ibizde, şimdiye kadar gö
rüldüğü veçhile Merkez Bankası her devirde
mutlaka Hükümetin tesiri altındadır. Onun
içindir ki, ben Anayasa. Komisyonundaki ar
kadaşlarla temas ettim, Anayasaya bir madde
koymalarını kendilerinden rica ettim. En ufak
bir tahsisat, en Iküçük bir gelir veya gider Mec
lisin tasvibinden sonra tatbik mevkiine konu
lurken, enflâsyon hareketinin böyle bir mües
seseden geçmemesi doğru olmaz. Bu şekilde
memleketi harabiyete uğratan bir müessesenin
bütün hareketleri bence böyle bir Meclisten geç
tikten sonra, yani Maliye Vekilinin veya Hü
kümetin bizzat bunu yapmaması veya Meclisin
büyük ekseriyetine bırakılmasını, memlekette
ki şimdiye kadar geçirmiş olduğumuz tecrübe
ler de nazara alınarak, bu şıkkı Meclis olarak.
kabul etmenin memleket menfaatlerine daha
uygun olacağı kanaatindeyim.
Binaenaleyh,
geldikten sonra
faa edeceğim.

Anayasa hazırlanıp Meclise
aynı fikirleri orada da müda

İkinci mühim mesele : Bilhassa 2 nci Dün
ya Harbinden sonra kendisini göstermiş olan
iktisadî buhranlar neticesinde, bunlara nasıl
tedbirler alınsın diye, yeni fikirler ortaya atıl
mış; Propertionel Bütçe diye yeni bir tez bil
hassa Fransa'da ortaya atılmıştır.
Avrupa memleketlerinde iki vaziyet vardır.
Bunlardan birisi, prodüktivite meselesidir. Av
rupa ve Amerika bunu halletmiştir. Şimdi
ikinci mesele üzerinde uğraşmaktadırlar. Bu
surprodüktivite meselesidir. Bugün Amerika'
da 5,5 milyon kadar işsiz vatandaş vardır. Bu
nun sebebi, mütenasip iktisat prensiplerine ri
ayet edememelerinden neşet etmektedir. İstihsal
edilen malları halkın satmalamamasmdan mü
tevellit, iştira gücünün düşmesi neticesi fab
rikalarda iş hacminin azalmasından mütevellit
bir keyfiyettir. Makinalaıı. fabrikaları her
türlü değişikliklerle teçhiz edilmiş olan bir
Hükümetin 5 buçuk milyon işsizinin bulunması
şayanı dikkattir. Bu fikirler bütçelerde yeni
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bir tezi ortaya atmıştır. Bu mevzuda da bir iki
kelime ile mâruzâtta bulunmak isterim.
Bütçeler tanzim edilirken nelere riayet edil
mesi icabettiği keyfiyeti malûmunuzdur. Mem
leketin giderlerinin, memleketin vergileriyle
karşılanması gerekmektedir. Vergilerin de mü
kelleflerin gelirleriyle mütenasibolarak alın
ması ieabetmektedir.
Millî gelir arttıkça maaşların da buna göre
ayarlanması icabeder, yatırımların da buna gö
re ayarlanması icabeder, sosyal yardımların,
içtimaî sigortaların bu gaye ile tesis ve verile
cek primlerin'buna göre ayarlanması gibi bir
çok konular birbirini takibeder ve bütün bunla
rın tanzimi gerekir.
Beşincisi; para hacmi, yine aynı şekilde,
piyasanın para ihtiyacına, ve istihsalin artışı
na tâbi olmalıdır. Bu şekilde para hacmini ek
siltmek veya artırmak iktisadî prensiplere uy
gun olur. Binaenaleyh istihsal arttıkça istihsal
ile mütenasibolarak para hacmini artıracak
olursak, iştira gücü de artırılmış olur. Ve ne*
tice itibariyle işsizliğin önüne de bu ' şekilde
geçmek imkânı hâsıl olur. Bir bütçe yapılırken
bu prensipler nazarı itibara alınırsa memleket
için daha hayırlı neticeler verir.
Vergi zammı meselesi; millî gelirimiz art
mıştır. Memurlara zam yapıp yapmamak mü
nakaşa mevzuudur. Memlekette millî gelir art
mıştır, ama bu artan gelirden bütün vatandaş
ların istifade etmesi icabeder. Yalnız bir züm
renin millî gelirden istifade etmesi keyfiyeti
doğru değildir.
Diğer meseleler hakkında arkadaşlarım lâzımgeldiği kadar izahat verdiler. Onun için
ben sözlerimi burada kesiyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
MAŞKAN — Sayın Abdullah Ipşiroğlu.
İPŞÎROĞLU
ABDULLAH — Muhterem
arkadaşlar, bütçenin tümü üzerinde yapılan
görüşmeler esnasında söz alan arkadaşlarımız
inalı politikamızın noksanlıklarını belirtmişler
dir. Bu eksiklikleri tekrar etmenin bir faydası
olmadığından yalnız iki nokta/n temas etmek
niyetindeyim.
Maliyemizce tatbik edilen vergi politikasına
umumî olarak bakıldığı zaman; Devlet gelirle
rinin çoğaltılması için genel olarak mevcut ver
gi nispetlerinin çoğaltılması veya yeni vergi
ler ihdası yoluna gidildiği müşahade edilmekte-
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dir. Halbuki 1959 yılı istatistiklerine göre Gev lir Vergisine tâbi beyannameli mükelleflerin
adedi 186 bin 598 dir. Bunlardan % 69 u 7 500
liradan aşağı, % 16,5 u 7 500 lira ile 17 500
lira arasında gelir beyan etmişlerdir. Böylece
bütün vergi mükelleflerinin ortalama ;% 85 ine
yakın bir kısmı ayda vasati 500 liradan aşağı
gelir beyan etmişlerdir.
1959 yılı gibi iktisadî faaliyetin bulunduğu
.bir devre esnasında seyyar satıcılık yapan
sermayesiz bir esnafın dahi ayda en az 500
liranın üstünde bir kazanç temin ettikleri ha
kikati karşısında ve yukarıda gelirleri beyan
edilen beyannameli tüccarlar arasında ithalât
çı - ihracatçı inşaat mütaahhidi gibi konjonktü
rün seyri itibariyle kârlı branşlarda çalışan
mükelleflerin bulunduğu düşünülürse, verilen
beyannamelerin hakikati ifade etmediği yani
memleketimizde mühim sayılabilecek, bir vergi
kaçakçılığının hüküm sürdüğünü kabul etme
miz lâzımgelirİşte muhterem arkadaşlar, câri vergi nis
petlerini iki veya on misli artırmak gibi ba
sit ve gayriâdil bir yola giderek gelir temini
yerine yukarda arz ettiğim ve esasen vekâ
letçe de, kabul edilen vergi kaçakçılığının ön
lenmesi gerekir.
Halen câri mevzuatımıza göre vergi kaçı
ranlara tatbik edilmek üzere muhtelif usuller
'vardır.
Acaba Maliye Bakanlığınca bunlar hakkında
her hangi bir işlem yapılacak mıdır?
Sayın Vekilimizin bu hususu aydınlatmala
rını rica ederim.
2. Bilindiği gibi, memurlarımızdan bir
kısmı; görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak
maksadiyle dış memleketlere gönderilmektedir.
Bu maksatla dışarıya gönderilenlere, Maliye
Vekâleti tarafından uygulanan döviz muamele
leri izah edilmiyecek derecede gayriâdildir.
Harice gönderilenlerin bir kısmı 4489 sa
yılı Kanun uyarınca, diğerleri ise başka özel
kanunlara tâbi olarak gitmektedirler. Bu
günkü tatbikat itibariyle 4489 sayılı Kanuna
göre harice gönderilenler Maliye Vekâleti dı
şında kalan ve genel olarak vekâletlerle ikti
sadî Devlet Teşebbüslerine ait memurlardır.
Durumu bir misalle izah edeceğim. Fran
sa'ya 4489 sayılı Kanuna göre gönderilen bir
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mülkiye müfettişine, İktisadi Devlet Teşekkülü
müfettişine veya kaymakama verilen aylık
döviz miktarı 68 000 franktır.
Aynı memlekete ve aynı gaye için gönderi
len maliye müfettişine veya hesap uzmanına
verilen aylık döviz miktarı ise 238 000 franktır.
Memleketimizdeki içtimaî »mevkileri aynı
ve gördükleri âmme hizmeti farksız olan bu
iki grup memur arasında bu eskilde kıyaslanamıyacak kadar farklı muamele adalet öl
çülerine sığmamaktadır.
Diğer yandan bulunan muhtelif formül
lerle, Maliye Vekâletinde memur olup da ha
rice staja gönderilenlere de yukarda arz et
tiğim maliyenin dışında kalan vekâlet ve mües
sese memurlarından fazla döviz temin edilmek
tedir.
Netice olarak ister istemez aklımıza dövizi
elinde tutan vekâletin kendi elemanlarını ka
yırdığı gelmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bu suretle 4489
sayılı Kanuna göre harice gidenlere tahsis
edilen döviz miktarı, dış memleketlerde bu
Türk memurlarını açlık sıkmtısiyle başbaşa
bırakırken, diğer kategoriye dâhil Maliye Ve
kâleti memurları gayet ferah bir hayat sür
mekte ve yurda avdetlerinde her biri son model
birer otomobille ve en iyi kürkler satmalarak
yurda dönmektedirler.
Bu durum gümrük kayıtları tetkik edildi
ğinde açık olarak görülebilir.
Kısaca arz ettiğim bu adaletsiz durumun
ıstırabını çekmiş bir kimse olarak, Sayın Maliye
Vekilimizden gerekli tetbirlere tevessül edilme
sini rica ederim.
Hepinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Rifat Çini.
ÇINI RIFAT — Çok muhterem arkadaşlar,
mâruzâtım çok kısa olacak ve bu arada Sayın
Maliye Bakanımızdan bir el ve ev sanatının is
tikbali hakkında temenni ve ricada bulunaca
ğım: Halıcılık.. İsparta, Demirci, Simav bölge
lerinde bilhassa fakir ev kadınlarının el emek
leri üe husule gelen bir sanattır. Kadınlarımız
günlük meşgalelerinden artan zamanlarında
halı dokuyarak maişetlerini temine çalışırlar.
Bunu nazarı itibara alarak Sayın Maliye
Bakanlığımız esnafımızda bir muafiyet kabul
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etmişlerdir. Esnaf muaflığı hakkındaki kanu
nun 9 ncu maddesinin 6 ncı fıkrası şöyle der:»
Bir de küçük fıkra ilâve etmişlerdir. O da
şöyle der.:»
Bu duruma göre halı dokuyanlar iki şekilde
mütalâa ediliyor. Deniyor ki, «Senin paran varsa
halıyı dokutacaksın, senden para almıyacağım,
vergi almıyacağım» Ancak sen; beyannameye
tâbi mükellefe halı dokuduğum için seneden
vergi alacağız denmektedir. Şahsan ben bu hu
susta bir vergi adaletsizliği müşahade etmek
teyim. Bunun için Maliye Vekilinden bu hük
mü derpiş eden fıkranın kaldırılmasını bilhassa
rica ediyorum. Esasen kendileri kanunları re
vizyondan geçirmek için bir komisyon kurduk
larını da ifade ettiklerine göre, arz ettiğim fık
ranın kaldırılmasını temin buyurmalarını rica
edeceğim.
BAŞKAN — Laskaris Kaludi.
LASKARÎS KALUDİ — Muhterem arka
daşlar, bilhassa Maliye Vekilimiz, (Gülüşme
ler) maliye mevzuatımız içerisinde Türk Para
sının Kıymetini Koruma Kanunu vardır. Türk
Parasının Kıymetini Koruma Kanununun mev
zuu ve ruhu memleket içindeki Türk sermayesini
ve ecnebi sermayesini korumaktır. Fakat bu
kanunun bâzı hükümleri ıslaha muhtaç bu
lunmaktadır. Meselâ; gayrimenkul sermaye
sahiplerinin senede 5 bin liraya kadar alan irat
ları serbest olmakla beraber bu irat 5 001 lira ol
du mu aylık veya senelik olarak bunları Merkez
(Bankasına yatırmak mecburiyetindedir. Bu pa
ralar, sene besene. milyonlar olarak Merkez Ban
kasına yatırılmakta, Merkez Bankası bu paralara
ıbir kuruş faiz vermediği gibi, para sahibi bunun
la tahvilât almak istese alamaz. Meselâ geçenlerde
Hürriyet İstikrazı çıktı, bu gibi para sahiplerin
den Hürriyet İstikrazı almak istiyen ve alacak
ları tahvilâtı da yine Merkez Bankasına veya
başka bankalara bloke etmek istiyen para sahip
lerine müsaade edilmedi. Şu vaziyete göre, İstan
bul'da veya başka bir yerde bir iki apartmanı,
gayrimenkulu olan Türk veya ecnebi mal sahibi
nin kiraları her ay Merkez Bankasına yatar. Mer
kez Bankasında bu paralar durur, sene sonunda
Merkez Bankası ayrıca masraf alır. Fakat gay
rimenkulunu tamir etmek istiyen mal sahibi ora
dan bu gayrimenkulden gelen parayı alıp bu gayrimenkulüne sarf edemiyor. Avrupa'dan para ge-
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tirsin deniyor. Onun için Muhterem Maliye Ba
kanı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanu
nunu tekrar ele alırlarsa çok yerinde olacaktır.
Çünkü bu bizde böyle oluyor. Başka memleket
lerde böyle değildir. Benim elimde 15 bin lira
var. Bunu Merkez Bankasına yatıracağım yerde
başka millî bir bankaya yatırırsam bana senede
% 3, 4, 5 ve hattâ 6 ya kadar faiz veriyor. Sonra.
toplanmış olan 40 bin lirayı 100 bin lirayı aynı
gayrimenkule sarf edeceğim. Bu gayrimenkul ta
mir edilemezse yıkılacaktır. Fakat parayı alıp bu
nu tamir ettiremiyorum. Bilhassa Maliye Vekili
mizin bu kanunu ele alıp bugünkü ihtiyaca göre
tadil etmesini rica ediyorum.
İkinci temennim :
Emlâki milliye kanunları.
Bu mevzuatı çok açmak istemiyorum. Muhte
rem Bakan İstanbul'a gelirse bütün İstanbul
mahkemelerinin, Hazinenin emlâki millîye dâvalariyîe mahmul olduğunu göreceklerdir. Bu dâ
valar için Hazine avukat ücreti olarak büyük üc
retler ödemektedir.
Emlâki milliye kanunlarının bilhassa kudretli
ellere verilmesini istirham edeceğim. Burada etti
ğimiz yeminin bize tahmil ettiği vecibeler bakı
mından da bilhassa bu kanunların ıslahını rica
edeceğim.
Muhterem Maliye Vekilimize, kıymetli Mali
ye Vekilimize acı hâdiseden bahsedeceğim.
Muhterem arkadaşlar, unutmak istediğimiz
ve maalesef unutulamıyan, İstanbul'da bir hâdi
se cereyan etmiştir, 6/7 Eylül hâdiseleri. Müessesatı diniye ve hayriyeye yapılan zararları bir
tarafa bırakıyorum, tüccarlara geliyorum. Emi
nim ki, kıymetli Maliye Vekilimiz bu olabilir
miydi diye benden sormuş olsun. Arkadaşlar hâ
dise 1001 çeşit, o meş'um hâdise gecesinde İstan
bul tarumar oldu, görenler bilir. Bir dükkân 400
bin liralık mal ile dolu iken, o akşam ya yakıldı,
ya yıkıldı. Veya mal yağma edildi. Sabahleyin
dükkânına gelen tüccar dükkânında bir şey gör
medi. Defteri var veya yok, birçok yerlerde def
terler yandı. Tüccar mallarının vesaikini topladı,
mahkemeye gitti, şu vesaika binaen benim dükkânımdaki 400 bin liralık malım yok oldu, tesbit
edin dedi. Buna tesbiti delâil denir. M'ahkeme bir
hâkim, üç ehlivukuf aldı, gitti defterlere baktı,
faturalara baktı ve dedi ki, bu adam 400 bin
liralık zarar görmüştür. Mahkeme tesbiti delâil
ilânımı tüccarın eline verdi. Hâdise Eylülde oldu.
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Adam 31 Kânunuevvelde bilanço yaptı. Mart İ d ?
bilançosunu verdi. TaSbiî zararı 'bilançoya geçirdi.
Şu kadar zarar gördüm, dedi. 6684 numaralı Ka
nunla ve bu zararları tazmin zımnında 60 milyon
liralık bir kanun çıktı. Bu 60 milyon liradan 10
milyonunu avans olarak verdiler. Diğerlerini tüc
carlara vermek üzere tuttular. Tüccar 1956 sene
sinde çalıştı, bilanço verdi ve geçen seneden gel
miş zararı tabiî devretti. Gelir Vergisi Kanununa
göre bunu ilk sene için kabul ettiler. Hesap uz
manları tamamdır dediler. Şimdi 1957 senesine
geldik. 1958 senesinde bir Hazine avukatının işti
rakiyle ve bir maliye müfettişinin riyasetinde
bir komisyon teşkil edildi. Tüccarları gene çağır
dı. Efendim senin zararın nedir?.. 300 bin lira
dır. Elde 60 milyonluk tahvil vardır, tüccara 300
bin liralık alacağına karşılık alın size, 70 - 80 bin
demişler. Bir kısmından maalesef ibra da almış
lar. Maliyenin hesap uzmanları 1957 de 250 bin.
lira zararı olana sen 40 bin aldın, 10 bin lira ka
zandın şeklinde anlaşılmam zor şeytani bir hesap
la bir şeyler çıkarmışlar. Adamların birçok iti
razlarına rağmen Haznıe kendilerinden 220 bin
üzerinden vergi istemiş ve hattâ cezalı vergiler
dahi takdir etmişlerdir.
Arkadaşlar buna Muhase'bei Umumiye mi de
nir, şeytaniye mi denir?
SOYSAL EMÎN — Ali Cengi' oyunu derler.
KALODİ (Devamla) — Bn mevzular itiraz
komisyonlarına intikal etti. Vergi Temyiz Dairesi
işleri tetkik etti, kanun dairesinde mahsup işi
tamamdır, dedi. Bu daire vazifesini yapmıştır.
Bunun zımnında 5 milyon mu, 10 milyon mu,
15 milyon mu bunların silinmesi için Maliye Ve
kilinin de gerekli emri vermesi, burada yaptı
ğınız yemini hak etmek için lâzımdır, bu para
ların* silinmesini bilhahsa rica ederim.
Son temennim, herkes Gelir Vergisinden bah
setti, ben Gelir Vergisinden bahsetnuyeceğim.
Yalnız yeni Gelir Vergisi ile usul kanunlarının,
çok kıymetli Maliye Vekilinizin va'di veçhile ta
dil ve tashih edileceğini öğrenmiş bulunuyoruz;
ancak bu arada serbest meslek erbabının da
unutulmamasını rica ediyorum. Çünkü Gelir
Vergisindeki son tadilat hiçbir meslek erbabını
ayakta tutmıyacaktır, tutamaz. Ayakta kalmak
için ya hileye gidecek, ki bu doğru bir şey de
ğildir, kanun hile yapılması için çıkmamıştır, ya
memur olacak veyahut hiç çalışmıyacaktır. Te-
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menni ve ricalarım budur. Sayın Maliye Vekili" nin mevcudiyeti teminattır. Tahsiliniz, gelişiniz,
olgunluğunuz; geçen gün burada bir arkadaşı
mın dediği gibi, açık bonodur. Sizden bu açık
bononun icrasını istirham ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Âdil Vardarlı.
VARDARLI ADİL — Söyliyeceğimi, arka
daşlarım söylediler, sarfınazar ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Emin Soysal.
SOYSAL EMÎN — Bu yorgunluklardan son
ra hakikaten meseleleri dile getirmek biraz zor
dur.
Muhterem arkadaşlar ben başka bir yönden,
başka bir açıdan konuşmak istiyorum. Bütçe
Komisyonunda Sayın Maliye Bakanı bir liste
gösterdiler ve izahat verdiler. Konu vergi ka
çakçılığı; ve Gelir Vergisinin az veya isteni
len derecede inkişaf göstermediği ve muayyen
bir seneden sonra durakladığı... Düşündüm, bi
zim milletimiz kendi kurduğu Devletin ve bu
vatanın bekası, milietin istiklâli ve ebediyete
kadar devamı için gereken fedakârlığı esirgiyecek kıratta bir millet midir? Bu beni düşün
dürdü. Hayır arkadaşlar, iş öyle değil. Mal'ye
Vekilinin de dikkatini bu noktaya çekerim. Bi
zim milletimiz Devletin bekası yönünden hiç
bir fedakârlığı esirgiyecek bir millet değildir.
Bendeniz İstiklâl Harbi sırasında çocuktum.
Bnnun belgelerini o zaman gördüm. Maraş tek
başına Fransızlara karşı İstiklâl Savaşını açtı.
Kasabalarda kurulan kongrelerde çeteler halk
tan yardım istediği zaman, çete reisleri yardım
istediği zaman halk abasını, şalvarını, gocuğu
nu, her şeyini sattı ve verdi. Yeter ki halk bu
nun 'hayra matuf olacağını, doğru dürüst sarf
edileceğine kaani olsun.
Arkadaşlarımız pergi kaçakçılığından bah
settiler. Vergi kaçakçılığını bir de psikolojik
yenden tetkik etmek lâzımdır. Vergi yapmak
yalnız bir cem, tarh ameliyesi değildir. Bu mem
leketin, milletin ruhudur. Bu millet neden ver
gi vermiyor? Maliye Vekili hırs'zlık ederse,
Başbakanı kendisine verilen ödenekleri keyfine
göre sarf ederse, bir milletin liyakatli vekille
ri sefahatler içinde gezerse, her şeyini tarumar
ederse, Devlet Riyaseti makamında bulunan bir
adam, milletin istikbali için bin foir zorlukla te
min edilmiş olan sivil, askerî vasıtalarla seyahat
ederek, balık avlarına çıkarsa ve bunları millet
duyarsa bu millet vergi verir mi? Bu noktaya
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dikkatinizi çekerim, millet olarak, Kurucu Mec I
Bütçemizde birçok kurumlara verilmek üze
lis olarak dikkatinizi çekerim.
re yardımlar vardır. Bu paralar senelerden be
Bir millet bilirse ki, verdiği paraları lüzum
ri sarf edilir. Ben bunlar için birçok şeyler dü
suz binalara, verimsiz yerlere, saltanatlı işlere şündüm. Hattâ bâzı yerleri geızdiın. Bunların sar
gelişigüzel sarf ediliyor ve bir millet bilirse ki,
fı hakkında biraz malûmat edindim. Bu parala
mühendisi, mütaahhidi hırsızlık yapıyor ve bir
rın çoğu suiistimal edilmektedir. Bir millet mec
millet bilirse ki, vilâyette valiler suiistimal ya
bur değildir, falan kurum! kurulmuş başında fa
pıyor; bu millet kolay kolay size vergi verir
lan bey efendi var, veya hanım efendi var, ver
mi? îşte arkadaşlar bunları halletmek lâzım. şu kadar para. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Ma
Bir Devletin kuruluşunda en mühim unsurlar- liye Vekili, bu kurumlara verilen paraların ka
dar biri de bu psikolojik unsurdur. Ama bugün
nunlar dairesinde, eğer kanunlar kâfi gelmiyor
bedbahtların bize getirdiği havanın, iklimin için sa, yeterli kanunlar getirerek kontrol etmek mec
de bulunuyoruz. Bundan kurtulmamız, milleti buriyetindedir. Geçenler arz ettiğim gibi, mura
kurtarmamız lâzım. Bununla milletin mâruz
kabe sistemini iyi kurmamız lâzımdır. Osmanlı
kaldığı psikolojik durumu arz etmek istiyorum.
Devleti mürakabesizilik yüzünden yıkıldı. Kanunî
Bu noktadan meseleyi düşünerek vergileri ar
Devrimde bir Sadrazam, vardı, hırsızlığı sistem
tırmak veya yeni vergiler ihdas etmek lâzımdır.
haline getirdi. Bir Mahmut Nedim Paşa vardı
Cem, tarh meseleleriyle bir milletin içtimai bün
fei, Fransa'dan borç para alınır/kendisi de yüzde
yesi terbiye edilemez. Geçen sene bütçede sor
alırdı. Son zamanlarda bu mîllet bu tip insandum. Sukarno geldiği zaman verdiğiniz ziyafet ! lan yeni baştan görür oldu.
te kaç para harcadınız? 875 bin lira, diye ce
I
Şimdi diğer bir noktaya geleceğim, Sayın Ma
vap verdiler. Bu millet misafirperverdir. Ama bu
liye Vekili, tatlı, tatili gülüşünüz, böyle sempatik
millet 5 - 6 kişilik bir ziyafet bahanesiyle Hari
bakışınız, mütevazı hareketiniz bana güven veri
ciye Vekilinin ve avanelerinin ceplerini doldur
yor. Güveniyorum temizliğinize, asaletinize.
mak için saçı bitmedik yetimlerin hakkını size
Mesele buraya gelince Ziraat Bankasının âciz
kolay, kolay vermez. Bu mesele üzerinde Kuru
vaziyete düştüğünü ifade etmemeye imkân yok.
cu Meclis olarak eğilmek lâzımdır arkadaşlar.
Temsilci arkadaşlar tetkik etsin Ziraat Bankası
Milletin bu husustaki psikolojisini bilmek lâzım
hiçbir
tarafa ziraî plasman verebilecek durumda
dır. Yoksa buraya oturup da dünün Maliye Ve
değildir. Parası yoktur. Bunun için ziraatle il
killeri gibi cem, tarh ameliyeleriyle uğraşma
gili kurumlarımız müşkül durumdadırlar. O
mız pek salim bir yol değildir arkadaşlar.
halde ne yapacağız? Yapacağımız şey bankayı ve
Bu bahsi böylece huzurunuzu selbeder gibi
çiftçilerimizi yalnız bırakmamaktır. Asgari bir
konuştuktan sonra bâzı diğer meselelere geçece
nispette
de olsa bütçeye bu hususta tahsisat kon
ğim.
ması lâzımdır. Kaldı ki, Ibuma ait kanun vardır.
Sayın Maliye Vekilimiz geçen de bir vaatte
Kanunun âmir hükmü vardır. Buna göre bütçe
bulundu. Mevcut vergi kanunlarını yeni baştan
nin % 1 e yakın miktarı Ziraat Bankasının sertetkik ettirmek, için bir komisyon kurduğunu
mayesiine
verilir. Siz bu kanunun âmir hükmü
ve bu komisyon marifetiyle yalan zamanda âdil
nü
yerine
getirmemişsiınilz. inkılâp Hükümetinin
bir vergi sistemini meydana getireceklerini katî
memlekette tesise çalıştığı zihniyete aykırıdır bu.
olarak vaat buyurdular.
Bu
zihniyet nedir? Kanunları yerine getirmezsin
Kendilerinden, bundan evvelki konuşmala
âmir
hükümleri yerine getirmezsin, Anayasayı
rımda, ziraî sahada çalışan küçük ve orta çift
çiğnersin,
kanun tanımazsın, ve günün birinde
çilerin vergiye tâbi tutulmadıkları hususunda
Yassıada'ya
gidersin.
rodyo ile, matbuat ile açıklamada bulunmaları
nı rica etmiştim. Bunların vergiye tâbi olduğu
27 Mayıs inkılâbı bir zelzele getirdi, Ben
hususu bâzı betbahtlar tarafından memlekete
böyle bir zelzelenin gelmiş olmasına bayılıyorum.
yayılmakta ve bâzı huzursuzluklar meydana gel
Şimdi Devletin 8 milyar 600 milyonluk bir
mektedir. Bunun önlenmesini ve Milletin Devle
bütçesi var. Ziraat Bankasının 80 küsur milyon
te olan emniyet, güven, saygıya kavuşmasını bil
liralık bir hissesi vardır. Bankanın sermayesi
hassa istirham edeceğim.
için bu paranın bütçeye konması kanunun âmir
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öyle ise bu 80 milyonu bankaya ver, küçük
ve orta çiftçilerin, müstahsilin sahasında da ha
reket olsun. (Gülüşmeler, alkışlar)
Sözlerimi burada bitirirken bilhassa şunu tek
rar rica edeceğim. Çünkü, hayatî bir meseledir.
^Küçük ve orta çiftçimizi kredisiz bırakamayız.
Bütçe Encümeninden rica ediyorum, yatırımlar
faslından alın, 80 milyon lirayı buraya koyun.
Japonya seyahatini kaç kişi yaptı, neye mal
Bedbahtların ırzına geçtiği Ziraat Bankasını,
oldu, diye sordum. Hariciye Vekilinden, parayı
kutsal milletin kutsal bankasını böylece bir defa
bildiremetü. İspanya'ya kaç bavulla gittin? Dö
daha millete çok hayırlı işler yapacak duruma
nerken 96 bavulla dönmüştünüz. Hem niye git
getirelim. Hepinizi hürmetle selâmlarım.
tiniz, diye sorduğum zaman sualime cevap ver
BAŞKAN — Bütçe Encümeni adına Sayın
medi. Arkadaşlar, kanunsuzluk o kadar hâkim
Ferid Melen.
idi ki, biz kanunsuzlukları sayıp da meydana
MELEN FERÎD — Çok muhterem arkadaş
koymaktan âciz kaldık, çünkü peşinden yetişelarım; Sayın Emin Soysal arkadaşımız çok ehem
miyorduk. Niçin yaptık ihtilâli? Köylüsü ile,
miyetli bir noktaya temas ettiği için, verdiği iza
kentlisiyle, talebesiyle, profesörü ile topyekûn"
hat arasında kanunların emirlerinin yerine geti
bir ihtilâl, hem de meşru bir ihtilâl. Lâalettarilmediğini ileri sürdüğü için, yanlış bir intiba
yin, uydurma, bir yerden kalkıp yürüyün şek
hâsıl olmaması bakımından lüzumunu hissetmiş
linde bir ihtilâl değil. Anayasaya uygun bir ih
bulunuyorum. Ziraat Bankasına ait Kanunla
tilâl Devlet tehlikeye düşünce yapılan bir ihti-r
her yıl % 1 nispetinde buraya bütçeden para
lâl. 34 ncü madde, dahiyane bir fikir; bayılıyo
ayırmak lâzımdır. Daha başka bâzı kanunlarda
rum. 34 ncü maddeyi koyan zekâya. Şimdi me
da bu nevi külfetler tahmil edilmiştir. Orman
sele böyle. Kanunların tatbik edilmediği yerde
Kanununda, başka bir kanunda da mevcuttur.
Cumhuriyet yoktur, arkadaşlar. Kanunların âmir
Muhterem arkadaşlarım, kanunların istikbale
hükümlerinin yerine getirilmediği yerde demok
muzaf
ve gelecek meclisleri bağlayıcı bu nevi hü
rasi yoktur. Kanunların âmir hükümlerinin ruh
kümleri
maalesef işliyemiyor. Çünkü, vâzıı ka
ve mânasiyle tatbik edilmediği memlekette ta
nunun
o
tarihte çok ehemmiyet verdiği bu mevzu
rafsız idare yoktur. Biz, vaktiyle sabık başvekil
ilerifci tarihlerde ya ehemmiyetini kaybediyor,
den çok tarafsızlık nutukları dinledik. Ama ta
veya imkânlar bu hükmün yerine getirilmesine
mamen aksi tatbikatı gördük ve yaşadık. Vali
müsait
olmuyor. Bu sebeplerle yerine getirilemilerden çok tarafsız sözler işittik, fakat hep tek
yor.
Bu
zaman zaman vukubulmafctadır. Burada
taraflı ve partizan tatbikat gördük.
kanun ihmal edilmiş değildir. Kanunun hükmü
Benim Atatürk devrinde ezberlediğim bir lâf
bütçeye konulan diğer bir hükümle tehir edil
çok hoşuma gider. «Çobandan reisicumhura ka
miştir. Bu hükümle Bütçe Encümeni huzurunu
dar herkes kanuna saygı gösterir ve kanundan
za gelmiştir. Tasvip buyurduğunuz takdirde bu
korkar» Evet o zamanlar çobandan reisicumhura
seneki tatbikatın tehirine siz mezuniyet verecek
kadar herkes kanundan korkar ve kanuna saygı
siniz. Bütçe Encümeni bu sebeple kendisine dü
gösterirdi. 10 seneden beri kanun değil, Anayasa
şen vazifeyi yerine getirmiştir. Bu sayede de
bile çiğnendi de hiçbir şey olmadı. Allah'a şükür
Yassıada'ya gitmekten kendini kurtaracaktır.
millet uyandı da bu günlere kavuştuk. Mademki
BAŞKAN — Sayın Dündar Soyer.
kanun vardır, o halde Ziraat Bankasına parayı
SOYER DÜNDAR — Varidat bölümünde ko
koy Maliye Vekili. Senden isterim bunu. Para kuşacağım.
yok, çare nedir, diyeceksin. Hani geçmişteki ya
BAŞKAN — Sayın Kadirean Kaflı.
tırımlar var ya; o yatırımlardan al, buradan 80
KAFLI KADİRCAN — Muhterem arkadaş
milyonu buraya koy ki, küçük ve orta çiftçiler larım, ben maliyeci olmadığım için bütçenin
bu suretle krediye kavuşsun.
umumî durumu hakkında konuşmıyacağım
Feridun Ergin, nutkunda dedi ki; memur Yalnız bir yardım mevzuu üzerinde duracağım.
maaşlarını artırırsak piyasada hareket olur.
Çünkü bunu biliyorum.
hükmüdür. Kanunu âmir hükmü yerine gelme
yince, bütçeden ödenmeyince; bütçenin denk gel
mesi gayet kolay. Kanunların size tahmil ettiği
borçların ödenmesi ondan sonra da bütçenin denk
olması doğru olur.
Bu borçlar nereden gelmiştir, kimler yapmış
tır? Bunları yapanlar hesaplarını veriyorlar.
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Bütçe kanunu tasarısının giderler kısmının
102 nci sayfasında bulunan 632 nci fasılda
«Göçmenlere Yardım Derneği Genel Merkezi
ne» diye 20 bin liralık bir yardım vardır. Emııı
Soysal arkadaşımızın teklif ettiği gibi, bu yar- .
dımlar toptan kalkarsa, bir sözüm yoktur. Fa
kat kalkmazsa, benim de bir söyliyeceğim var
dır, bunun tashihini rica edeceğim.
Göçmenlere Yardım Derneği 1949 senesinde
kurulmuş ve umumî menfaatlere yardım der
nekleri araşma girmiştir. Diğer 8 dernekle bir
likte Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Fe
derasyonuna iltihak etmiştir. Bu Federasyon
üyeleri arasında Azerbaycan Yardım Derneği,
Batı - Trakya Göçmenleri Yardım Derneği.,
Sosyal Yardım Derneği, Göçmenlere Yardım
Derneği, bahse konu ettiğim Kırım Türkleri
Yardımlaşma Cemiyeti ve saire gibi dernekler
vardır. Bunların hepsi Göçmenlere Yardım Der
neğidir. Fakat Türk Göçmen ve Mülteci Der
neğine yardım yapılırsa, bundan bütün der
nekler faydalanacaktır. Bugünkü durumda 8
çocuklu bir babaya yapılacak yardımın tümü
nü çocuklardan birine yapmış durumdayız.
Bu yardımı bu 8 çocuğun babasına yapalım da
adalete uygun şekilde çocuklarına taksim et
sin. Bu hususta bir önergeyi Başkanlığa sunu
yorum. Hürmetle selâmlarım.
DOĞAN AVNÎ — Bölümün unvanını değiş
tirmeyi mi, arzu ediyorsunuz ?
KAFLI KADİRCAN — Yardım yapan der
neğin ismini rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Avni Doğan lütfen kür
süden izah buyurun.
DOĞAN AVNÎ — Bu sualimi arkadaşımızın
teklifinin nereye muzaf olduğunu öğrenmek
için sordum. Maksatları anlaşıldı. Fasılda her
hangi bir tenzil veya zam teklif etmiyorlar.
Yalnız mahalli sarfın değiştirilmesini istiyor
lar. Encümen bunu mütalâa edecek bu fasıl
geldiği zaman buradan izah ederiz.
BAŞKAN — Arzu buyurursanız takriri oku
yalım.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA AVNÎ DO- .
ĞAN — Riyaset takriri okuttuktan sonra bize
tevdi buyurursa kararımızı bildiririz.
Sayın Başkanlığa
1961 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 192
nci sayfasında fasıl 632 de Göçmenlere Yardım
Derneğine yardım 20 000 lira var.
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Bu dernek 16 .1 .1960 tarih ve 4/12617 sa
yılı Bakanlar Kurulu Karariyle genel menfa
atlere hadim dernekler arasına alman Türk
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonunun
sekiz üyesinden biridir. Bu itibaıla yardımın
Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyo
nuna yapılmasını ve böylece diğer üye dernekle
rin de faydalanmasının sağlanmasını yahut Türk
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonuna
ayrıca yardım konmasını teklif ederim.
Saygılarımla. •
Kadircan KafJı
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA AVNİ DO
ĞAN — Encümene tevdiini rica ediyorum.
BAŞKAN — Bütçe Encümenine tevdi ede
ceğiz efendim. .
Sayın Oktay Ekşi.
EKŞİ OKTAY — Efendim, ben Maliye Ba
kanlığı bütçesi üzerinde bir noktaya temas et
mek için huzurunuzu işgal ettim. Bendenize
dilekçe ile bildirilen bir hususu arz edeceğim.
Erzurum'da orta öğretim öğrencisi 800 kadar
genç Erzurum'da Atatürk'ün heykeli bulunma
masından üzülmüşler ve bu işi ele almışlar ve
800 imzalı bir dilekçeyi bendenize muhatabolarak, göndermişlerdir. Şunu da arz edeyim
ki, şimdi bu hususu yüksek huzurunuza intikal
ettirmekten maksadım şudur.
Maliye Bakanlığı bütçesinde 401 milyon 990
bin liralık yardım faslı vardır. Bu 401 milyon
990 bin liralık yardım faslı içinde; Yüksek Mec
lis eğer lütfedip esirgemezse, Büyük Atatürk'
ün bir heykelinin yapılabilmesi için Erzurum
Belediyesine 100 bin liralık bir yardım tahsisatı
nın aktarılmasını arz ve teklif etmek niyetinde
yim.
Ancak Tüzük hükümlerine göre 30 Temsilci
üyenin imzası lâzımdır. 3 do Muhterem Millî Bir
lik Üyesinin imzasının bu teklif* altında yer al
ması lâzımdır. Tüzük bunu âmirdir.
Bu dilekçenin geç. intikal etmiş olması yü
zünden, teklif üzerindeki imzalar henüz tamam
değildir. Yüksek Huzurlarınızda meseleyi kısa
hatlariyle arz ettim. Eğer lütfeder esirgemezse
niz, Maliye Bakanlığı bütçesinin 491 numaran
«Bina ve arazi tahriri her türlü giderler» bölü
münde 8 milyon lira bir tahsisat vardır. Bunun
7 milyon 900 bin liraya indirilmesi suretiyle bu
mevzua da bir tahsisat ayrılması imkânı var mı?
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Bu hususta bir teklif yapıyorum imza koymak
istiyen sayın üyelerin bunu imzalamalarını istir
ham ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Oktay Ekşi, İm, komis
yonda görüşülecek bir mevzudur.
Söz istiyen arkadaşlarımız bitmiş bulunuyor.
Buyurun Saym Maliye,Bakanı.
MALÎYE BAKANİ KURDAŞ KEMAL —
Muhterem arkadaşlarım iki gün içinde huzuru
nuza iki defa çıkmak talihine erişmiş bulunuyo
rum. Bu vesile ile muhterem arkadaşlarımın so
rularına kısaca cevap arz etmek için kıymetli za
manınızı işgal ettiğim için özür dilerim.
Muhtelif suallerin çok büyük bir kısmı vergi
mevzuu üzerine toplanmış bulunuyor. Bu mevzudaki Hükümetinizin umumi görüşünü bütçe
nin Yüksek Heyetinize takdimi vesilesiyle daha
evvel açıklamış bulunuyorum. Hükümetiniz mo
dern bir devletin ihtiyaçlarına yeter derecede ce
vap verebilmek ve Sosyal Adaleti memleketimiz
de kabil olduğu kadar daha sağlam temellere istinadettirmek için vergi sistemimizi, bütün ver
giler" dâhil olmak üzere, son değişiklikleri de içi
ne almak suretiyle, tetkikten geçirilmesine karar
vermiş bulunuyoruz. Esasen tatbikatta her yıl
bir tetkikin yapılması zaruridir. Bugün modern
devletler, iktisadî ve içtimaî politikasına istinadettiği için, vergilerin zamanın icaplarına devam
lı şekilde uydurulmasını zaruri buluyorlar. İçin
de bulunduğumuz şartlar «muvacehesinde böyle
bir tetkikin yapılmasında müstaceliyet kesbetmiş
bulunmaktadır. Vergiler, istihsal v e ' yatırımlar
la, teşekküllerin rantabl bir istikamette çalışma
larını temin etmek amaciyle, tadil edilmek üze
re ele alınmış bulunmaktadır.
$
Varidat bütçesini konuşurken 'aynı mevzua
dönmüş olacağız. Daha teferruatlı olarak arz
ederim. Muhtelif vergi mevzuları üzerinde tefer
ruatlı olarak işarette bulunan arkadaşlara ayrı
ayrı cevap vermeye lüzum olmadığına kaaniyim.
Bunun teferruatına inmeye lüzum yoktur. Çün
kü teşkil ettiğimiz İhtisas Komisyonunun da fi
kirler, alâkalı görüşler ihtiyaçlar, şikâyetler na
zarı itibara alındıktan sonra münakaşa edilmesi
nin daha faydalı ve verimli olacağına kaaniyim.
Karşılıklı ve umumî fikir mübadelesinde, konuş
malarımızda, bu dertlere burada teknik çare bu
lunabileceğine kaani değilim. Komisyon çalış
malarını beklemek favdalı olacaktır.
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Birkaç konuşmaya, benim inancım ve arzuma
rağmen cevap vermeye mecbur oldum. Bunlar
dan birisi Sayın Emin Soysal arkadaşımızın is
tatistikler mevzuunda İsrarlı ve heyecanlı beyan
larıdır. Bu noktanın vuzuha kavuşmasında fay
da vardır. İstatistikler, bizim Gelir Vergimizin
son 10 yılda arzu edilen verime kavuşamadığını
göstermektedir. Son 10 yıl içinde ortalama be
yannameye tâbi Gelir Vergisi mükellefleri
nin yüzde kırkı 2 500 den aşağı, yani ayda 210
liradan aşağı gelir beyan etmiş oluyorlar, ilâve
yüzde 30 u da 7 500 - 2 500 arasında beyanda
bulunmuşlardır. Aşağı yukarı yüzde 70 i 7 500
den aşağı gelir beyan etmişlerdir. Bu sistemin
arzu edilen kıvama gelemediğini bu neticeler
göstermektedir, istatistik,
istatistiktir. Bir
vakıayı tesbit etmektedir. Yalnız sebepler mev
zuunda hakikaten düşünülmek gerekir. Kıy
metli arkadaşımız bu mevzuda eski idarenin
suiistimale müptelâ çete elinde bulunması se
bebiyle vatandaşımızın vergi vermekten çekin
diğini ileri sürdüler. Maliye Bakanından Reisi
cumhuruna kadar suiistimale boğulmuş bir ida
reye karşı vatandaşın bir reaksiyona girişmesi
tabiîdir. Bunu bir âmil olarak kabul edebilirim.
Vatandaşlarımız böyle bir hisse bağlı kalarak
Devlete karşı vazifelerini yapacaklarına ina
nıyorum. v Bunun dışında diğer sebepler de var.
Vergi sistemimizin kaçakçılığa açık olması ve
Millî Korunma Kanununun Çıkarılmış olması
gibi sebeplerle vergi sistemimiz verimsiz hale
gelmiştir. Bu sistemin ıslâhına lüzum vardır.
Bu yapılmadıkça modern devletlerin sosyal
adaleti temin etmiş olarak-, büyük masraflar
ihtiyarına cevap verecek bir menabie sahibolmıya imkân yoktur. Bu bakımdan ihtiyaçlarını
temin etmesi lâzımdır. Bu tahmin kuru lâf
larla istatistikçinin tek taraflı rakamlarına da
yanan bir tahmin değildir. Bu mevzuun heye
canlı bir şekilde deşilmesinden politika bakı
mından bir faydası olacağını ben tahmin etmi
yorum. Bu mevzu soğukkanlılıkla, ilmi ve mem
leketin en büyük ihtiyaçlarına göre bu mev
zuu tetkik etmek için, mesele, fevkalâde yük
sek seviyeli mütehassıslardan kurulu bir Ko
miteye tevdi olunmuştur. Bekliydim bakalım,
ne netice getirecekler.
Vergi mevzuunda, diğer hususlara müsaadenirde gelir bütçesinin müzakeresi sırasında
etraflıca temas ederiz.
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Ziraî kazancın büyük bir vatandaş kütlesini
ele almadığı yolundaki beyanlara iştirak edi
yorum. Lüzumlu tetkikleri bir kere daha ele
alacağız. Her vesile ile bunu tekrarlıyorum.

I
I
I
I
Tabiî şu ciheti arz etmeyi faydalı görüyo I
rum. Bu ziraî kazançlar mevzuunu etraflı bir I
şekilde tetkikten geçirmek bakımından, bahset
tiğim Komitede ciddî bir tetkikten geçirtmek I
kararındayız. Bu Komitenin ihtisasına ben
şahsan Maliye Vekili olarak kaani bulunuyo
rum. Çiftçilerimiz içinden seçilmiş bir mümes
sil bu Komite içinde bulunacaktır. Bu bakım
dan kıymetli arkadaşlarımdan yardımlarını
rica ediyorum. Bize hakikaten ziraî sektör ihti
yaçları üzerinde en katî malûmatı verecek, reak
siyonları ve şikâyetleri getirecek bu mümessil
de pek yakında bu Komiteye katılmış olacaktır'.
Zannediyorum, bu mümessili bugün yarın seçmiş
olacaklar, faaliyeti de zaten devam etmektedir.
Bakanlık mütehassısları bunu da hassasiyetle
tetkik etmektedirler.
Konuşmaların pek büyük bir kısmı maaşlar
mevzuuna temas ediyor. Bunu da yarın müsa
adenizle daha etraflıca müzakere etmek imkâ
nına sahibolaeaktır.
Bir arkadaşımız cemiyetlere yapılan yardım
ların suiistimal edildiğine veyahut edilebile
ceğine dikkatimi çektiler. Maliye Bakanlığı,
hesap uzmanları ve Maliye Teftiş Heyeti gibi
çok yüksek seviyeli iki büyük heyete sahiptir.
Bu heyetlere itimat buyurmanızı rica ederim.
Devletin bir lirasının dahi hakikî maksadı dışın
da sarf edilmemesi için gayet titizlikle hareket
ediyoruz. Edeceğiz. Her bir lirasını sonuna
kadar takibedeceğiz. Bundan kimsenin şüp
hesi olmamasını bilhassa rica ediyorum.
Ziraat Bankası mevzuunda yine biraz heye
canlı bir konuşmaya şahidoldum. Memleket
ekonomimizin büyük Ibir kısmı, millî istihsalatımıza, ziraate istinadetmektedir. Ziraatle meş
gul »olanların ücret ve kredi mekanizmasına
şiddetli ülhtiyacı vardır. Bütçeyi takdim eder
ken de arz ettiğim gibi, Hükümetiniz, Ziraat
Bankasının yeni esaslar içinde imkânlarının
artırılması düşünce ve kararındadır. Yalnız şû
ciheti açıklamakta fayda görüyorum. Millî Bir
lik Hükümeti 128 sayılı Kanunla büyük bir çift
çi Mtlesinin Ziraat Bankasrnfl olan borcunu
uzun vadeli taksitlere bağlamıştır. Bu haddi-
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zatında yeni kredi imkânları temin etmek üzere
Ziraat Bankasına ödenmesi lâzım gelen borçların ödenmemesi, bir mânada zirai sektöre bir
imkân sağlamış olmasıdır. Ziraat Bankası >hakkında mütalâa arz ederken 'bu noktanın gözden kaçırılmaması lâzımdır.
Diğer taraftan muhtaç çiftçilerin Maliye
Bakanlığına, olan (borçlarının bir taksite foağlanmasm'a dair olan kanun tasarısı her halde
Kurucu Meclise gelmiş bulunmaktadır. Bu da,1
zirai sektörden bu kadar paranın alınmayarak
geıi bırakılması demektir.
Diğer taraftan 1961 bütçelinin umumî ka
rakterinin zirai sektöre verdiği pek büyük
eihemmiyeti belirtmeyi Yüksek Meclisiniz huzu
runda faydalı görüyorum. Bu bütçe, zirai sek
törün memleket ekonomisinin temeli olduğu id
dialarını sözde bırakmamıştır. Onları ferahla
tıcı bir şekilde memnun edecek talh'sisat bütçe
ye konulmuştur. Bu 'bakımdan zirai sektöre
inkılâp Hükümetinin verdiği ehemmiyetin ne
kadar büyük olduğunu ifade eder. Bunun ya
nında arz ettiğim gibi, Ziraat (Bankasının im
kânlarının artırılması mevzuunda çok (hassasi
yetle duruyoruz. Diğer taraftan bir kanun ge
tirilmiştir, hukukî bir mevzudur, bu husus
t a muhterem Meclis karar verecektir.
Efendim bir arkadaşımız Türk parasının
kıymetini (korumaya dair Kanunun tatbikatın
da görülen 'bâzı aksaklıklara işaret ettiler, hak
ları var. Bu kanun °ve bu kanuna istinaden
Türkiye'de tesis edilmiş olan Kambiyo Müesse
sesi birtakım 'kontrollere boğulmuş durumda
dır. Bunların iktisadî ihtiyaçlara ve aklı seli
min icaplarına uydurmakta çok büyük fayda
«nduğuna inanmaktayız. î l k fırsatta kambiyo
sistemimizin ıslahı cihetine 'gideceğiz. Bütçeyi
takdim 'konuşmamda kambiyo süstemiımizin 'bir
takım kontrollere boğulduğunu ifade etmiş
tim. \ Şimdi bu derdi İnkılâp Hükümetiniz teş
his etmiş olduğunu Yüksek Heyetinize tekraron
arz etmek isterim.
Efendim; bir arkadaşımız 6 - 7 Eylül hâdiselerinin akisleri üzerinde durdular. Bu A^esile ile vergi tatbikatında birtakım (hussuların
Temyiz Komisyonu tarafından reddedilmiş olduğunu ifade ettiler. Hâdisenin aslını kısaca
şöyle izah 'edelim. 6 - 7 Eylül hâdiselerinden
sonra mükellefler kendi takdirlerine göre beyanname verdiler. Fakat foilâhara çıkan hu-
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susî bir kanunla vukuf heyetleri tâyin edildi
ve her mükellefin zararı kendi vesikası, defte
ri ve kayıtlarına göre tesbit edildi. öBu tesbit
edilen zarar miktarlarına göre Maliye Vekâleti
gelir beyannamelerinde bu 'tesbit edilecek za
rarı göstermelerini kabul etmedi. Bu ehlivukuf
heyetince tesbit edilen zararlarda. hakikata uymamazlik 'olması hali nıevcudolabilir. !Bu te
şekkül eden vukuf heyetlerinin hukukî kaide
lere bağlı olarak ve samimî davranışlarına kaaniiz. Temyiz komisyonları mükelleflerin iti
razlarını reddetmiş . bulunmaktadır. Temyiz
komisyonunca zararların bir vukuf heyeti tara-^
fından tesbit edildiğini binaenaleyh bir tek ki
şi tarafından tesbit edilmiş olan bu zararlar
dışında, mükelleflerin kendi 'görüşlerine göre
daha evvel bir zarar olmasının vâridoimıyacağını ileri sürmüştür. Bu bir tekliftir. Fakat
(huzurunuzda arz 'edeyim ki bunun aslı bu mih
ver etrafında olmuştur.
Hasan Tez arkadaşımız; Halk Bankasının
kredi tevziatında küçük esnafların ihtiyaçla ri
na cevap verecek şekilde hareket etmesini ve
kendisine bütçeden tahsis edilen büyük kedi
leri, bir kaç kişi arasında dağıtmayıp daha ge
niş bir kütleye tevziinin faydalı olacağını ifa
de buyurdular. Ben kendilerine iştirak ediyo
rum. Halk Bankası, bugüne kadar çeşitli
meselelerde, Maliye Teftiş Heyetine mensup
uzman arkadaşlar tarafından etraflı bir şekil
de tetkika tâbi tutulmuştur. Fakat kredi tah
sisinde, dalha geniş 'bir kütleyi istifade ettir
meyi hedef tutan bir yeni tutumun faydalı ola
cağına ben de kaaniyim, ayrıca tekrar müfet
tişleri göndererek b i r ' k e r e daha gözden 'geçi
relim. Bu bankaya bütçeden temin edilen menabiin geniş bir vatandaş kütlesinin istifadesi
ne arzında hepimizin menfaati vardır.
Diğer suallerin büyük bir kısmı maaş mev
zuuna ve Usul Kanunundaki hususlara taallûk
etmektedir. (Bunların her birini daha evvel
teşkil edildiğini ifade ettiğimiz (Komisyonun
ıttılaına, nazarı dikkatine a,rz edeceğim. Es
naf muaflıkları mevzuunda komisyonların ieabeden hassasiyeti göstereceğine eminim.
Ankara Belediyesinin durumu diğer beledi
yeler arasında aynca tetkik edilmektedir. Bu
seneki bütçeden 30 milyon lira tahsisat ayrıl
mıştır. Bunun 20 milyon lirası şehrin su ih
tiyaçları için, 8 - 10 milyon lirası da*sair ilh-
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tîyaçlara tahsis olunmuştur. Belediyelerin ve
özel idarelerin içinde bulundukları malî müş
küllerin dikkatle tetkikine ve zamanımızın bü
yük bir kısmını buraya ayırmaya ihtiyaç bu
lunduğuna inanıyoruz. Bu mevzu üzerinde has
sasiyetle duracağız.
'Efendim son bir noktayı da arz edeyim. Av
rupa'ya. gönderilen Maliye Vekâleti mensupları
na döviz tahsisinde farklı muamele yapıldığı ve
kanunun dışına çıkıldığı hususudur.
Avrupa'ya giden Maliye Vekâleti mensupları
muayyen bir kararnameye göre harcırah almak
tadırlar. Bunun dışında kendilerine hususi bir
muamele yapıldığına kaani değilim. Bütün har
cırahları normal bir kanunun icabına göre tâyin
edildiğinden bu hudutlar dairesinde harcırahla
rını aldıklarına, kaaniim. Eğer bana, bu hususta
bildikleri bir şey varsa, hususî olarak bildirilirse
memnun olurum, ve tetkik ettiririm.
Mâruzâtım bundan ibarettir. Vakit de bir hay
li geçmiş oluyor, hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Oktay Ekşi arkadaşımızın tek
lifi var, okutuyorum.
Kurucu Meclis Başkanlığına
Henüz öğretim çağında bulunan
Oktay Ekşi Derviş Sami Taşman ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; çok ilgi çekici
bir düşünce ile yapılmış olan bu teklifin, maale
sef 24 ncü maddenin 4 ncü fıkramna göre Kuru
cu Meclis üyeleri tarafından yapılan teklifler, il
gili daire veya bakanlık bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmeler bitmeden Bütçe Komisyonu Baş
kanlığına verilmesi gerekir. 21 nci fıkraya göre
bu gibi teklifler en az üç Millî Birlik Komitesi
üyesinin ve 30 Temsilciler Meclisi üyesinin im
zasını taşıyan önergelerle yapılır, deniyor. Bu se
beple bu teklifi reyinize sunmıyaeağıim.
Başka söz istiyen yoktur.
ÖZMEN HALİL — Bir noktayı rica edece
ğim efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
ÖZMEN HALİL — Muhterem arkadaşlar
vaktinizi almıyacağım; çok muhterem Maliye Ve
kilinden bir noktayı rica edeceğim.
Efendim Maliye Vekilimizin ciddî konuşma
ları ve kendisinin nasiyei hali ve bu bütçe üzerin
deki vukufu, bize cidden çok büyük şeyler kazan
dırdı. Kendisine bu bakımdan teşekkür ederim.
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Yalnız arkadaşla]-, hor zaman söylediğim' gibi,
bir hakikati şu kürsüde söylemeden geçemiyeceğim. Arkadaşımdan da bilhassa istirham ediyo
rum. önümüzde Anayasa ve Secim Kanunu gibi
bu memleketin ve rejimin neticelerini bize bağışiıyacak kanunlar var. Halbuki arkadaşımız bir
komisyon kurulduğunu ve evvelce çıkarılan ka
nunların birer birer tetkik edileceğini bize vâ'dediyor. Ben bunlara inanıyor ve biraz evvelki söz
lerine de itimat ediyorum.
•Mu'hterenr arkadaşlar; dün Adalet Bakanlığı
bütçesinin müzakeresi sırasında bir husus arka
daşlarımızın göklerinden kaçmamıştır. Fakat Ada
let Bakanı burada konuşurken Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri
Usulü Kanununun 10 seneden beri komisyonda
tetkikte bulunduğunu ve tamamlanmak üzere ol
duğunu ifade etti. •Simdi Secini Kanunu ve Ana
yasa Kanunu çok mühim olduğuna göre ve bi>:
bunlarla meşgul olacağımıza nazaran bu mevzu
üzerine parmağınızı koyun. Artık bu kanunlar
gelecekse çabuk gelsin.
Doğru ve dürüst olarak, ben bir avukat ola
rak üç. sene evvel götürü usulü kabul etmiştim.
Devletin benden istediği vergiyi seve seve ver
mekteyim. Şimdi deftere tâbi tutulmaktayız. Son
çıkan kanunlarla bilhassa, serbest meslek erbabı
olarak çalışan benim gibi arkadaşlara daha çok
zorlayıcı hükümler kabul ediyorsunuz. Sabahle
yin yazıhanemi açtığım zaman ilk evvelâ bugün
hangi masrafları yapacağımı düşünmem icabedecektir. Kâtibe kaç kuruş vereceğim, gelen müşte
riye ne kadar kahve ve çay parası ödiyeceğim.
Ankara mahkemelerinde nerelere gideceğim. Bey
pazarı, Çubuk mahkemelerine gitmek icaibettiğin
de taksi, kamyon ve otobüs paralarım nasıl vere
ceğim. Bir avukatın vazifesine zamanında yetiş
mesi en büyük emelidir. İcabederse kamyona, oto
büse, ata binerek vazifesine zamanında yetişmeye
çalışır.
Ook rica ederini arkadaşlar ben ve benim gibi
serbest meslek sahibi olan arkadaşlara bu kadar
zahmet yapmakta ne mâna vardır. Bizleri yanlış
yollara sevk etmeyiniz, rica edeyim. ÇünM bir
günlük masraflarını hesaplamak bakımından
size yalan söyliyeceğim, taksi parasını 50 lira.
verdiğim halde 150 - 250 lira göstereceğim,
umumî masrafım 150 - 200 olduğu halde 300
göstermeye çalışacağım. Halbuki her sene Ge
lir sistemi üzerinden Malive benden kazancı-
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mm % 30 unu alıyor. Her zaman verdiğimden
çok az vergi vereceğim. 5 000 lira veriyorsam
bu sisteme göre 2 000 lira vereceğim. (Niçin
böyle olsun, ver efendim sesleri)
Bâzı jönlerden mükellefler kaçmak imkânı
nı düşünecektir. Bu bakımdan, bir an evvel bu
na dair kolaylıkları temin etmesi bakımından
Sayın Maliye Vekilimize bir temenni olarak ri
ca edeceğim. Buna dair kanunlar çabuk gelsin
ve şu şerefli Kurucu Meclisin de bu kanunları
kabul etmesi en büyük vazifesi olsun arkadaş
lar.
Yüksek Meclisinize bu hakikatleri arz edi
yorum, arkadaşlar. Hepinizi hürmetle selâmla
rım.
BAŞKAN — Encümenden Sayın Ferid Me
len.
BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA MELEN FE
RİD — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Kadircaıı Kaflı arkadaşımızın arzusunu encümen tet
kik etti, maalesef yerine getirmeye imkân bu
lamadı. Sebebi Türk Göçmenleri ve Mültecileri
Federasyonu hakkında yeter malûmat elde edi
lememiştir. Bu cemiyete bağlı bâzı teşekküller
vardır. Ama bunların en mühimi bütçeden yar
dım gören Göçmenlere Yardım Derneğidir. Bu
Dernek tahsisat almaktadır. İzin verirseniz bu
nu gelecek seneye talik edelim o zaman Hükü
mete müracaat etsinler, Hükümet bunu tetkik
etsin, icabını yapsın.
KAFLI KADİRCAN — Muhterem arkadaş
lar; Bütçe Komisyonu namına konuşan arkada
şımız mevzuata bağlı olarak konuştuklarf için
bu sözlerinde haklıdırlar Fakat durum böyle
değildir. Demin bunu söylemeye lüzum görme
miştim. Göçmenlere Yardım Derneği eski ida
re zamanında Yassıadada halen muhakeme edil
mekte olan Ragıp Sipahi'nin idaresindeki Der
nektir. Ragıp Sipahi Vinileks davasında muha
keme altına alındı. Göçmenlere Yardım Derne
ği onun sayesinde yardım görmüştür ve Türk
Göçmen ve Mülteciler Konfederasyonuna nis
petle gerek yaptığı iş, gerek şahsiyeti hükmiye
itibariyle hiç mesabesindedir. Göçmenlere Yar
dım Derneği Reisi Ragıp Sipahi iken ben de
Tüık Göçmen ve Mülteciler Konfederasyonu
Başkanı idim.
Konfederasyon adına tescil
edilen bir bina, türlü yollarla
göçmen
lere Yardım Derneğine tescil ettirilmiştir.
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Bu yüzden de kongrede Ragıp Sipahi iskat edil
miştir. Bu kadar söylemekle iktifa ediyorum.
Hüküm sizindir.
SANAYİ BAKANI KOCATOPÇU ŞAHAP
— Hükümet adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
SANAYİ BAKANI KOCATOPÇU ŞAHAP
— Muhterem arkadaşlarım, bu hususta telif edi
ci bir teklif arz etmek istiyorum. Tensip buyu
rursanız bölümün ismini çeşitli Göçmen dernek
lerine yardım şekline ifrağ edelim. Bu dernekle
rin tesbiti Bakanlar Kurulundan çıksın.
BAŞKAN — Encümen buna iltihak ediyor
mu?
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MELEN FERİD — İltihak ediyoruz. Göçmen derneklerine
yardım olarak kabul ediyoruz.
BAŞKAN — O halde rica edeceğim, Hükü
met erkânı encümenle temas etsinler, adını ne
koyacaklarsa koysunlar, bu işi kıymetlendirsin
ler.
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MELEN FERİD — Göçmen derneklerine yardım, şeklinde.
BAŞKAN — Fasıl gelince, şimdi kabul et
tiğiniz tarzda okunacaktır, efendim.
Sayın Mehmet Hazer.
HAZER MEHMET — Muhterem arkadaş
larım, Maliye Bakanlığı bütçesi ile alâkalı gör
düğüm bir mevzuu arz etmek istiyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bir maddesine göre bu sandık memurla
ra ikrazat yapmaktadır. Bunun bir limiti tesbit edilmiştir. Fakat bu limit ihtiyaca ce\ap
vermemektedir. Bu sandığın tesis maksadına uy
gun olan bu ikraz fonu limitinin genişletilmesi
lazımgelmektedir. Çünkü bu para sağlam bir
yere tahsis edilmekte ve kolayca'tahsil edilmek
tedir. Başka bankalardan istikraz yapamıyan
memurların birtakım karaborsacıların, muhte
kirlerin eline düşmesini önlemektedir. Bu iti
barla Emekli Sandığının elinde imkânlar mev
cuttur. Bu bir kanunî hükümdür ve bir ihti
yaç karşılığıdır. Bu limitin biraz genişletilmesi
suretiyle memurun kendi sandığından kendisi
ne daha uzun vadeli ve hiç olmazsa dört beş ma
aş nispetinde bir istikraz temin edebilmesi im
kânlarının kendisine sağlanması için bu konuş
mamı yapmış bulunuyorum. Huzurunuzu işgal
ettiğim için özür dilerim.
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MALİ\E BAKANI KURDAŞ KEMAL — 10
milyon lirayı 50 milyon liraya çıkardık. Bu mik
tar yetmiyor mu?
HAZER MEHMET — Yetmiyor efendim,
yetmiyor.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Fasılla
rın okunmasına başlıyoruz.
B.

Lira

Birinci kısım - ödenek ve
benzeri özlük haklar
101 Bakan ödeneği

12 000

İkinci kısmı - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
89 368 200
202 Ücretler
15 788 200
203 Geçici hizmetliler ücreti
773 800
II - Başka haklar
206 1178 ve 5498 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
3 107 000
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
5 000
209 5434 sayılı Kanunun 14 neü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler
6 690 000
210 Temsil ödeneği
4 200
211 Makina servisinde mesai saati
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret
. 25 000
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci
maddesi gereğince ödenecek
kasa tazminatı
1 564 000
220 6995 sayılı Kanun gereğince
verilecek tahsisat
817 800

301
302
303
304
305

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
850 000
Vilâyetler büro giderleri
3 170 000
Basılı kâğıt ve defterler
3 000 000
Posta, telgraf ve telefon ü«ret
ve giderleri
3 595 000
Vilâyetler kira bedeli
618 000
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B.
Lirta
806 Giyecekler
106 0C0
307 Harcırahlar
10 200 000
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
720 000
harcırahları
30. 500
309 Taşıt giderleri
527 '230
310 Dış teşkilât giderleri

401
403
407

408
417
418
419
420

422

423

424

446

447

B.
479
488

Dördüncü kışını - Daire
hizmetleri
Matbaa giderleri
1 450 000
Temsil giderleri
90 000
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler
20 ,000 000
925 000
Komisyonlar huzur 'ücretleri
1 060 000
Vergi tahsil giderleri
19 728 348
.Hazine muameleleri giderleri
Millî
mülkler
muameiek'ri
1 560 000
giderleri
4353 sayılı Kanunun IK) ncı
maddesinin gerektirdiği
gi
764 000
derler
3242, 5254 ve 6182 sayılı kanan
lar gereğince tohumluk işleri
için T. C. Ziraat Bankasına ya
pılacak ödemeler
5420, 5826 ve 6093 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak ödeme
400 00i)
ler karşılığı
Devlet binalarının
yangına,
karşı emniyeti ve yangından
200 000
korunma giderleri
6085 sayılı Kanunun 56 ncı
maddesi gereğince sigorta fo
100 000
nu karşılığı
7426 sayılı Kanunun 87 nci

489

490

491

450

451
452
453
456
476

000 000

241 900
475 000
405 000
038 000
100 000
1 200 000
mUnt

Lira
Muhasebe makinalarının her
türlü bakım giderleri
Hazineye bağışlanan ziynet
eşyasiyle Hazinede
mevcut
kıymetli ayniyatın değerlendi
rilmesi için bilirkişi ücret ve
her çeşit giderleri
4.8.1958 tarihinden önce nıer'i
kanun ve kararnameler hü
kümleri dairesinde yabancı
memleketlere tahsil veya staj
için gitmiş olanların geri ka
lan normal tahsil ve staj devreleriyle ilgili mûtat döviz is
tihkaklarına ait Ikur farkları
223 sayılı Kanun
gereğince
verilecek tasarruf bonolariyle ilgili her çeşit giderler
Bina ve arazi tahriri ile ilgili
İrer türlü giderler (Bu tahsi
satı ilgili tertiplere aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.)

80 000

10 000

000 000

1 000 000

8 000 000

492 Kıbrıs'a yapılan 500 bin ster
linlik yardım için Türkiye İş
Bankasına ödenecek faiz
Burslara
yapılan zamlar kar
498
şılığı (Bu Ödeneği bakanlık
ve dairelerle
katma bütçeli
idarelerin ilgili tertiplerine
aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir)

805 000

Beşinci kısım
501 Geçen yıl borçları
502 Kski villar borçları

400 000
210 000

il

maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı
Üniversite ve yiülksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar
Yayın giderleri
Staj giderleri
Milletlerarası münasebeti eri ıı
gerektirdiği giderler
Düşünülemiyen giderler
Kurs ve okullar genel gider
leri
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278 526

Borçlar

Altıncı kısım - Yardımlar
Mulhalk bütçeli idarelerle öze
idare ve belediyelere
Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Gçnel Müdürlüğüne
yardım
11 325 000

BAŞKAN — 601 nci Ibölümle ilgili komis
yon başkanlığından gelmiş bir rapor varı oku
tuyorum.
22 . 2 . 1961
Kurucu Meclis Başkanlığına
Umumî bütçenin komisyonumuzda kabulün
den sonra tetkik edilen katma bütçelerin câri
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masrafları ile yatırımları arasında yapılan öde
nek nakillerinden dolayı Maliye Bakanlığının
katma bütçeli idarelerin câri masraflariyle ya
tırımları için yaptığı yardım makamları arasın
da değişiklik husule gelmiştir.

Sekreter
'Üye
Müezzinoğlu Ziya
Ersü Vehbi
Üye
Üye
Gürsoytrak Suplii
Feyzioğlu Cedî
Üye
Üye
Kaplian Kadri
Karaman Suphi
Üye .
,. Üye
Karavelioğlu Kâmil
Melen Ferid
Üye
Üye
Oğuz Ahmet
TıiMckamait Haydar
Üye
Üye
Özgür SeMJhattin
özkava M. Şükran
Üye
Üye
Özkol Mazhar
Yıldız Ahmet
. Üye
Zamanıgil Cahit

Umumî bütçeden ayrılan yardım miktarı ay
nen muhafaza edilmek suretiyle yapılan deği
şiklik gereğince Maliye Bakanlığı- bütçesinde
de ilişik liste veçhile tashihine- mütaallik rapo
rumuz Kurucu Meclise arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Bagkanvekili
Kuytak Fikret
Doğan Avni
Sözcü
Dr. Engin Feridun

O :3

Sekreter
Baser Adnan

Bütçedeki ödenek

Ödeneğin çeşidi

Tadilen kabul
olunan ödenek

Maliye Bakanlığı ( A / i )
602 Ege Üniversitesine, yardım
605 Ankara Üniversitesine yardım
607 İstanbul Teknik Üniversitesine vardım
• ' >V

' • v S * v * *' r : "

BAŞKAN — Bunların sırası gelince madde
leri tekrar arz edilecektir. Bunlar hakkında bi
raz önce encümen raporu okundu.
fjİM

602

Ege Üniversitesine yardım

603

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım

604 Vakıflar Umum
yardım'

16 050 999
2 204 999

Müdürlüğüne
4 868 000

605

Ankara Üniversitesine yardım 47 398 999

606

İstanbul
dım •

607
608

Üniversitesine yar

İstanbul Teknik
ne yardım

44 705 000
Üniversitesi

6987 sayılı Kanun gereğince
Petrol Dairesine yardım

16 050 999
47 398 999
26 010 749

6 393 250
3 807 000
5 030 000

6 693 250
4 207 000
5 365 000

Maliye Bakanlığı (A/2)

741 Yatırımlar için İstanbul Teknik Üniversitesine
743 Yatırımlar için Ankara Üniversitesine
797 Yatırımlar için Ege Üniversitesine

B.

16 385 999
47 798 999
26 310 749

25 010 749
906 548

B.
609 5539 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi gereğince Karayolları
Umum Müdürlüğüne yapılacak
ödemeler
611 6802 sayılı Kanunun 66 nçı
maddesi gereğince özel idarele
re yapılacak ödemeler
612 6802 sayılı Kanunun 66 ııcı
maddesi fcreğince belediyelere
yapılacak ödemeler
613 6085 sayılı Kanun gereğince
özel idarelere yapılacak öde*
meler
6085
sayılı Kanun gereğince
614
belediyelere yapılacak öde
meler
615 Teşvik, tanzim tevzin zarar
karşılıkları
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25 728 177

50 600 000

18 400 000

2 200 600

5 501 500
78 751 934

B: i
B.
616
617
618
619
620
621
622
628
624
625
626
627
628
629
680
631
632
633
634
635
637
638
689
640

641
643
646
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Diğer yardımlar
647 Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna (İnşaat ve teç
500 000
Kızılay Kuramıma yardım
hizat için)
500 001
Çocuk Esirgeme Kurunum a
648
Şehit
makberleriuiıı
tamiri
için
875
000
yardım
200 000
Edirne Belediyesine
20 000
Darüşşafakaya yardım
649 Eski Muharipler Birliği Genel
Yurtlar için Türk Eğitim Der
30 000
100 000
Merkezine
neğine yardım
Kıbrıs
Türk
Kültür
Demeği
650
85
000
Musevî Hastanesine yardım
50 000
Merkez Komitesine yardım
Balıklı Rum Hastanesine yar
105 000
651 * Ankara Çocuk Sağlığı Derneği 1 25f) 000
dım
;
653 "M.aliye Memur ve Müstahdem
Yedikule Ermeni Hastanesine
leri Tutum ve Muavenet San
85 000
yardım
dığına (Memur ve müstahdem
M'anisa'da Muris Sin a si Hasta
80 000'.
lerin öğle yemeklerine yardım
nesine yardım
da kullanılmak üzere)
200 000
İstanbul Esnaf Hastanesine
Göz
Bankası
Derneğine
yardım
200
000
657
yardım
80 000
0
Çocuk
.Boratları
Derneğine
Sağır, Dilsiz ve Körler der
yardım
60 000
neklerine yardım
660
İstanbul
Zeynep Kâmil Hasta
Şehitlikler
İmar Derneğine
lı
.esi
yapım
giderine yardım
100 000
yardım
20 OOJ
661.
İstanbul
Belediyesine
yardım
Türk Tarih Kurumuna yardın)
800 000
(Bu Ödeneğin yarısı istimlâk
Türk Hukuk Kurumuna yar
borçlarına
karşılıktır)
50 000 000
dım
İ0 000
75 000
668 Türk Dil Kurumuna yardım
Türk
Coğrafya, Kurumuna,
664 Urla Kemik ve Mafsal Hasta
yandım
20 000
lıkları Hastanesi Deniz ve Gü
Bâzı milletlerarası derneklere
neş
Tedavi Enstitüsüne
100 000
:if. 000 j
yardım
Türk
Anneler
Birliğine
ya
idim
15 000
665
Milletlerarası Kızılhaç- Komi
Zekâca,
Geri
Kalmış
Çocukları
666
tesine yardım
70 000
Koruma Derneğine
50 000
Göçmen derneklerine yardım
2i) 000
Türkiye Millî Gençlik Teşkilâ
667
Belediyelere yardım
0 000 000
tına yardım (Dağıtım şekli
Mevlâna Celâlettini Rumi'nin
'Bakanlar
Kurulu
karariyle
türbesi ımüzesine yardım
20 000
yapılır)
500 000
Belediye hastaneleri, umumi
giderlerine yardım
400 000
Yatırımlar
Türk
Kültür
derneklerine
t • Onarmalar
yardım
800 000
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 4 800 000
Kırk pınar güreşleri için Edir
7! 1 Makina, alet ve malzemeler
25 000
ne Belediyesine yardım
8,7 500
onarımı
Türkiye Malûl (Jaziier Derne
H - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye
ğine yardım
20 000
tahsisleri
Adana'da Kuvayi Milliye Mü
785 Millî emlâk tefevvüz ve satm
cahit ve Gazileri. Cemiyetine
alımı gidenleri
' 1 00C 000
yardım
15 000
.78(5 8867 sayılı Kanun, gereğince
Darülacezeye yardım
25 000
Yardımsevenler Derneğine
250 000
yapılacak ödemeler
10 200
Türk El Sanatlarını Tanıtma
741 Yatırımlar için İstanbul. Tek
"Derneğine
10 000
nik Üniversitesine
(i 698 250
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742 Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine
4 990 000
743 Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine
•
4 207 000
748 Yatırımlar için Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Umum
Müdürlüğüne
22 703 000
751 Bakanlık servisleri için satmalmacak muhtelif makina ve
arşiv malzemesiyle ilgili her
150 000
çeşit giderler
752 237 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar
13 281 499
753 Darphane için satınalınacak
200 000
malana ve aletler
771 4604 sayılı Kanun gereğince
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatını Kurumuna
1 000 000
772 Sermayesine mahsuben Ziraat
Bankasına
1 000 000
773 3202 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince ihtiyat sermaye
si olarak Ziarat Bankasına
1 000 000
774 Milletlerarası kurumlara yapı
lacak ödemeler
35 373 050
776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesinin (D) fıkrası gere
ğince Devlet Malzeme Ofisi
Umum Müdürlüğüne
500 000
778 5591 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince sermayesine
mahsuben Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumuna
10 000 000
779 6143 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına^
10 000 000
780 Sermayelerine mahsuben ikti
sadî teşekkül ve benzeri mü
esseselere yapılacak ödemeler 35 000 000
790 6086 sayılı Kanunun 30 ncu
maddesi' gereğince turizm kre
di fonuna
2 000 000
791 5539 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi gereğince Karayolları
Umum Müdürlüğüne
164 271 823
792 5539 sayılı Kanunun 19 nctt
maddesinin 5 nci fıkrası gere-

793
795

796

797
798
799

Ö :3
tara
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne
593 510
Yatırımlar için Devlet Su İşle
ri Umum Müdürlüğüne
538 775
6831 sayılı Kanunun 35 nci
maddesi gereğince
Orman
Umum Müdürlüğüne
2 000
6845 sayılı Kanun gereğince
sermayesine mahsuben Halk
Bankasına
10 000
Yatırımlar için Ege Üniversi
tesine
5 365
Vakıflar Umura Müdürlüğüne 22 000
Ankara'da yapılacak yurt site
si inşaatına yardım
'500

177
000

000

000
000
000
000

BAŞKAN — Biraz evvel okunan rapordaki
tadil tezkeresiyle Maliye Vekâletinin okunan fa
sıl ve maddelerini yüksek oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İki muha|ife
karşı ekseriyetle kabul edilmiştir.
t") Devlet Borçları Bütçesi :
BAŞKAN — Devlet borçlarına geçiyoruz.
Söz istiyen?.. Yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B.

l/ıra

ikinci kısım - Personel
giderleri
1 - Maaş, ücret, tahsis ve
benzeri özlük haklar
801 Emökli, dul ve yetim aylıkları 215 100 000
802 Vatanî hizmet aylıkları
2 100 720
II - Başka haklar
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi
bedeli
26 000
804 5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
68 736 448
805 Mülga 1683 ve 4992 sayılı ka-,
nunlara göre ödenecek ikramı*
ye ve çocuk zamları
4 480
Beşinci kısım
I - tç borçlar
A - Konsolide borçlar
806 4057, 4275, 4625, 4938, 5072,
5185, 5382, 5864,- 6218, 6583,
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6764, 6804, 11 ve 154 sayılı ka
nunlara istinaden yapılan is
tikrazlar
29 106 422
(Konsolide iç 'borçlar)
B - Dalgalı Borçlar
817 1513, 2248, 2354, 2701, 2808
ve 3523 sayılı kanunlar- gere
ğince nakden ödenecek borçlar
la kaldırılmış Hatay Devletin
den devredilen borçlar

1 000

818 4604 - 5433 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak ödemeler

376 000

821 Hükme 'bağlı borçlar
822

826

6684 sayılı Kanun
yapılacak ödemeler

2 000 000
gereğince

II - Dış borçlar
1375, 2745*, 5676, 5824, 6336,
6377 ve 6849 sayılı kanunlar

2 300 000

ı B.

O :3
Lira
gereğince temin olunan kredi
ve istikrazlar
136 688 930

BAŞKAN —• Okunan Devlet borçları fasılla
rını yüksek reylerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar, saat 22,45 tir. Milli
Eğitim. Bakanlığı bütçesinin müzakeresine arzu
buyurursanız başlıyabiliriz. Yalnız yarın Tem
silciler Meclisi ve Millî Birlik Komitesinin görü
şeceği bâzı kanunlar vardır. Bu sebeple; yarınki.
gündem basılmış ve arkadaşların gözlerine bıra
kılmıştır. Yarın 09,45 te Temsilciler Meclisi ve
Millî Birlik Komitesi ayrı ayrı toplantıya gele
cekler, rmütaakıp günde de 09,45 ten itibaren
bütçe müzakerelerine devam edilecektir. Tensip
buyurursanız bu akşamki toplantıyı tatil edelim.
(Muvafık, sesleri)
Yarın sabalı saat 09,45 ten. toplanmak üzere
bugünkü Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 22,45

