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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü^ 

üzerindeki müzakerelere devam olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
îzmir 

Kadri özek 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

İkinci Oturum 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki müzakerelere devam edildi. 
18.2 .1962 Pazar günü saat 10 da topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Çankırı 
Ö. Zekâi D orman Nurettin Ok 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

T&sarılar 
1. — Ahvali şahsiye i le ilgili belge örnekle

rinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutul
ması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleş
menin onaylammaısınm uygun bulunmasına dair 
fkanun tasarısı (1/128) (Dışişleri, İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarına) 

2. — Ankara Üniversitesi 1960 Bütçe yılı 
kesin hesap kanunu tasarısı (1/129) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

3. .__ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1960 Bütçe yılı kesin hesap kanunu ta
sarısı (1/130) (Sayıştay Komisyonuna) 

Teklifler 
4. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 

10 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkında kanun teklifi (2/146) 
(Millî Eğitim, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 
6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi (2/147) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
6. — Adana Milletvekili Cavit O rai ve İs

parta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık teskeresi (3/190) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından müreMcep Karma Ko
misyona) 

7. — Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/191) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

8. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Bşıbaikanbk tezkeresi (3/192) (Ana
yasa ve Adalet 'komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

9. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'-
iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/193) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar 'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Baş/bakanlık tezkeresi (3/194) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

11. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/195) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

12. — Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/196) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

13. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 
hanesinde kayıtlı Gs-manoğlu, Rukiye'den doğ-
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M. Meclisi B : 49 
ma 1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Bşbakanlık tezkere
si (3/197) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
14. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 

ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci 

18 . 2 .1962 O : 1 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 4 arkadaşının, 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine "dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/30, 2/14) (Gündeme) 

!>•<« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, 
Oturumu açıyorum. 

ekseriyetimiz var 

4. — GÖRÜŞÜLÜN tŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonou raporu ile 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi v& Karma 
Bütçe Komisvonu raporu (M. Meclisi 1/5, C. Se
natosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23) 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanının. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak-' 
kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
evvelki gün başlıyan müzakerelerde partileri 
adına konuşan parti sözcülerinin, kendi adları
na konuşan sayın milletvekili arkadaşlarımızın, 
inceleme mahsulü olarak ileri sürdükleri görüş
lerini, dikkatle alâkayla takibettik, dinledik. 
Hepsi bizim için ışık tutucu ve yapıcı olmuştur. 
Bu çatı altında toplanmış olan iktidar ve mu
halefet partilerinin görüşleri, ister müsbet is
tikamette tenkid, ister menfi istikamette ten-
kid olsun. Hepsi bizim için aynı derecede şük
ranla karşılanacak görüşlerdir. O derecede ki, 
muhalefet adına yapılan tenkidler ve bunlann 

hepisi zaten yapıcı olmuştur, öyle olmasalar 
-lahi,, bizim anlayışımız «muhalefet, muhalefet 
içindir» prensibi olduğu için, her istikamette 
ileri sürülen görüşleri aynı derecede mâkul 
karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Türk umumi 
efkârının hâkim olarak hazır bulunduğu ko
nuşmalarımızda tabiatiyle birtakım fikirler çar
pışacaktır. Ve şairin dediği gibi : «Barikai ha
kikat müsademei efkârdan çıkar» Bu çarpışan 
fikirler sonunda yolumuzu daha iyi görebilece
ğiz. 

İleri sürülen bir fikir karşismdaki anlayışı
mız budur. Söz alan bütün arkadaşlarıma son
suz teşekkürlerimi sunmakla maruzatıma başlı
yorum. 

İlen sürülen mü+alâalar arasında «Bütçe
nin dar zamana geldiği ve binaenaleyh Hükü
met programının bu bütçede mâkes bulamadı
ğı...» fikri de ortava konmuştur. 

Filhakika Hükümetiniz bütçe hazırlığı için 
ancak on güne sahibolabilmiştir. Bu on gün için
de, geceli gündüzlü çalışarak bir taraftan prog-
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M. Meclisi B : 49 
ramı hazırlamış ve bir taraftan da bütçeyi ha- I 
zırlamış ve yine aynı dar zaman çerçevesi için
de bütçe gerekçesini hazırlamıştır. îleri sürü
len fikirlere göre, mademki Hükümetin elin
de bu kadar dar zaman vardı, bu dar zaman 
zarfında programını bütçesine inikas ettirmeye 
imkân yoktu - öyle ifade ediliyor - o halde mu
vakkat bütçe yapsaydı. I 

Muhterem arkadaşlarım, muvakkat 'bütçe 
mefhumu şudur; literatürde, kitaplarda bunun 
yeri şöyledir : Bir bütçe hazırlanır. Mecliste 
müzakere edilir fakat şu veya bu sebeple mü
zakereler ikmal edilemez; hattâ bütçe Meclis 
tarafından reddedilir. Bâzı parlâmentolarda ol
muştur. Böyle ahvalde Devlet, bütçesiz kalamı-
yacaktır. O itibarla muvakkat bütçe yoluna 
gidilir. Yani, muvakkat bütçe de, malî yıl so
na erdiği zaman deıpiş edilen bir tedbirdir. Hal
buki biz vazifeye başladığımız zaman elimizde 
hir bütçe vardı. Bu bütçe 1961 bütçesidir ve 
halen devanı etmekte olup sonuna yaklaşmak
tadır. Devlet, bütçesiz kalmamıştı ki, Devletin 
'bütçesiz kalmak tehlikesi mevcut değildi ki 
yeniden bütçe yapalım. Ayrıca Anayasanın 94 
ncü maddesi kesin, âmir bir hükmü ihtiva edi
yordu. Bütçenin, Büyük Millet Meclisine sunul
ma tarihi, Anayasaya göre tesbit edilmişti. Bu 
bakımdan Hükümetiniz Anayasanın bu emrini 
yerine getirmek için elinden gelen bütün gay
reti sarf etti; geceli gündüzlü çalıştı ve Karma 
Bütçe Komisyonunun, Cumhuriyet Senatosu
nun, ıtetkik ve tasvibinden geçerek huzurunuza 
gelmiş, bulunan-bütçeyi hazırlamış oldu. 

Muvakkat bütçe yoluna gidilmesi için ileri 
sürülen başlıca sobep, Hükümet programı bütçe- I 
de nıakesini bulamamıştır.. Meselâ, deniyor ki; 
tarıma önem vereceğiz, halbuki bütçede bunun 
inikası görülmüyor.. Muhterem arkadaşlar, 1962 
'bütçesi ile tarım sektörüne, 100 milyon lira Zi
raat Bankasına sermaye olarak verilmiştir. Eli
mizden gelse de çok daha fazlasını vermiş olsay
dık. Son on yıl*bütçelerini incelediğimiz zaman I 
görülür ki, 10 yılda Ziraat Bankasına sermayeye 
mahsuben verilen para 103 milyon liradır. Biz, 
bir bütçede 100 milyon lira veriyoruz. Geçmiş se
ne bütçelerinde Ziraat Bankasına sermayeye 
mahsuben ödenmesi lâ zum gelen para ödenmemiş I 
ve sermaye bakiyeleri şu anda 250 milyon liradır. 
Gönül istiyor ki, 1962 bütçesinde bunları da ve
relim. Geçmiş vecibeleri: de yenjıe getirerek Zira- | 
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at Bankamızı çiftçiye ikraz yapabilecek kudrete 
getirelim. - ' 

Fakat maalesef bütçenin hacmi içine bundan 
. fazlasını sığdıramadık. 40 000 000 l|ra Ziraat 

Bankasına tohumluk karşılığı veriyoruz, 400 mil
yon lira Devlet Su işlerine sulama işle^rjygin veri
yoruz, 160 000 000 lira çeşitli zirai yatırımlar 
için veriyoruz, 38 000 000 lira orman yatırımları 
için, 3 000 000 lira yapağı ve tiftik için veriyo
ruz. Yekûn 641 000 000 lira. Bu rakamların bizi 
tatmin etmediğini itiraf ederiz. Tarım Sektörü
nün ihtiyacı bunun kat kat üstündedir. Fakat 
elimizdeki malî imkânlar bizi bu miktarın üstü
ne çıkarmamıştır. Âzami rakam budur. Gönlümüz 
çok daha fazla vermek isterdi, fakat yapamadık. 
Ancak bunu yapabildik. Bu büyük bir gayrettir. 
Bu büyük bir gayretin ifadesidir. 1962 bütçesi 
için bu rakamlar karşısında tarıma önem veril
memiş denemez. Hükümet programında bu kısım 
inikas hulmamış denemez. 

îleri sürülen mütalâaların bir kısmı da gerek
çeye taallûk etmektedir. Şöyle ki; Hükümetin 
ıbütçeyi hazırlamak için kâfi zaman bulamamış 
olması kabul edilmekte, fakat gerekçe hazırlamak 
için kâfi zamana sahiıbolunduğu ileri sürülmekte
dir. Hükümetin kuruluşunu takiben derhal işe ko-
yıılunmuş, bir taraftan Hükümet Programı hazır
lanmış, bir taraftan bütçe hazırlanmış, bir taraf
tan da.gerekçe hazırlığına çalışılmıştır. Bunun 
için sahibolduğumuz müddet on günden ibaret
tir. Bu on gün içinde 145 sayfalık bir eser vücu
da getirilmiştir. Ekrem Alicaıi arkadaşıma ufak 
bir tarizde bulunayım. Bizim sahip olduğumuz 
müddet bundan ibarettir, bunu yapabildik. 145 
sayfalık bir eser vücuda getirebildik. Kendileri, 
inkılâbın Maliye Bakanlığını yapmışlardır. 1961 

'bütçesini hazırlamak için geniş vakitleri vardı. 
Zannediyorum 16 Aralıkta istifa etmişlerdi. Yemi 
bir bütçe gerekçesi hazırlamak için gem's ge-ıîş 
vakitleri vardı. Buna rağmen sayın halefine tek 
bir sayfa devredip edemediklerini bilmiyorum. 

Bâzı sözcü arkadaşlarımız da gerekçeyi beğen
diler. Beğenenlere de, beğenmiyenlere do önceden 
teşekkürlerimi arz etmiştim. Her türlü fikir mak-
bulümüzdür, her türlü fikir bize ışık tutucudur. 

Şurasını belirtmek isterim ki, gerekçeyi hazır
larken bize hâkim olan fikir şu idi : Bütçenin tet
kikini kolaylaştırmak. Hem Sayın Milletvekilleri, 
hem de basınımız ve üniversite muhitlerimiz için 
bütçenin inoelenmösdni kolaylaştırmak. Ayrıca o 
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M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1962 O : 1 
zamana kadar sır telâkki edilen birtakım bilgileri 
de umumi efkâra sunmak. Böylece memleketimi
zin içinde bulunduğu iktisadi ve malî şartların 
herkes tarafından olduğu gibi bilinmesini sağla
mak. Gerekçenin istihdaf ettiği hedef budur. 

Tetkik buyurulduğu zaman görülür ki, hiçbir 
tarafında kıymet hükmü yoktur. Sadece durumun 
olduğu gibi açıklanması vardır, Her hangi bir 
tefsir ve kıymet hükmünü vermek yoluna gidil
memiştir. 

Bundan son derece tevakki edilmiştir. Bir 
sözcü arkadaşımızın dediği gibi hüküm çıkarmak 
okuyucuya terk edilmiştir. Esas mevzu'umuz da 
budur. Her hangi bir fikri telkin etmeden du
rumu olduğu gibi açıklamak için, iktisadi ve ma
lî şartlarımızın herkes tarafından olduğu gibi 
bilinmesine son derece önem veriyoruz. 

Millî bütçe tahminlerine temas ettiler. Fil
hakika Anayasanın derpiş ettiği bir hükmü yeri
ne getirmek için bu sene bütçeye ilâve edilmiş, 
bütçenin ekleri arasında yüksek tetkik ve tasvip
lerinize sunulmuştur. Millî bütçe hesapları, Ba
tı memleketlerinde dahi1 nisbeten yeni .hesaplar
dır. Son derece güç hesaplardır. Bunlar yeni 
ekonomik anlayışı icabettiren birtakım vasıtalar
dır. Memleketimizin sahibolduğu istatistik mal
zemesi bize ancak bugün için bu kadar hesap 
yapmak imkânını vermektedir. Tabiatiyle bu 
hesapları geliştirmek lâzımdır. Ekonomimizi da
ha iyi idare etmemiz için bu hesaplara kesin ih
tiyaç vardır. Hele plânlı bir devreye girdiğimi
ze göre bu hesaplara ihtiyaç eskisinden daha faz
ladır. Bu istikamette her halde çalışacağız, is
tatistik Umum Müdürlüğünün, bu ihtiyaçlara 
cevap verecek hale getirilmesi için ne yapmak 
lazımsa yapacağız. 

Bütçenin denkliğine temas buyuruldu. Büt
çenin denk olmadığı ileri sürüldü. Adetâ, denk 
olarak bütçe getirilmiştir gibi, denk olduğu gibi, 
fikirler ileri sürülmüştür. 

Bütçeyi, Büyük Millet Meclisine sunduğumuz 
günden beri, bir gün bile, hiçbir yerde bütçe
nin denk olduğunu şahsan iddia etmedim. Bilâ
kis, gerek sözlü gerek yazılı beyanlarımda bütçe
nin açık olduğunu, açığın büyük olduğunu dai
ma haykırdım. Bu itibarla bütçenin denk olma
dığı hususunda, ama klâsik maliye anlayışına 
göre bu hususta mutabık olduğumuzu arz ederim. 
Bütçe, malî konsepgjyona gör̂ g denk değil, açık

tır. Açığın birtakım cebri istikrarlarla karşılan
mamasını defaatla söyledim. Bir kısmını hariç
ten temin ettiğimiz yardım ve krediler karşı-
lıklariyle kapatmaya çalışjyoruz. Şu anda soy-
liyeceğimin hepsinin muhammen olduğudur. 
Dışardan temin edeceğimiz kredilerin karşılık 
paralariyle kapanacağı kjsmı muhammendir. 
Devlet teşkilâtının perişanlığı, çünkü bu keli
me kullanılmıştır, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin durumu bahis konusu edildi. Evet, Devlet 
teşkilâtımız reorganizasyon ihtiyacı içindedir. 
Hakikaten durumu karışıktır. Nasıl bir ücret, 
maaş durumu içinde olduğumuzu biz dahi ke
sin olarak henüz tesbit etmiş değiliz. Bu mev
zu üzerinde duruyoruz. Çalışmalarımız başla
mıştır. Devlet teşkilâtımızı bir düzene koymak, 
aynı işin mütaaddi't daireler tarafından görül
mesini bertaraf etmek, imkân ölçüsünde perso
nelden tasarruf etmek, emekten tasarruf etmek, 
emeyi yerli yerinde kullanmak kararındayız. 
Bu kararımızı .tatbik alanma da koymuş bulu
nuyoruz. Personel ve Plân Dairesi hususunda 
Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsünün uz
manlarını bir araya getirdik. Bunlar bir prog-
am hazırladılar. 22 haftalık bir program. 22 
hafta içinde bize Merkezî Devlet teşkilâtının 
durumunu tesbit edeceklerdir. Ondan sonra bu 
duruma göre alınması lâzımgelen kararları ala
cağız. Bu o derece plânlanmıştır ki ; birinci 
hafta, ne yapılacak, ikinci hafta ne yapılacağı 
belirtilmiştir. 22 haftada bu iş ikmal edilecek
tir. Ondan sonra aksiyon safhasına başlanacak
tır. Merkezî Devlet Teşkilâtına ait bu çalışma
lar biter bitmez bu iş taşra teşkilâtına intikal 
ettirilecektir. Takdir buyurursunuz ki,, bu bi
raz uzun vadeli bir iştir. Adeta Devleti yeni
den kuruyormuş gibi bir faaliyete girişmiş bu
lunuyoruz. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ' konusunda da 
hazırlanmış raporlar vardır. Uzun bir tetkikin 
mahsulüdür. Yerli ve yabancı uzmanların göz 
nuru döktükleri bir mahsul. Buna göre, bu ra
porların ışığı altında, iktisadi Devlet Teşekkül
lerimizin reorganizasyonu -çalışmalarına başla
mış bulunuyoruz. 

Yatırım masrafları ve yatırım mefhumu üze
rinde duruldu. Şurasını arz edeyim,. yatırım > 
mefhumu iktisadi literatüre, Birinci Cihan 
Harbini takiben, ondan sonraki yıllarda gir-
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M. Meclisi B : 49 
mistir. Ve bunun, bu mefhumun, hangi masraf
ların yatırım telâkki edileceği, hangi masrafla
rın cari masraflar olduğu meselesi, ilim adam
larını meşgul eden bir mevzu olmuştur. Birleş
miş Milletler ve Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı da bu konu üzerine eğilmişlerdir. Bil
hassa Marşhal Yardımının başladığı günden iti
baren, yatırım mefhumunun kesin sınırlarının 
tesbitine çalışılmıştır. Bu konuda büyük bir 
otorite olan İngiliz Profesörü Steon'a bir kitap 
yazdırılmış, bu kitap üye devletlere dağıtılmış
tır. Bu üye devletler de bu esaslara tâbi olma
ya; çalışmışlardır. Yatırım masraflarının cari 
masraflardan tefriki 1949 yılında 1950 bütçesi
nin hazırlanışı sırasında nazarı itibara alınmış 
ve ilk defa 1950 bütçesiyle bu masraflar ara
sında bir tefrik yapılmıştır. Bu tefrik yapılır
ken, o zaman Avrupa İktisadi İş Birliği Daire
sinin Profesör Steon'a yazdırdığı kitaptaki öl
çüler esas alınmıştır. O zamandan bu zamana 
aynı esaslar devam etmektedir. 

Şurasını kabul etmek lazımıgelir ki, bâzı yer 
yer, ufak tefek inhiraflar olmuştur. 1962 büt
çesi bu inhirafların bir kısmını düzeltmek gay
reti içinde bulunmuştur. Nitekim, Bayındırlık 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çesinde, bâzı cari masraflardan sayılması lâ-
zımgelen kırtasiye masraflarının o zam ana ka
dar- yatırım masrafları arasında görüldüğü mü-
şahade edilerek derhal bu tefrik yapılmıştır. 
Bu mevzuun üzerinde, önümüzdeki yılın büt
çesinin hazırlanışında daha da titizlikle duru
lacaktır. Milletlerarası standartlara yüzde yüz 
intibak sağlanacaktır. Şimdiden şurasını belir
teyim ki, çok büyük ölçüde milletlerarası stan
dartlara uygun olarak yaptığımız -bu tefrikler, 
çok faydalı olacaktır. 

Bir sözcü arkadaşımız; üniversite, okul 
imar - iskân, inşaat, etüt, plân ve projelerine 
ayrılan miktarı 491 000 000 lira olarak hesap
lamıştır. Bunların yatırım telâkki edile-
miyeeeğini söylediler. Doğru değildir. Bun
lar yatırımdır. Arz ettiğim gibi kullan
dığımız mefhumlar kullandığımız ölçüde mil
letlerarası standartlara uygundur. Üniversite, 
okul, imar -'iskân inşaatı yatırımdır. Milletler 
arası yatırım edebiyatında bu böyle telâkk! 

edilmektedir. 
.Ayrıca şunu belirtmek isterim ki; bugür 

bâzı iktisadi mefhumlarda değişiklik olmakta-
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dır. Şöyle ki; düne kadar istihsal âmilleri ola
rak tabiat, emek ve sermaye olmak üzere üç is
tihsalin mevcudiyeti ileri sürülürdü. Bunun ya
nında şimdi medeni çağın icabı olarak bir dör
düncü istihsal âmili daha ilâve edildi. Buna 
«teknoloji» deniyor. İngiliz lisanında buna, 
«Know Ha\v» deniyor. Yani nasıl yapılacağını 
bilmek. Bu klâsik bir yeni dördüncü istihsal 
âmilidir. Üniversite, okul bütün bunlar burada 
dördüncü unsuru yaratan müesseselerdir. Na
sıl yatırım olmaz bunlar. Son derece yatırım
dır. Meselâ dış yardımların bir kısmı «teknik 
yardım» adı altında tefrik edilmektedirler. 
Bir milletin iktisadi kalkınması için yardım 
yapan memleketler, ki bunların başında Ame
rika Birleşik Devletleri gelmektedir, bu yardı
mın nasıl yapılacağını «Know Ha\v» öğretiyor
lar. Bu öğretme o derece lüzumludur ki, yapı
lan yardım ancak bir işe yarıyabilsin. Bu öğ
retim ehemmiyetine binaen, iktisat edebiyatın
da yer almaktadır. O halde bu masrafları ya
tırım saymamaya hie/bir şekilde imkân yoktur. 

Devam eden yatırımlar konusuna temas bu-
yuruldu. 1960 Haziranında; yatırımların, fiyat 
istikrarını bozmadan yapılması için, başlanmış 
olan proje halindeki bütün Devlet yatırımları 
bir bir incelemeye tâbi tutulmuş ve bu iş için 
5/60 sayılı Kararname ile bir Müsteşarlar Komi
tesi görevlendirilmişti. İki çeşit komite var; bi
risi Teknik Komite, diğeri Müsteşarlar Komi
tesi. Böylece, yatırımlar katagorilere ayrılmış 
ve finansman imkânlarının en zaruri yatırım
lara tahsisi sağlanmıştı. Çünkü, bunlardan baş
lanmış veya başlanmak üzere birçok yatırım 
projesi vardı. Halbuki bunu yürütmeye madde
ten imkân yoktu. Malî imkânlar, iç ve dış im
kânlar bunu yürütmeye maddeten imkân bırak
mıyordu. Yapılacak iş gayet basitti. İmkânları 
muayyen projeler üzerine teksif edip, onları 
bitirmek ve netice almak. Çünkü, imkânları da-
^ıtsaydık, uzun müddet hiçbir netice almadan 
vatırım yapma yoluna gitmek icabediyordu. 
Kuvvetli bir yere teksif etmek ve netice almak 
stratejisine göre tasarlandı ve bu yola gidildi. 

Bu arada İktisadi Devlet Teşekküllerinin 12 
milyar 700 milyon lira tutan yatırımları ince
lenmiş; 7 milyar 600 milyon lira tutan yatırım
cımın devamına, 2 milyar 800 milyon lira tu
tan yatırımların ihariki seneipre tâlikme, 2 mil-
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yar 300 milyon lira tutan yatırımlarının terki- 1 
-ne karar verildi. Devamına karar verilen yatı- I 
rımlar için her hangi bir makamın müsaadesi- I 
ne ihtiyaç yoktur. I 

Bunu bitirmek için gayret edilmekte, finans- I 
man imkânları öncelikle bunlara ayrılmaktadır. I 

Tehir edilen yatırımların da programa alın- I 
ması için tutulacak yol 5/1037 sayılı Kararna- I 
meyle düzenlenmiştir. Bu karara göre de 
5 000 000 liraya kadar olan yatırım projeleri I 
için ilgili bakanlıklar, 15 000 000 liraya kadar I 
olan projeler içinde Maliye Bakanlığı gerekli I 
incelemeleri yapmak ve karar vermektedir. An- I 
eak, 15 000 000 liranın üstünde olan projeler I 
için 5/1037 sayılı Karar gereğince Devlet Plân- I 
lama Teşkilâtının mütalâası alınmaktadır. Bu I 
konuda yapılan incelemelerde yatırılmış olan I 
miktarla, yatırılacak olan miktarın nisbeti göz I 
önünde tutulmaktadır. Bir projeye yüzde sek- I 
seni yatırılmış ise artık diğer yüzde yirmilini I 
de yatırmakla bundan alınacak neticenin alın- I 
ması ihtiyar edilmiş olur. Böylece yatırımların I 
gereken süratle istihsaline çalışılmaktadır. Bu I 
suretle, büyük yatırımları, bâzı teşekküller, I 
Sümerbank'a ait Beykoz Kundura Fabrikasının I 
tevsii, Merinos Dokuma Fabrikasının, Salihli, 
Balıkesir fabrikalarının, Çimento Sanayiinin, I 
Bartın Çimento Fabrikası, Söke Çimento Fabri- I 
kası, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir- I 
ketine ait, Ankara ve Kastamonu Şeker Fabri- I 
kaşı. Btibank'a ait muhtelif enerji nakil hat- | 
lan, İller Bankasına ait 200 den fazla içme su- I 
yu projesi ve elektrifikasyon işleri, işçi sigorta- I 
larma ait sağlık binaları meskenler ve yapılar, I 
PTT ye ait 53 bin abonelik otomatik santraldir. I 
Devam eden ve sırada programa alman bu ka- I 
Mİ yatırımlar için Nisan 1960 tan 1961 sonuna I 
kadar harcanan para 2 200 000 000 lirayı aş- I 
maktadır. 1962 yılında da 1 400 000 000 lira 
harcanacaktır. Yatırımlar peyderpey bitirile- I 
rek istihsale geçilecektir. Küçük projeler, bil- I 
hassa mesken ve idari binalar, Dördüncü Kâğıt I 
Fabrikası bitireceğimiz yatırımlar arasındadır. I 
İkinci Demir ve Çelik Fabrikası, Kok Fabri- I 
kası, Üçüncü Yüksek Fırın, Selüloz ve Kâğıt I 
fabrikaları, Bartın ve Söke'deki tesisler büyük I 
çapta istihsale matuf yatırımlardır. Bunlar I 
1962 yılı sonunda bitirilmiş olacaktır. I 

Devlet Plânlama Teşkilâtından bahsedildi. I 
Bu dairenin Devlet teşkilâtı içindeki yeri ve | 
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vazifesine temas edildi. Plânlama Dairesinin 
çeşitli şekilde anlaşılmakta olduğunu görmüş 
bulunuyoruz. Şunu arz edeyim ki, Devlet Plân
lama Dairesi Hükümetin müşaviridir. O objek
tif esaslara göre, plânlama tekniğine göre çalı
şır. Çünkü, plancılık bugünkü çağımızda başlı-
başma bir ilim, bir teknik halini almıştır. Plan
cılık, ilim ve teknik icaplarına göre çalışır. Ve 
çalışmalarının sonucunu Hükümete bildirir. Hü
kümet, genel plân stratejisini kendi programı
na göre tesbit eder. 

Nitekim, bizim Devlet Plânlama Dairemiz, 
bir ön hazırlık yapmış, genel plân stratejisini 
tesbit etmiştir. Seçimlerden önceki İnkılâp Hü
kümetine sunmuş, Hükümet de bunu kabul et
miş ve Eesmî Gazete ile yayınlamıştır. Biz de 
vazifeye geldikten sonra bu umumi stratejiyi 
gösteren programı inceledik ve bizim Hüküme
timizin de kabul ettiği bir umumi strateji plânı 
vardır. Ve Devlet Plânlama Dairemiz bu stra
teji plânının çerçevesi içinde çalışmaktadır. Ev
velâ bu strateji plânına göre MAKTO plân de
nilen bir plân hazırlar, sonra da MÎKRO plân 
çalışmalarına geçer. Şu andaki çalışmalar 
MİKRO plân çalışmaları istikametindedir. 
Plânlama fikri Anayasamızda madde halinde yer 
almıştır. Bu geçmişin acı tecrübelerinin mahsulü 
olarak Anayasamıza madde halinde geçmiştir. 

Bir defa kabul edilen plân artık hükümetler
ce gelişi giizel değiştirilemiyecek, uygulanacak
tır. Zaten hem plân yap, hem de plânı, günün 
temayüllerine göre değiştir, bu plân fikri ile, 
plân disiplini ile bağdaşamaz, plân disiplini 
ile gayrikabili teliftir. Bir plân, disiplini icabet-
tirir. Eğer kendimizi plân disiplinine alıştır-
nıazsak, yaptığımız işlerden iyi netice alamayız. 
Bir misal arz edeyim. Yansen plânı ile bugünkü 
Ankara'nın birbirine benzemediği gibi bir neti
ce ile karşılaşırız. 

Plân, aynı zamanda bir displini gerektirir. 
Tabiî bu da yavaş yavaş alışacağımız, edineceği
miz bir terbiye meselesi olacaktır. 

Anayasamız; 129 ncu maddesiyle plân fikrini 
kabul etmiştir. 129 ncu madde aynen şöy
ledir. «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâ
na bağlanır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleş
tirilir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve 
görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe 

r 
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konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde 
gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bo
zacak değişikliklerin Önlenmesini sağlıyacak 
tedbirler özel kanunla düzenlenir.» 

Ayrıca Plân Dairemizin Devlet Teşkilâtı için
deki yeri ve vazifesi de 91 sayılı Kanunla tesbit 
edilmiştir, ikinci maddesinin (A) vie (C) fıkra
larını okumakla yetineceğim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri şun
lardır : 

A) Memleketin tabiî, beşeri ve iktisadi her 
türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tes
bit ederek takibedilecek iktisadi ve sosyal poli
tikasını hedeflerinin tâyininde Hükümete yar
dımcı olmak. 

C) Hükümetin kabul ettiği hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları ha
zırlamak. 

Görüyorsunuz ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın vazifesi Hükümete yardımcı olmaktır. Hü
kümetçe tesbit edilecek hedeflere, ki biz ona 
strateji diyoruz, plânlı ulaştırmak için gerekli 
plânları yapmak. Vazifesi bundan ibarettir. 
Devlet organları üstünde bir durumu yoktur. 
Bir kelime ile, Hükümetin emrinde müşavirlik 
yapmaktır. 

Vergi reformuna temas edildi. Vergi refor
mu; İstanbul'da bir Vergi Reformu Komisyonu 
vardır. Bu komisyon, konu ile ilgili, yetkili şa
hıslardan kuruludur; hem Maliye mensupları 
vardır, hem üniversite mensupları vardır, hem 
de özel teşebbüs temsilcileri vardır. Bunlar ay
lardan beri geceli gündüzlü çalışmaktadırlar. 

Ayrıca, Bakanlıkta da bu komisyonun ver
diği raporlara istinaden kanun tasarıları hazır
layan bir komisyon vardır. Çalışmalarımız her 
gün biraz daha ilerlemektedir. Pek yakında Ge
lir ve Kurumlar Vergisi kanun tasarıları huzu
runuza getirilecektir. Bütün vergi reformuna 
hâkim olan temel fikirler şunlardır : 

Âdil .vergi almak. Vergilerimiz mutlaka âdil 
olacaktır, vatandaş vicdanında âdil mükellefi
yet duygusunu uyandıracak mâhiyette olacak
tır. Ayrıca Anayasanın temel prensiplerine uy
gun olacaktır. Sosyal adalet duygularımızı t a t - ' 
min edici mahiyette olacaktır. Maliye ile mü
kellef münasebetlerini yeni Anayasanın ışığı al
tında düzenliyecek şekilde olacaktır. 
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Maliye ile vergi mükellefleri münasebetleri

ne temas edilmiştir. Bu noktaya cevabımı arz 
edeyim. 

Vazifeye başladıktan sonra teşkilâtıma bir 
genelge göndermiştim. Bu genelgenin bir kıs
mını okuyacağım : 

«Yeni Anayasamızın aşağıya aynen aktardı
ğım maddelerinin bütün mâna ve matlabı ile şu
urlarının derinliklerine kadar sindirmelerini bü
tün çalışma arkadaşlarımdan rica ederim. 

Madde 12. — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı 
gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz.» 

Madde 119. — Memurlar ve kamu iktisadi te
şebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde ça
lışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden 
özel gelir kaynakları ve ö^el imkânları kanun
la sağlanmış olanların merkez kurullarında gö
rev alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. Me
murlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalı
şanlar, görevlerini yerine getirirken, vatandaş
lar arasına, siyasi kanaatlarmdan dolayı her 
hangi bir ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hük
mü ile sabit olanlar, kamu hizmetinden temelli 
çıkarılır. 

3. Bütün çalışma arkadaşlarımın inanma
larını istirham ederim ki, Hazine menfaatleri 
ile fert menfaatleri esas itibariyle birbirine zıt 
olmayıp muvazidir. Maliyemizin anlayışı bu
dur , 

4. Maliye Teşkilâtında vazifeli arkadaşları
mın, işleri için şahsan veya yazı ile müracaat 
eden vatandaşlara yapacakları muamelelerde 
biran için kendilerini bu vatandaşların ruh ha
letlerini yaşam alarmı ve böylece kendilerine ya
pılmasını doğru bulmayacakları muameleleri va
tandaşlara yapmaktan tevakki etmelerini rica 
ederim. 

Mükellef ve maliye münasebetlerini Maliye 
Bakanınız böyle anlıyor ve bü l in maliye men
suplarının böyle anlamasını sağlamaya çalışıyor. 
(Bravo sesleri) 

Vergi kaçakçılığı mevzuuna temas ettiler. 
Muhterem arkadaşlarım, vergi kaçakçılığı bii' 
vakıadır. Beyan üzerine istinadeden vergi sis
temi doğru yola yönelmiş bulunuyor ve vergide 
bu yolu tercih ediyoruz. 
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Beyan .üzerine istinadeden vergi sistemlerin

de kontrol cihazının kuvvetli olması lâzımdır. 
Beyanın doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü 
garttır. Kontrolsuz beyan, tabiîdir ki, yürümü
yor. Ne yazık ki, kontrol cihazımız çok zay f-
tır. Bu. bakımdan, vergi kaçakçılığı bir vakı
adır. 

Ayrca, bizatihi vergi sistemimizde açık kapı
lar vardır. Kaçakçılığı teşvik ed.ci açık kap la r 
vardır. Vergi kaçakçılığı bir nevi sâri, buıaş.cı 
bir hastalıktır. Bir mükellef yaptı mı, diğeri de 
yapmak zorunda kalır. Çünkü, meselâ, bir itha
lâtçı faturasız satış yaptı ise toptancı da fa sı
rasız alım yapmıştır ve o da'faturasız sa.ış ya-
yapacaktır. Perakendeci de faturasız al .m yap
mıştır, faturasız satış yapacaktır. Böylece zin
cirleme gidecektir. Ayrıca, vergi kaçakçılığın n 
genişlemesinde harb şartlarının icabı olan Millî 
Korunma Kanununun harb bitmiş olmasına rağ
men yıllar yılı yürürlükte kalmış olmasının da 
büyük tesiri olmuştur. Piyasayı bilenler bunu 
gayet iyi bilirler. Bu durumu Millî Korunma 
Kanununun bizatihi mevcudiyeti memlekette 
şartlar olsun, olmasın karaborsacılığı teşvik 
etmiş ve adeta yaratmıştır. Böylece vergi kaçak
çılığı bir bulaşıcı hastalık olarak yaygın şekilde 
mevcuttur. Bu bir olaydır. Bu demek değildir 
ki, yapmıyan yoktur, namuslu mükellefler var
dır ve âdeta cezalandırılır bir durum arz etmek
le ve meşru rekabeti ortadan kaldırmak tadır. 
Bu da bir vakıadır. Bendeniz pek çok vergi 
mükellefinden, çeşitli ik'isadi faaliyet dallar na 
mensup mükelleflerden mektuplar almaktayım. 
Bendenize, kendi çalıştıkları branşlarda kaçak
çılığın nasıl yapıldığını, nasıl önlenmesi lâzım-
geldiğini uzun uzadıya izah etmektedirler. Hattâ 
kendilerini de dolayısiyle ihbar etm'ş olmakta
dırlar. Aldığım mektuplarda, şu şöyledir, bu 
böyledir, kaçakçılığın yolu budur, ben de yapı
yorum, diyen mektup yazanlar vardır. Bu şe
kilde yüzlerce mektup almaktayım. 

Bu hususta biz vicdanlı vatandaşlar mızdan 
yardım görmekteyiz. Çünkü ekonominin bütün 
girdisi çıktısını Ankara'dan görmek mümkü'i 
değildir. Bizzat ekonominin bu en küçük üni
teleri içinde çalışmalar göstermektedir. Her hal
de getireceğimiz reform içinde kaçakçılık kapı
larını elimizden geldiği kadar, mümkün oldu
ğu kadar kapatmaya çalışacağız. Vatandaşlav 
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arasında meşru rekabeti bağlıyacağız. Vicdan
lı, namuslu mükellefle kaçakçılık yoluna sapan 
mükellef -arasında vücut bulan gayrimeşru re
kabet §artlarııu ortadan kaldıracağız. Verginin 
âdil olduğu kadar verimli olmasını da sağiıya-
eağız. 

Servet beyannamesi konusuna temas edildi. 
Her şeyden evvel şurasını belirtmek isterim ki, 
adı, servet beyannamesidir. Fakat bu, bir ser
vet vergisi alınmak üzere düşünülmüş bir ted
bir değildir. Bu iki fikri birbirinden sureti kati-
yede ayırmak lâzımdır. Servet beyannamesinin 
servet vergisi ile bir alâkası yoktur. Bizde ser
vet beyannamesi, gelir vergisinin bir otokontrol 
cihazı olarak düşünülmüş ve konulmuştur. Bize 
mahsus bir şey de değildir. Medeni memleketler
de mevcut bir müessesedir. Almanya'da, Holân-
da'd'a, Avusturya'da, İsviçre'de, İsveç, Norveç 
ve Finlandiya'da mevcuttur. Şu elimdeki kâğıt, 
İsviçre memleketlerinin verdiği gelir beyanna
mesidir. Şu sayfa da servet beyannamesidir. Bu 
beyannameyi İsviçre mükellefi her sene verir. 
Burada değil küpe, bilezik gibi ziynet eşyası, buz 
dolabına kadar eşya da gösterilmektedir. 

Sonra arkadaşlar, memleketimizde yıllardan 
beri memur beyanname verir. Milletvekili beyan
name verir. Senatörler beyanname verir. Bakan
larımız beyanname verirler. Serbest teşebbüs er
babı niçin vermesin? Vermelerinde hiçbir mah
zur yoktur. Alnı açık insan için servet beyanna
mesi vermenin hiçbir mahzuru yoktur. Nitekim 
bu kürsüden arz ediyorum, pek çok iş erbabın-, 
dan servet beyannamesinin katiyen kaldırılması
nın düşünülmemesi lâzımgeldiği hakkında pek 
çok, yüzlerce, binlerce mektup almaktayım; arzu 
edenlere gösterebilirim. 

Servet beyannamesinin hikmeti vücudu, gelir 
vergisinin otomatik kontrol cihazı olmasından 
ibarettir. Bunun ötesinde bir maksat yoktur. 
Maliyemiz bu konudaki kanunlara son derecede 
riayetkardır. O derece riayetkardır ki, alınmış 
olan servet beyannameleri sayısını dahi bilmiyo
ruz. Ne miktarı noterlerden, ne miktarı bizim 
Maliye teşkilâtımızdan Bakanlık olarak öğren
mek lüzumunu hissetmemişiz, sırf kanunun hük
müne harfiyen riayet etmiş olmak için. Bunda 
endişe edilecek bir şey yoktur. Gelir Vergisinin 
otomatik kontrol cihazından ibarettir. Madem
ki Gelir Vergisi sistemi içindeyiz, bunun kontrol 
cihazına da. sahibolmamız lâzımgelmektedir. 
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Müşterek pazar konusuna temas edildi. Bu 

mühim bir konudur. İnkılâptan önce Müşterek 
Pazara girmek üzere müracaatta bulunulmuştu, 
müzakereler devam etmekte idi, İnkılâp Hükü
meti, ki bendeniz de o zaman hükümette idim. 
Seçimle gelecek iktidar tarafından bunun karar
laştırılmasının lâzımgeldiği mütalâasına vardık. 
Bir müddet müzakereleri İçendi ihtiyarımızla 
talik ettik. İnkılâp Hükümeti olarak böyle dü
şündük. 

Şimdi gene müzakereler devam ediyor. 
Müşterek Pazara girmeyi arzu ediyoruz. Ge

rekli teşebbüsleri yapıyoruz. Müşterek Pazarın 
uzun vadeli, kısa vadeli hedefleri vardır. Uzun 
vadeli hedefi siyasi bakımdan önemlidir, hedef 
Avrupa Birleşik Devletleridir. Müşterek Pazarın 
uzun vadeli hedefi budur. 

Biz, Türk milleti olıarak Avrupalıyız ve Av
rupalı kalacağız. O halde, uzun vadeli, Avrupa 
Birleşik Devletlerinin üyesi olmak istiyoruz. 
Kısa vadeli hedefler, iktisadi, bir entegrasyon
dur. Merhale merhale buraya doğru gidilmek
tedir. Türkiye olarak istediğimiz, buranın üye
si olmak, fakat tabiî Batının, Batı - Avrupa'nın 
ileri memleketleriyle aynı hizaya gelebilmek 
için arada kalan hazırlık devresinin ve diğer 
şartların bize sağlanmasını istiyoruz. Bu talebi
mizde musırrız. Er geç Batılı dost ve müttefik
lerimizden gerekli anlayışı göreceğimizden 
emin bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Söz
cüsü olarak konuşan arkadaşımın temas ettiği 
bir noktaya arzı eevabetmek istiyorum. Bende
nizin Senatodaki sunuş konuşmam ile buradaki 
sunuş konuşmam arasında fark müşahede et
mişler, oradaki konuşmamın Hükümet adına 
olduğunu, buradakinin ise kendi adıma oldu
ğunu beyan buyurdular. Hayır arkadaşlar. Bu
rada da, orada da Hükümet adma konuştum. 

18 . 2 . 1962 O : 1 
ıraya son derece önem veriyoruz. Çünkü, bu, 
iktisadi ve malî politikamızın temel taşıdır. Bu 
temel prensip uğruna bir hayli sıkıntılara uğ
radık. Fakat bunu o kadar hayati telâkki edi
yoruz ki, bu nokta üzerinde mümkün olduğu 
kadar fazla durarak, bu fikri, bu temel pren
sibi Türk umumi efkârına duyurmak, raaletmek 
istiyoruz. İşte, bu düşüncelerledir ki, buradaki 
sunuş konuşmamda istikrar konusuna fazla yer 
ayırdım. Bu bir tezdir. Her tez antitezi ile bir
likte müdafaa edilir. Antitezi ile birlikte mü
dafaa edildiği zaman özellikleri meydana çıkar, 
kuvveti ve za'fı meydana çıkar. Bu itibarla bu 
tezi savunurken, bu tezi izah ederken antitezi 
de ortaya koymak, geçmişin tecrübesini belirt
mek istedim ve sadece gerçekleri konuştum, 
sadece gerçekleri. 

Arkadaşlarım, yapılmışın hepsi bizimdir. 
Nasıl ki, Fatih'lerin, Yavuz'ların, Kanunilerin 
devirleri bizim geçmişimiz ise, Boncuklu Sul
tanın geçmişi bizim ise, î>3 yıl bu memleketi 
istibdat ile idare etmiş olan Abdülhamit devri 
bizim ise, Cumhuriyet devri de kül olarak bizim 
geçmişimizdir. 

O geçmişin şu tarafı sizindir, bu tarafı bi
zimdir, diye bir şey yoktur. Geçmiş bizimdir. 
hepimizindir. 

O halde bu geçmişin zaman, zaman konunun 
icabına göre tecrübelerden ders almamız lâzım
dır. Eğer, geçmişten ders almıyacaksak, her ne
sil yeniden başlar. Buna da milletlerin pek ta
hammülü olmamak gerekir, cemiyetlerin pek 
tahammülü olmamak, gerekir. Geçmiş devirden, 
geçmişin tecrübelerinden her halde faydalan
mak lâzımdır. Ve geçmişin tecrübelerinden fay
dalanırken de gerçekleri konuşmak, gerçeklere 
haykırmak; objektif olmak, beyaza beyaz, ka
raya kara diyebilmek lâzımdır. Gerçeklere çıp
lak gözle bakmaya alışmamız lâzımdır. Hele ik
tisadi, malî mevzularda mutlaka gerçekleri iyi 
görmek, onlara çıplak gözle bakmak şarttır. 

Konuşmamın bir pasajını müsaadenizle tek
rar edeceğim, (Bütçe muvazenesi ile, para ve 
kredi konularında yakın ve uzak mazinin tec
rübe ve inhisarlarından aşırı sonuçlar çıkara
rak, ifrattan tefrite düşmemek lâzımgeldiğini 
de belirtmek isterim. Milletimize, cidden paha
lıya mal olan bu tecrübelerden....) hangi tecrü
belerden? Yakın ve uzak mazideki tecrübeler
den. O derece objektifim ki, bu konuşmamda, 

Yalnız, konuşmamın terekküp tarzında, 
muhtevasında bâzı değişiklikler vardı. O da 
şudur : Buradaki konuşmamda istikrar mev
zuu üzerinde genişliğine, derinliğine durmak 
istedim. İstikrar içinde, kalkınma. Bu husus 
Hükümet programında da yer almış temel bir 
fikirdi, görüştü. Vazifeye geldiğimiz günden 
beri, her türlü beyanlarımızda, burada, komis
yonlarda, başka fırsatlarla, ısrarla durduğumuz 
nokta, istikrar içinde hızlı kalkınmadır. Bu ko-
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mensubiyetiyle iftihar duyduğum Cumhuriyet I 
Halk Partisinin 27 yılma dahi atıf yapıyorum. 
(Milletimize cidden pahalıya mal olan bu tec
rübelerden bilhassa bütçelerimiz lehine çıkarıla
cak hisse bundan sonra, sadece malî kaidelere 
bağlı, fakat ekonomiye bigâne bir 19 ncu »sır 
bütçesi meydana getirmek değildir. Bu zihni
yette bir bütçe iktisadi hayatta geniş vazife ve 
mesuliyetler alan modern Devlet anlayışına ta
mamen aykırı bir tutumdur.) 

Konuşmalarıma alıt zabıtlar dkunduğu zaman 
görülecektir ki, hiç kimseye en küçük bir tariz 
yoktur. Ben bir tezi müdafaa ediyorum, ve bu 
tezi 'antitezle beraber arz ediyorum, bütün me
sele bundan ibarettin* (Alkışlar). 

Son sözlerimi tekrar istikrar konusu üzerine 
getireceğim. Muhterem arkadaşlarım, bu konuda 
konuşmuş olan sözcü arkadaşlarımı var. Kendi
li eri çeşitli tezleri s ıvundular. Enflâsyonu ve 
enflâsyonla kalkınmayı savunan]an- dahi olmuş
tur. Biz öyle düşünmüyoruz. Kalkın imimin, ili a-
kiki kalkınmanın, gerçek kalknımanuı istikrar 
içinde mümkün olabileceğimi düşünüyoruz. Enf
lâsyonla yani, bütçe masraflarını Merkez Ban
kası kaynaklarına baş vururlar, daha çıplak bir 
tâbirle para matbaasını işletirler. Diğer taraf
tan, kredi enflâsyonu ile kalkınmalını yapılabi
leceğine asla kaani değiliz. Bütçe giderlerinin 
enflâsyonla., emisyonla, çıplak tâbiri ile para 
basmak sureti ile finansmanı son derece fena ve 
zararlıdır. Kendilerince tevakki edilmesi lâzım 
gelen bir finansman yoludur. Muhterem arka
daşlar, bu şekilde finansman yanıi Devlet mas-\ 
raflarını para basmak suretiyle karşılamak, fok* 
nevi vergi almak demektir. Ama mükellefin ha
beri olmadan vergi almak, Büyük Meclisin rı
zasını istihsal etmeden vergi almaktır. Halbuki, 
(kanunlarımıza göre vergi, vergi kanonları Büyük 
Meclisim kaibul ettiği kamunllardır. Kıanıumisuz vergi 
olmaz. Ama., emisyon, para matbaasında para 
basıp Devlet masraflarını karşılamak, kanun is
tihsal etmeden vergi almak demektir. Kimden 
almak? Vergi kanunları yapılırken kimden alı
nacağını, nasıl alınacağını, vergi adaletine uy
gun mu? Uygun değil mi? Bütün bunlar düşü
nülür. Fakat bu arz ettiğim şekildeki, vergi al
mak; bütün bu düşünceleri bir tarafa bırakan 
bir vergi almak sistemidir. Bu öyle bir vergi
dir ki, sanki Maliye Bakanı her gün gizlice bü- | 
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tün vatandaşların ceplerine elini atan, onların 
cebinden bir miktar, çıplak tâbirini kullanayım, 
para çalar. Enflâsyon yapmak, vatandaşların 
ceplerinden para çalmak demektir. (C. H. P. ta 
rafından alkışlar, bravo sesleri) çünkü enflâs
yonun neticesi, bir müddet sonra, az veya çok 
bir zaman sonra fiyatlar yükselmeye başlar. Fi
yat yükselişi demek, para kıymetinin düşüşü 
demektir. Para kıymeti düştükçe, düşen kısım, 
işte enflâsyonu yapan Hükümetin Maliye Vekili 
vatandaşların ceplerinden çaldığı miktar demek
tir. Netice itibariyle bu vergi bir hırsızlık de
mektir. Üstelik son derece adaletsiz bir vergi
dir. Bu vergi enflâsyonu, fakiri daha fakir ya
pan, zengini daha zengin yapan, her milletin en 
sağlam kütlesi demıelk olan orta halli tabakayı 
yok eden, (Alkışlar) böyle bir vergidir. 

Bu itibarla biz istikrar politikasından sure
ti kafiyede ayrılmamak kararındayız.' Vergi al
mak lâzım gelirse, fon yoldan vergi almak Bü
yük Meclisin rızasına dayanan ve kaibul etliği 
kanunlara göre vergi almak yoluna gideceğiz, 
Ama bu yoldan vergi alma yoluna gitmiyeceğiz. 
Ayrıldığımız nokta bundan ibarettir. Enflâsyon
da vergi, gayriâdil bir vergidir. Fakiri çok fa
kir yapar ama zengini çok zengin yapar, orta 
'sınıfı yok «der, orta halliyi yok eder bir vergi
dir; böyle vergi almak isteıniyaruz. Bunu siz
ler de kabul edersiniz ki, belirli ölçü ve miktar
da ve milletim bilgisine ve gücüne dayanan bir 
vergi almak istiyoruz. (Bravo sesleri ve alkış
lar). 

Muhterem arkadaşlar, zannediyorum ki; bu 
kürsüden muhterem parti sözcülerinin ve diğer 
muhterem arkadaşlarımın işaret buyurdukları 
noktalara arzı cevap etmiş bulunuyorum. Eğer 
eksik kalmış hususlar varsa, onlara da cevap 
vermeğe amadeyim. 

Bâzı teknik mevzular vardır ki, bu mevzu
lara, Maliye Bakanı olarak cevap vermeği uy
gun görmedim, ilgili Bakanlık bütçeleri gel
diği zaman yetkili arkadaşlar bu noktalara 
gerekli cevapları verirler. Hürmetlerimle (C. 
H. P. milletvekillerinden alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alican (Y. T. P. .mil
letvekillerinden alkışlar) 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALİCAN (Sakarya) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Maliye Vekili arkadaşınım konuşma-
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sından sonra konuşmak niyetinde değildim. I 
Herhalde Sayın inan beni konuşma mecburi
yetinde bırakmaz diye düşünmekte idim. Yal
nız konuşması sırasında, cevap verilmesinde 
zaruret olan bâzı fikirler ortaya attığı ve bu 
arada şahsıma, pek de hafif saymadığım, bir 
tarizde bulunduğu için, cevap verme lüzumunu 
hissettim. Benim notlarım iki gündenberi Sa
yın Şefik înan'ın nezdinde mahfuzdur. Düşü
nüyordum ki; îrıan bana çok kuvvetli cevap 
verecek ve beni Mecliste müşkül vaziyette bı
rakacaktır. Fakat üzüntü ile ifade edeyim ki, 
bizim notlar iki gün hapsedilmesine rağmen 
mühim bir şey çıkmadı. (Alkışlar ve gülüşme
ler). Sadece Vekilliğim zamanında gerekçe ha
zırlayıp, halefime bir gerekçe devretmediğim
den bahsettiler. Arkadaşlar, bu fevkalâde aca-
ip bir fikir, meselâ Hükümet istifa etse, arkasın
dan yeni bir Hükümet gelse, o Hükümetin eski 
Hükümete nerede senin bana bıraktığın prog
ram demesi kadar acaip bir fikirdir. (Sizin 
zamanınızda da oldu sesleri) Efendim, öyle de 
değil Beyefendi, bizzat gelir, teşrif eder bura
dan, anlatırsanız! Sonra, aynı fikirde olup ol
madığınızı arzedersiniz! (Sağdan, bravo sesleri 
ve alkışlar) gerekçelerin, Hükümet programla
rı kadar ehemmiyetli, malî vesikalar olduğu 
konuşmamda ifade edildi. Hükümetler ikti 
sadi ve malî politikalarını gerekçede belirtirler. 
Nasıl Hükümet programlarının kendilerine has 
felsefeleri, görüşleri varsa, gerçeklerin de aynı 
şekilde görüşleri ve felsefeleri vardır. Han
gi Maliye Bakam kendisinden sonra gelecek 
halefine, bir nevi miras bırakır gibi bir gerek
çe bırakırmış; vekil halefine icraat bırakır. 
Aldığı tedbirlerden alınan neticeleri bırakır. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

ASIM EREN (Niğde) — Arazi vergisi gibi, 
EKREM ALlCAN (Devamla) Efendim, 

anlıyorum ki; C. H. P. si Meclis Grupu ve Sa
yın inan muhalefet biraz tenkide geçecek olursa. 
hazımlı bir iktidar hüviyetine bürünemiyecektir. 
(Y. T. P. Milletvekillerinden alkışlar) 

ASIM EREN (Niğde) — «Teknik konuda mi
ras değil, vazifeniz olarak halefinize, bütün büt
çe hazırlığını devretmeye mecburdunuz yapma
dınız! 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmiyelim. 
EKREM ALlCAN (Devamla) — Memnun 

oluyorum efendim. I 
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15 Ekim tarihinden bu yana, muhalefet ola

rak mutlak bir anlayış içindeyiz. Hükümet prog
ramı geldi, yapılabilecek tenkidlerin en müsama
halısını, en seviyelisini yaptık. Bütçe geldi, aynı 
anlayış içinde bulunduk. Ama müsaade buyurur
sanız, alkışlanmak istemiyoruz, sadece zihniyet 
itibariyle alâka gösterilsin, bize o kâfi. (Sağdan 
alkışlar) Alkışa meraklı değiliz, fakat tenkide ta
hammül etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz 
arkadaşlar. Bunu öğrenirseniz bütün meseleler 
kolaylıkla halledilir. Sayın İnan bizim muhalefet 
partileri olarak bu derece anlayışlı tutumumuz 
muvacehesinde bu cevapla benim karşıma çıkma
malı idi. Ne diyor, tekrar ediyorum, Alican diyor 
sen de Maliye Vekilliği yaptın, evet. Maliye Ve
killiğinden ayrılırken halefine hangi gerekçeyi 
'bıraktın,. Beyefendiler, Maliye Vekili eğer bütçe
yi teşri organa sevk edecek olursa elbette kendi 
görüşlerini bir gerekçeye geçirmek suretiyle sevk 
edecektir. Alican malî ve iktisadi politikada bir 
ihtilâfa düştüğü için Maliye Bakanlığından ayrıl-
mîştır. (Alkışlar). Politikada ihtilâfa düştüğü 
için, Maliye Bakanı olarak benimsediği fikirleri 
pek tabiî olarak gerekçeye geçiremeden Maliye 
Bakanlığından ayrılmıştır. Kendisinden sonra ge
len Maliye Vekili de kendisinin benimsemediği 
bâzı fikirleri benimsemiştir. Yeni vekil bütçe ge
rekçesini elbet kendi görüşlerine göre hazırlaya
caktır. 

inan arkadaşımın, bu derece hafif tarizlerle 
karşıma çıkmasını arzu etmezdim. Sevgili arka
daşlar, muhalefet ve iktidar münasebetleri ağır 
bir hava ve seviyesizlik içinde devam ettirilmek 
istenmiyorsa hükümet ve iktidar partileri grup
ları da muhalefet gruplarının gösterdikleri anla
yışı göstermek mecburiyetinde olduklarını kabul 
etmelidirler. Sağdan, (Bravo sesleri, alkışlar) Biz 
bu derece anlayış içinde muhalefet yaparken, ten-
kidlerimizi hattâ sivri kelimelerle değil, yumuşak 
kelimelerle yapmaya çalışırken, Sayın inan şahsi
yatla uğraşmak kabilinden bir cevapla benim kar
şıma gelmemeli idi. Fikir, temelden itibaren çü
rüktür. Bir Maliye Vekili kendisinden sonra ge
len vekile gerekçe devretmez, bir miras bırakır 
gibi. Gerekçe, bir politikanın ifadesidir. Hele bir 
politika anlaşamamasından dolayı ayrılmış olan 
bir Maliye Vekilinin, kendisinden sonra gelen Ma
liye Vekiline gerekçe devretmesi diye bir mesele 
bahis mevzuu olamaz. Maliye Vekili bütçeyi sevk 
edeceği güne kadar gerekçesinin hazırlıklarını ya-
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par. Nitekim Ekrem Alicarı da öyle yapmıştır. 
Ama, bir politika anlayışından ihtilâf çıkıp da 
ayrılacak olursa, tabiatiyle kendi anlayışına göre 
hazırladığı gerekçesi de, kendisiyle beraber Ba
kanlığın kapısından çıkar, yeni Bakanın gerek
çesi onun yerine kaim olur ve hâdise de böyle 
cereyan etmiştir. 

Saym Maliye Vekiline gerekçenin daha çok 
bir istatistik bülteni olduğunu söylemiştim. Saym 
inan verdiği cevapla bu sözlerimin doğruluğunu 
meydana çıkarmıştır. 

Şimdi Sayın inan diyor ki, biz gerekçeleri sa
dece malûmat, sadece istatistikî bilgi vermek için 
kullanılan bir vesika mânasında anlamaktayız. 
Biz aynı kanaatte değiliz. Bir umumi gerekçe 
vardır. Bir de Bakanlıkların münferit gerekçe
leri vardır. Sadece böyle bir istatistiki bülten 
şeklinde hazırlamak zihniyetine asla inanmamak
tayız, Memleketimizde işbaşında bulunan insan
ların artık bir politikaları olması icabeder. Bu 
hakikati bir yana itmek palyatif fikirlerdir. Sa
mimî olarak söylüyorum, her Bakanlığın başında 
bulunan insanın bir politikaya sahip olması ve -
politikasını gerekçesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yani teşriî organa anlatması lâzımdır. 
Politikacı bu yolda inkişaf göstermelidir, ben bu
na kaaniim. Bu nasıl Hükümet muhterem arka
daşlarım. Bütçe gerekçesinde böyle bir mecburi
yet hissedilmiyor; bakanlıkların dahi bütçelerin
de ve bunların gerekçelerinde bu yolda hareket 
edilmesi esas olmalıdır. Bu şekilde hareket edecek 
olursak, teşriî organ murakabesi bakımından çok 
ileri adımlar atmak imkânına sahip oluruz. Ben 
bu seneki bütçe gerekçesinde bu fikrimde ısrar et
tim, bundan sonra da bu fikrimde ısrar edeceğim. 
Temenni takririm de, bu fikrin bir nevi tatbikatı
nı saklamak maksadına müteveccihtir. Son olarak 
Hükümetten rica ediyorum, bû fikre gerekli ilgiyi 
göstersin. Bıraksınlar gerekçeleri bir bir istatistik 
bülteni olarak mütalâa etmeyi. Ben mühim hâdi
selere temas ettim. Saym Bakan bunlara temas et
mek lüzumunu hissetmediler. Gerekçede olması 
lâzım idi, dedim. Türkiye'nin ekonomik meselele
rindi; kim ne derse desin, en mühim husus; dış te
diye muvazenesi açıklarıdır. En mühim derdimiz 
budur. Bizim bugün, hani enflâsyon, istikrar lâf
larımız vardır ya, onlara müessir olan başlıca un
surlardan biri de budur. Dış gelirlerimizi geliş
tirmek için programlar yapmak, tedbirler almak 
yolundaki tekliflerimiz de bu gaye içindir. Sayın 
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Bakanın benim bu tekliflerim üzerinde ne düşün
düklerini öğrenmek isterdim. Fakat bütün bunlar 
bir yana itilmek suretiyle, halefime bir gerekse 
devretmediğim hususunun ileri sürülmesini, me
selenin ehemmiyeti ile kabili telif görmemekte
yim. 

Bu memlekette demokratik rejimin yerleşmesi 
hususunda sarf edilecek gayrette muhalefet ken
dine düşen vazifeyi yapmaya kararlıdır. Bütün 
ihtilâflarımıza rağmen biz aynı yolda ilerliyece-
ğiz. Sizlerden istirhamımız, iktidar partisi meclis 
grupu ve hükümet olarak, bu anlayışı lütfen 
benimsemenizdir. Aksi takdirde bu rejimin bu 
memlekette kökleşmesine imkân yoktur. Bu ba
kımdan çabucak alınmıyalım, çabucak tarize geç-
miyelim. Bir mebus arkadaşımızın yaptığı gibi, 
Alican'ın Arazi Vergisi tutumuna tarizlerde bu-
lunmıyalım. Niçin muhterem arkadaşlarım, Ali
can'ın ihtilâl devresi sonunda, bakanlığı zamanın
daki hayırlı hareketlerinden bahsetmeye ihtiyaç 
hissetmiyorlar? (Y. T. P. milletvekilleri sıraların
dan «alışmamışlar» sesleri) 

Beyefendiler, demin Sayın Şefik İnan arka
daşımın istikrar ve enflâsyon mevzuları üzerinde 
yaptığı konuşmasında, alkışları celbeden politika
sının ilk tatbikatı Ekrem Alican tarafından ya
pılmıştır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Sevgili arkadaşlar, niçin bu tedbirlerden bah
setmek ihtiyacını duymazsınız? Niçin onları gör
mezsiniz? Yatırımların derlenip toparlanması, 
ıbuğün bahsettikleri şekilde, devamı kararlaştırı
lan yatırımlara, şu kadar milyonun ayrılması şek
lindeki politikanın bu memlekette temelini kim 
atmıştır? Devlet iktisadi Teşekküllerinin ıslahı 
ameliyesine ne zaman başlanmıştır? Devlet ikti
sadi Teşekkülleri borçlarının konsolidasyonu ka
nunları ne zaman çıkarılmıştır? Hem bir ihtilâ
lin, istikrara en çok ihtiyaç gösteren anormal 
şartları içince mesuliyet kabul etmek, hem de bu 
çeşit ıslâhat hareketlerine girişmek gibi bir du
rumu bu memlekette ihdas etmiş olan bir insanın 
haklarım, hiçolmazsa bu bakımdan kabul etmek 
insaf fikrinin icabı değil midir? (Takdir ediyo
ruz.) 

O halde sevgili arkadaşlarım, biz nasıl iyi 
tarafları buluyor, kötü tarafları gösteriyorsak, 
iktidar Partisi Meclis Grupu mensupları olarak, 
sizler de, bunları görmek mecburiyetiyle karşı 
karşıya olursanız meseleler çok daha kolay 
halledilir. Tek elin sesi çıkmaz, iki elin sesi da-
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ha ,£azla çıkar. Şayet bu fikirler benimsenme-
diği takdirde muhalefet de başka istikametle
re yönelme anlayışı içerisinde olacaktır. Fakat 
anlayışlar karşılıklı olduğu takdirde, demokra
tik rejim memleketimizde teessüs edecektir. Bü
tün bu iyi niyetlere rağmen biri çıkar tarizkâr 
şekilde konuşur, başka biri çıkar şahsiyatla uğ
raşırsa bunun neticesinden kim zarar eder? 
Memleket menfaatleri zarar eder. Demokratik 
rejim zarar eder. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu 
itibarla, Y. T. P. sî Meclis Grupu olarak, bu 
müspet istikameti bozmamak için, biz kararlı
yız. (Bravo sesleri, alkışlar) Ve buna emin ol
malısınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Türk efkârı umumiyesi emin olmalıdır ki, Y. 
T. P. olarak, demokratik esaslara dayanan gay
retler uğrunda elimizden geleni eısirgemiyece-
ğiz. Bunu tahakkuk ettirmek için çalışacağız. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Ama bu arada Hükümetten istirhamımız, 
demin bana verdikleri cevapta olduğu gibi, ba
sit birtakım hareketlerle uğraşmasınlar, keli
me oyunları ile cevap vermeye kalkmasınlar. 

ASIM EREN (Niğde) — Siz de alıngan ol-
maym. 

EKREM ALtCAN (Devamla) — Biz alın
gan değiliz. Şu cevapta alınacak taraflar var- , 
•dıi' arkadaşlar. 

Bütçenin denkliği mevzuunda da muhterem 
Jtnan'la aramızda bir ihtilâf vardır. Sayın înan 
der ki ; bu bütçeyi Meclise getirdiğim günden 
beri denktir iddiasında bulunmadım, zaten açık
tır. Mesele yok. Açık olmuş, denk olmuş; Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak bir ehem
miyeti yok. Yalnız samimî olması asıldır. Büt
çe Kanunu tasarısını tetkik edecek olursak, bu 
bütçenin denk olduğu havasının hâkim kılın
maya çalışıldığı meydandadır. Bilmem, anlata
biliyor muyum, sevgili arkadaşlarım. Denk 
'bütçe havası veriliyor. Ne deniyor 1 nci mad
dede? Şu kadar tahsisat (Â/ l ) işaretli cetvel
de cari masraflar için, şu kadar (A/2) sayılı 
cetvelde yatırımlar, için ayrılmıştır. 

. İkinci maddede bu giderlerin §u kadarı 
normal gelirlerimizle, şu kadar da özel gelirle
rimizle' karşılanmıştır'; Hükümet tarafından 
bütçenin bu şekilde takdimi denk bir bütçe ol-
uıası; .mânâsından', başka .bir:- mâna ifade etmez'. . 
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Maliye Bakanının bu kürsüden veya Bütçje 

Komisyonunda ifade ettikleri sözlerle bir büt
çe hüviyetini almaz. Bütçenin hüviyeti Muva-
zenei Umumiye Kanununun arz ettiği durumla 
meydana çıkar. Ben derim ki, bütçe denk ola
rak Meclise getirilmiştir, bu ifade yanlıştır; 
birinci hüküm budur. Tasarruf Bonoları nor
mal gelirler değildir. Normal gelirlerle karşılan-
mıyan bütçe açıktır; tasarruf bonoları istikraz
dır. Bütçe normal gelirle karşılanmayıp bun
lar yerine fevkalâde gelirlerle karşılanıyorsa 
bütçe acıktır. Açık olursa kıyamet mi kopar? 
Açık mevzuu üzerinde, dikkat buyurursanız, 
uzun boylu durmadık. Sadece bütçenin umumi
yeti üzerinde durduk, bu bütçe denk değildir, 
lüzumsuz yere denklik iddiasında bulunulma
sın dedik. Bu bütçenin bir cephesi. Asıl benim 
üzerinde durmak istediğim ikinci cephesi var
dır. inan arkadaşım der ki ; ben enflâsyondan 
sureti katiyede kaçıyorum. Güzel. Hepimiz en
flâsyondan kaçınılmasını senelerce müdafaa et
miş insanlarız. Evet; enflâsyon vatandaşın ce
binden para çalmaktır. Ama ben Sayın Maliye 
Vekiline soruyorum; kendilerinin tarif ettiği 
istikamette şu bütçe enflâsyonist bir bütçe mi
dir, değil midir? Ben iddia ediyorum ki bu 
bütçe, kendilerinin tarif ettiği istikamette en
flâsyonist bir bütçedir. Gelir tahminleri yük
sektir. Ben teferruata girmiyorum, tetkik et
sinler göreceklerdir, isterlerse burada cetvel
leri beralberce tetkik ederiz. 

Meselâ ithalden '.alınan İstihsal Vergisi de
niyor. Bugüne kadar, iki senelik tahsilat mik
tarları geriye gidiyor. Bu sene için tahmin edi
len rakam düşük; bu rakam geriye gidişi gös
teriyor. Ama birden, Sayın Maliye Bakanı 
ve Hükümet der ki, 1962 yılında meydana gele
cek fevkalâde iktisadi gelişmeler dolayısiyle 
vergi hasılatı şu kadar yükselecektir. Yok böy
le şey. Tahsilatın seyri bunu göstermiyor. Ne 
iktisadi durum, ne de vergi durumu bunu böy
le göstermiyor. Binaenaleyh, şu tahminler ta
hakkuk etmediği takdirde; ne yapacaksınız, Sa
yın Şefik İnan diye soruyorum? Yüksek yatı-
rım-lı bir bütçe hüviyetini muhafaza edecek mi
simiz, yoksa bu bütçeyi tahsisat kısmak su
retiyle gelirlerde meydana gelmiş olan »azalış
ları kapatmaya çalışacak mısınız? Lütfetsinler 
bu hususu izah buyursunlar. 
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Bütçede; yatırımları mutlaka yapmak kara

rındayız dediklerine göre, demek ki, bu büt
çeyi bu haliyle-tatbika koymak kararmdadır-
lar! Bütçe bu haliyle tatbikata konduğu tak
dirde karşılanmıyan tahsisatı nereden karşılı-
yacaklar diye soruyorum, Şu halde Merkez 
Bankasının emisyonu dedikleri, enflâsyon diye 
ifade ettikleri yola gidecekler demektir. Yani 
vatandaşın cebinden para çalmak yolunu ter
cih edeceklerdir, ihtilâfımız burada meydana 
çıkmaktadır. 

Bendeniz bu kanaatte değilim. Bendeniz 
iktisadi politika mevzuunda Hükümetle ve Sa
yın İnan'la aynı kanaatte değilim. Merkez 
Bankasından emisyon suretiyle çıkarılacak 
her liranın, vatandaşın cebinden çalınmış bir 
para mahiyetinde olduğunu kabul etmiyorum. 
Bu kadar ağır şartlar içinde bu memlekette biz 
Merkez Bankasına icabında borçlanmak mec
buriyetindeyiz. Aksi halde muvaffak oluna
maz. Vakıaları tetkik edin, 1960 bütçesi hak
kımda 1962 bütçe gerekçesinde izahat vardır, 
o bütçe ki, mesuliyetinin yarısını da ben ta
şımakta idim. Mesuliyet deruhde ettiğim an
dan itibaren ben de istikrar tedbirleri aldım, 
o bütçedeki 450 milyon liralık tahsisatı mev
kuf tuttum. 1960 bütçesini 450 milyon lira 
azaltmak suretiyle tatbika koyduk. Sonunu Sa
yın Hükümet, gerekçesinde ortaya koyuyor. 
Baktım 1960 bütçesinin 300 küsur milyonluk 
kısmı. Hazine? l'onlariylc karşılanmıştır. Ha
zine fonlariyle karşılanan kısım muhtemelen 
Merkez Bankası kaynaklariyle karşılanan kı
sımdır. 1960 yılı istikrar sağlıya]mı, bütçe 
denkliği sağlıya!mı diye çok büyük gayretler 
sarf ettiğimiz yıldır. İktisadi hayatı sıkıntıya 
soktuğumuz bir yıldır. Bu yılda dahi bütçe 
açığını kapatmak için Merkez Bankasına mü
racaat mecburiyetinde kalınmıştır. Yine 1961 
yılı bütçesini, aynı şekilde tetkik edecek olur
sak, Merkez Bankasına yani Hazine kaynak
larına müracaat büyük miktarda mutlaka mev
cuttur. Bu iıki yıl içinde enflâsyon asıl tesirini 
fiyat mekanizmasında gösterecekti. Fiyatları1-
istikrar olmuş, fiyatlar oldukça istikrar bul
muştu*. 

istikrar sağladıktan sonra, bizim gibi geri 
kalmış memleketlerde suni iştira gücü yarat
mak mecburiyetindeyiz. .Ekonomiye hareket 
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vermek, canlılık vermek, sığılma, fırlama imkâ
nı verebilmek için suni iştira gücüne ihtiyaç 
olabilir. Yreter ki, ekonominin nabzına devamlı 
surette ellimizde tutalım. Bu nabız da fiyat me
kanizması, dış ticaret mekanizması, maliyet me
kanizmasıdır. Mesele arz ile talep arasındaki 
muvazene meselesidir. Eğer siz suni iştira gücüy
le, kısmen bu çeşit ıcmisyona gitmek suretiyle 
muvazeneyi bozmuyorsanız memleket ekonomisi 
bakımından tehlikeli bir vaziyet doğuruyor, bu 
sahada ekonomiye canlılık veriliyor demektir. 
Geri kalmış memleketlerde bunun lüzumlu oldu
ğuna inanmaktayım. Yeni Türkiye Partisi ola
rak bunun müdafaasını yaptık, yoksa biz enflâs
yonun müdafaasını yapmıyoruz. Hükümete bu 
muvazeneyi temin hususunda, dikkatli olmasını, 
fakat enflâsyon vehminden de kurtulmasını 
tavsiye ediyoruz. Vehhıam olmasınlar. Enflâs
yondan korkmasınlar. Enflâsyonun işaretleri 
vardır. O işaretleri gördüğümüz anda elbette ki, 
tedbirleri almak mecburiyetinde kalacağız. Aksi 
halde bu kürsülerde, tatbiki imkânı olmıyan fi
kirleri müdafaa etmiş olaıcâğız. 

Sayın Maliye Vekili dediler kil; Ben bütçe
nin muvazenesini sağlamak için, bütçe açığını 
karşlıamak için Merkez Bankasına sureti kati-
yede müracaat edemem. Olmaz bu! Neticeleri-. 
ni inşallah tatbikatta göreceğiz. 1962 bütçesinin 
elbette hesabı kati kanunu da gelecektir. Vazi
yet o zaman sarahatle görülecektir. Bütçe bu 
haliyle tatbik edilecekse Merkez Bankası kay
maklarına müracaat edilmek zarureti hâsıl ola
caktır. O halde bu şekilde iddialı olmıaya lüzum 
yoktur. Sarih olmak lâzmıdır. Açık söylüyo
rum, Maliye Bakanı olarak, ben bu bütçeyi bu 
haliyle Merkez Bankası kaynaklarına müracaat 
etmeden tatbik, etmeye kararlıyım; tahsilatla bu 
bütçeyi realize edenıezsem, tahsisatı tenkis ede
ceğim, diyehiliyor mu? Bunu .diyorsa o zaman 
meselle yoktur. Çünkü bu fikirleri tatbik etme
ye imkân yoktur. Bu bütçe ile Tbunu demesini 
de istemiyorum. Maliye Bakanı bu bütçeyi bu 
hali ile tatbika girişsin ve gerekiyorsa Merkez 
Bankasından açığını kapatsın. Yalnız fiyat me
kanizmasını elinde tutsun, dış tediye politikası
nı elinde tutsun, maliyet mekanizmasını elinde 
tutsun. Yeter ki, memleketi iktisadi canlılığa 
kavuştursun. Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
olarak bu politikayı müdafaa edeceğiz, bu poli-
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tikayı kendileriyle 'beraber dcstekliyeeeğiz, ar- I 
kadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Efendim, sizleıri fazla yormıyayını. Biz işleri
mizi yine tatlı sözlerle yürüteceğiz. Demokra
sinin nimetlerinden bu aziz milleti istifade et
tirmek için gayret sarf edeceğiz, bunda muvaf
fak olacağımıza da inanmaktayım. Bu inançla 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Şefik İnan, bu
yurun. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 'ar
kadaşlarım, Sayın Ekrem Alican arkadaşınım 
notlarını filhakika kürsüden indikten sonra elin
den aldım ve iki defa dikkatle okudum. Öyle 
zannediyorum ki, temas ettikleri noktaları ce
vaplandırdım. Sadece kendilerine dostane şah
si tarizde bulunmak istedim. Konuşmalarından 
temel nokta olarak gerekçe için kâfi zamanın 
var olduğu idi: Hükümetini gerekçesinde şu ve
ya bu olması lâzımdı demeleri üzerine bizim, ne 
bütçe için ve ne de gerekçe için kâfi zamanımız 
yoktu. On günde hasırladık. Bu hususları be
lirtmek üzeıre kendisine dostane tarizde bulun
dum. İstemiyerek üzdüm ise özür dilerim. (Al
kışlar) Tarizlerim sadece eski dostluk ve arka
daşlıktan kuvvet almıştır, tamamiyle şahsidir. 

Yalnız, bütçe gerekçelerinin nasıl olması lâ
zım geldiği noktasında aramızda biır görüş ihti
lâfımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bizde bütçe gerek
çelerinin tarihçesi şudur; ilk bütçe gerekçesi, 
geriye doğru gidildiği zaman, 1950 bütçesi için 
yazılmıştır, 1949 senesinde Sayın İsmail Rüştü 
Aksal'ın Maliye Vekilliği zamanında hazırlan
mıştır. İlk bütçe gerekçe'si budur. Ondan ev
vel yoktur. Ondan evvel bütçe nutukları var
dır. Bütçe gerekçeleri yoktur. İlk bütçe gerek
çesi İsmail Rüştü Aksal'ın Maliye Bakanlığı za
manında hazırlanmıştır. O zaman böyle bir ge
rekçe hazırlanmasına sebebolan fikir şu idi : 
ikinci Cihan Harbinde ve harbdon sonra Batı 
memleketlerinde, bilhassa İngiltere'de bütçeye 
ek olarak bu nevi vesikalar yayınlaui'maya baş
ladı. Beyaz kitap adiyle yayınlanırdı. Biz de 
Batı'daki bu yayma uyalım dedik. O zamanın 
imkânlariyle 4 aylık bir çalışma ile bu bütçe 
gerekçesi meydana gelmiştir. Temel fikir şu 
idi : Bütçe hacimli bir vesikadır. Bölümler, mad
deler arasında bir sürü rakamlar vardır. Bun-
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lan incelemek ve oradan netice çıkartmak zor
dur. 

Milletvekilleri için onların çalışmalarını ko
laylaştırmak için bu bütçe gerekçesi hazırlan
mıştı. 1950 den sonra bütçe gerekçelerinin ma
hiyeti değişti, objektif vasfından ayrılarak par
tizan bir hüviyet aldı. Bunların objektif vaka
lar olduğunu ifade. ediyorum. İstiyen arkadaşlar 
kütüphaneye gidip bunları okuyabilirler. Hal
buki bütçenin objektif, ilmî bir vasfa sakibol-
ması ve taraf tutmaması lâzımdır. Olayların ol
duğu gibi gösterilmesi lâzımdır. Benim Sayın 
Ekrem Alican arkadaşımla bu gerekçe üzerinde
ki görüş zaviyelerimiz değişik olup bendeniz ar
kadaşımın anladığı mânayı tam olarak anlama
dım; bunun bir kısmına iştirak ediyorum. Mese
lâ bütçe gerekçesinde, go^eıı seneki bütçe ile ne
ler yapılmıştır, bu hususta hesap vermesi lâzım
dır. Biz vazifeye geldiğimiz zaman bunları tet
kik edecek vaktimiz yoktu. Geçen seneki bütçe 
ile neler yapılmış, hangi proje tahakkuk etmiş, 
bunları araştıracak vaktimiz yoktu. On gün 
içinde bütçeyi hazırladık. Araştırmaların da 
objektif olması lâzımdır. Bunun için de uzun 
zamana ihtiyaç vardır. Bütçe gerekçeleri Üni
versiteler için bir referans kitabıdır, basınımız 
için başvurulacak bir vesikadır. Benim şahsi 
düşüncem bu. Gerekçeler Hükümetin malî duru
munu anlatan objektif bir vesikadır. Eğer gele
cek sene vazifede kalacak olursak, 1962 bütçesin
de hangi işe nereden, başladık, nereye kadar gö
türdük, yine objektif olarak yüzdıe yüz doğru 
olarak, sadece olayları belirtici, kıymet hü
kümleri veren bir vesika olmasıdır. Bendeniz 
böyle anlıyorum. Politikası o Hükümetin prog
ramında yer alır. O Maliye Bakanının ve diğer 
bakanların Hükümet adına yapacakları resmî ko
nuşmalarında yer alır, açıklanır. Nitekim bu 
vesikalar istikrar programında yer almıştır. Bu 
vesikalar gizli tutulmuştur. Bu vesikalara istik
rar programı denir; fakat ne olduğunu kimse 
bilmez. Bunlar gizli tutulurdu. Bu Türk ve ya
bancı mütehassısların bir araya gelmesiyle hazır
lanmış, Türkler tarafından yazılmıştır. Gizli 
tutulmuştur. Çünkü 4 Ağustos 1958 kararlarına 
takaddüm eden iktisadi politikanın bir mahkûmi
yet vesikası idi. Gizli tutuldu, neşredilmedi. Bu
nu neşrettik. Herkes bilsin, gizli kapaklı bir şey 
kalmasın. Dış borçlan gizii, bunu kimse bümez, 
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birisi kürsüye çıkar bir rakam söyler ve işkâl 
ederdi. Arkadaşlar, bütün millet bizim ne ka
dar borcumuz olduğunu bilmelidir. Bu .gerçek
ler bilinmedikçe millet olarak bu müşküllerin 
içinden çıkmamız mümkün olmaz. Gizli kapaklı 
işlerle ve yalan söyliyerek meseleleri halletmek 
mümkün değildir. . (C. H. IVsıralarından sürek
li alkışlar ve bravo sesleri) 6nun içindir ki, ger
çekleri. olduğu gibi açıklıkla beyazı beyaz siya
hı siyah göstermek hedefimizdir. (Alkışlar) 
Şimdiden gelecek sene bütçe gerekçesinin nasıl . 
olması 'lâzımgekliğine ait dokümanların hazır-. 
lanması işine yavaş yavaş Mart ayından itibaren 
bağlıyacağımızı arz etmek isterim. Bundan son
ra geleceklere her hâlde dosya bırakacağım.. 

Dış tediye muvazenesi meselesinin en mühim 
bir mevzu olduğunu söylediler; ben de yüzde 
yüz kendüeriyle mutabıkım. Onun içindir ki, 
dış borçlarımızı olduğu gibi yayınladım. 

Dün bir arkadaşımız dış borçlarımızı bütçeye 
nisbetle hafif göstermeye çalıştılar. Arkadaşlar 
biaim bir tek gelirimiz vardır, ihracat gelirimiz. 
Döviz gelirimiz diye bir gelir yoktur. İhracat 
gelirimizin 350 milyon doları aştığını tarih kay
detmiyor. 1962 senesinde 135 milyon dolar hari
ce borç ödeyeceğiz. Buna karşılık dış gelirimiz 
sadece 325 milyondan ibarettir. Bu borç son de
rece ağır bir yüktür. Taşınması mümkün olmıyan 
bir yüktür. Memleketin ihtiyaçları karşısında 
son derece ağır bir ipotektir, sırtımızda. Tütü
nümüzü ihraç edeceğiz, pamuğumuzun yarısını 
ihracedeceğiz, bedeli elimize geçmiyecek. 135 
milyon doların mânası budur. Tekrar ediyorum, 
bütün tütünümüzü ihracedeceğiz, pamuğumuzun 
yarısını ihracedeceğiz, bedeli elimize girmiyecek. 
Çıplak mânası budur. Bu çok ağırdır. 

Ekrem Alican arkadaşımızın, bu ağırlığın 
altında ne düşünüyorsunuz diye bir sorusu var. 
Kendisi gibi düşünüyorum. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

Bütçe denkliğine temas ettiler. Muvazenei 
Umumiye Kanunumuz vardır. Biz burada bi
rinci maddesini görüşmeye başlıyacağız. Bütçe 
kapanırken de en son ikinci maddeyi görüşe
ceğiz. Orada olan bu ibareye temas ederek 
yani kanun maddesini spyliyerek bütçe denk 
değildir diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Muvazenei Umu
miye Kanunu emretmektedir ki birinci mad-
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deye giderler yazılacak; ikinci maddeye do 
gelirler yazılacak. Buna göre mutlaka iki ra
kamın tıpatıp : olmasını emretmektedir. Bunu 

, nereden başlıyacağmı falan ifade-etmez. Biz 
bu emri yerine getiriyoruz. Diyoruz ki, bi
rinci maddeye göre giderlerin toplamı 10 mil
yar şu kadardır. İkinci maddeye göre gelirle
rin toplamı şu kadarı normal kaynaklardan, 

. şu kadarı özel kaynaklardan olmak üzere §u 
kadar milyar liradır. Oradaki kanunun emri 
olarak, kullanılmış olan denk kelimesine baka
rak denklik iddia edildiğinin ileri sürülme
mesi lâzımgelır kanaatindeyim. 

Ayrıca bendenize sual sordular. Bu bütçe 
enflâsyonist midir, değil midir, bunu söylesin, 
dediler. 

Sunuş konuşmamdan bir pasaj : «1962 yılı 
bütçesi, bizatihi yüksek olan hacminin, mec
mu talep hacmmda yaratacağı fazlalığın fi
yatlar üzerindeki muhtemel tesirlerini berta
raf edici tedbirleri, kendi bünyesi içine almış 
bulunan bir bütçedir.» Bu, tamamiyle iktisa
di edebiyata uygun bir cümledir. Mânasını da 
gayot sarih surette anlıyabilirler. (Gülüşme
ler) . 

«Bizatihi yüksefk olan hacminin, mecmu ta
lep hacmmda yaratacağı fazlalığın...» 

Ayrıca, 1962 bütçesi iyimser bir bütçedir. 
Evvelâ derpiş ettiği yüksek yatırım harcama
ları ekonomik canlılık getirmiş, böylece ikti
sadi huzur iklimini teessüs ettireceği ümidedi-
len bütçe olması itibariyle ekonomide yapaca
ğı tesir bakımından iyimser. Sonra da normal 
gelirlerin tahakkuku için zaruri olan iktisadi 
huzur ikliminin ve canlılığın gerçekleşmesinin 
asli şart sayılması itibariyle de ekonomide gö
receği tesir bakımından da iyimser olmak mec
buriyetinde bulunan bir bütçedir. Görülüyor 
ki gizli kapaklı hiçbir şey ydk. Olduğu gibi 
tasvir edilmiştir. Yalnız; nasıl icra edeceğiz? 
Daha bu aym başlarında bütün muhasebe mü-

, dürü arkadaşlarımı topladım, 1 Marttan itiba
ren yürürlüğe koyacağımız aylık sarfiyat 
plânı hazırladık. Bakanlıklarda, en küçük te
ferruatına kadar, bölüm ve maddelere göre, 
her ay ne harcanacaktır, bunu tesbit ettik. Ay
rıca, Ekrem Alican arkadaşım gayet iyi bilir, 
Maliye Bakanlığı, bakanlık olarak, gelirleri 
telgraf malûmatı ile alır, her ayın aaftofL&4* 
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yine o ayın tahsilatını bilir. Merkez Bankası 
kaynaklarından ve mal sandıklarından telgraf
la salınan malûmata dayanılarak Hazinenin du
rumunu da, biraz gecikme ile bilir. Fakat, 
her ay ne harcıyor bunu maalesef çok gecik
me ile bilebilir. Bendeniz, milletlerarası ikti
sadi ve mâlî birçok müzakerelerinde bulun
dum. Yabancı heyetlerin karşısına geçtiğimiz 
zaman, bâzı suallere muhatabolduk. Bizim 
Kesin hesap kanunları geç çıkar, uzun müd
det bu mazereti ileri sürmüşüzdür. Bakanlığa 
geldiğim günden beri, masraf tempomuzu da, 
gelir tempomuzu da aynı şekilde bilmek için 
gerekli tedbirleri almış, bulunuyorum. h 

' • "i 

Bendeniz şimdi, haftasına nihayet en geç 
on gün içinde geçen ayın masraflarını bîr ta
raftan gelirleri bir taraftan giderleri • bilmeye 
başladım. 1 Marttan itibaren de (28 Şubat ak
şamı) tam bir envanter yapacağız. Hazinenin 
durumu nedir? Ertesi günden itibaren de geliri, 
gideri adini, adıim takibedeceğiz. (Bravo ses
leri) ve meselâ Nisan ayına girdiğimiz zaman 
da Martta ne yaptık bileceğiz, Hazine durumu
nu bileceğiz. Cari giderler üzerinde mümkün olan 
tedbirleri günün şartlarına göre alacağız. Ama 
yatırımlarda kesinti yapmıyacağız. Bütçeyi 
böyle icra etmeyi düşünüyoruz. Şurasını arz 
edeyim; geçende Senatoda da bahis mevzuu ol
muştu. Ekrem Alican arkadaşım çok iyi bilir
ler. Merkez Bankasına lüzum oldukça, kısa va
deli Hazine avansları için, başvurulacaktır. Fa
kat katî, nihali bütçe masrafları o kanaldan ka-
panmıyacaMır. O yola başvurmamak katî ka
rarındayız. inşallah muvaffak oluruz. Böyle 
yapabilirsek, zannederim, Ekrem Alican arka
daşım da memnun olur. Çünkü temel düşünce
lerimizde pek fark yoktur. Yalnız Ekrem Ali
can arkadaşım beyanatının baş kısımlarında, 
enflâsyonda para basmak suretiyle para teda
rikinin bir nevi vergi olduğunu, kimseye haber 
vermeden vergi almak olduğunu ve benim tâbi
rimi kullanarak «bunun düpedüz hırsızlık ol
duğunu kabul ettiler. Beyanatının sonlarına 
doğru» yatırım mevzuunda, «bizim gibi henüz, 
kalkınma duramun'da, az gelişmiş memleketler-; 
de işte-bu yola da gidilebilir. 1960 bütçesinde 
380 küsur milyon böyle alınmıştır. Ne oldu ? 
Battık mı?» dediler. (Affedersiniz battık m^ tâ
birini kullanmadılar.) Bu, mealde söylediler. 
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Ben bu iki beyanı telif edemedim. Bizim görü
şümüzü yine sunuş konuşmamdan bir pasajla 
tekrar edeyim. 

«îktisaden geri kalmış bir memleketin, geliş
me yolunda ilerlerken, bâzı ölçüleri aşmamak 
kaydı ile enflâsyoncu kaynakları kullanabilece
ği yolundaki görüşlere de itibar edilmemesini 
bilhassa belirtmek isterim. 

Sanayii ilerlemiş 'memleketlerin bâzı depras-
yon devrelerinde caiz gördükleri muvakkat ve 
ölçülü para ve kredi genişlemeleri nevinden 
muamelelerin bile iktisaden geri kalmış mem
leketlerde teşevvüçler yarattığı ve durdurul
ması âdeta imkânsız gidişlere yol açtığı, sayı
sız 'tecrübelerle ortaya çıkmış gerçeklerdendir. 

İktisadi unsurlarının, sanayileşmiş memle
ketlerde gösterdiği arz elastikiyetine mukabil 
geri kalmış memleketlerdeki katılığını ve mu
kavemeti, asla hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Bizim görüşümüz budur. Yüzde yüz hiç kim
se bir diğeriyle mutabık olamaz. Zaten muta
bık olursa partiler olmaz. Ufak - tefek ihtilâf
larımız olacaktır. Bu bütçeyi bu arz ettiğim 
şekilde icra edeceğiz. Bu bütçenin bizatihi 10 
milyarlık talep hacmi fiyatları yükseltici istika
mette tesirler yapabilir. Ama bunun üçin de 600 
milyonluk bir freni vardır. Yani Fonction Mo-
nötaire denilen bir sistemle freni vardır. Buna 
rağmen çok dikkatli kullanılması lâzımgelen 
bir bütçe, son derece dikkat ve ihtmaim istiyen 
bir bütçe. Bu noktada zannederim ki, hiçbir 
ihtilâfımız yoktur. Yalnız, bu dikkat ve ihti
mam konusunda, Hükümet ve Maliye Bakanlı
ğı olarak dikkat ve ihtimam göstermemiz kifa
yet etmiyecektir. arkadaşlar. Bendeniz şu an
da, sayın milletvekili arkadaşlarımızın, sayın 
senatör arkadaşlarımızın, Anayasadan aldıkla
rı hakka istinaden yaptıkları kanun teklifleri
nin, komisyonlarda bekliyen kanun teklifleri
nin malî portesini hesabettim, yekûnu bir mil
yar bir milyon iki yüz yirmi yedidir, (özür di
lerim, 227 mi yoksa 277 mi olduğu katî olarak 
aklımda kalmamış) Eğer bunlar kanuniyet kes-
bederse bu bütçenin üzerinde barınmanın (bu 
bütçe kendisini güç taşıyan bir bütçedir) imkâ
nı yoktur. Bu takdirde enflâsyonu kimse tu
tamaz. Bu bakımdan, ben milletvekili arkadaş
larımızdan, senatör arkadaşlarımızdan, kendi
mize .malî; ve iktisadi bakımdan çeki - düzen 
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verinceye kadar, lütfetsinler, bu taşanların ka
nunlaşmasını istemesinler ve maliyemize mun
zam külfet tahmil edici ve fakat seçmenlerin 
hoşuna gidici mahiyetteki kanun tasarılarını 
hazırlamak ve vermek teşebbüslerinde imsak 
etsinler. Bütün istirhamımız budur. Bu memle
ketin iktisadi ve malî hayatına bir düzen ver
mek istiyorsak bu imsaki yapmak ve her tür
lü mülâhazaların üstünde istikrar prensibini 
tutmak zorundayız. Sözler'imin başında da arz 
ettim, biz bugün öyle bir durumdayız ki, dış 
yardım almadan, birçok işlerimizi yürütemiye-
cek durumdayız. Dış yardım alma bugün o du
rumdadır ki, bir Maliye Bakanı dışardan borç 
alabilirse, o borcu aldığı için ifflhar edebilecek, 
durumdadır. Evet borç almakla, dışardan borç 
almakla iftihar edebilecek bir durumdadır. 
Memleketimizin durumu budur, bütün açıklığı 
ile budur. Bu yardımları da görebilmemizin şar
tı başlıca şartı, istikrar prensibine sıkı sıkıya 
bağlı kalmaktır. Oradan inhiraf kaydettiğimiz 
zaman «Ekrem Alican arkadaşım benim kadar, 
benden daha iyi .bilirler. Şartlar yerine gelmemiş
tir ve yardım almak ihtimalleri de uzaklaşır. Bu
nu kendileri benim kadar bilirler. Benim maru
zatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Alican. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EKREM 
ALlCAN (Sakarya) — Efendim, özür dilerim, 
huzurlarınızı sık, sık işgal etmek istemem. Yal
nız, Sayın inan arkadaşımın sözlerimde tezat ol
duğu yolundaki beyanları karşısında bir noktayı 
tavzih ihtiyacını duydum. 

Enflâsyon mevzuu üzerinde, enflâsyonun 
memleket ekonomisine, memleketin sosyal hayatı
na getireceği mazarratlar mevzuunda mutabık ol
mamamıza imkân yoktur. Esasen, senelerden beri 
enflâsyonun bu mazarratları getireceği fikrini 
•müdafaa etmiş, bu yolda mücadele etmiş insanla
rız» 

Yalnız enflâsyonun mânasını anlamada Sayın 
inanla aramızda, eğer ihtilâf telâkki edilirse, ih
tilâf mevcuttur. Bendeniz derim ki, Merkez Ban
kasından bir Türk lirası piyasaya çıktı, enflâsyon 
var vehmine kendimizi kaptırmıyalım. Enflâsyo
nun keiıd'iısinıe mıahısuıs arazı vardır. Fiyat $trü'k(tü-
rü bozulur, maliyet nizamı bozulur, dış: tediye 
muvazenesi bozulur ve bunların enflâsyonist te-
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sirleri ortaya çıkar. Bunları nabız halinde elimiz
de tutalım. Az gelişmiş bir memleket olarak Mer
kez Bankasının imkânlarından istifadeden geri 
kalmıyalım. Bendenizin sözlerimin başında ifade 
ettiğim fikrimde budur. Sözlerimin sonunda ifade 
ettiğim fikir de aynıdır. Ayrıca, dedim ki, Sayın 
inan bu kürsüden ne ifade ederse etsin, nasıl T.Ü-
dafaa ederse etsin, bu bütçeyi tatbik edecekse, 
bendenizin enflâsyondan anladığım bu mânaya 
kendileri de gelmek ve bu politikayı takibetmek 
mecburiyetindedir. 

8on olarak yaptıkları ikinci konuşmalarında, 
izah ettikleri; masrafları aylık olarak hesabede-
ceğim, tahsilatımı aylık olarak takibedeceğim; ve 
bu muvazeneden inhiraf etmiyeceğim, şeklindeki 
müdafaada ısrar edecek olurlarsa, bu bütçenin 
yüksek yatırım seviyesine sahip bir bütçe olamı-
yacağım şimdiden ifade edeyim. Şüphesiz fikirler 
şahsi olacaktır, biz kanaatlerimizi söyliyeceğiz, 
mesul kendisidir. Elbette kendi politikasını takib-
edecektir. Ama, zamanla kimin haklı, kimin haksız 
olduğu meydana çıkacaktır. O zaman bu işlerin 
muhasebesini elbette daha kolay yapacağız. Biz 
şimdilik fikrimizi ifade etmekle yetiniyoruz arka
daşlarım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, «Açık bütçelerin fazileti terbiyekârîsi 
vardır» diyen merhum eski Maliye Nâzın Cavit 
Beyi anmak, şu sırada bir lüzum oldu bendeniz 
için. Filhakika yapılan tartışmalar, gerek Yüksek 
Meclisin huzurunda, gerek Türk milletinin hutu
runda bizi daha iyiye götürücü sonuçlar vermek
tedir. Bundan dolayı çok memnunum. Ancak bu
rada gerek Saym Maliye Bakanına ve gerekse 
Bütçe Komisyonuna karşı güzel tenkidler yapmış 
olan muhterem arkadaşların, bilhassa Saym Ali
can'm konuşmaları, son söz mebusundur kaidesi 
cari olduğu için, beni kürsüye çıkmaya mecbur 
etmiştir. 

Arz edeceğim hususlar bütçeye taallûk etmek
le beraber ayrıca Meclisin tutumuna, hattâ Ana
yasa hükümlerine ve içtüzük hükümlerine ait bir
çok temennileri ihtiva ettiğinden lütfen bendeni
zi dinlemenizi istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, askerlikte cephede bu
lunan iki kıtanın arasındaki sınıra ara hattı de
nir. Bu diki§ çizgisi bir otoritenin bitip, diğer 
otoritenin başladığı yerdir ki, bunu eski asker ar-
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kadaşlarım çok iyi bilirler. Her dikiş çizgisi oto
ritelerin zayıf yerleri sayılır. Cephede düşman 
bu anahatlarmı araştırıp oraya saldırır. Politi
kada, bir kabinenin veya Bakanın ayrıldığı ve ye
ni bir kabine veya Bakanın işe bağlıyacağı gün
lere de (siyasi arahattı veya dikiş çizgisi) diyebi
liriz. Böyle zamanlarda ayrılana düşen vatan 
borcu, yeni halefine işini tam bir şekilde anlatıp 
eksiksiz devretmektir. Bunda kanaat farkı rol oy
namaz. Bundan Devletin yönetimi bakımından 
da netice çıkartılabilir : Bâzı bakanlıkların başın
daki insanların, vazifelerinden bu esasa uygun ol-
mıyarak ve dikiş çizgisinin ehemmiyetini lâuba
liliğe alarak, Devlet mukadderatının ilgisi bulun
duğu nazik zamanlarda da ayrılması buna bir ör
nektir. 

(Şahsi politika) dediler; fakat, kendilerinin 
yani Sayın Aliean'ın vazifeden kendi isteğiyle ay
rıldığından 3 ay evvel 1960 yılının Eylülün altı
sında çıkmış olan Devlet Plânlama Teşkilâtı 
hakkındaki 91 sayılı kanunu mevcut idi ve bu 
kanunun bilhassa 10, 12, 15, 16 ncı maddeleri
ne göre Devletin artık şahsi politikalarla değil, 
fakat bu Plânlama Teşkilâtının (İstatistik 
Umum Müdürlüğü ile, kabine ile ve Devletin 
bütün mesul, gayrimesûl kimselerinin, yani halk 
tabakasının ve âmme teşkilâtında vazifeli insan
lardan, halk olarak, şahıs olarak, kurum olarak) 
memlekette en geniş bir yetkiyle toparlıyacağı 
bilgilerle hazırlanmış uzun vadeli kalkınma plâ
nı ve buna mütenazır olarak hazırlanacak yıl
lık plân ve programa göre hareket edilmesini 
herkesin ve Sayın Aliean'ın bilmesi lâzımgelir-
di. Mevcut mevzuatı kanun iyeye bu şekilde ar
kasını çevirerek konuşan Muhterem Aliean'ın 
burada «şahsi politikam müsait değildi: onun 
için Maliye Bakanlığından ayrıldım; şahsi poli
tikama uymıyan bir gerekçeyi ben halefime mi
ras bırakamazdım» demek, arz ettiğim kanun 
muvacehesinde, o kanunun hükümlerinden te-
gafüldür veyahut o kanunu okumamış olması sa
nısını verir. 

Muhterem arkadaşlarım, ihtilâl ferdası çok 
nazik bir hayat devresi yaşıyan bir devlete bir 
hükümetin ve bilhassa giden ve gelen iki ikti
darın dikiş çizgilerinde, vazife alan bakanlann 
yerlerinden ayrılmamasına dair Anayasada işa
retler vardır. Bilirsini#,( seçimlerin yenilenme
sine karar verildiği zaman üa bakanın vazüe-
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]erinden ayrılması gene Anayasanın 109 ncu 
maddesi hükmü icabıdır. Bunlar İçişleri, Ada
let ve Ulaştırma Bakanlarıdır. Şayet Bakanlar 
Kurulu seçim öncesi, tümü ile istifa ederlerse, 
bu, üç Bakanı Yüksek Meclisin tarafsız üyelerin
den Başbakanın seçmesi de Anyasa'dft aynı hü
kümden sonraki fıkrada yazıdır. Buunun mu
halif anlamı ise, bu üç Bakandan gayri bakan
ların görevlerinde kalmaları lüzumudur. Bu, va
tani borçtur. O halde burada şahsi politikadan 
bahsedilemezdi. 

Muhterem arkadaşlarım, İstatistik hakkında 
Sayın Aliean'ın söylediklerine temas etmek is
terim. Devlet Klânlama Teşkilâtı Kanununun 
10 ncu maddesi, en baş cümlesiyle, Plânlama 
Dairesinin evvelemirde İstatistik Umum Müdür
lüğü ile birlikte çalışmasını, ve onun doneleri
ni ele almasını ve ondan sonra istediği yerden 
istediği bilgiyi toplamasını emreder. Ve iş böy
le olunca da istatistik şeklinde bir gerekçenin 
Hükümet tarafından bu bütçede sunulmuş olma
sını garip görmek bendenizce hakikaten garip
tir. Bilhassa İngiltere'de yetişmiş, son derece 
münevver, fikrine hürmet ettiğimiz Muhterem 
Aliean'ın bu şekilde konuşması, asıl şahsi poli
tikanın kendisidir. Arkadaşlar, ilim karşısında 
ve kanunlar karşısında böyle gizli politika oyun
ları yapmaktan daima hazer etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin bir istatis
tik şeklinde olması lüzumuna dair olan o söz
lere yalnız şimdiki verimimiz için hak veriyo
rum. Doğrudur. Çünkü, bizde âmme hizmetinde 
vazifeli olan bütün insanlar maalesef, istatistiğin 
hakiki değerini bilmediği için, büyük Jakar 'm 
kurduğu İstatistik Umum Müdürlüğüne Sayın 
Şefik İnan'm da büyük emekleri geçmiş olma
sına rağmen, Devlet hayatındaki bütün gerekli 
doneleri bulmaya imkân yoktur. Vilâyetlerde 
mahallî insanlardan seçilmiş olan küçük memur
ların hangisi istatistiğin kıymeti hakkında bir 
fikre sahiptir?. Bir nahiyede yetişen mahsulâtı 
ziraiyeden meselâ yıllık yumurta adedinin is
tatistiklere geçmesi için ilçe ziraat müdürlüğüne 
her yıl verilecek cetveli çıkartmak için jandar
ma çavuşu muhtara telefonla, •«sizde kaç yu
murta çıkar» diye, sorar. Adam aklında ne dü
şünüyorsa, hakikatte öyle olmuşcasma, sözler ve 
oetved o gekilde doldurulur, 
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Muhterem arkadaşlar, böyle bir cemiyette 

bu şekilde derlenen istatistik donelerine tama
men itimat etmek elbet doğru değildir. Bu hu
susta Sayın Alican'm hakkı vardır. 

Fakat, bugün bizim yöneldiğimiz taraf, çağ
daş milletlerin ve cenuy e tilerin yaşama tarzları 
ile onların yükselme metotlarının alınmasıdır. 
Bundan dolayı bu esasları gerels »Sayın Maliye 
Bakanı ve gerekse bütün Bakanlarımız ve hattâ 
bizlerde benimsersek ve sesimiz millî top/ulu-
ğuzda hicolmazsa bir defa dinlenirse, bu nâçiz 
maruzatım yine de hedefine varmış sayılır. Şim
di işin teknik tarafını Sayın Aiican'in beyana
tında itiraz ettiğim ve «Teknik işlerde öyle ol
maz.» dediğim kısmını arz edeceğim. Ağustos 
1960 ayında başlaması gereken 1960 bütçe ha
zırlıkları demek 'ki, Sayın Aiican işten ayrıklığı 
Aralık 1960 ayma kadar Hükümetin üç aylık bit-
çalışma devresi geçirilmişti. Bu üç aylık büt
çeyi hazırlama devresinde Sayın Aiican, Maüiye 
Bakanı sıfatiyle bu hazırlığa iştirak etmemiş 
midir? Etmiştir. Üç aylık hazırlığı, ister iste
mez; kendi halefine de devretmiştir: Beraberin
de götürmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi teknik 'bakım
dan daha derinlere gidiyorum: Bir bütçenin de
ğişen ve değişmeyen kısımları vardır ve bütçe 
bunların ele alınması ile hazırlanır. Genel ola
rak câri masrafların yıldan yıla büyük ölçüde 
değişmesi ancak Hükümetin politikasında dü
şündüğü bâzı yeni dairelerin ihdasına ait mas
rafların ilâve edilmesi halinde akla gelebilir. 
Böyle bir ihtimal câri masraflar için bâzan varit 
olmakla beraber câri masraflar esas itibariyle 
çok değişmez. Binaenaleyh Maliye Bakanları
mız bir bütçeyi hazırlarken daima her şeyden 
evvel, dairelerin câri masraflarının yılların geç
miş kesin hesaplarına tecrübelerine bakarak yeni 
malî yıl için gereken miktarlarını tâyin edebi
lirler. Bu hesaplann bizdeki son üç yıllık 
hesaplardan aldığı ortalama' ile yeni bütçenin 
cari giderlerini tahmin ve tesbit etmek müm-
Ikündür. Bütçede değişen nedir? Politika olan 
•kısmı nedir? Ağustosta başlaması gereken ve 
Aralığın 11 inde, kendileri Maliye Bakanlığın
dan ayrıldığı zaman oldukça tekemmül etmiş ol
ması lâzımgelen bütçe hazırlığında birçok don-
neler hazırlanmış ve her halde makamında ken
dilerine verilmiştir elbette. Ve bütçe bu hazır-
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lanmış esaslariyle Sayın Alioan'ın halefine kal
mıştır. Muhterem arkadaşlarım, değişmesi ge>-
reken, bütçenin asıl yatırım kısmıdır. Bu, işte, 
politikanın ta kendisidir. Fakat evvelki yıllar
da gelecek yıllara sâri olarak kabul edilen yatı
rımlar üzerinde politika olamaz. Çünkü, bun
lar, geçmiş zamanın yaptığı giderlerden kalma 
yatırım ve borçlardır. O yatırım işi bitinceye 
kadar o ödenekler, ister istemez, bütçeye kona
caktır. Yeni Hükümetin kabul ettiği esas geç
miş devrin yatrıım projeleri elden geçirilip ik
mali veya terki icabettiği hükmü ile ikiye ay
rılmış olan eski yatırımlardan ikmaline karar 
verilmiş olanların ikmaline devam prensibi de 
yeni bütçede değişmiyen bir rakam olarak ka
bul ediliyordu. Yeni btüçeyi hazırlarken yeni 
veya değişecek olan bir şey varsa, o da yeni ya
tırımlardır. Hepinizin bildiği gibi bu yatırım
lar Maliye Bakanının.şahsına ait bir yatırım de
ğildir. Bir Hükümet tasarrufu ve bir kalkın
ma plânına bağlı bir iştir. 

Yine Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanununun 
10 - 16 ncı maddeleri hükümlerine göre Devlet 
Plânlama Teşkilâtının iktisadi ve sosyal kalkın
ma gereken sahalarda yapılacak yatırımların 
miktarını tesbit edip uzun vadeli plân hazırla
nır ve Plânlama Teşkilâtı genel kurulunda plân 
incelendikten sonra Bakanlar Kuruluna sevk edi
lir. Bakanlar Kurulu plânı inceler, düzeltir, on
dan sonra plân, T. B. M. M. ne gelir ve müzake
reler bundan sonra başlar. Şu halde bir Baka
nın bir şahsi politika ihtilâfını bahane ederek 
en nâzik zamanda Bakanlıktan ayrılmış olması, 
mevcut mevzuat muvacehesinde, bir yanlış adım
dır. Kaldı ki, hakiki maksadı, hiç şüphesiz bu
rada bunu partizan bir gözle arz etmiyorum, 
muhterem arkadaşımın yeni kuracağı siyasi 
parti için o zamanı seçmiş olmasıdır. O vakit ha
lefine bütçeye dair hazırlık ve fikirlerini, ona 
ait malî, teknik mütalâalarını söylemiş ve öyle 
ayrılmış olsaydı, bu hatalı beyana da lüzum 
kalmazdı. Fakat, arkadaşımın şimdiki mütalâa
ları dolayısiyledir ki, asıl politikanın ta kendi
si olmuştur. Ben şimdi müsaade ederseniz gerek 
Sayın Alican'm, gerek bütçeyi tenkid eden di
ğer sayın arkadaşların ve bilhassa Sayın Ma
liye Bakanının dahi üzerinde durmadığı, ama 
gelecekteki muhtemel Devlet gelirleri bakımın
dan bizim için hayatî, çok mühim, parmak ba-
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malı ve biz de ortak olmalıyız. Yoksa gelecek 
yıllarda ihracedilecek mallarımız için, değil 350 
milyon dolara müşteri bularak satmak, 100 mil
yon dolara dahi satamıyacak bir duruma düşe
ceğimizi, Müşterek Papara girmiş olan diğer 
çalışkan milletlerin bizim birçok pazarlarımızı 
elimizden almış olacaklarını unutmamak gerek
in aktedir. Unutmıyalım ki; ihracatımızın yarı
sından fazlası bu 6 devleti- ve ithalâtımızın ya
rısından biraz azı bu sahadan olmaktadır. Bi
zim için bu kadar yakın alâkalı ve hayatî bir 
önem taşıyan bu küme ile ekonomik alâkaları
mıza bir nizam vermemek, ihmâl etmek ve ken
dimize has dar görüş ve, kısır kaynaklı böyle 
bütçeler yapmak, bendenizin nâçiz fikrime gö
re, tamamiyle yapıcı bir hareket olmaktan çok 
uzaktır. 

Dün burada konuşan Sayın llyais Seçkin ar
kadaşımız beyanlarında: «Anayasanın 94 ncü 
maddesinde bir arkadaşımızın tavsiye ettiği gi
bi evvelâ üç aylık bir bütçe yapılması hakkın
da hio/bir kayıt yoktur, yıllık kelimesi vardır.» 
dediler. Bendeniz hemen ilâve edeyim ki o ke
lime Anayasanın 94 ncü maddesinde değildir. 
94 ncü maddede sadece hazırlanacak yeni büt
çenin hangi tarihte Yüksek Meclise sevk edile
ceğini gösterir bir .işaret vardır. 
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sılması ica'beden bir meseleyi bilhassa dile getir
mek istiyorum: O da gerekçede yazılı olduğu 
halde burada mevzuubahsedilmiyen (Müşterek 
Pazar) meselesidir. 

Muhterem •a:rkadaşla;r; Müşterek Pazarın 
esaslarını tetkik edenler 'bilirler ki ; bunun için
de âza. devletlerin beherine, arzu ettikleri malî 
yardımı yapmak meSeleısi de vardır. Bizim şu
radan, buradan sadece NATO nun bir mensubu 
olmak sıfatiyle istediğimiz paraları, bundan bir-
buçuk s'ene evvelindekil çalışmalarıımızı İhtilâl
de durmadan ilerletip biz teşebbüsümüz© de
vam etmiş olsaydık şimdi Türkiye Cumhuriye
ti de Yunanistan'la bir hizada olacak ve bundan 
bol bol malî yardımlar alarak istifade edecek
tik. 

Yine hepinizin malûmu olduğu üzere Müşte
rek Pazar meselesinde bizi ilgilendiren çok mü
him başka noktalar da vardır. Yani bizi hernı 
endişeye sevk edecek ve hem de ferahlatacak 
birçok hususlar mevcuttur. Bu Müşterek Pa
zar mevzuunda Mayıs 1960 tan önce büyük gay
retler sarf etmiş olmamıza rağmen İhtilâlden 
sonra teşebbüse devam etmeyip bir ara verme
mizin Batılı Altılardaki inikasının iyi olmaması 
üstelik 'en geç olarak, 1962 bütçesi hazırlanır
ken bunun ciddiyetle ele alnımaması bizde Dev
let, Hükümet ve Meclis olanak büyük bir nok
sanlık ve ihmali ifade eder. Bu sebepledir ki, 
bendeniz, şimdi Sayın Maliye Bakanına ve bu
rada kıymetli tenkidler yapan, bize güzel bir 
aydınlanma imkânı veren diğer arkadaşlara ve 
Sayın Alican'a bu hususta sitem ve serzeniş et
mekte kendimi haklı görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, netice itibariyle, dış 
ödeme muvazenemizin en mühim mesele oldu
ğuna parmak basan Sayın Alican arkadaşımız, 
Müşterek Pazar meselesine bu yönden de par
mak basmış olsaydı, bütün sözlerinde haklı 
olurdu. Çünkü, dış tediye muvazenemizde Müş
terek Pazarın iyilikleri bize evleviyetle son de
rece yardımcı olurdu. Yunanistan, bizi geride 
bırakmış; atı alarak Üsküdar'ı geçmiştir. Unut
mıyalım ki, bütün, yağlı tohumlar, zeytin ve 
narenciye'de büyük bir rakibimiz, Yunanistan'
dır. Ve Müşterek Pazar ortakları, artık, Türk 
malı yerine, ortakları Yunanistan'ın mahsulleri
ni satmalacaklardır. Bu esaslar bakımından bu 
işi bıraktığımız noktadan şimdi süratle ele alın-

Anayasamızda, ilk İhtilâl Devri bütçelerin
de bir veya iki yıl için evvelâ üçer aylık bir 
bütçenin kabulü ve 9 aylık bütçenin, , memle
ket kaynak ve ihtiyaçları incelendikten sonra 
hazırlanması için bir hüküm konmuş olsaydı, bu 
yılın bütçesi bu şekilde hazırlanabilirdi. 

Arkadaşlar, bizim bu sene 1962 bütçesine 
verdiğimiz paralar sırf yukardaki hüküm ve 
imkânının bulunmayışı sebebiyle, yaydan fır
lamış ok mahiyetindedir. Çünkü Hükümet iş 
başına geldikten 3 gün sonra bütçeyi gerekçe
siyle birlikte Meclise takdim ederken, daha 
âmakına dalmak şöyie dursun, sathında bile 
neler olduğunun farkında değildir. Bakanlar 
kendi bakanlıklarını kavramamış bir durumda, 
ancak tebrikleri kabul etmekten ve umum mü
dürleri ile tanışmaktan, buna vakit bulamamış
lardı. Her kim olsa aynı şekilde vakit bulamaz
dı. Bu üç gün içinde kaldı ki, Bakanlıklar kâ
tiplerden başlıyarak geçen bütçelerin dosyala
rım taklidetmekten ibaret basit bir realiteye 
hiç yer vermiyen bu usulde her sene hazırla-
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dıkları bütçelerden birisi bu sene de aynı tak
lit veya istinsah ile hazırlanmış,' tıpkı Sayın 
Kemal Kurdaş'm Amerika dönüşü, daha hava 
meydanında uçaktan iner, inmez: «Ben % 35 
zamları veririm.» diye memleketin kaynakları
na, imkânlarına hiç nazar atfetmeden ezbere 
konuşması gibi, kabul ettiği 1961 bütçesi de 
kendisinin değil Bakanlıklarda küçük memur
ların hazırladığı millî imkân ve ihtiyacımızla 
ilgisiz rakamlar silsilesinden ibaret bir şeydi. 
Bugünkü bütçe de bundan ileri olamazdı el
bet. Buridan elbet Hükümeti kusurlu görmemek 
icabeder. Üç günde, bir Devlet Bütçesi, ne tanzim 
edilebilir, ne de hattâ okunabilir. Çağdaş mem
leketlerin siyasi hayatlarında muvakkat bütçe
ler vardır. Bir ihtilâl ferdasında hızlı kalkınma 
dâvamızı ele aldık. İncelemeden bütçe hazırla
nır mı? Hazırlanmaz. Hazırlanır diyenlere 
(Ancak böyle bütçeler;) derim. Bizde bütçe tat
bikatında üç aylık bütçe uygulama devreleri 
ihtilâl zamanında takibedildi. Sayın Maliye Ba
kanımız da demin bu kürsüden artık her ayın 
nihayetinde o ayın kesin hesabının çıkarılaca
ğını beyan buyurdular. Bendeniz bu hususta 
bir noktaya temas etmek isterim; biliyorsunuz, 
kesin hesap rapor ve kanunları ancak iki sene 
sonra Yüksek Meclise gelmektedir. Son sene 
kesin hesabı çıkarılsa, ondan önceki iki yılla 
ortalaması alınırsa ve yeni bütçeye bu ortala
ma esas tutulsa ve muamelenin böyle yapıla
cağı hakkında Anayasaya bir hüküm konsa, ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu da bu i 
şekilde değiştirilse ve Sayın Maliye Bakanının 
şimdi söylediği gibi de kesin hesaplar günü gü
nüne hazırlanabilse çok iyi olur. 

Maalesef, kesinhesap, bugün Anayasanın 
127 nci maddesinin son fıkrasında şu şekilde
dir : Cari seneden bir sene sonrasına kadar 
Meclise kesinhesap kanunu takdim edilir.» On
dan sonra Meclis, bunu Sayıştaya verir; ondan 
6 ay sonra tekrar Meclise gelir ve gündeme 
alınıp çıkarılır. 

Böylece çok geç kalınır; vakit geçer; bunun 
da gelecek yıllara hiçbir faydası olmaz. Yalnız 
bir kontrol mahiyetinde kalır. Halbuki kesin
hesap konusunda bir yıl evvelki yani geçen yı
lın bütçelerinin kesinhesabım o yıl biter bit
mez almak suretiyle birçok faydalar elde ede
biliriz. Bunları küçümsemek, bir tarafa atmak | 
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doğru değildir. Bugün Anayasamızın hükmü 
maalesef bu faydaya mâni teşkil etmektedir. 
Ve üstelik Sayıştayda ağır, batî işliyen, çok 
uzak geçmiş zamanların hesaplariyle boğulan 
bir makina mahiyetinde olduğu için, meselâ 
1961 yılında Millî Savunmadan uydurma bir 
ikinci sağlık dairesi namına milyonlar çeken 
insanların farkında varamamıştır!. 

Muhterem arkadaşlarım; demek istiyorum 
ki, koalisyon Hükümeti üç aylık bütçe ile işe 
başlar, bu üç ay içinde, kalan 9 ayın politika-
siyle, Plânlama Dairesiyle, h'er şeyiyle kombine; 
tamamen bunların muhassalası bir hakiki ve 
kalkınmaya uygun, realist bir dokuz aylık büt
çe meydana çıkarsaydı 12 aylık bütçenin tümü 
birden de ziyan olmazdı. Yapılacak iş böyle ola
caktı, bu yapılmadı. Biliyorsunuz, biz buraya 
25 Ekimde geldik. Bundan evvelki aylarda ise 
Kurucu Meclis üyeleri .vatan sathına yayılmış; 
Anayasanın esaslarını halka anlatmakla ve 
kendi seçim endişe ve gayretleriyle meşguldür
ler. Bu arada yine biliyorsunuz, geçici bir boş
luk oldu; İhtilâl, Hükümeti; mühim kanunlar 
yapan ve yaşıyan bir hükümet olarak çok meş
gul ettiği için, Maliyenin bu işine o zaman el 
atamadı. Bunu ziyan .olmuş bir bütçe olarak 
kabul etsek bite ben bunu hata olarak kabul 
etmem. 

Anayasamızla araştırma yetkisi Sayın Mec
lisimize verilmiştir. Anayasanın 88 nci madde
sinin (Sorular) bahsinde mündemiçtir. 

Muhterem arkadaşlar, burada Federal Al
manya'nın bir mucizesinden bahsedildi. Sayın 
Bakan burada bunu dile getirmişti. Bu bir mu
cize değildir. Kontrol, iyi bir kontrol malî ve
rimi artırmıştır. Gerçi Federal Almanya'da 
hiç kimse Hükümetten vergi kaçırmaz. Zira Al
manya'da kültür ve millî telkinler.seviyesi bu
na mânidir. Bununla beraber, Devletin kontrolü 
son derece merhametsizdir. Bunda da Alman
ya'nın Bundestag dediğimiz Meclisi büyük bir 
rol oynamaktadır. Ordunun, Maliye Pakanlığı-
nın ve bâzı bakanlıkların araştırma heyetleri 
parlâmentodan seçilirler. Bu araştırma heyetleri 
daima içlerinden memur edilen bizim "şimdi 
bütçe raportörü dediğimiz encümence vazifeli 
üye arkadaşlarımız gibi, (bütçe tetkiklerinde) 
yerinde, ârii sondajlar yaparak vcrtetkika lü
zum görürse derinliklerine inıerek bütçenin ne 
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suretle sarf edildiğini filhal araştırmaktadır. 
lar. Orduda da ordunun harb gücünün tam, ke
maliyle muhafazası için icabeden her gey as
kerî sahada ve diğer sahalarda ileride mi, de
ğil mi, onu da Wehrbeauftrakten Ausschuss 
(Millî Savunma görevlisi komisyon) denen ve 
normal Millî Savunma Komisyonundan gayrı, 
araştırıcı seyyar bir komisyon daimî faaliyette
dir. Ve zannederim Alican Beyefendinin buyur
dukları araştırma meselesi malî kontrol sistemi
mize (bir prensip ve metot halinde konmazsa, 
meselâ her Şubat ayında çıkaracağınız yeni 
Ibütçeden evvel, resmî dairelerin mutemetleri 
ellerinde kalmış olan ödenek paralarını sarf 
etmek için pazara dökülürler ve avuç dolusu 
millet paralarını boş yere harcarlar. Bu harca
nan paraların miktarı aşağı - yukarı her yıl 
bütçemizin en az 12 de ve hattâ onda birine 
tekabül etmektedir. îşte tasarrufu gereken, 
asıl, bu yıl sonu bakiye ödenekleridir. 

Bugün tahakkuk ve tahsil dairelerine gidi
niz, göreceksiniz ki memurların önünde 100-200 
dosya vardır. Memur sabahtan akşama kadar 
çalışır ve didinir; ancak yarısının muamelesini 
ikmal edebilir; gerisi ertesi güne kalır. Bu yüz
den de işler sürüncemede bırakılır. Bugün için 
modern mânada, işlerin malî tekniğini, çağdaş 
tekniğe uygun olarak yürütebileceğimizi iddia 
etmek ne Sayın Maliye Bakanı, ne de bizim 
için mümkün değildir. Şu halde, metot olarak, 
Anayasadaki Meclisten araştırma heyetleri 
grup yollama suretiyle belirli konularda ince
leme ile bilgi toplamak ve ona göre varsa, ka
nuna aykırı icraatın suçlularının cezalandırıl
ması için mevcut kayıtlarından istifade ederek, 
bu seneden itibaren bakanlıklara mütenazır 
meselâ fbeheri iki kişi olarak çalışabilecek he
yetler teşkil edilsin. Ve bunlar ne Bakana, ne 
bakanlıklara ve ne de umum müdürlere yani 
bunların etki ve hatırlarına bağlı olmasın. Bu 
suretle teşkil edeceğimiz bu heyetlerle bütçele
rin sarfiyatını yerinde kontrol edelim. Görecek
siniz ki 12 nci ayın sonuna kadar birçok para
l a r sarf edilmiyecek, yapılan israflar meydana 
çıkacak ve gelecek bütçelerin açıkları kapanıp 
bunun fazileti terbiyekârîsi bir kere daha te
celli edecektir ve bu şerefli milletimiz, arkadaş
larım, ecnebilere sık sık avuç açmaktan dahi 
kurtaracak kadar şifakâr bir kaynağı bu mu
rakabede bulacaktır. 
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Arkadaşlarım; bu kontrollar halen kendile

rine, eskiden Türkiye Cumhuriyetinin 10 ncu 
yıldaki bütçesinden bile fazla paralar verilen 
daireler için çok mühimdir. Bunların başında 
meselâ Devlet Karayolları ve Devlet Su İşleri 
Genel müdürlükleri geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu daireler bu pa
raları nasıl harcarlar? Size Karayollarını objek
tif bir misal vermiş olmak için ele alacağım. 
Karayolları bütçesi bir zamanlar, biliyorsunuz, 
milyara yaklaşmıştı. Bugün 700 küsur milyon 
liradır. Bu muazzam paralan sarf edenler kim
lerdir? Ve ne şekilde bu sarfiyatı murakabe ve 

'idare ediyorlar 

Muhterem arkadaşlarım iş adamları ile söz
leşmeler yapılarak sarf edilmesi ihtiyat edilmiş
tir ve iş adamlarımızın sözleşmelerine sadakat 
göstermeleri, çok kere, görülmiyen bir şeydir. 

Sözleşmeyi zorhyan eksik işler, fakat çok 
kazanma hrsı! îşte bu sarfiyatın ahlâki daire 
içine henüz tamamen rücu etmemiş olması do-
layısiyle, mâkul ve verimli olarak yapıldığı, 
iddia edilemez. Şunu arz edeyim ki ; Seyhan 
ve Kemer Barajının açılış merasiminde birçok 
masraflar yapılmış ve yapılan masraflar bil
hassa misafire ikram konusunda ifrat derece
sine vardırılmıştı. Hattâ bir ara davetlilere 
ikrani edilmek üzere İzmir'den nadide bir cins 
balıklardan getirilmesi için kira ile balıkçı 
gemisi ve tayyare tutulduğunu ve 200 bin li
raya yaklaşan bu masraflarının da tâkızafer 
inşası gibi bir başka hesaptan gösterildiğini 
ve bu suretle nice suiistimaller yapıldığını bel
ki bilirsiniz. Bunu her hangi bir partiyi veya 
Hükümeti kötülemek için söylemiş değilim. Yük
sek Meclisiniz geçen hafta karayolları için is
tenen 70 küsur milyon liralık ek ödenek üze
rinde durulmadı. Geçen 12 ayda yaptığı 700 
milyon liralık masrafların nereye yapıldığı in
ceden inceye sorulmadan 70 küsur milyon lira 
daha verdik. Bundaki kabahat muhasebecinin 
değil. Baştakilerindir. Bunlar (Bu parayı bu 
sene de istiyelim alalım, geçen yıl gibi yine 
verirler) demekte ve istemektedirler. Bu kadar 
büyük bir ek ödenek olur mu arkadaşlar? Bu 
ne bir plânın ne de bir ihtiyacın zaruretidir. 
Bu, doğrudan doğruya ciddî kontrolsuz lâuba
liliğin bir ifadesidir. 
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İşte teşkil edecek araştırma heyetleri, bu I 

kadar yüklü tahsisat verilen Devlet daireleri
nin başında durup^ tek kuruşun nereye sarf 
edilidiğini bir şahin gibi aramalı ve israfa mey
dan vermemelidir. Bu tek kuruşu dahi aramak 
metodu ile merhum Muhterem Dr. Celâl Muh
tar ' in ruhu şâdolsun, ancak, milletçe bütçeyi 
hakiki verimli hüviyetine götürebiliriz. 

Arkadaşlar, bizim şimdiki bütçe itiyadımıza 
göre milyonları konuşmak ve vermek kolay, 
ama ondan sonra tek kuruşun hesabını ara
mak zordur. Fakat kalkınmıya bu metotla 
gitmek de lâzımdır, "Ve şarttır. Arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, • 
Devlet Plânlama Teşkilâtı üzerinde bâzı 

tenkidler yapıldı. Bu Teşkilâtın Devletin önün
de mi, arkasında mı, yoksa yanında mı yürü
yeceği meselesi, ortaya atılmak lâzımgelen bir 
meseledir. Kanun, bilhassa 1 nci maddesinde, 
sonra 15 ve 16 ncı maddelerinde ve asıl 12 nci 
maddesinde bu hususa asıl cevabını vermiştir. 
Bizde henüz yeni teşekkül etmekte olan bir 
anane olarak, buna son derece gözcü olma
mız iktiza etmektedir. Plnâlâma dâireleri, is
tatistik mutaları henüz zayıf olan bir devrede 
Devlete % 100 rehber olabilecek bir teşkilât 
demek değildir. 

Zaten 12 nci madde memleketin sosyal ve 
kültürel ihtiyaç ve imkânlarına müsteniden 
ana millî hedeflerin ve plânın tesbitine dairdir. 
Bunu tesbit ederken, Başbakanlıkta Plânlama 
Müsteşarının iştirakiyle yapılacak toplantı
nın (Devlet Plânının mahiyeti ve istikameti şu 
şekilde olmalıdır) diye mi olacak; yoksa iktidar 
partilerinin verecekleri direktif ve izahat da esas 
tutularak şu şekilde olacaktır tarzında mı olacak
tır? Yani tavuk var yumurta yok. Yumurta var ta
vuk yok. Bence biz evvelâ uzun vadeli ana kalkın
ma Plânını Hükümtin hazırlıyacağı ana programı 
Mecliste güven oyu aldıktan sonra Devlet Plân
lama .Teşkilâtına, ona uygun ana plânı hazır-
latmalir ye Hükümetçe kabul etmeliyiz. Ancak, 
ondan sonra kanunun 16 ncı maddesindeki 
tatbikatı murakabe etmekle mükellef bir daire 
halinde bu teşkilâtı çalıştırmalıyız. 

Henüz döneleri şayanı itimadolmıyan ista
tistik ve bilgi kaynaklarına dayanıp Devletin 
idaresini bu Plânlama Teşkilâtının eline ver
mesi ve (Sen bize yol göster, biz o yolda gide- j 
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lim) şeklinde mütalâa ve inkiyat beyan et
mesi doğru bir hareket değildir. Hükümetle
rin kendisini daima bir kontroldan azade tu
tarak; (Bu işin mesulü ben değilim, bunu 
Devlet Plânlama 'Teşkilâtı yaptı,) deyip bu ba-
•hane ile işin içinden sıyrılmasına imkân v,er-
mek elbet hatalıdır. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın* ve Hükümetin, teşkilâta mütaallik olan 91 
sayılı Kanunu gözden geçirmelerini ve ondan 
sonra Hükümetin, Devlet Plânlama Teşkilâtına 
lâyık olduğu, kanuni hüviyetine uygun olarak, 
vazifesini tam çizip vermiş olmasını candan te
menni ederim. * 

Netice itibariyle benim mâruzâtımı, başta da 
arz ettiğim gibi, . birtakım yalnız bugüne ma
tuf değil, istikbale de matuf mülâhaza ve te
menniler teşkil etmiştir. Bunları tamamiyle 
memleketin selâmeti için her mülâhazanın fev
kinde ve yalnız o mülâhazaya bağlı olarak arz 
etmiş bulunuyorum. Burada ne Sayın Alican'a, 
ne kıymetli Bakana, ne Karayolları Umum 
Müdürüne, ne de âmme sektöründe vazife 
almış her hangi bir şahsa en ufak bir tariz 
kasdım yoktur. Herkes Devlet içinde bugün 
en az benim kadar şereflidir ve muhteremdir. 
Elverir ki Devlet işinde herkes vazifesini mev
zuata uygun olarak icra etsin. Ve çalışsın. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeterliği hak
kında bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Durum aydınlanmıştır. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ye

terliğini arz ve teklif ediyoruz. 
izmir Trabzon 

Mustafa Uyar Kâmuran Ural 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeterliğini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Görüşmelerin yeterliği kabul edilmiştir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim ? •'••• 
TALÂT OÖUZ (Devamla) — Fasıllara ge

çilmeden evvel son verilen önergeler münase
betiyle konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sıranız geldiği zaman konu
şursunuz. 

Efendim, 1962 yılının malî bütçesinin tümü 
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üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. («Vakit 
geldi» sesleri) 

Bir dakika müsaade buyurun efendim. Bü
yük Millet Meclisi bütçesine kadar olan kısmı 
bağlıyalım, ondan sonra ara vereceğiz. 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — Devlet Bütçesine giren daire

lerin 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 6 783 836 017 lira ve yatırım 
giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 3 331 025 184 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bütçenin birinci maddesine 
merbut cetvellerdeki daha evvel Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan ve Karma Bütçe Komis
yonunca da uygun mütalâa edilen bâzı bölüm
lerde ve (R) formül ünıde'ki değişikliklere dair 
rapor, cetvelleri ile birlikte Millet Meclisi 23 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Eskişehir milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme baş

lıyoruz. 

A — TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin tümü üzerinde arkadaşlara evvelâ 
grup sözcülerine olmak üzere söz vereceğim. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Saadet Evren. * 

C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA SAA
DET EVREN (tstanbul) — Muhterem Başkan 
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ve 23 e ek sıra sayılı basmayazı ile sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Keza katına bütçelerden Beden Terbiyesi, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Havayolları 
Genel Müdürlüğü bütçelerine ait 33, 36 ve 37 
sıra sayılı basmayazılar da rapor ve cetvelie-
riyle birlikte basılıp dağıtılmıştır. 

Her daire bütçesinin fasılları; Karma Büt
çe Komisyonunca 'kabul olunan ve bu basma
yazı! ardaki tesbit olunan değişiklik şeklinde 
okunup tasvibe arz olunacaktır. 

Basılıp dağıtıldığına göre ayrıca okunma
lına lüzum var mı? (Yok sesleri) 

O halde; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin müzaJkeresine başlıyoruz. 

Programdaki vaktimiz dolduğu için Birle
şimi bugün saat 15 te toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Arkadaşlarımın tam saat 15 te salonda bu
lunmalarını rica ederim. 

Kapanma saati : 13,25 

• o 

ve kıymetli mesai arkadaşlarım, 

Heyecanların mantık ölçüsü ile kayıtlandığı, 
meselelerin sadece hak ve adalet darasiyle tartıl-
dığı bu çatı altında, millete lâyık ve vazifesine 
sahip insanlar olarak, gelinbaşı bağlamadan ev 
ıvel kendi başımızı bağlamak kabilinden T. B. M. 
Meclisi bütçesini, şifa kabul etmez hastalığımız 
olan keşmekeş ve israftan kurtarmak mecburiye
tinde olduğumuza şüphe yoktur. Sırf vesikalara 
dayanarak yaptığımız bitaraf bir tetkik, şu inkâr 
edilmez hakikati ortaya koymaktadır ki, bu Dev
letin teşriî hayatında gelmiş geçmiş bütün mec 
lisler meyanmda 1961 yılı Kurucu Meclis devresi 
kadar Türk milletine maddi bakımdan pahalıya 
malolmuş diğer bir Meclis bulunmamaktadır. Hu-

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Muslih Görentaş (Van) 
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zurunuza gelmiş bulunan 1962 Meclis bütçesi de I 
L961 bütçesinin üzerine bir iki kompres ve bir en
jeksiyon yaparak getirilmiş bir devamı olmuş, 
neşter vurularak esaslı salâh ve tedavi yoluna gi
dilmediği için aynı kusurlar bünyesinde mahfuz 
kalmıştır. 

Meclis Teşkilât Kanununun müzakeresi sıra
sında bütün teferruatiyle izah edeceğimiz bu ma
luliyet hakkında arkadaşlarımıza bir nebze fikir 
verebilmek için şu çatı altında işliyen çarkın en 
gevşemiş vidalarına biraz dokunmak kâfi gele
cektir. Bu gevşek vidalardan bir tanesi Meclis 
bütçesine, dalağı şişmiş sıtmalı çocuk manzarası 
veren, personel meselesidir. 5509 sayılı Teşkilât 
Kanununa göre, 1961 yılma kadar Türkiye Bü- ' 
yük Millet Meclisinde vazife gören memur ve hiz-
metliler kadrosu 1961 yılında çıkarılan 231 sayılı 
Kanunla tevsi edilmiş, bu kanunun kabulüne ka
dar bir tek kadro artarak 160 olan maaşlı memu
riyet kadrosu, kanunun kabuliyle birden 42 kadro 
ilâvesiyle 205 e, Matbaa ve Millî Saraylar dâhil 
409 olan (D) cetveli kadrosu yine birden 112 kad
ro ilâvesiyle 521 e, 234 olan (E) cetveli hizmet
lileri adedi de 44 ilâvesiyle 278 ze baliğ olmuştur. 
Şişkinliğin daha çok ve betahsis maaşlı ve daimî 
ücretli memuriyet fasıllarında olduğu nazara 
alınınca, 600 mebuslu normal teşriî meclisleri ida
re eden bir teşkilât kadrosunun, âza adedi gibi 
vazife ve salâhiyetleri de mahdut bir teşriî Mec 
lis devresinde hangi sebeplerle tevsiine zaruret 
hâsıl olduğuna dair yaptığımız araştırmalara ak
liselim çerçevesinde bir cevap bulunamamıştır. 

Bu muhdes kadroların hangi fiilî hizmet ihti
yacına cevap verdiğini merak ettik. Gördük ki, 
Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümle
rine rağmen, fiilî kadrolar vardır ki, kanuni kad
rodan mahrumdurlar. Hizmeti bir tarafta, ken
disi bir tarafta ve bütçesi başka tarafta olan ga
rip enmuzecler vardır. Meselâ balık avlayıp uyu
yup veya haftada bir iki saat Meclise uğrayıp ay 
başlarında muntazaman maaş alan üst kadro sa
hipleri vardır. Vazifeleri ile ehliyetleri arasında 
foir-gûna illiyet rabıtası kurulamıyacak hizmetliler 
vardır. Meselâ, 22 si yazma bilmiyen 43 daktilo 
vardır. (Alkış) bir (yetişmiş yönetim işçisi ve ka
lifiye işçi kadrosu vardır" ki, bu kadronun ihtisas 
şubesini ve hizmetlerinin hangi kalifikatif ile tav
sif edileceğini bir yıldır kimse kestirememiştir. 

Şu aleni Meclis müzakeratma ve Anadolu 
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Ajansının mevcudiyetine rağmen bir Basın İrti
bat Bürosu, bir inkılâbı Yayma Bürosu ve bilhas
sa bir izleme Bürosu vardır ki, diğer emsalleri 
meyanmda 1962 bütçesinde hizmeti vücutlarını 
izah etmek ne Muhasebei Umumiye ne Teşkilât 
kanunları ve ne de hizmetin zaruri icapları ile 
asla mümkün olamamaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığının emrivakii ile ta-
Ibura ifrağ edilmiş bir Muhafız Bölüğü vardır. 
ihtiyaç 225 olmasına rağmen mevcut 311, kadro 
ı536 dır. Ama içinde bir levazım subayı yoktur. 
Meclis girdi çıktısını ve hakiki ihtiyaç derecesini 
'birgûna tetkika tâbi kılamadığı bu şubenin de 
mesul ita âmiridir. 

Meclisin personel kadrosunda ne ararsanız bu
labilirsiniz. Ama meselâ 40 milyonluk tesisatın 
başında mesul bir yüksek mühendis bulamazsınız. 

Bir, (öteberi giderleri) tâbirinin medlul ün
deki ehemmiyetsiz ve cılız muhtevaya, bir de, 
1961 yılma kadar 60 bin lirayı geçmiyen bu ka
lemin 1961 yılında dört misli fazlasiyle 265 bin 
liraya mal olduğuna ve yeni bütçede de 500 000 
lira teklif edilmesine bakar, zihniyet inkılâbın
da ne derece yol kat ettiğimize şaşar kalırsınız. 
Yarım milyon tutan teshin masrafı ve en mo
dern tesisata rağmen, 20 adım ötedeki Meclis 
inzibat ve nöbetçi kulübelerinin bir gaz soba
sından mahrum kurunuvustai halı de, bize has 
hususiyetlerdendir. 

Fakirin kesesine yüklenip zengini memnun 
etmek ezeli itiyatlarımızdandır. Hizmetlilere 
teklif edilen yarım milyon lira giyecek gider
lerine rağmen hiçbir tedirginlik duymadan bu 
hizmetlilerin en alt ve en muhtaç kademedeki-
lerin giyeceklerini kısmış, ilâç ve tedavi para
larını kesmiş, kanuni hakları ve kaderleriyle 
bir gûna ilgilenmeden icabında 12 saat çalıştır
mış sonra da bu sakaf altında sosyal adalet 
avazelerini koro halinde göklere yükseltmişiz-
dir. (Alkışlar) 

Devleti beynennas vel avam müflis ilân eder, 
tasarruf zihniyeti ile milleti açlıktan öldürür, 
bir taraftan da 200 000 liraya bahçe tanzim 
eder. (Alkışlar) 350 000 lira daha sarf etmeyi 
niyet eder bu durumda tavsif edilen bir devle
tin değil bahçe tanzim etmek ancak dam aktar
makla iktifa etmesi icabettiğini katiyyen idrak 
etmez klan yaşayışımız incik boncuk iptilâsı 
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gibi dışımızı süslemekten içimizi düzeltmeye ne 
imkân bulur, ne de arzu duyarız. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlar : 
Millet Meclisinin beynelmilel temasları çer

çevesinde de 1961 yılı bütçesi müphemiyetini 
muhafaza etmiştir. İhtilâl Hükümetleri zama
nında beynelmilel temasların haddi asgariye 
indiği 1961 bütçesinin kendine mahsus masraf 
bölümlerinde bir lira olarak tesbit edilmiş ol
ması ile de mevsuk olduğu halde, Meclis davet
lisi olarak ağırlanan ecnebi misafirlere 100 000 
liralık masraf yapılmış olması kadar yeni büt
çede bu sahada ceman 1 300 000 liralık bir tek
lifle gelinmiş olması hayret ve ibret verici bir 
neticedir. Bu nasıl temaslardır ki, 1 300 000 
liraya baliğ olacak ama gerektirdiği büro mas
rafları bir lirayı geçmiyecektir. Bu teklifi ge
tiren Hükümet ve kabul eden Karma Komisyo
nun, sadece bu sarfiyatın Meclis Muhasebesine 
intikalinin gerektirdiği büro masrafının dahi 
bu derece gülünç ve mikroskobik olamıyacağı-
nı düşünmemiş olması işi bu noktada ciddiyetle 
ele almadığının bir delilidir. (Alkışlar) Sabık 
iktidarlar devrinde yedi düvelle dost geçinir
dik, dostu düşmanı çağırır, ağırlama, uğurla
ma törenlerinden başımızı alamaz, bin bir gece 
masallarını andıran ziyafet sofraları ve müte
madi Avrupa seyahatleri hikayeleriyle daimî 
bir bayram havası içinde kimimiz övünür, kimi
miz dövünürdük. Meclis bütçesine bu devreler
de dahi hiçbir zaman bu derece yük olmamış 
bu masraf tertibi bahsinde sabık ftevri muka
yese mevzuunda geride bırakmış olmamız elem 
verici ve elbette tenkide müstahaktır. 

1961 bütçesinde Millî Saraylara yapıldığı 
iddia edilen 4 milyonluk onarım giderlerine 
rağmen bunun sigorta primlerinin bir lira ola
rak aksetmiş olması, yeni bütçe tatbikatı bakı
mından ikaz vesilesi olacak fahiş- bir hatadır. * 
Geçen yıl bütçesine 3 misli bu yıl bütçesine 2 
misli artmış olarak 81 000 liralık bir rakfmla 
inikas eden steno kursu masraflarına rağmen 
ancak yazılı konuşma ile zaptı rapt altına alın
ması mümkün zabitlar şüphesiz teşkilât kanu
nu çerçevesinde nazara alınması gereken bir 
mevzudur. 

Nihayet muhterem arkadaşlar : 
Mahir bir elle sıkıştırılması gereken bütün 

bu vidaların yanında yeni gevşemiş bir vidayı 
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tesbit etmeden geçinenin bariz bir haksızlık ola
cağına inanmaktayız. Sakıt iktidar zamanında, 
biri Refik Koraltan, diğeri tahminen Medeni 
Berk için sipariş edilerek her türlü ödemesi 
yapılmış ve Maliye Bakanlığının malı olarak 
Devlet Malzeme Ofisinde zengin müşteri bek
liydi 2 araba vardır, birkaç yıldır müşterisi 
çıkmamış bu arabaların nihayet kısmeti açıl
mış, seçildiğinin hemen akabinde Ofis ve Mali
ye Bakanlığı ile şahsan temasa geçen Sayın Se
nato Başkanı meclislerin muvafakatini istihsale 
lüzum görmeden ve bir gûna bütçe mülâhazası 
gözetmeden son derece maharet ve ivedilikle 
makamına veresiye vasıta temin ve tahsis etmiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca adı geçen Riyasetçe bir tek misafiri 
ağırlamak için talebedilen 10 000 liralık tahsi
sat ve iki günde bir taldbedilen 40 - 50 lira ka
ranfil paralariyle şu kesin kanaate varılmakta
dır ki, bu vida emsalinden daha fazla gevşiye-
rek laçka olmak istidadın dadır. 

Hiçbir kuvvetin tesir ve ıslah edemediğini 
gördüğümüz bu zihniyete hâlâ çocuğu ile ineği 
aynı yalaktan su içen ve aynı yerde barınan in
sanlar namı hesabına, yıllardır evine eli kolu 
dolu gidemiyen babaların ıstırabı hesabına ol
sun bundan böyle yer ve imkân vermemek etti
ğimiz yeminin icabı ve bir şeref borcu olmuş bu
lunuyor. (Alkışlar) 

Bek muhterem arkadaşlar : 
Halisane niyetlerle huzurunuzda kısmen açık

ladığımız bu tarzı tatbikat takdir Duyurula
caktır ki, 2 günlük nişanlıların yüzüklerinden 
oldukları bir cemiyet düzeni için aşikâr bir ha
ta teşkil etmiştir. Bütün istihsal dallarının, ve 
millî gelir kaynaklarının bir duraklama devre
line girdikleri geçen yılda yegâne inkişafa maz-
har olmuş ve yılının tipik israf örneği olan Mec
lis bütçesini, hastalıklariyle tekrar buraya ge
tirmek, 200 lira hkımetlâ'sinıden 25 lirayı esirge-
ımelkte ve müktesep halkları çıiğmemefote ayak dire
miş, tasarruf avazeleriyle yeri göğü inletmiş bir 
Hükümet politikası için sarih bir siyasi hata ve 
kendini inkâr politikasıdır. 

Görülüyor ki, menşeleri ne olursa olsun bü
tün siyasi iktidarlar hata etmektedirler ve ede
ceklerdir de. Maşerî vicdanda mahkûmiyet de
recesi taayyün edecek olan bu hatalar bakımın
dan mühim olan, iktidarların kabule şayan mâ-
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zeröt sebeplerindin Ibulünımaıması ve daha mühim -
mi hatalarda ısrar ve ina$ edilmesidir. Kendile
rini tenkid edilemez sayanlar ve böyle bir imti
yazın sahibi olanlar için ise, hiçbir mazeret se
bebi bulunamaz. Siyasi hataların ağır bir şe
kilde ödendiği bir devrin akabinde iş başına ge
çen iktidarlar pek tabiîdir ki, hata yapmamak
la herkesten fazla mükellef ve buna mecburdur
lar. iktidarlar içim mecbudi olıan bu kaide, bu
gün millî iradenin mümessilleri bizler için de 
aynı nisbet ve öcüde bir takyit teşkil etmekte
dir. 

Hangi partiden olursak olalım üzerinde itti
fak ettiğimiz bu müşterek anlayış, kuvvetimizi 
teşkil etmekte ve ilk semeresini Riyaset Divan
larının tarafsızlığının Meclisimiz için bir mese
le olmaktan çıkmış bulunması ve gelmiş geçmiş 
Meclisler arasında Türk milletine en ucuza mal 
olmuş insanlar olmamızla semeresini vermiş ol
maktadır. Davranışlarmdakl tarafsızlık ve ara
larındaki örnek tesanüt hissinden dolayı Riyaset 
Divanını samimiyetle tebrik etmeyi vazife saya
rız. (Alkışlar) Yine bu anlayış, memleket mu
kadderatını sonu gelmez badirelere sürükleme
nin korkunç mesuliyeti, millet namı hesabına 
yanlış bir adım atma endişesidir ki, hepimizi, 
millî menfaat parolasında yekdiğerimize mütte
fik kılmıştır. 

Ufunetleri silmekle, yaraları tedavi, hataları 
tashih ve bunların üstünde sükûnet ve emniye
ti tesisle vazifeli olmasına rağmen zümrelerin 
alabildiğine tahrik ettiği diğer bir Meclis yok
tur ki, hislerine bu derece galebe çalıp aklıse
lime bu derece kıymet versin. Siyasi kavgala
rın en büyüğüne karışmış, düşünce ve hislerini 
içlerine gömerek vekar ve sükûnetle rey sandığı 
başında arka arkaya durabilmiş medenî bir mil
leti temsil eden bu Meclis bu temsile salahiyetli 
ve demokratik nizama sahip çıkmaya ehil oldu
ğunu inkâr kabul etmez şekilde ispat etmiş bu
lunmaktadır. 

Bugün için vaziyet şudur: Zümreler, ihti
lâle selâm ve ihtilâle kıyam felsefesinden mem
leket ve millet selâmeti namına bugün için sıy
rılmak zorundadırlar. Bu nevi bir çatışmanın 
devamı taraftarlarını karşılıklı müdafaa hattı
na çekilmeye ve tecavüz emellerini beslemeye 
götürmektedir. 

Bunun bütün vebal ve mesuliyetimi kendile
rini İhtilâlin galibi ve mağlûbu addeden züm-
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relerde aramak da beyhudedir. Hakikaten millet 
sırtında yapılan siyasi mücadelelerde galip veya 
mağlubolduklarmı zannedenlerin yanıldıkları 
hasımlarını karşılarından ziyade kendi bünyele
rinde bulmaları icabettiği gerçeği her geçen gün 
biraz daha anlaşılmaktadır. Memleketin selâ
meti uğruna ihtilâl ve darbei hükümet metot-
lariyle iktidar değişimi yoluna ihtiyar etmiş 
ol arılar, bunun bir devletin bütün kaldırım ta§-
larmın yerimden oynaması p'ibi ağır bir netice 
tevlidedeceği hususunda tarihî tecrübe sahibi 
bulunanlar yekdiğerine karşı dlan zümreleri 
gadre ve milleti derin endişelere sürüklemeden 
adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde sonuca ait 
bütün pürüzleri halletmekle mükellef idiler. îy" 
niyetleri, kötü mecralara sürükleyerek ihtilâli 
birtakım hataların emrivaki ile karşıkarşıya 
bırakıp akıl hocalığı ederek sonra bir kenara 
çekiliverenler, içtimai vasıta kin ve intikam 
tohumlarını dilleri ve kalemleri ile bizzat eken
ler ve nihayet bilerek, bilmiyerek istiyerek, 
istemiyerek zümreler arası geniş ıanneler açıp 
huzuru hızır yaparak milleti topyekûn peşine 
takanlar bugün için önlerine konan aş beğenip 
yemeye ve müşkülâttan, milletten yükselen şikâ
yetten davacı olmamaya mecburdurlar. Aziz 
Milletvekilleri: 

Yakın maziyi bir müddet için kendimizden 
uzak tutmakta fayda ve millî menfaat vardır. 
Henüz yakın ve uzak tarihin sayfaları açılma
mış 400 yıldır hâlâ genç Osman'ın katli, Abdal 
Aziz'im imtihan bile münakaşa mevzuu olm ktan 
kurtulmamıştır. Hiçbir siyasi devrenin derin 
istifhamlarla dolu zimmet ve matlup haneleri
nin bu kadar yakın bir gelecekte muhasebesinin 
yapıldığı görülmemiştir. 

Her dâvanın üstünde olan zamarlardır ki, 
kendilerini mağdur telâkki eden zümreler, bu da 
ilâhi kaderin mevkiini kabul edip tevekkülle 
sükûnete erecektir ölçülerinde daha insaflı ola
caklar, yine zamanladır ki, kendilerini galip 
sayanlar hakikatleri ve varsa hatalarını anlıya-
caklar bunlardan rücu imkânlarını daha kolay
lıkla benimsiyeceklerdir. Meclis bütün bu haki
katler çerçevesinde kendine düdeni yapm ş bu
lunmaktadır. Şu da vardır ki, böyle bir düzeni 
temin etmek bugün için ve evvel be evvel mu
rakabenin değil iktidarın vazifesidir, iktidar 
tedbirler getirmek Meoüa bunları murakabe 
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edecektir. Normal fonksiyonu bu iken 3 aydır î 
devam eden ve -adeta sonsuz bir intizar manza
rası arz eden garip durum daha da devam ettiği 
takdirde zihinlerde bir istifham yaratmak isti
dadını hâdiseler ister istemez intacedecektir. 
Şöyle ki, dikta nizamına açıkça suç teşkil etme • 
sine rağmen ihtilâl fikirlerini açıkça müdafaa 
ve tavsiye eden neşriyat ve telkinlerin daha çok 
iktidar çevrelerince ortaya konduğu ve Sayın j 
'Başvekilin garipsenen bir sükûnetle mukabele 
ettiği durum 3 aylık bir sahne oyunudur. Ancak 
iyi müellifler de bilmektedirler ki, dı,ş veya iç j 
tehlikeler yarataralc veya bu vehimleri körükli-
yerok âmme efkârını bir noktaya teksif ve bütün 
siyasi kuvvetleri muhalefetler dâhil ister istemez j 
kuvvetli ve disiplinli derece, derece zorba bir 
hükümet etrafında âcteta davacı ve muntazır kıl
mak, iktidar koltuğuna sağlamca yerleşmenin 
denenmiş ve malûm metotlarmdandlır. (öyle bir 
şey yok, sesleri) Devam edecek dursam müsterih 
olacaksınız. Kenan Paşa iyi dinle. Eğer Hü
kümetin hâdiseler karşısındaki izahı imkân
sız sükûnetin bu iktidara yerleşme oyu
nunun sahne vâzıını teşkil etmiyorsa her 
türlü parti mülâhazalarının üstünde kalarak biz 
hüsnüniyetimizin esiri olmakta yine devam edece
ğiz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) Aksi bir 
kanaate varmanın,bedbahtlığma uğradığımız gün 
ise muhalefetimiz iktidarlar için baruttan bir 
gömlek olacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar) 

Tekrar arz edeyim ki; belirli siyasi cenahla
rın, iktisadi mezhep kavgalarının altında çıplak 
mânasiyle dört başı mamur bir sofra kavgasının 
kıyasıya cereyan ettiği, vatan sathında tehlikeler 
yarattığı, hürriyet ve anarşinin sarmaş dolaş ol
duğu bir acayip devirde, ihtilâl tehditleri ve dik
ta tasavvurları arasında T. B. M. Meclisinin nor
mal bir fonksiyon icra edebilmekte olması hâdi
selerin içinde yaşamıyanlar için kolay tasavvur
lardır. 

Millî iradenin yegâne temsilcisi olan mümtaz 
Meclisin teşekkülünden bu yana geçen 3 ayı, bün
yesi dışından gelen telkinlerin tabiî haline so
kulmak gayret ve zihniyeti ile karşı karşıya kal
dığı güç bir devre olmuştur. Bunu siyasi tari
himizin sahifelerine bir intikal devresi olarak 
gömüp artık kapanmış telâkki ediyoruz. Bu güç 
devrede parti farkı ve mülâhazası düşünmeksizin 
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yek'vücut olan Meclisin karşı koyduğu tehlikeler
de kendisine tesbit ettiği yegâne nirengi noktası 
hiç şüphe yok ki vatanperverlik ölçüsü olmuştur. 

Aziz arkadaşlar; 
Yıllar boyu biriniz ve yıllar boyu bir diğeri

nizle daima karşınızda olan nihniyetimize daya
narak kimseyi önümüze katmadan, kimseye çel
me takmadan kimseye iftira etmeden ferden fer
da bütün varlığımızla ve naçiz şahıslarımızla mü
cadele ettik ama memleket şartlarının emrettiği 
gün, bütün mülâhazalarımızı, bütün mahfuz ka
naatlerimizi ve bütün ıstıraplarımızı geriye ata
rak hayatımızın iki ayrı safhasında amansız 
mücadelelere giriştiğimiz iki ayrı zihniyeti üste
lik zait işaretiyle cemederek başımıza iktidar 
yaptık ve destelemekte biran dahi tereddüt ge
çirmedik. Hüsnüniyetimize mukabele beklemek 
artık sarih hakkımızdır. 

İktidar olarak kendi istediklerinizi değil 
milletin arzu ettiklerini getiriniz. Sözüne güve
nilir idareciler görmenin yıllar boyu süren daüs
sılası içinde, millet namına tenkidetmek kadar, 
takdir etmekten de zevk duyacak ve bunu vazife 
bileceğiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 
Mahmut Alicanoğlu buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MAHMUT ALİ
CANOĞLU (Sinop) — Muhterem arkadaşlar, 
Türk milletinin siyasi hayatının önemli ve de
mokrasi alanında son derece manalı bir merhale
sini teşkil eden Yüce Büyük Millet Meclisi 1962 
malî yılı bütçesinin yüksek reylerinize sunuldu
ğu şu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
ııun Yüce Heyetinize karşı beslediği engin, say
gı ve sevgiyi ve millet hizmetinde sonsuz başa
rılara ulaşmanız dileğini arz etmeyi bir vazife 
'bilir, hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarını. 

Millet iradesinin tecelligâhı olan bu mukad
des çatı altında kalpleri vatan ve millet sevgi
si ile çarpması tabiî olan muhterem üyelerin her 
şeyden evvel Türk milletinin bir bütün halinde 
gözlerinin ve ümitlerinin kendilerine çevrilmiş 
bulunduğunu her zaman hissetmekte olduklarına 
inancımızı da belirtmek isteriz. 

27 Mayıs Devriminin sadık bir ifadesi olan 
ve bugünkü teşriî varlığımızın hukuki mesnedi
ni teşkil eden yürürlükteki yeni Anayasamızın 
bu mukaddes çatı altında toplanmış bulunan 
hepinizin, millet hizmetinde âmentüsü olduğun
da hiç kimsenin şüphesi olamaz. 
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öumhuriyet Halk Partisi Grupu vatan ve mil

let hizmetinde vazife görmekte olan diğer muh
terem parti gruplarının da tamamen paylaştığı-
ğmâ inandığımız şekilde yeni Anayasamızın ışığı 
altında Yüksek Meclisimizin yürüteceği teşriî 
faaliyetin Türk milletinin kaderinde yeni ufuk
lar açacağına birtakım suni ve zararlı cereyan
larla sarsılma istidadı gösteren millî bütünlüğü 
bütiin ihtişamiyle koruyacağına kaani bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepiniz için mukaddes olan bu amaca ulaş

makta en müessir rolün, Meclislerimizin faaliye
tini Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince 
en tarafsız bir şekilde yürütmeye memur Riya
set Divanlarına teveccüh etmekte olduğuna'işa
ret etmeyi faydalı sayarız. Filhakika geçen teş
riî hayatımızda bu rolün önemi ve zarureti ge
rektiği gibi benimsenmemiş olması, siyasi kade
rimizde beklenmiyen bir istikamet çizmiş ve 
millet hayatında onulması güç yaralar açmıştır. 
Teşriî faaliyetimizin bugünkü noktasında Ri
yaset Divanlarının, hayati önemi olan tarafsızlı
ğını korumak, hepimizin ve hepimizin başkaygu-
su olacağına ve tarafsız Riyaset divanları gele
neğinin en katî şekilde kurulacağına inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
15 Ekim 1961 tarihinde nispî temsil sistemi 

ile yapılan genel seçimde umumi efkârın bü
tün temayüllerini temsile imkân veren dört parti 
grupu, teşriî hayatın en önemli veçhelerinden 
birini teşkil eden denetleme vazifesini yüklen
miş bulunmaktadır. 

Millet hizmetini gören icranın denetlenmesi 
vazifesi, yalnız muhalefet partilerine münhasır 
olmayıp iktidar gruplarının da kendi bünyeleri 
içinde olduğu kadar, Mecliste de ifasında mec
bur bulundukları zaruri ve esaslı bir görevdir. 
teinde bulunduğumuz buhranlı devirde bu de
netleme görevinin gruplar bakımından vatan ve 
millet menfaatleri parti düşüncelerinin üstünde 
tutularak yürütüleceğini ve gruplar arasında 
bu bakımdan müşterek bir anlayış hâkim kılı
nacağına emin bulunuyoruz. Bu demek değildir 
ki, muhalefet grupları kendi programlarının 
özelliklerini ve düşüncelerinin renklerini unuta
rak iktidara hudutsuz bir kredi tanıyacaklar
dır. Bilâkis takdiri tamamen kendilerine aid-
olmak üzere her mevzuda ve meselede millî men-
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faati gözeten, sırasında en sert fakat daima ya
pıcı olacağına inandığımız tenkidlerini esirge-
miyecekleri bedihidir. Yersiz gibi görünen bu 
düşünceleri bizi ifadeye zorlıyan sebep, yeni bir 
inşa devrinde bulunduğumuz bu teşriî devrede 
gruplar arasında ahenkli ve anlayışlı bir müna
sebetin lüzumuna duyulan ihtiyaçtır. 

Siyasi hayatımızın en kısa zaman zarfında 
normal şartlara avdeti, hepimizin özlemidir. An
cak; bu özlemin tahakkuk edebilmesi yine hepi
mizin itinalı bir gayret göstermesine bağlı bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Müsamahanıza sığınarak ileri sürdüğümüz 

bu umumi mütalâalardan sonra Meclisimizin he
pimizin ilgisini toplıyacağına emin bulunduğum 
ana konulardaki görüşlerimizi ifade etmeye ça
lışacağım. 

1. Riyast Divanının yetki ve sorumluluuğu 
içinde bulunan görevler, iki noktada hülâsa edi
lebilir. 

A) Birisi, idare görevidir ki, bunu mütalâ
amızın dışında bırakmayı uygun buluyoruz. Yal
nız bunlardan vatandaşla Milletvekilinin temas
larını sağhyan müracaat ofisini tarafları zaman 
zaman üzen aksak bir şekilde işlediğine işaret 
etmek isteriz. Büyük Millet Meclisinin vekârmı 
ilgilendiren bu konunun önemle ele alınması gö
revlilerin bugünkünden daha ileri anlayış ve se
viyeye ulaştırılması lüzumuna kaani bulunu
yoruz. 
• B) İkincisi Meclisler üyelerinin görevleri
ni en iyi bir şekilde başarabilmesi için lüzumlu 
olan bilgileri sağlamak üzere kitaplığımızın 
muhtaç bulunduğu yeniliklere ve her nevi mal
zeme ve matbualara olan ihtiyacını tamamlamak 
lüzumudur. 

Aynı ıslah ihtiyacının lokantamız için de ba
his konusu olduğunu kısaca ifade ederiz. 

Bu arada Büyük Millet Meclisi muayeneha
nesinin noksanlarının da ihtiyacı karşılıyacak 
kifayette, tamamlanması lâzımdır. Halen vekil
likle idare edilen hekim kadrosuna bir asilin 
tâyini ve onun göstereceği ihtiyaçların biran 
evvel temini arzuya şayandır. 

Yine bu meyanda B. M. Meclisi binasının 
münasip görülen mahallinde Türk demokrasisi
nin banisi olan Aziz Atatürk'ün bir büstünün 
konulmasını gönülden talebetmekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlar; I 
1950 senesinden sonra Büyük Millet Meclisi 

Riyaset Divanı bünyesine alınmış olan Millî 
Sarayların idaresinden, bugüne kadar bekleni
len iyi neticenin alınamadığı bir gerçektir. 

Teşriî vazife ile, Meclis dışı bir idari vazife-
nirf bağdaşmadığı, yapılan incelemelerden ve 
geçen tartışmalardan anlaşılmış bulunmaktadır. 
Aslında gerek hatıraları gerekse tarihî düğer
leri ile olduğu kadar, maddi değerleri ile de 
önemli bulunan bu sarayların muhafazasının en 
emin çaresi olarak bunların turistik, artistik 
ve sosyal hizmetlerde kullanılmasıdır. Bu şekil
de hem muhafazaları ve hem de masraflarının 
karşılanması daha emin ve daha faydalı olaca
ğından bunların idaresi, muhafazası, zıyaa uğ
ramamaları ve kullanılmaları bakımından yeni 
'bir idare şeklini bulmak ve bu idareye tevdi et
mek yerinde olur kanaat ve düşüncesindeyiz. 

Yine bu meyanda Büyük Millet Meclisi bün
yesine bağlı olan Yüksek Murakabe Heyetinin 
de eskisi gibi Başbakanlığa bağlanmasını lü
zumlu görmekteyiz. Zira; bugünkü durumda 
Hükümetin Yüksek Murakabe Heyetine âmme 
iktisadi teşebbüslerini murakabe için vazife 
vermesi, mevzuata uygunsuzluğu dolayısiyle 
imkânsız olmaktadır. Bununla beraber âmme 
iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince murakabesini sağlıyacak özel ka
nun tasarısının bir an evvel hazırlanıp Meclise 
getirilmesini zaruri görmekteyiz. • 

Muhterem arkadaşlar, 
Meclislerimizin günün ihtiyaçlarına ve Ana

yasaya uygun çalışmalarını düzeni iyen yeni İç
tüzüklerinin bir an evvel yürürlüğe girmesi za
rureti, günbegün kendisini hissettirmektedir. 
Aynı zaruret Meclis Teşkilât Kanunu hakkında 

' da mevcuttur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Meclislerimizin mânevi şahsiyetlerini ve ida

relerini ilgilendiren görüşlerimizin özetini arz 
etmiş bulunuyoruz. Yüz yıllardan beri millî var
lısını muhafaza gayretinde bulunan aziz Türk 
Milletinin çağdaş medeniyetin diğer milletlere 
getirdiği her türlü özgürlüğe hak sahibi oldu
ğunda kimsenin şüphesi olamaz. Yüce Meclisin 
çalışmalarının ve hak kazanılan bu- özgürlüğe 
Türk Milletini ulaştırması miİlî emelimizdir, j 
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Cenatu Hakkın bu Meclise böyle bir başarıyı 
nasibeylemesi niyazımızdır. 

Hürmetlerimle, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Parti grupları adına konuşma

lar bitmiştir. Şahısları adına konuşacak arka
daşların listesini okuyorum : 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana), 
Fahir Giritlioğlu (Edirne), 
Ali Dizman (Tokat), 
Asım Eren (Niğde) 
Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Sayın arkadaşlarım; milletimize hayırlı ve 
uğurlu hizmetler görmesini temenni ettiğim 
T. B. M. M. nin; daha verimli çalışma iklimi
ne süratle kavuşmasına medar olacak bâzı ten-
kid ve temennilerimi arz edeceğim : 

1. Milletvekilleri arkadaşlarımın komisyon
lara ve Heyeti Umumiyeye devamları tatmin
kâr değildir. Ehemmiyetli kanun teklifleri 
birbiri arkasından gelmektedir. Anayasamız
la kurulması derpiş edilen hukuki ve sosyal 
müesseseler, Devlet yapımızın temellerini teş
kil edecektir. Meclisimiz normal meclislerin 
mesailerinden daha titiz ve olağanüstü bir 
gayret sarf etmek zorunda ve durumundadır. 
Huzurun telsisi Yüksek Meclisin istenen ve lâ
yık olduğu itibara süratle kavuşması ile müm
kün olacaktır. 

Üçte bir çoğunlukla ihtisas komisyonları
nın, yarıdan fazla çoğunlukla ve güçlükle Hey
eti Umumiyenin toplanarak büyük memleket 
meselelerini kararlara bağlamaları, Yüksek 
Meclisin lâyık olduğu itibara yükselmesini ko
laylaştıracak bir tutum değildir. Milletvekil
leri arkadaşlarımın taşıdıkları ağır ve mesuli
yetti tarihî vazifenin icaplarına daha büyük 
bir titizlikle riayetleri halisane temennimdir. 

2. Yeni Meclisin memur ve ücretliler kad
rosundaki artış günümüzün tasarruf politika
sına zıddır : Yeni Teşkilât kanunu tasarısının 
memur sayısını 205 ten 379 adedine iblâğ eden 
hükümleri kanuniyet kesbettiği takdirde Yük
sek Meclis lüzumu ve faydası meşkûk müdi-
riyetler karışıklığı içine düşecektir. Bugün 
dahi memur ve müstahdemler sayısı 1 000 ade
dini bulmuştur. Bunlara ödenen maag ve üc
ret miktarı 10 milyon liranın üzerindedir. Her 
milletvekiline ikiden fazla memur ve müstah
dem isabet etmektedir. Yeni Teşkilat kanunca 
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mm bu rakamda temin edeceği artışlar da he
saba katılırsa T. B. M. M. nin büyük bir me
murlar ve müstahdemler kütlesini doyurmak 
zorunda kalacağı izahtan varestedir. 

Yüksek Meclisin; bürokratik bir mekaniz
manın karışıklığı içinde bütçenin büyük ra
kamlarını masseden bir teşkilât manzarasına 
bürünniösi, her mevzuda cemiyete Önder ve 
imtisal numunesi olmak durumunda olan ma
hiyeti ve hukuki karakteri ile bağdaşamaz. 

3. Meclislerin beyni mesabesinde olan Mec
lis Kütüpanesinin bâzı noksan ve ihtiyaçları
nı belirtmek isterim f 

A) Meclis Kütüpanesinin ve alelûmum 
Meclisin halen Bayındırlık Bakanlığının teşki
lât kadrosu içindeki fen erbabı tarafından 
noksanlarının ikmal edilmekte olduğu ve Yük
sek Meclis Başkanlığına henüz katî kabulü 
yapılarak devredilmediği malûmunuzdur. Çey
rek asra yakın bir zamandır inşaatı devam 
etmekte bulunan bu millî eserin kütüpanesin-
deki ve kitaplık kısmındaki mö'ble aksamı
nın tamamlattırılmamış olması şayanı eseftir. 

B) Kütüpanedeki ışık tertibatının zevk
siz oluşu yanında, zil ve ışık tertibatmdaki 
noksanların bugüne kadar giderilmemiş olma
sı, kitaplık için lüzumlu merdivenlerin dahi 
verilmemiş bulunması göze batar bir ihmalin 
söz götürmez delilleridir. 

C) Bâzı kanun tekliflerinin hazırlanması 
için vâki müracaatlarımızda ecnebi dillerden 
çeşitli neşriyatın muntazaman takibedilmediği 
tercümelerinin yaptırılmadığı, hattâ Türkiye'
de intişar eden kitapların ve sair neşriyatın 
muntazaman satmalmmadığı esefle müşahede 
edilmiştir. Bu itibarla; ecnebi dillerden çeşit
li neşriyatın muntazaman takip ve satmalınma-
sı, Türkiye'de intişar eden kitapların ve çeşitli 
neşriyatın takibedilerek satmalmmaısı için Baş/ 
kanlık Divanı ile Kitaplık Komisyonu Başkan
lığının ve idareci arkadaşlarımın el birliği ede
rek gayret sarf etmelerim istirham ederim. 
Bütçe Encümeninin Başkanlıkça kitap ve sair 
neşriyatın sâtmalmması için istenen 175 bin li
ralık tahsisattan 50 bin liralık bir kısıntı yap
masına üzüldüğümü ifade etmek isterim. 

önümüzdeki yıl bütçesinde bu maksat için 
ayrılan tahsisatın milyonlarla ifade eddlrmesini 
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doyurucu bir mânevi gıda hazırlığının ilk vft 
zaruri adımı addederim. 

Çeşitli yabancı neşriyatın günü gününe ta
kibi kadar ehliyetli mütercimler vasıtasiyle gü
nünde tercümesi de büyük ehemmiyet taşımak
tadır. Meclis mütercimlerinin Kütüphane Mü
düriyeti ile birlikte bu maksat için müstemir-
ren çalıştırılması kâfi gelmiyorsa yeni müter
cimler alınması başlıca temennilerimiz arasın
dadır. 

D) Meclis Kütüphanesinin taban kırımları
nın ilk projesinde demir ve betondan yapılmak 
suretiyle muhtemel yangınlara karşı önceden 
ve müessir bir tedbir alınması düşünülmüş iken 
hilâhara güya tasarruf mülâhazasiyle ahşaptan 
yapılması tensi'bedilmiş ve inşaat o suretle ik
mal edilmiştir. Meclisi inşa eden bir mühendis
ten dinlediğim bu hakikat Başkanlıkça ve Ba
yındırlık Bakanlığınca dikkatle tetkik edile
rek milyonlar değerindeki eserlerin muhtemel 
yangınlardan korunması çarelerinin düşünül
mesini istirham etmekteyim. 

E) Büyük kütüphanelerde m'edeni millet
lerin yangınlardan kitapları kurtarmak için 
nihai ve en müessir çare olarak düşündükleri 
mikrofilm ve mikrokart tesislerinin süratle in
şası vazgeçilmez bir zarurettir. Sayın Başkan
lığın bu tesislerin kurulması için istediği 700 
bin liranın bütçe tasarısından çıkarılması şa
yanı eseftir. Temennim Sayın Komisyonun bir 
teklifle bu rakamı tasarıya ithal etmesidir. 

Arkadaşlar, Riyaset Makamından ve Genel 
Sekreter Mehmet Ali Oker'in imzasiyle grupla
ra basın bürosu ile ilgili bir tamim gelmiştir. 
602/2821 numara ve 28.12.1961 tarihli bu ta
mimin neşredilmesiyle milletvekillerinin teklif 
ve soruları basın bürosu tarafından teksir edi
lip gazetelere verilmemiş ve verilmemesi emre
dilmiştir. Bu tamim aynen şöyledir : 

«Milletvekillerinin soru ve tekliflerini basın 9 
(bürosu memurlarına yazdırmamalarını ve tek
sir ettirmemelerini, bu hususta sadece grup kâ
tiplerinden faydalanmalarının Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı 19 Aralık 1961 tarih ve 35 
sayılı karar olarak kabul etmiştir. 

Karara göre işlem yapılmasını rica ederim.> 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bir basın bürosu kurulmuş
tur. Bu büroya tahsisat verilmiştir. Bu büro 
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milletvekillerinin tekliflerini ve soru önergele- I 
rini teksir etmemekte ve gazetelere dağıtma
makta ; grup kâtiplerine bu işi yüklemekte ve 
onlarda bu vazifeyi lâyıkıyle göre-memekteidir-
ler. 

Muh'terem arkadaşlar; mademki bir büro 
kurulmuştur, Meclisin Baısın Bürosuna hususi 
tahsisat verilmektedir, benim anladığıma göre 
bu büronun memurları bütün işleri kemali ile 
görüşmeleri için ehliyetle beraber bunların ade-
den de takviyeleri iktiza eder. Bunları adeden 
takviye etmek suretiyle milletvekillerinin, grup 
kâtiplerinin başında sıra beklemelerini ve ga
zetecileri aramalarını önlemek lâzımdır. 

Bir Basın Bürosu kurulmuştur, Basın Bü
rosu; milletvekillerinin soru önergeleri için ga
zetecileri aramalarını önlemek lâzımdır, arka
daşlarım. "Madem ki, .Mecliste bir Basın Bürosu 
kurulmuştur, Faısırı Bürosu milletvekillerinin 
tekliflerini ve soru önergelerini zamanında tek
sir edip basın mensuplarına dağıtmalıdır. Baş
kanlığın da (bu teşekkül, milletvekillerinin 
tekliflerini ve soru önergelerini basmıyacak-
tır) , demesi caiz değildir, istifham ediyorum, 
Başkanlık Divanı bu kararını kaldırsın. Basın 
Bürosunu takviye etmek sureliyle bizi bu dert- j 
ten kurtarsın. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca; Basma, 
yazma, derleme, neşriyat Kanunu diye bir 
kanun vardır. Bu kanun hükümlerine göre 
Millî Kütüphaneye, Merkez Kütüphanesine, 
Beyazıt Kütüphanesine, Üniversite Kütüphane
sine, İzmir Kütüphanesine Türkiye'de .neşredi
len bilcümle matbuanın beşer aded nüshası gön
derilir. Meclis Kütüphanesi bundan hariçtir. 
Meclis Riyasetinin lütfedip Türkiye'de neşredi
len matbuadan beşer adedinin Meclis Kütüpha
nesine verilmesi hususunu sağlamalıdır. Çünkü, 
hakikaten Türkiye'de neşredilen ve son derece 

% faydalı, lüzumlu eserleri bu kütüphanede bula
mamaktayız, hususi kütüphaneleri gezmek, ara
mak zorunda kalmaktayız. 

Arkadaşlar, bütün milletvekillerinin lisan 
bilmesi mümkün olmadığı gibi, Türkiye'de neş
redilen eserleri tamamiyle takibedip satmalma-
1 arı da mümkün değildir, istirham etmekteyim. 
Milletvekillerini bu sıkıntılı durumdan kurtar
mak ve onlara kolaylık göstermeleri için bu ka
nunu bir ek madde ile Meclis Kütüphanesine 
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de teşmil etmeleri halisane temennilerim arasın
dadır. Huzurunuzdan ayrılırken yeni bütçenin 
milletimize ve Meclisimize hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Hak'tan temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu, buyurunuz. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 

üyeler, bu husustaki fikirlerimi bir sıraya koy
mak suretiyle özetlemeye çalışacağım. B. M. M. 
Başkanlık Divanının davranışları üzerinde dur
mak isterİ7iı. 

Başkanlık Divanı yıllardan beri hasretini 
duyduğumuz bitaraf davranışı, bütün icapları 
ile benimsemiştir. Meclisin bir üyesi olarak si
yasetin, kendi bîtaraflığını ihlâl eden tek bir 
hareketine şahit olmadığımı bildirmek ve bu 
sebeple de, Riyasete teşekkür etmek vazifesin-
deyim. 

Meclis içi faaliyetlerin daha mükemmel bir 
şekilde ifasını yapabilmemiz için gerekli olan 
İçtüzüğün, hâlâ hazırlanmamış olmasını Riya
setin büyük kusuru olarak vasıflandırıyorum. 
Meclis komisyonlarından vatandaş topluluğu ve 
vatandaş dilekleri ile birinci derecede ilgisi bu
lunan Dilekçe Komisyonu, Meclis İçtüzüğünün 
tanzim edilmemiş bulunması itibariyle bugüne 
kadar çalışamamıştır. 

Dilekçe Komisyonuna günde vasati olarak 
200 dilekçe gelmekte ve vatandaş dilekleri bu 
suretle cevapsız bırakılmaktadır. 

1962 yılı bütçesinde aylık ve ücret giderleri 
karşılığında 3 559 685 000 liralık bir fazlalığı 
görmekteyiz. 

Daimî ücretli kadrolara Başkanlık tarafın
dan ilâvesi tasarlanan kadroları göz önünde tu
tan komisyon, sanki bu kadrolar kanunlaşmış 
gibi, yıl içindeki hizmeti aksatmamak amacı ile 
mukabilindeki masrafları bütçeye koymuştur. 
Peşinen ifade edelim ki ; personel giderlerindeki 

, bu artışı yeni Meclis binasının gerektirdiği hiz
metle mütenasip görmüyoruz. 

Hükümet ve Meclis olarak israf siyasetinin 
karşısında bulunmaya mecburuz. Biz, Meclis 
binası içerisinde böyle bir davranışa şahit ola
mıyoruz. Müstahdem ve hademe bolluğu, inkâr 
edilmiyecck bir hakikattir. Meclis binası için
deki yaşayışımızın seviyesi fakir Türkiye'mizin 
içtimai hayat seviyesine nazaran çok tantanalı 
ve çok saltanatlı bulunmaktadır. 
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Başkanlığın bir tasarruf zihniyetini mutlak 

surette benimsemesini ve Devlet teşkilâtının 
bütün müesseseleri üzerinde, örnek tesir yap
masını dileriz. Bilhassa Csumhuriyet Senatosu
nun kadrolarının teşkilât ve kadrolarının yeni
den tanzimi sırasında asgari ölçülerle iktifa 
olunulmasmı ve müspet bir tasarruf davranışını 
ikame edebilmek için de, Cumhuriyet Senato
suna tahsis edilecek memur, ücretli ve müstah
demin, hariçten almmıyarak Millet Meclisi kad
rolarında yapılacak tensikat ve tasarrufla kar
şılanmasını dileriz. 

Başkanlık makam otomobillerinin tedariki 
için, bütçeye konulan tahsisat üzerinde de dur
mak isterim. 273 sayılı Kanun : Lüks araba 
alınmasını, fuzuli araba alınmasını önliyen bir 
hükmü taşır. Meclis Başkanlarının mevkilerine 
lâyık yaşayış ve davranışları olması lâzım bunu 
müdrikim. Fakat pek ziyade örnek davranışla
ra muhtacolduğumuz böyle bir devrede Meclis 
başkanlarımızın Taşıt Kanununun ruhuna uy
gun bir tutum takibetmelerini gönlümüz isti
yor. Artık : Kadillâk markanın, resmî plâka an
lamına kabul edildiği zihniyet ve devirlerin ka
pandığını ispata mecburuz. 

Meclis hizmetlerinde istihdam edilen emni
yet menfurları iki ayrı malî statüye tâbidir. 
Meclis kadrosu dahili olan, emniyet mensupla
rına ayrıca ek ödenek verilir. Diğer emniyet 
mensupları ise : Muhtelif karakolların memur
ları olup, aynı hizmeti gördükleri halde, bu 
ödenekten mahrumdur. Meclis binası içinde ada
letsizliğe meydan vermememiz gerekir. Ve Riya
setin böyle bir adaletsizliği, giderecek çareleri 
sağlamasını dileriz. 

Bu konuşmalar vesilesiyle, Sayın Başkanlık 
Divanının, yeni bir usulün ihdasına dikkatini 
çekmek isterim. 

Ricam şudur : Meclise gelen kanun tasarıları 
muhtelif şekillerde ıttılaımıza arz edilmektedir. 
Kanun tasarılarının geldiği bazan tutanak özet
lerine bazan da Meclis gündemine ilâve edilmekte 
ve bazan da ayrı kâğıtlara basmak suretiyle. bil 
dirilmektedir. Bu dağınıklık, tasarıların akibet-
lerinin ve hattâ mahiyetlerinin üyeler tarafından 
taklibine mâni olmaktadır. 

Bu itibarla : Meclise gelen kanun tasarılarının 
bu tasarıların özetleri ile birlikte ve komisyondan 
çıktıktan sonra da komisyon kararlarının özet-
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lerinin müstakil birer cetvel halinde üyelere da
ğıtılmasının usul ihdasını rica ederim. 

Millî irademizin en büyük güven unsuru olan 
Büyük Millet Meclisi Millî bütünlüğümüzün ve 
mülî birliğimizin de, bir ifadesidir. 

Vatanımızın en kara günlerinde bir ümit yıl 
dizi şeklinde mevcudiyetini yaşatan Büyük Mec
lis, bugün de, Türk siyasi kaderi üzerinde yegâne 
söz sahibi olmak kudretindedir. Siz büyük Mec
lisin vatanperver üyeleri, millî hâkimiyetin bilâ-
kaydüşart B. M. Meclisini temsil edileceği pren
sibinin bekçilerisiniz. 

ıSizleri bütün kalbimle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Dizman. 
ALI DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, evvelâ tutanak dergilerinden bahsetmek 
istiyorum. Bunların bir vazifesi, buradaki konuş
maları, müzakereleri tarihî bir vesika olarak mu
hafaza etmek, ikincisi; Meclisimizin münakaşala
rını zamanında efkârı umumiyeye en ufak tefer
ruatına kadar intikal ettirebilmektir. Meclis tuta
nakları en erken bir ay sonra bazan iki ay sonra 
çıktığına göre ikinci fonksiyon ifa edilememek
tedir. Nihayet efkârı umumiyeye de bu meclisin 
müzakereleri hakkında, ancak matbuatın imkân
ları ve diğer fonksiyonları muvacehesinde pek ki 
sa olarak verebildiği malûmatla iktifa etmek za
ruretinde bulunmaktadır. 

Tutanaklar hakkında ikinci bir nokta : Tu
tanaklar maalesef buradaki konuşmaları tam mâ-
nasiyle kaydetmemiş (bulunmaktadırlar. Bunun 
da ıslahı çarelerini aramak lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

Temas etmek istediğim diğer bir mevzu : Ge
rek sayın üyelere ve gerekse samiine ait koltukla
rın birçoğu bütçe müzakereleri sırasında yani 
memleket meselelerinin toptan görüşüldüğü böyle 
mühim günlerde dahi boş olarak bulunmaktadır. 
Bunu bir taraftan da bir nevi nevmidînin ifadesi 
olarak müşahede etmek mümkündür. Üyeleri ve 
samiini bu nevmidîden kurtaracak, bu ilgisizliğin 
nedenlerini arayıp bulacak ve bunların çarelerini; 
tedbirlerini getirecek ilgilileri beklemekteyiz. 

Üçüncü temas etmek istediğim nokta şudur; 
bu çatı altındaki israfı veya tasarruf zihniyetinin 
tatbik edilmemiş olduğunu, Millet Partisi adma 
konuşan hatip arkadaşımız pek güzel belirttiler. 
IBen de bu noktada kemiyet itibariyle ufak ol
makla beraber, prensiplerin çiğnenmesi bakımm-
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dan bu kürsüye getirmeye değer gördüğüm bir I 
noktayı arz edeceğim. 

ıBurada çay ocağı, lokanta, berber salonu gibi 
sayın üyelerin şahsi ihtiyaçlarına muhassas ma-
Ihaller vardır. Bütçe prensiplerine göre, bütçede 
(hangi hizmetin neye mal olduğunu görmek gere
kir. Halbuki bugün, bu yerlerin çalışış şekilleri 
muvacehesinde, bunların millete neye mal oldu
ğunu ne benim ve ne de milletin bilmesine imkân 
yoktur. 

İKaldı ki, Türkiye'nin hiçbir yerinde 10 kuru
şa çay içmenin mümkün • olmadığı bir günde, bi
zim burada çayı 10 kuruşa içişimiz bunu bilen 
vatandaş tarafından tebessümle karşılanmakta
dır. 

'Eğer tasarruf tatbikatına başlıyacaksak ilk 
tatbikata nefislerimizden başlamak zorundayız. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, bir milletvekilinin, değil bir gün
de, bir ayda bile iki defa konuşması hakika
ten çok olabilir şu günlerde. Bugün iki defa 
söz aldığım için özür diliyerek söze başlıya-
eağım. Bunu telâfi için de bütçelerin sonuna 
kadar söz almamaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlarımının temennilerine tamamen 
iştirak ediyorum : Devamsızlık meselesi, möble 
noksanı gibi, Cadillac meselesi gibi hususlar
da aynı fikirdeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın ge
çici maddelerinde işaret edilen yeni kanunla
rın tedvin işinin Yüksek Meclisten bir an evvel 
çıkarılması için Hükümetin gayretini rica edi
yorum. Yüksek Meclise bunları bir an evvel 
getirsinler. Günün konusu olan ve çeşitli mü
nakaşalara sebebiyet veren Anayasa Mahkemesi 
bir an evevl kurulsun. Bundan dolayı bu ka
nunlar bize gelsin. Bunlardan bilhassa (Genel
kurmay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasa 
Mahkemsi) kanunları önemlidir. Bunlar belki 
üyelerimizi çok işgal edecek fakat âcil mevzu
lardır. Her biri üzerinde hukuk yönünden ve 
amaçları açısından Anayasanın getirdiği de
mokratik ilmî ve amelî bir hava içerisinde 
Yüksek Meclisimiz üyeleri birbiriyle elbirli
ğiyle incelemeye çalışır, birçok prensipler hu
susunda tartışmalar y npq,rjar ye bu âcil kanun- | 
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lar inşallah yakın bir gelecekte hazır olurlar. 
Bunun, gecikmemesi için, Adalet Bakanının ve 
ilgili diğer bakanların bu hususta gayret göster
melerini rica ediyorum. 

Sayın Başkandan diğer bir istirhamım iç 
tüzükleri bir an evvel getirsinler. Mecliste- han
gi durumda olduğumuzu açıkça bilmiyoruz. 
Evet Anayasa bize bir ışık tutmuştur. Millet 
Meclisi ve C. Senetosu üyelerinin, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet .Senatosu Başkanlık Di
vanlarının yetkileri nelerdir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı denince ne anlaşılır? 
Bunu gerçi Anayasadan anlıyoruz. Fakat bunun 
ayrıntılarını sarahaten tüzükler getirecektir. Ve 
Bşk. Divan üyesi veya Meclis üyesi olarak bizi 
Anayasaya aykırı hareket' etmekten kurtaracak
tır. Tüzüklerimiz bir an evvel bize getirilirse iş
lerimizi kanun yolunda millete daha faydalı 
yolda tevcih ve teksif etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, millî sarayların da 
ele alınması lâzımdır. Dolmabahçe Sarayında 
bir hususi teşekkülün (zannederim gazetecile
rin) bir balo toplantısı yapacağını gazeteler
den okudum. Biz sarayları tarihî bir eser ola
rak saklıyoruz. 

Yoksa, Ankarapalas gibi, Dolmabahçe Sarayı 
bu gibi hususi eğlence, balo ve toplantılara 
nmkar olamaz. Yoksa, saraylardan bir , tanesi 
merasim için ayrılır; ' diğerleri turizm müesse
selerine tahsis edilirse çok yerinde olur. Bu su
retle memlekete döviz kaynağı olur. Binaen
aleyh şimdi, bu toplantı hakkında soru tevcih 
ediyorum; Sayın Başkanlık lütfen cevap versin
ler: Dolmabahçe Sarayı bu toplantı için neye 
dayanılarak verilmiştir? Hangi mevzuata göre 
verilmiştir? Kime verilmiştir? Ne maksatla ve 
ne fiyatla verilmiştir? Binayı ve içindeki var
lıkları korumak için bu eğlencelerde nasıl kont
rolü yapılacaktır? Saraydaki eşyanın ve bil
hassa saray binasının baloda tamamının temiz
liği, muhafazası ve içkili âlemin muhtemel ka
yıtsız hareketlerinin zararını önlemek için ne 
gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? 

Atatürk'ün metrukâtına geçiyorum: Ata
türk'ün metrukâtı bir bankanın kasalarında 
mahfuzdur. Devrimiz ve gelecek nesillerimiz 
için büyük bir kıymeti olan ve tarihin gizli kal
mış taraflarının çpzümü hususunda aydınla-
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tıcı unsurları ihtiva etmesi muhtemel bulunan 
hu nıetrukâtın bugünkü durumu nedir? Bun
ları, Sayın Başkanlıktan cevabını almak üzere, 
soruyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bina yapılırken 
ünlü Türk ressamları, kendilerine harcırah ve
rilmek suretiyle Türkiye'nin her tarafına gön
derilmiş ve hakikaten kendilerinden buralara 
afişe edilmek üzere değerli resimler, tablolar 
alınmıştı. Sonradan türlü mülâhazaların tesiri 
altında bu tabloların bir yere atılmış olduğu ha
berini aldık. Şimdi bu tablolar hangisi nereye 
atılmıştır, bunu bilmiyoruz. Atılmış olanların 
kendisine sarf edilmiş olan paraların karşılığ nı 
(getirmek için atıldığı yerlerden ne vakit çıkarı
lacaktır? Bunlar Yüksek Meclise asılmaya lâyık 
eserler değilse umumi bir satışla halk huzurun
da satılsın, hiç olmazsa parası Hazineye geçsin. 
Bu hususun nazarı itibara alınmasını Sayın 
Başkanlıktan rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisin en 
ımühim erkânından birisi de, matbaadır. Meclis 
Matbattsı bu koca Mecliste bir yer bulama
mıştır. Hâlâ Ulustaki binasında durmaktadır, 
Bu bakımdan tutanakların basılması ve matbu
aların hazırlanması keyfiyeti zorlaşmaktad.r. 
Bir bina ki, azamet bakımından dünyada üçüncü 
veya dördüncü parlâmento sayılır, bünyesinde 
•olmıyan teşekkülleri bile içinde barındırıyor; 
fakat kendi matbaasını içine almazsa hazindir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bizim bünyemiz harici 
bir teşkilâttır. Fakat Meclis Binasının bir kıs
mını işgal eder. Bünyemiz harici teşekküller 
başka yerlere nakledilsin, Büyük Millet Meclisi
nin bünyesine dâhil organlar buraya getirilsin, 
daha mantıki olur. Devlet, yeni ihdas ettiği da
ireler için, bu Meclisin dışında bina bulabilir, 

{ Muhterem arkadaşlarım, şimdi bendeniz de 
kütüpane meselesini ele alacağım. Bu hususta 
bir takririm vardır. Tabiî Anayasanın 94. mad
desi gereğince bunlar, bölüm ve maddesi geldiği 
zaman. konuşulmadan okunacağı için bu tümü 
hakkındaki konuşmamda bunu arz etmek mec
buriyetindeyim. Bunu gene T. B. M. M. Bütçe
sinin 453 ve 752 nci bölümlerine başlarken arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bütçemizin 
453, 453/A ve 453/B bölümlerinde beynelmi
lel seyahatlerimiz için Avrupa Konseyine, par-
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lâmentolar arası birliklere, NATO Parlâmento
lar arası toplantılarına; beynelmilel konferans
lara ve kongrelere yani bütçede dört ayrı bölüm
den gitmek üzere konulmuş ödeneklerimiz vardır. 
Şimdiye kadar Meclise bu tahsisat ilk defa kon
maktadır. Şunu da arz edeyim ki, geçen sene 
T. B. M. Meclisi Bütçesinin bu .faslında 2 milyon 
2 yüz bir bin lira vardır. Bu sene 4 milyon 705 
bin küsur lira konmuştur, ikisi arasında 
1 804 777 lira bir fazlalık vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz geçen sene de 
Devlet olarak, mevcuttuk. Ve geçen sene de Ku
rucu Meclis vardı. Geçen sene de NATO parl-
menterlerî iş Birliği ve Avrupa Konseyi faali
yette idi. (O zaman iştirak etmiyorduk. Sesleri) 
İştirak edilsin veya edilmesin, bendeniz bu hu
susta bu kadar büyük bir israfı görmekteyim ki, 
bu kadar eski devirden kalma ve saltanat kor
kusu görmekteyim ki, milletin parası ile - kendi
leri esasen yolluk alan sayın milletvekilleri ve 
C. Senatosu üyeleri bu vesile ile istihkak
larından başka paralar aldıklarını görmekteyim. 
Bunu burada söylemek mecburiyetinde kaldığım 
için kendimden utanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususta bütçe 
rakamları vereyim, bana hak vereceksiniz : 

Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları : 400 bin lira. 
(453. bölüm, 21. madde); 

NATO memleketleri Parlâmentoları Birliği 
Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları : 125 bin lira. (453/23.) 

Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun, 
Birlik Konferans ve komisyonlarına iştirak ede
ceklerin yollukları : 375 bin lira. (453 A./21.) 

T. B. M. Meclisinin davet edildiği milletler
arası kongre ve konferanslara ve bunların komis
yonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 150 bin 
lira. (453. B./21.) 

Gene yolluk 150 bin lira. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin yabancı memleketlere ya
pacağı seyahatler için 150 bin liradır. (453. B. / 
22) Seçebildiklerim bunlardir. Bu masraflara 
kaç kişi girecek? Muhterem arkadaşlarım; bir 
zamanlar Japonya'ya, Berlin'e, Lizbon'a seya
hatler yapıldığını biliyorum. Japonya'ya bir he
yet gidecek. Heyet hazırlanıyor ve tam uçağın 
hareket edeceği sırada kafileye birkaç kişi daha 
dâhil oluyor. Giderken bir uçakla gidiyorlar 
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Gelirken bavullar, eşyalar derken bir uçak kâfi 
gelmiyor ve iki uçakla geliyorlar. Evvelce pro
tokolün verdiği isimlerden fazla isim çıktığmı 
gören Japon mihmandarları bunlara tahsis edi
len yerleri olmadığı için, benim olacak, 3enirı 
olacak diye otel dâhilinde Japon müstahdemleri
nin önlerinde kavga eden insanların haberlerini 
aldık» Muhterem arkadaşlarım; beynelmilel te
maslara insan seçmek bir meseledir. Keza bu 
Devletin parasını korumak da bir vicdan mesele
sidir . Sabahleyin yapmış olduğum konuşmamda 
da bu milletin bir kuruşunu dahi aramayı arz et
miştim. Bakınız ne kadar garip tezatlar içinde
yiz. Bu bütçenin yabancıları bizde misafir etme 
faslına 100 bir lira koymakla; buna mukabil baş
ka milletlere misafir olmak üzere gidecek insan
lar için dünyanın parasını alıyorlar. 450 bin 
lira, 37ö bin lira ve en aşağısı da iki tane 150 
bin lira! Misafir olarak gidecek mi daha fazla 
masraf yapar, yoksa misafiri ağırlıyan mı? Bu
rada. misafir olarak giden d'aha çok masraf yapı
yor. Bu hareket tarzı mantık ölçüleriyle de ma
zur. görülemez. Avrupa Konseyine ve Avrupa 
îstişari Asamblesine davetli olarak gidecek olan 
heyetler birçok şeylerden istifade ederler, birçok 
şey onlara bedavadır. Biz sanki hiç beynelmilel 
temaslarda bulunmamışız. Arkadaşlar, otel bile 
onlar için bedavadır. Verilecek tahsisattan sarf 
edilleeek para belki de ailesine getireceği kürkten 
başka bir şey değildir. Açık konuşalım. Misafir 
olacak insanlar için ayrılan cüzi paranın yanın
da misafir olmak için gidecek insanlara ait bu 
kad'ar parayı koymaya ne hakkınız var? Diye yi
ne Sayın Başkandan soruyorum. 

Yine muhterem arkadaşlarım; kütüphane bö
lümünün son faslını açın. Bu Mecliste Sayın 
Atatürk'ün eserleri de olmak üzere pek kıymetli 
tarihî eserler vardır. Bunlara benzer eserler bü
tün dünya kütüphaneciliğinde «mikrofilm», 
«Mikro kart» esasları dâhilinde muhafaza edil
mektedir. Fakat bizde maalesef bu usulde bir 
çalışma daha mevcut değildir. Onun için behe-
mahal bu yollarda çalışmaya başlanmalı ve aynı 
zamanda, dört katlı kütüphanemizin bütün raf
larına kadar istif edilen bu kitapları, beher kar
ta 200 kitap sığd'ıran mikro kart usulü ile sak
lamak için bütçeye konulan 700 bin liranın, Büt
çe Komisyonunca çıkartılmış olmasını esefle mü
şahede ettik. Buna sebep Bütçe Komisyonu söz-
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cüsü arkadaşımızdır. Tasarruf sebebi ile komis
yon, bu tahsisatı kaldırmıştır. Halbuki bir mik
ro kartı kütüphaneye yerleştirdiğimiz zaman, ki
tapları, böcek de yese, yangın da yaksa daima 
muhafaza imkânı mevcuttur. Oturduğu yerden 
bu kartlarla ve özel büyütme aletiyle mütalâa 
edebilir. Esas esere dokunmadan, onu yıpratma
dan mikro kartlardan büyük bir istifade temin 
etmek mümkündür. Benim istirhamım, 4 mil
yon 705 bin liralık 4 ncü kısmın misafir gitme 
faslından 700 bin liranın aktarılmasıdır. Bakı
nız bu hesabı nereden çıkaıyorum : Dışarıya gi
decek üyelerin beherine ortalama 30 biner lira 
düşecek şekilde hesaplamak suretiyle bu fasıllar
dan bir tenzil teklif etmekteyim. Mesele şudur: 
Ahdî meseleler dolayısiyle Avrupa Konseyine 
gidecek üyelerin yolluklarını 400 bin liradan 
1O0 bin liraya indiriyorum, ve on kişilik bir he
yet iki sefer dışarıya seyahat yapsa beher arka
daşa 5 bin lira düşmektedir. Bu da kâfi değil 
midir? 

Arkadaşlar Parlâmentolar Birliği Asamble
sine komisyonda 125 000 lira konmuş. Buna 
50 000 lira kâfi. Muhterem arkadaşlarım, işti
raklere gidecek olan Palâmentolararası Türk 
Birliği Grupunun yollukları için 375 000 lira 
konmuştur. Bunu takriben 150 000 liraya indi-
r-irsek on kişiden beher arkadaşa 15 000 lira 
düşer. Bu da kâfidir kanaatindeyim. 

Ydne muhterem arkadaşlarım, T. B. M. M. 
nin davet edildiği ve yemenin içmenin bedava 
olacağı milletlerarası kongre ve konferanslara 
ait ayrılan tahsisatın 150 binden 75 bine, keza 
T. B. M. M. nin diğer memleketlere yapacağı 
ziyaretler için ayrılan tahsisatı da yina 150 
binden 75 bine indirirsek 700 bin liralık bir 
tasarruf elde edilmiş olacaktır. Bunları bu 
sene kabul etmekle emin olunuz birçok şeyleri 
vicdanlarımızdan atmış olacağız. îşte, kütüp
hanelere «Mikro Kart» makinalarını yerleştir
mekle 453/A ve 453/B bölümlerinin bâzı mad
delerindeki bu tahsisatla alâkalı olarak temas 
ettiğim bu hususları bir takrirle Başkanlığa 
arz etmiş bulunuyorum. Takririm okunduğu 
zaman kabul buyurulursa, Yüksek Mecliste bir 
mükro kart, yerinde bdr huzur duyuracaktır. Ha
rice giden arkadaşlar biraz az para alsınlar 
ama giden arkadaşlar yine de yalnız kalmiya-
caklardır. İstasyonda biletsiz, gittikleri yerde 
otelsiz kalmiyacaklardır. 
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Bir sorum daha var muhterem arkadaşla

rım. Bu çok korktuğumuz, her iki Meclisin 
Teşkilât Kanunu gelmeden acaba onların mas
rafları da dahil iedıilmiş midir? Bunu şimdiden 
yani, şimdiden, bize hissettirmeden ilâve mas
rafları, kanunu çıkmadan bize kabul ettirmek 
tarzında bir hareket bu bütçede var mıdır 1 
İleride Teşkilât Kanununu getirince: (Meclis 
bıı teşkilâtın masrafını bütçede zaten kabul et
mişti) bahanesi ileri sürülerek bir oldu bitti 
yapılmasından endişe ediyorum. Bu hususa 
sarih cevap istiyorum. Eğer böyle bir şey 
varsa tenzilini rica ediyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1962 yılı Bütçesi vesiylesiylie konuşan sayın mil
letvekillerinin münhasıran bütçe tekniği ile 
ilgili görüş ve mütalâaları üzerinde Encüme
nimizin cevabi mütalâalarını muhterem Mec
lisinize arz etmek için huzurunuzu işgal 'etmiş 
bulunuyoruım. 
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bin lira. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun Birlik konfereans ve komisyonlarına işti
rak edeceklerin yollukları 375 bin lira.' NATO 
memleketleri Parlâmentolar Birliği iştirak his
sesi 17 bin lira. Kongre, konferans ve tören, zi
yaretler 150 bin lira. 

453 ün E bölümü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin davetlisi olarak misafir geleceklerin 
ağırlama masrafları 100 bin lira. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu okuduğum 
fasıllar arasında sadece bir aded 150 bin lira
lık kısım T.B.M.M. azasının dışarıya yapacağı 
seyahat esnasında yolluk ve ikamet masrafları
na aittir. Diğerleri ise ahdî münasebetlerin ge
rektirdiği ve iştirak etmeye mecbur olduğumuz 
kongre ve konferanslara iştirak edecek muhte
rem âzanm gidiş - geliş ve yolluk masraflarının 
karşılığıdır. Eğer Muhterem Meclisiniz T.B.M.M. 
nin dost ve müttefiki ve ahdî münasebetlerle 
bağlı olduğumuz beynelmilel 'teşekküllerde ya
pacağı kongre ve konferanslar için ayrılan tah
sisatın lüzuırisuz olduğu kanaatini getirirseniz 
bu tahsisatı tamamen iptal edebilirsiniz. Ama 
Bütçe Encümeni olarak bu fikri biz kabul et
medik. Bunun aksini Karma Bütçe Komisyonu 
âzası arasında hiçbirisi ileri sürmedi. 

Yine bu vesile ile arz edeyim muhterem ar
kadaşlarım, bir takrir var. Muhterem Millet
vekili Asım Eren Beyefendi, bu takrirde 
4 133 458 liralık bir seyahat masrafı ileri sürü
yorlar. İştiraklere ait seyahatlerin masrafla
rı 1 300 000 liradır. Bir defa biraz evvelki mâ
ruzâtımdan anlaşılacağı üzere takrirde zikredi
len böyle bir seyahat masrafı yoktur. Arz et
tiğim gibi bu sadece 150 bin liradır. Eğer böy
le bir seyahat gerçekleşirse ödenecektir. Diğer
leri tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
azalarına aittir. Bu bakımdan Yüksek Heyeti
nize Asım Eren arkadaşımızın bu konuda ver
miş olduğu takririnin oya konulamıyacağını 
arz etmek isterim. Çünkü 453 ncü bölümden 
700 bin lira indirilecek. 453 ncü bölümün A, B, 
C, D, E fıkraları vardır. Bu fıkralardan hangi
lerinden kaç liranın indirileceği sarih olarak 
ifade edilmemiştir. Çünkü sarih bir teklif yapıl
madığından bu kabîl ödenek aktarmalarının 
oya konulamıyacağı hususunun Sayın Riyaset 
Makamının nazarı dikkate almasını rica ediyo
rum. 

Muhterem Saadet Hanımefendi sigorta tah
sisatının kaldırılmış olmasını encümenin bir 
gafletine hamlettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhasebei Umumi
ye Kanununa göre Devlet emvali sigorta edile
mez. Birkaç seneden beri İstanbul'daki Saray
ların (asıl binalar değil bir kısmı, yaverân dai
resinin eşyaları müstesna olarak) sigorta edil
mesi usulü ihdas edilmişti. Bunlar Devlet emvali 
oldukları için Muhasebei Umumiye Kanunu ge
reğince encümenimiz bunlardan 40 bin liralık 
sigorta bedeli tenzil etmiştir. 

Yine bir arkadaşımız, Millet Meclisi bütçe
sinde 1 300 000 liralık seyahat masrafı olduğu
nu beyan buyurdular. Filhakika, 453 A, 453 B 
ve 453 C bölümlerinde manzurunuz olduğu üze
re 700 000 liralık bir tahsisat teklif edilmiştir. 
Bu tahsisat, Millet Meclisi Riyaset Divanınca 
teklif edilen tahsisata uygun bulunmuştur. 400 
bin lirası Avrupa Konseyi Asamblesine iştirak 
için Büyük Millet Meclisi üyelerinin masrafla
rıdır. NATO memleketleri Parlâmentoları Bir
liği Asamble ve komisyonlarına iştirak edecek
lerin yollukları 125 bin lira, Parlâmentolar Bir
liği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi 10 
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Muhterem arkadaşlar, yine bir kısım arka

daşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi hiz
metliler kadrosunda fazla memur çalıştırıldığı 
ve Bütçe Karma Komisyonunun bu personel üc
retlerini kabul ettiklerini ifade buyurdular. 

Meclislerin Riyaset Divanlarının teklif ettik
leri kısımda Karma Bütçe Komisyonu 
10 360 987 liralık bir tenzilât yapmıştır arka
daşlar. Bu bir ilk merhaledir. Her iki Meclise 
ait Teşkilât Kanunu çıktığı anda bunun daha 
aşağı inme ihtimali vardır. Her iki Meclisin 
Teşkilât Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ye
kûn masraf bunu geçmîyecektir. Âzami tavan 
bu olacaktır. Belki bundan da tasarruf yapmak * 
imkânı olacaktır. 

Teşkilât Kanunu halen Bütçe Komisyonunun 
tâli bir komisyonunda tetkik edilmektedir. Cid
diyetle bu komisyon bu konuyu tetkik edece
ğini ve bu hususta Muhterem Meclisinizi tatmin 
edecek bir tasarıyı huzurunuza getireceğini 
tahmin ediyorum. Bizim bu bütçe sebebi ile üc
retler bölümünden yaptığımız tenzilât 1 787 000 
liraya baliğ olmaktadır. Teşkilât Kanunu çıktığı 
zaman daha da indirmeye imkân olup olmadığını 
muhterem Meclisiniz takdir buyursun. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile şunu da 
arz ediyorum ki, yine muhterem arkadaşımız 
Asım Eren Beyefendi «Teşkilât kanunlarını çıka
ran sizler bu tahsisatı kabul edeceksiniz, bu Teş
kilât Kanununu kabul etmeye mecbursunuz» gibi 
(birtakım beyanlarda bulundular. Bütçe kanunla
rının bilâhara çıkacak olan Teşkilât Kanununun 
esbabı mucibesini teşkil edemiyeceğini bilhassa 
arz etmek isterim. Teşkilât kanunlarında kabul 
edilen kadrolar karşılığı Bütçe Kanununa aktarı
lır. Fakat Bütçe Kanununa daha evvel konulmuş 
olan tahsisatlar Teşkilât Kanununda mucip sebep 
olarak gösterilmez. Şayet Teşkilât Kanununun 
ilga ettiği kadrolar varsa, bu durum karşısında 
tâyin edilmiş memurların dahi kadro dışında bı
rakılmaları gibi bir vaziyet doğacaktır. 

Ayrıca bu bütçe vesilesiyle kadrolarda çalı
şan memurların vâsıf ve kaliteleri üzerinde başta 
Saadet Hanımefendi olmak üzere birçok arkadaş
lar beyanda bulundular. Fakat hemen belirteyim 
ki, encümenin bu hususta bir yetkisi yoktur. Bu
nu olmadığını arz etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine burada iki muh
terem üye, Sarıibrahimoğlu ve Sayın Bren arka-
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daşlarım, kütüphaneye mikro filim makinası alın
ması için Riyasete teklif edilen 700 bin liralık 
tesisatı Karma Bütçe Komisyonunun tamamen 
kaldırdığını ve bunun, yerinde olmadığını ifade 
buyurdular. 

Pek sayın arkadaşlarım, Karma Bütçe Komis
yonumuz bu konuda hakikaten titiz bir mesai 
gösterdi. Kütüphane mevzuunda Meclisi Âliden 
seçilen idareci Üyelerle bu konuda sıkı temasa 
geçtik. Hakikaten Kütüphanenin kitapları kıy
metli ve bunların da muhafazası şarttır. Hakika
ten kitapların mikro filimleri alınarak bunların 
bir mahzende, emniyetli bir yerde muhafazaları 
zarureti vardır. «Bu tahsisat bu sene konulursa 
ve makina getirilirse faaliyete geçirilebilinir mi? 
Hayır. Bu sene bu tahsisat konulmazsa bütün ki
taplar harabolur mu?» diye sorduk. Mesul me
murlar «Hayır» dediler, öyle ise fevkalâdeden, 
acele bir zaruret mevcut değildir. Ama 700 000 
lira sarf etmek suretiyle gelecek olan makina bir 
sene içinde işini bitirirse bundan sonra yapılacak 
iş yok. Her .sene bir - iki bin kitabın mikro filmi 
çekilecek diye 700 000 liralık bir makinanm Kü
tüphaneye yerleştirilmesinin ekonomik olup ol
madığı tetkik edilmeden, Karma Bütçe Komisyo
nu bu hususta vuzuha varmadan böyle bir tahsi
satı kabul etmek cesaretini kendinde göremedi. 
Muhakkak surette kitaplık için bir mikrofilim 
makinasınm alınması için zaruret bulunduğu hu
susunda ilgililer müspet bir cevap vermiş değil
lerdir. Bu bakımdan biz bu hizmeti âcil olarak 
görmedik. O halde bize idareciler, bu hizmetin 
mutlaka ifa edilmesinde zaruret olduğu yolunda, 
tatmin edici bir cevap vermedikleri için komisyo
nunuz bu şekilde hareket etmiştir. Bu iş için 700 
Ibin liranın tenzil edilmesini istiyen Asım Eren 
arkadaşımızın takrirleri hangi fasıllardan kaç 
liranın indirileceğine dair sarih beyanda bulun
madı. 453 ncü fasılda 700 bin lira indirmek sure
tiyle yapılan teklif usule uygun değildir. Saraha
ten bildirilmeden, oradan alınıp buraya konması 
tekliflerini Karma Bütçe Komisyonu olarak ka
bul edemiyeceğimizi bilhassa arz etmek isterim. 

Otomobil mevzuuna gelince, muhterem arka
daşlarım, yine Muhterem Eren arkadaşımız bura
da bahis buyurmuşlardı. Riyaset makamından 
Meclisi Âlinize o zaman bütçe vesilesiyle Muhte
rem Meclisinize Karma Bütçe Komisyonu adına 
(gerekli izahatı vereceğim diye arz etmiştim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, Devlet MaL 

zeme Ofisine 27 Mayıstan evvel gelmiş, dövizi 
transfer edilmiş. Devlet Malzeme'Ofisi, Maliye 
Bakanlığına bağlı bir iktisadi Devlet Teşekkü
lü Statüsüne sahiptir. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı seçildiği gün, bu otomobil Senatonun 
Sayın Başkanına tahsis buyurulmuştur. Diğer 
birisinin de Millet Meclisi Başkanına tahsis edil
mesi hususunda karar alınmış, buna göre bütçe 
hazırlanmıştı. Bütçeden çıkacak olan para, Mil
let Meclisi tahsisatından, Maliye Bakanlığına 
bağlı Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğü 
kasasına girecektir, bir transfer durumu mevcut
tur. Hazine dışından bir arabanın alınması bahis 
mevzuu değildir. 

Şurasını sarahatle ifade ediyorum ki, bu 
arabaların eğer arz ettiğim şekilde depolarda 
iki sene beklemekte olduğu hakikati ortaya çık
masa idi, bendenizin şahsi kanaati de Muhterem 
Meclisler Başkanlarımızın kendilerine tahsis 
edilecek makam arabalarının, 237 sayılı Kanun
da tesbit edilen normlara uygun olarak, içinde 
bulunduğumuz iktisadi sıkıntıya muvazi şekil
de, ucuz bedelli olan 60 - 70 bin liraya olan ara
balarla tebdili mahiyetinde olacaktı. 237 sayılı 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra makam ara
balarının normlarının tesbit edilmesi lâzımgel-
diği yolunda bir kararname vardır. Bu hususda 
da Hükümete salâhiyet verilmiştir. Kanunun bu 
maddesine müsteniden ve talimatname gereğin
ce Reisicumhur, Başvekil ve Meclis Reislerine 
tahsis edilecek arabaların normal normlarının 
dışında olacağına dair de sarahat vardır. Bu 
makamların dışında olanların binecekleri ara
baların 4 0 - 5 0 - 6 0 bin liralık olacağına dair de 
sarih hüküm mevcuttur. 

Bendeniz, sizlere arz etmeden komisyonda 
iken daha evvelden Devlet Malzeme Ofisi ile 
temas ettim. Bu otomobillerin Kuveyt'e ihracı
nın mümkün olup olmadığını sordum. Mümkün 
değil arkadaşlarım. 

O halde Devletin elinde mevcut iki otomobil 
var. Devletin iki şerefli Meclis Başkanlarına 
verelim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Memleket dâhi
linde satılamaz mı? 

ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) — Aynı bedel
le satılamaz zannediyorum. Bu derece dile gel
miş bir otomobili kimse satmalamaz zannediyo
rum. Encümenin görüşü, bir israfa vıe bir mun-
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zam ödemeye sebebiyet vermiyen bu arabala
rın iki Muhterem Meclis Başkanlarımıza tahsis 
edilmesi merkezindedir. Takdir Yüksek Mecli
sindir. Fakat Yüksek Meclis arzu ederse bu ara
baları satabilir, bu tahsisatın iptali cihetine gi
debilir. Daha az fiyatlı küçük arabaların alın
masına da karar verebjlir. Yapılacak bu hare
ketten Muhterem Meclis Başkanlarının kırgınlık 
duymıyacaklarma zerrece şüphem yoktur. Tak
dir Yüksek Meclisindir. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
••,' . • - < - • / • — - j - - T r r v T « r n 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz kütüphaneye bir mikro 
kart alınması hususunda mâruzâtta bulunmuş
tum. Zapta geçen maruzatımın tekrar detayla
rına geçmiyeceğim. Bununla beraber yeni bir 
zeyl teklifimi öteki takririme rapdetmek üzere 
hemen takdim edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 700 bin liralık mik
ro kart makinasınm alınmasına çok lüzum var
dır. Bu makinayla eldeki kitaplar bittikten son
ra, onların üzerine başkaları eklenemiyecektir, 
denemez. Kitaplığımıza bundan sonra, daha çok 
kitap gelecektir. Kaldı ki, bu makinayla eldeki 
kitapların mikro karta geçirilmesi, kolay ve ça
buk yapılabilir bir iş de, değildir. Bu çalışma 
ağır ilerler ve uzun zaman ister. Hem böyle 
bir eser bırakmak, uçup gidecek olan seyahat gi
derlerine elbette tercih edilmelidir. Konuşma
lar için tekniğe vâkıf olunamadığı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Sayın Eren, esasa geçiyorsu
nuz. 

ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, burada Kadillâk otomobil meselesinde 
mevzuubahsolan asıl mesele yapılmış olan mas
rafın bize sonradan, yapılmamış bir masraf gi
bi yeni bütçe halinde, tasarı halinde gösteril
mesidir ki, ne derece Muhasebei Umumiye Ka
nununa uygun olmuştur? Bunu soruyorum. Bu 
masraf yapıldığı halde bize bu masraf henüz ya
pılacakmış gibi bir tasarı getiriliyor. Hal edile
cek asıl mesele, işte budur. 237 numaralı Kanu-
nun 10 ncu maddesi bir seneye kadar hapis ce
zasının verilmesini âmirdir. Ayrıca 7 nci mad
dede de lüks binek arabalarının alınmaması hu
susunda açık bir sarahat vardır. 
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BAŞKAN — Kemal Sarıibrahimoğ'lu. I 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, acaba mikrofilm ve mik-
rokart işi için 700 bin lira verelim mi, vermiye-
lim mi hususunda bir hesap yaptım. Kütüpha
nede mevcut kitapların bugünkü değeri, ki bu 
«kitapları piyasaya çıkarırsak 100 milyarın üs
tündedir. Bunların içerisinde salnameler vardır I 
ki, bir tanesini 50 bin liraya bulamazsınız. 100 I 
milyarı 700 bine böldüm, 142,157 rakamını bul
dum. Bu nisbet sarahatle gösteriyor ki, hiçbir I 
yatırım bu kadar faydalı değildir. Yatırım yatı- I 
rım diye çırpınıyoruz, milyonlarca para harcı
yoruz, halbuki iftihar edebileceğimiz millî bir 
(eserimizin korunması için Kütüphaneye 700 bin I 
liralık gayet cüzi bir tahsisatı esirgiyoruz. I 

Arkadaşlar bugün için zaruret vardır. Çün
kü şu anda bir yangın çıkabilir, yanabilir ve bu I 
suretle millî bir ester, milyarlar değerindeki kıy- I 
metli kitaplar heder olur. Bundan daha başka 
zaruret olur mu hiç! Bir de zaruret var mı di
ye sonıyorsunuz. I 

Sonra «arabayı kim ahır?» dddiniız. Arabayı 
kimler almaz ki. Şurada 20 katlı apartmanı 
olanlar alır. Onun için bu da mazeret değil, be- I 
ni af buyursunlar. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz yalnız bu Kadillâk oto- I 
mobiller mevzuuna dokunmak üzere söz almış I 
bulunuyorum. I 

Arkadaşlarım, biz bir istikrar ve tasarruf I 
devresine girdiğimizi zannediyorduk. Böyle bir I 
devrede ise Kadillâk otomobillerin değil kulla- I 
nılmaları, resimlerinin dahi gözlerimizin önün- I 
den geçmemesi lâzımgelirdi; bütçeye konmuş 
bulunan tahsisat tasarrufkâr hareket etmediği- I 
mizin açık bir delilini teşkil etmektedir. Kadil- I 
lâk arabasının göreceği işi elbette bir şevrole I 
veya diğer bir marka araba da görebilir. O hal- I 
de niçin Kadillâk arabasına heves edilmiş, na- I 
sil olmuş da bu tahsisat bütçeye konmuş, esas I 
bunun üzerinde durmak lâzımgelir. Kadillâk I 
arabası 3 ay önce alınmış ve hizmete girmiş I 
bulunuyor. Kadillâk arabasını biz alalım da I 
kanun ve tahsisat sonradan gelsin, denmiş, is- I 
tim arkadan gelsin kabilinden. Bir zihniyet I 
ben esasen bu zihniyetin karşısına çıktım ve I 
Bütçe Encümeninde bunun müdafaasını yap- | 
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tim. Kadillâk alınırken kime danışılmış, Heyeti 
Âliyenize danışılarak mı alınmış? Hayır arka
daşlar. Alıyorlar, kullanıyorlar ve biz nasıl olsa 
bu tahsisatı Meclisten geçiririz, diyorlar. İşte 
biz bu zihniyetin üzerinde durmak istiyoruz. 
Böyle bir zihniyetin ifadesi olan tahsisat, artık 
bu Meclise arz edilmemelidir. Bu kürsüye geti
rilip müdafaası yapılmamalıdır. Bunu bilhassa 
rica ediyorum. 

Bu Kadillâk marka araba için konulmuş 
olan 270 bin liralık tahsisatı 120 bin liraya in
direlim. Bu suretle 150 bin lira tasarruf edil
miş olur. Kadillâk yerine Devlet Malzeme Ofi
sinden iki Chevrolet arabası alalım, bu alınmış 
Kadillâk arabalar da tasfiye edilsin. Bu husu
sun Yüksek Mecliste karara bağlanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Çünkü, iş sadece Kadillâk arabayı almakla 
bitmiyor. Bunun yıllık masrafı da var. En az 
senede 10 bin lira işletme masrafı istiyor bu 
arabalar, ufak arabaların, senelik masrafı ise 
2 000 - 2 500 lira ile karşılanıyor. Kadillukm 
10 sene devam edeceğini düşünürsek Hazineye 
kaça mal olacağını sizler tahmin buyurursunuz. 
Benim, evvelce Bütçe Komisyonunda yaptığım 
münakaşayı tekrar bu kürsüye getirmeyi lü
zumlu gördüğüm için söz almış idim, teşekkür 
ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
lar, ben sadece Avrupa Konseyine gidecek üye
lerin tahsisatı üzerinde konuşacağım. 

Avrupa Konseyine gidecek üyelerin tahsi
satı olarak bütçeye konan tahsisat inceden in
ceye hesaplanarak konmuştur. Avrupa Konseyi 
senede üç defa toplantı yapar, arada birçok ko
misyon toplantıları da vardır. Bunlara da ka
tılmak zorundayız. Katılmak bizim için, Avru
pa camiasında faal olabilmek bakımından katı 
zarurettir, ahdî mecburiyettir, imzalamışız, Av
rupa Konseyi Anlaşmasını, umumi heyetinde ve 
komisyonlarında bulunmak mecburiyetindeyiz. 

Elbet âzami tasarrufa riayet gereklidir. Ta
sarruf ediyoruz, başka devletler yalnız asil üye
lerini değil, yedek üyelerini de toplantılara gö
türürler. Biz yalnız asil üyelerle gideriz. 

İftihar ederek söylüyorum; üye sayımız ve
rimlidir. Gerçektir, 4 büyük Avrupa devletinin 

— 530 — 



M. Meclisi B : 49 
18 er üyesi vardır, arkasından biz geliriz. Bi
zim 10 üyemiz vardır. Bizden sonra İsveç ve 
Yunanistan gelir. 

10 asil üyemizden başka 10 da yedek üyemiz 
vardır. Yedek üyelerimizi götüre'miyoruz. On
ların vazifelerini de üzerimize alıyoruz. 

Avrupa Konseyi dolayısiyle yapılan seya
hatler, diğer seyahatlere benzemez. Giden de
legeleri kimse karşılamaz, emirlerine vasıta 
verilmez, yatacak yer göstermezler. Üyeler 
kendi masraflarını kendileri yapmak mecburi
yetindedirler. Diğer heyetleri, heyet halinde da
vet etmek, onlara ziyafet vermek lâzımdır. Zira 
diğer heyetler bize ziyafet verirler, bizim de 
bu davetleri karşılamamız zaruridir. Diğer 
memleket heyetleri ile temasta bulunabilmek 
için, bu ziyafetleri 'heyet olarak yapmamız lâ
zımdır. Heyet olarak yapamıyoruz, tahsisatımız 
yok, ferdolarak yapmak mecburiyetinde kalı
yoruz. Bütün diğer memleketlerin bu maksata 
ayrılmış özel tahsisatları vardır. Strazburg'da 
heyet sekreterlikleri var, Konsey çalışmaların
da heyetlere yardım ederler. 

Avrupa'da vazife görmek Türkiye'nin var
lığını belirtmek için, bütün Avrupalılararası 
toplantılara katılmak zorundayız. Orada yal
nız kendimizi ilgilendiren meselelerde değil, 
genel Avrupa meseleleri hakkında da fikir be
yan etmek gerektir. Bu şartlar altında bu tah
sisattan kısıntı yapmanın bizim için mümkün 
olmıyaoağı kanaatindeyim. Huzurunuzda bunu 
arz etmek istedim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, bu otomobil dâvasının uzun yıllar
dan beri «otomobil saltanatı» başlığı altında 
matbuata yaptığı akisler malûmdur. Hiçbir za
man geçmiş devirlerin tatbikatındaki yanlış 
davranışlara avdedetmek hatırımıza gelmemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, İsveç Başbakanının 
tramvayda öldüğünü hatırdan çıkarmıyalım. 
Bunu o tarihte münevver ve gayrimünevverleri-
miz hayretle müşahede etmişlerdi. Nedense biz
de otomobil saltaantı bir türlü sona ermiyor. 
Hangi yaşta olursa olsun ve ne kadar olgun
laşırsa olgunlaşsm lüks otomobil heves ve sal
tanatından bir türlü vazgeçilemiyor. Bu konu 
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çok ele alındı ve üzerinde çok duruldu. Her 
türlü tenkide rağmen bu konuda nedense mu
sir kalındığı esefle görülüyor. 

Tenkid edilen ve bu memlekette büyük akis
ler yapan bir mevzu karşısında, niçin alâkalı 
zevatın çıkıp bu kürsüden, «Biz böyle bir şeyi 
arzu etmedik, sadece bir makam otomobili üze
rinde- duruyoruz; feragat ettik» demiyorlar? 
(Gürültüler) (Makam makam sesleri) Hayır! 

BAŞKAN — Efendim, sizden sonra ilgili ze
vat konuşacak; siz devam ediniz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Başkanlık adı
na elbette bütün bunlara cevap vereceklerdir. 

Kütüphane mevzuunda Asım Eren arkadaşı
mız hassasiyetle durdular. Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü arkadaşımız verdiği izahat ile güya 
bu milyarlar değerinde kıymet ifade eden kü
tüphanenin bu teçhizat ile Mecliste vazifesini 
ikmal ettikten sonra artık işe yaramaz bir nes
ne olacağını ifade etmeye çalıştılar. 

Arkadaşlar, memleketimizde Millî Kütüpha
nede dahi mikrofilmin meveudolmadığmı söy-
liyen Sayın Sözcü bir ihtiyacı karşılıyacağma 
kaani ise, bu kütüphanelerin hepsine Meclisimi
zin bir armağanı olarak kullanma hakkını ver
diğimiz takdirde bunun daha büyük bir mâna 
ifade edeceğini, Asım Eren arkadaşımıza iştirak 
ve iltihakla, arz etmek isterim. 

Zabıtlar hakikaten şu son günlerde geç çı
kıyor, ihmale uğruyor. Ben daha evvelki Mec
lislerde de bulundum, bu kadar ihmale uğra
dığını görmemiştim. Mebus kürsüden indiğin
den 10 dakika sonra, zabıt, stenograflar tara
fından daktilo edilir, mebusun tashihine geti
rilirdi. Son zamanlarda, böyle olmuyor. Her 
halde iki meclis kurulduğu için mevcut kadro 
kâfi gelmiyor. Stenografların işleri cidden güç-
leşmiştir. 

Muhterem arkadaşlar stenograf kolay yeti
şen bir meslek değildir. Uzun müddet egzersiz 
ve tatibikat istiyen bir iştir. Uzun seneler ça
lıştıktan sonradır ki, ancak burada konuşan, 
Lsâkin ve ağır bir tempo ile konuşan bir hati
bin notlarını tutma imkânına salhfbolabilir. Bu
nunla beraber Bölükbaşı gibi ve vaktiyle rah
metli "Recep Peker gibi çok serî konuşan ha
tiplerin konuşmalarını en seri yazan stenogra
fın dahi tam olarak tutmasına .imkân yoktur. 
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Onun için, kurslar açılması lâzımdır. Bu 

kurslara yapılacak masraflar üzerinde duran 
arkadaşlarımız da oldu. Hayır arkadaşlar, bu 
doğru değildir. Yavaş kcnuşmamıza rağmen 
çok eksiklikler görüyoruz. Bunun için bu za
bıt kadrosunu kurslar açmak ve miktarını ar
tırmak suretiyle iki Meclise yeter dereceye ge
tirmek hususuna bendeniz de taraftarım. 

Dış memleketler mevzuunda bilmiyoruz bâzı 
arkadaşlarımız harice giden üyelerin otuzar 
bin lira gibi küçük bir meblâğ ile. yetineceğini, 
yani bu kadar masrafın kifayet edeceğini di
ğer bir kısmı da, yetmiyeceğini, bilhassa Ka-
ısım Gülek arkadaşımız, yetki ile beyan ettiler. 
Bu noktanın cevaplandırılmasını istirham ede
ceğim. Giden üyelerimize verilen para miktarı, 
yevmiyeleri ve orada sarf ettikleri zaruri mas
rafları ne kadardır? Yüksek Meclise bu husus
ları izah edecek olurlarsa, aradaki ihtilâf hal
ledilmiş olacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vural, 
MAHMUT VURAL (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben de ahdî münasebetlerimiz 
dolayısiyle tenzil edilmesi teklif edilen meblâğ
lar üzerinde söz almış bulunuyorum. Parlâmen
tolar Birliği Türk Grupu BaşkanveMli .olmam 
hasebiyle, durumu açıklamak istiyorum. ' . 

Arkadaş]anınız Asım Eren ve biraz önce 
konuşan Kâzım Arar, meseleyi tetkik etmeden 
hissi olarak konuştular. 

Dış memleketlere gider, arkadaşlar şahsan 
30 - 40 bin lira gibi ufak bir meblâğla iktifa 
etmek gibi bir töhmet altında kaldılar. Ben
deniz, Muhterem Heyetinizi temsil ederek NA
TO toplantısına gitmiş bi arkadaşınız sıfatiyle 
'bir vakıayı arz etmek istiyorum: 

Hariciye Vekâletinden verilen bir tahsisat 
ile gittik. Ancak bugün öğrenmiş bulunuyo
ruz ki ; böyle bir kararnameyi Hükümet çıkar
madığından oraya giden altı arkadaşın masraf
ları, aldıkları para, zimmet olarak hesapları
na geçirilmiş vaziyettedir. Bizim Parlâmento-
lararası Birliği Türk Grupu olarak ahdî bakım
dan iştiraklerimiz vardır. Nitekim 453/A bö
lümünde 11 nci maddede 10 bin liralık iştirak 
hissesiyle 21 nci maddede birlik kongre ve ça
lışmalarına iştirak olmak üzere 375 bin lira tah
sis edilmiştir. Ahdî olarak girdiğimiz için se
nede 10 bin lirayı mutlak surette aidat 'olarak 
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vermeye mecburuz. 21 nci fasılda Parlâmento--
lararası Türk Grupunun masrafları yer almak
tadır. 

Bu Birliğin kongre ve komisyon çalışmala
rını tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, senede 
asgarî 2 veya 3 toplantı yapılmaktadır. Bu top
lantılara iştirak eden ve iştirak edecek olan 
arkadaşlarımız, aldıkları paraları santimine ka
dar harcamak mecburiyetindedirler. Gittikleri 
memlekette harcamaktadırlar. 

Zannediyorum hep bilirsiniz, hiç kimseye 
bedava otel gösterilmez, ziyafetler verilmez, 
taşıt tutulmaz. Buradan hareket ettiğiniz an
dan itibaren her arkadaş, en ufak masrafına ka
dar kendisi yapar. Nitekim son olarak iştirak 
ettiğimiz NATO toplantısına giden arkadaşla
rın gündelik masraflarını arz etmek isterim: 
Kâzım Arar Bey bu hususu açıklamamızı iste
diler, bu da bana nasiboldu. 

îyi bir 'otel değil, orta derecede bir otel 86 
yeni frank, 1 frank 188 kuruştan. Yani 20 - 22 
dolar. 

Bir öğle yemeği 18 -'20 Y. frank, takriben. 
1 N. F. ı iki kafbul edersek, 9 - 1 0 dolar civarm-
•da. 

Ya'tıp kalkma, sabah akşam masraflarına 
bir de kongrelere vaktinde yetişme ve kongre 
esnasında komisyon çalışmalarında bulunmak 
gibi masraflar katılırsa durum* ancak verilen 
taüısisatm günlük masrafı ancak karşıladığı 
şeklinde tezahür etmektedir. Bu sene .Dünya 
Parlâmentolar Birliği toplantısı Roma'da İda
re Heyeti toplantısını yapacak, bilâhara da bir 
umumi toplantıya gidecektir. Kongre mahalle
ri ilerdeki günlerde tesbit edileceği için -nite
kim geçen sene Japonya idi - bugünden y&pı-
la.cak olan masrafın kati olarak tesbitine im
kân yoktur. Bu sebeple kongreye, grup içtizük-
leri hükmüne göre iştirak edeceklerin âdetle
rine göre normal masrafları nazara alınmak 
suretiyle bir meblâğ konulmuştur. Bu sebeple, 
'hesabi olarak konulan 'bu meblâğın tenkisi de
mek, kongrelere, toplantılara iştirak imkânım 
ortadan kaldırmak demek olur. 

Bu itibarla, eğer tenzil etme temayülü var
sa, yapılacak tenzil yerine, bu faslı tamamiyle 
ortadan kaldırırsanız, daha iyi olur kanaatin
deyim. Ya tahsisatı olduğu gibi kabul edensi
niz, yahut da tamamiyle kaldırırsınız. 
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BAŞKAN — Buyurun, Karma Komisyon 

Sözcüsü. 
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BAŞKAN -*- Buyurun Sayın Reşit Ülker, 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden önce konuşan Bütçe En
cümeni Sözcüsü arkadaşımızın 'beyanına teşek
kür ederim. Bir gazetede benim ismim kadillâkoı 
çıkmış. (Gülüşmeler) Bendeniz de Bütçe Ko
misyonu üyesiyim. Halbuki oylama sırasında 
bulunmadım, istanbul'a gittim, ne vapurda, 
ne trende, ne de eş dost sohbetinde, ne kendi 
teşkilâtımda bu lâfa cevap vermekten başka 
bir iş yapamadım. 

Arkadaşlar, milletçe ODU meselede reaksiyon 
bu kadar derin. Haklı bu vatandaş, bütçeyi 
fasıl fasıl tetkik edemez. Biz bile tetkik ede
miyoruz. Bakıyor, kadillâkla ölçüyor; eğer -al
tında kadillâk varsa, buular böyle iş görüyor, 
israf yapıyorlar 'bütün Devlet işlerinde de böy
le hareket ediyorlar diye düşünüyorlar. 

İkincisi de, milletimiz fakir, üstünde yok, 
başında yok, ayağında yok... ö te tarafta o mil
letin Balkanı altında Kadillâk Bu da haklı 
alarak bir tenkid noktası oluyor. Bu iş üzerinde 
Bütçe Komisyonu Sözcüsünün sözleri bizim gön
lümüzle inşirah verdi. Kaldı ki, 237 sayılı Ka
nun açıkça alınacak otoların niteliklerini açık
lamıştır. «. . . muayyen ve standart tipte lüks 
ve gösterişten uzak memleket yollarına...» diye 
devam ediyor. Kanunun bu hükmünün bir tali
matnameyle değiştireceği kanaatini taşıyama
yız zannediyorum. Ayrıca bu kanun yürürlüğe 
girdiği zaman bâzı makamların elinde, bunun dı
şına taşan lüks arabalar varsa, bunlar 3 ay zar
fında tasfiye edillecekti. Sayın Asım Eren ar
kadaşımızın da bildirdikleri gibi, 16 ncı madde
de, bu hükmün icabını yerine getirmiyenler hak
kında, bir sene hapis cezası bile yazılmıştı. Ne 
•milletimizin arzuları, ne de kanunlar böyle 
lüks araba alınmasına müsait değildir. Ben bu 
bakımdan Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşı^ 
miza teşekkür ederim. 

Ancak ,geleceğinden bahsedilen kanunu bek-
liyemeyiz. Efkârı umumiyeye bunu anlatmak 
güçtür. Bu işi burada hallü fasledelim. Hürmet
lerimle, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güler. 
MİLLET MECLÎSİ İDARE ÂMlRl ŞEVKÎ 

GÜLER (Afyon Karahisar) — Muhterem arka
daşlar, Millet Meclisi Riyaset Divanı adına he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, biraz Önce konuşan muhterem arka
daşımız Kemal Sarıibrahimoğlu'nun «100 mil
yarın üstünde değerde kitap var» şeklinde be
yanı karşısında yetkili kütüphane memurlarına 
sordum; filhakika 100 - 110 bin kitap 'varmış, 
fakat bunun 100 milyarın üstünde değeri oldu
ğu hakkında ne 'bilirkişi raporu ve ne de bir 
muhammen rapor vardır. ZaJbıtlara yanlış ak
setmemesi için bunu kaydediyorum... 

KEMAL VSARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Elinizde var mı 'bundan daha iaşağı 'bir rakam? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Efendim, ra
kam "bendenize çok fazla, geldi, tetkik ettirdim, 
hiç kimse böyle 'bir rakam veremedi. Bu şekil
de çok yüksek, ve milyarlar değerinde kitap 
olduğu hakkında hiç kimsede 'bir malûmat, ol
madığını ifade 'buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci mâruzâtım 
şudur: Şimdi yine en yetkili Hükümet ma
kamlarından aldığım malûmaJta göre Heyeti 
Ve'kilede müzakere edilmekte olan Ibir ka
nunla istisnasız bütün makam arabalarının 55 
bin liradan yukarı olanlarının derhal Devlet 
Malzeme Ofisine tevdii ye kendilerine istisna
sız '55 er bin liralık •arabaların almması ve di
ğerlerinin satılması yolunda ıbir tasarı Meclisi 
Âlinize sunulmaktaymış. Bu "bakımdan Hükü
metin, gerek Karma Bütçe Komisyonu müzake
releri sırasındaki, gerek efkârı umumiye deki 
ve gerekse Meclis âzalarının 'gösterdikleri reak
siyonlara karşı aldığı bu tedbiri bendeniz Kar
ma Bütçe Komisyonu Sözcüsü okırak sevinçle 
"karşıladım. Bundan sonra (hiçbir makam, 55 
bin liradan, yukarı nakil vasıtası alaımyacak-
tır buna t a r a r verilmiş (bulunuyor. 

Bu 'bakımdan, bütçeye konulan tahsisatı, 
gelmek üzere 'bulunan kanunun ışığı altında. 
ka"bul buyurmanızı rica ederim. Kanun yürür
lüğe girdikten sonra ıbu aralba alınıp Malzeme 
Ofisine iade edilecek ve Muhasefoei Umumiye 
Kanunu gereğince muamelesi ikmal edilecektir. 
Muhterem Meclise bunu arz etmek isterim, 
efendim. (Alkışlar) 
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T. B. M. Meclisi bütçesi dolayıısiyle konuşan 

arkadaşlariimıaı teırikidlerine Riyaset Divanı adı
na kısaca cevap vermeye çalışacağım: 

Muhterem arkadaşlar, konuşan arkadaşları-
mıızm ittifakla üzerinde durdukları bâzı nokta
lar var, bunlara isim tasrih etmeden cevap ve
receğim. 

Birincisi: Personel konusu, halen ellimizde 
tatbik etmekte olduğumuz 231 sayılı Kanuna gö
re 205 memurumuz vardır. Ye 1961 senesi Büt
çe Kanunu ile alınan tahsisat karşılığı Riyaset 
Divanı tarafından kadrosu konulmak suretiyle. 
ücretli, yevmiyeli memur olarak da çalışan 274 
şahıs bulunmaktadır. Bunlar yevmiyelidir. 
.1961 senesi bütçesine konulan 811 bin lira karşı
lığı olarak Divanca kadroları tesbit edilmiştir; 
bunlarım kadroları 28 Şuibat 1962 tarihime ka
dar muteberdir. 

1962 senesi için ücretli, yevmiyeli kadrolar 
için bizim teklif ettiğimiz rakam 200 bin lira
dır. Arkadaşlarım bu 200 bin liranın içinde Bi
rinci Devre zabıtlarının yeni Türkçeye tercüme
si için istihdam edeceğimiz emekli olan şahıslara 
verilecek kısım dâhildir. 

Diğer personel mevzuundaki somlara geçi
yorum : 

Asım Eren arkadaşımız, «Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi için ayrı ayrı teşkilât ka
nunları geldiği zaman, bugünkü bütçe ile du
rumları ne olacak, biz bilerek veya bilmiyerek 
yarını empoze etmiş, olmıyacak mıyız» şaMinde 
sordular. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bütçemizle ge
tirdiğimiz rakamların, bizim getireceğimiz teşki
lât kanunları ile hiçbir alâkası yoktur. Ge
tirdiğimiz rakam, 2 451 212 liradır. 231 sayılı 
Kanunu karşılıyor. Ancak, getireceğimiz yeni 
teşkilât kanunundaki rakamları, alacağımız per-
sionel sayısı ne olursa olsun, bugünkü bütçemiz
le alacağımız tahsisatla karşılamaya çalışacağız. 
Şöyle ki : Teknik personel bugün yevmiyeli ça-. 
taşmaktadır. Yükisek Meclisiniz tasvibederse biz 
bunları kadroya almayı düşünmekteyiz. 

Keza, elimizde bulunan polis teşkilâta kadro
su 37 dir. Bunun en az 70 e çıkması gerekiyor. 
Eski Meclise göre, kadro ihtiyacı yeni Mecliste
ki nöbet yerleri, kapı durumları dolayısiyle art
mıştır. Bir arkadaşımız da mevzuubahsetti, bi
zim elimizde bulunan polislerimize Meclis me-
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murlarma verdiğimiz gibi, tazminat vermekte
yiz Ancak diğer personel ,yami Ankara kadro
sundan takviye maksadiyle almış olduğumuz 
muvakikat vazifeli olarak getirdiğimiz 12 polis 
memuru, kadromuzda olmadıkları için, kendile
rine tazminat vermemize kanunen imkân yok
tur. Yeni teşkilât kanununun vereceği imkân 
dâhilinde bu arkadaşları da kadrolarımıza tâ
yin etmeyi düşünmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; personeli mevzuuna bu 
şekilde kısaca temas ettikten sonra, bir kısım 
arkadaşların takıldıkları, üzerinde durdukları 
Meclisin mefruşat ve bina vaziyetine de kısaca 
cevap vermek istiyorum. 

Halen Meclis binasınnn bütün mefruşatı da 
Bayındırlık Bakanlığına ait 'bulunmaktadır. 
Meclis İdare Âmiri olarak henüz bu mevzuda 
hiçbir şey teslim almamış durumdayız. Meclisin 
mefruşatın, vaktiyle Bayındırlık Bakanlığınca 
ihale edilmiş olup peyderpey gelmekte ve Ba
yındırlık Bakanlığının memurları vasıtasiyle 
Meclise intikal etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Mahmut Alicanoğlu 
arkadaşım ve bütçenin tümü üzerinde konu
şan arkadaşlar Atatürk Büstüne temas ettiler. 
Riyaset Divanınız bu mevzu üzerinde hassasi
yetle durmaktadır. Güzel Sanatlar Akademisi 
ile temas halindeyiz, mütehassıslar getirmiş bu
lunuyoruz. Atatürk Büstünün nereye konul
ması isabettiği ve «Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir» yazısının nereye kaJbartılması lâ-
zımgeldiği ve ne şekilde yazılması gerektiği 
hususunu tetkik ettirmekteyiz. Pek kısa za
manda belki de bütçe görüşmeleri sonuna ka
dar bu durumu halledip, Meclis koridorunda 
bunların maketlerini muhterem arkadaşlarımı
za göstereceğiz. 

Millî Sarayların ve Yüksek Muraka/be Hey
etinin Meclisten alınmasına temas buyurdular. 
Bu hususta Riyaset Divanının her hangi bir 
görüşü yoktur. Hükümetin hazırladığını tah
min ettiğimiz bu meselelerde, bilhassa Saray
ların Meclisten alınması hususundaki bir tek
lif geldiği takdirde Riyaset Divanınız görü
şünü arz edecektir. Biz de aynı kanaatteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün arkadaşla-
rımızın ittifakla üzerinde durduğu mevzular
dan birisi de, Kütüpanenin vaziyetidir. Riya
set Divanınıza bağlı bir arkadaşınız olarak, Ki-
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taplıkla şahsan, yekinen ilgili bulunmaktayım. I 
Kütüpanen'in mi'kro filim ma'kinasmm tahsisa
tını bütçemize bendeniz koydurdum. Fakat, 
bu sene henüz teslim alamadığımız bir binada 
değil asansörünü, hattâ ve hattâ - Kütüpane-
deki arkadaşlarımız bilirler - bir merdivenini 
dahi temin edemedik. Kütüpane için bu sene I 
m'ikro filim mafkinaısmı temin etsek, akak dahi 
bize yararlı olamıyaeağı kanaatine vardık. 

Mutlaka ve mutlaka mi'kro filim kütüpane-
' mize lâzımdır. Ancak, tatbikçi olarak bu sene 

bunun tatbikini tam olarak yapamıyacağımız 
kanaatine vardık ve Bütçe. Komisyonunda so- I 
rulan suallere de bu tötkikatımız neticesinde 
cevap verdik. Kütüpanenin mefruşat ve sair I 
ihtiyaçları da Bayındırlık Bakanlığınca ihale I 
edilmiş ve mütaahhitler tarafından peyderpey I 
yapılarak gelmektedir. Sair mefruşat arasın
da Kütüpaneye ayrılan kısımlar geldiği anda I 
bu da tamamlanacaktır. I 

Kemal Sarıi'brahimoğlu arkadaşım, ecnebi I 
neşriyatın alınmasından bahsettiler. Elimizde
ki imkânlarla ecnebi neşriyatını bu sene ta- I 
mamen almak kararındayız. Kütüpane Komis- I 
yonunda âza. olan arkadaşlarım pek iyi bilir- I 
ler, daha birkaç, gün evvel 15 000 liralık kitap I 
gelmiştir. I 

Muhterem arkadaşlarım, en mühim mevzu I 
olarak, üzerinde titizlikle, ittifakla durulan I 
bir mevzu da otomobil mevzuudur. Başkanlık I 
Divanınız olarak bu arabaların teklifini ya- I 
parken mutlak bir zaruret ve ısrarla yapmış I 
değiliz. Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşımın I 
da izah ettiği veçhile, bu arabaların Devlet I 
Malzeme Ofisinde bulunmuş olması dolayısiyle I 
bu teklifi yapmış olduk. I 

Muhterem arkadaşlarım; Saym Meclis I 
Başkanımız, prensip ve teamül itibariyle ko- I 
nuşmalara cevap veremediklerinden, bendeniz I 
kendileri namına cevap arz ediyorum. I 

Meclis Başkanıımiz, bu arabaların alınması I 
hususunda hicjbir talepte bulunmamışlardır. I 
Hattâ şu kadarını da söyliyeyim ki, belki bir I 
kısım arkadaşlarımız bilmezler, Başkan ken- I 
dişine tahsis edilen konukta dahi oturmamak- I 
tadır. (Bravo sesleri, alkışlar) I 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün hâlâ I 
hazırlanamadığmdan ve Dilekçe Komisyonu- I 
nun faaliyete geçmediğinden bahsedildi. Muh- I 
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terem arkadaşlarım haklıdırlar, Başkanlık Di
vanı olarak, partilerden, İçtüzüğün hazır
lanması için bir kısım arkadaşları istedik. Bir 
îotüzük Komisyonu teşkil edilerek çalışmalar 
yapmak ve hazırlanan Tüzük gerekçesini yer
lerine sevk etmek üzere ayrılan partili arka
daşlarımız, diğer komisyonlarda da devam 
eden vazifelerinden dolayı, toplanamadılar ve 
bu içtüzük tamamlanamadı. Bunun üzerine 
Başkanlık Divanı bir içtüzük taslağı hazırla
dı ve Cumhuriyet Senatosuna gönderdi, halen 
Cumhuriyet Senatosunda tetkik edilmektedir. 
Cumhuriyet Senatosundan gelir gelmez, Umu
mi Heyetinize sevk edilecektir. 

Dilekçe Komisyonunun faaliyete geçiril
mesi içtüzük Komisyonuna ve içtüzüğe bağlı
dır. Ancak içtüzük komisyonlarının müşterek 
çalışabilmeleri için Cumhuriyet Senatosundan 
bîr teklif gelmiş, Başkanlık Divanınca Anaya
sa Komisyonuna havale edilmiştir. Anayasa 
Komisyonunca müşterek çalışmanın Anayasa
ya aykırı olduğu belirtilmiş olduğundan, iç
tüzüğün çıkmasını bizzarur beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Asım Eren arkadaşı
mız bir mevzua temas ettiler, Saraylarda yapı
lan toplantıların neye göre yapıldığını sordu
lar. 

Muhterem arkadaşlar, Saraylarda, Cumhuri
yetin kuruluşundan bu yana Gazeteciler Cemi
yetinin toplantı yapması teamül haline gelmiş
tir. Bundan dolayı, Riyaset Divanınız bu tea
müle uyarak Gazeteciler Cemiyetinin Saray
larda toplanmasına müsaade vermiştir. Bu ce
miyet haricinde birçok talepler olmuş ise de, 
sureti katiyede reddedilmiştir. Gazeteciler Ce
miyetinin toplantısına da bu arz ettiğim teamü
le uyularak müsaade edlmiştir. Bununla bera
ber onlara da Sarayların her tarafı değil, mu
ayyen bir yeri tahsis edilmekte ve gerekli em
niyet tedbirleri de alınmış bulunmaktadır. Bu 
tahsisten dolayı da her hangi bir para ve saire 
de alınmamaktadır. 

Tablolardan bahis buyurdular. Muhterem ar
kadaşlarım; tablolar halen elimizdedir ve biraz 
evvel arz ettiğim veçhile bu tabloların durumu 
da yine Güzel Sanatlar Akademisinin mütehas
sıslarına bırakılmıştır. Onlarla müşterek olarak 
çalışılıp asılacak yerler tesbit edilecektir. 

Matbaamızın, Ulus*ta olmasına biz de muh
terem arkadaşlarımız kadar takılıyoruz. Ancak, 
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elimizde olmıyan sebeplerle matbaayı bugün 
için buraya nakledemiyoruz. Matbaanın plâna j 
göre esas yerinde halen Orta - Doğu Teknik Üni- i 
versitesi bulunmaktadır. I 

Devlet Plânlama Dairesinin, Meclise ait iş
gal ettiği binayı tahliyesi için Başbakanlıkla 
temas halinde bulunmaktayız. Pek yakın bir za
manda Devlet Plânlama Dairesi burayı tahliye 
edecektir. 

Beynelmilel temaslar için konulan tahsisatla
ra bu mevzu ile yakînen ilgili olan arkadaşlar 
cevap verdiler, bendenizin temas etmesine lü
zum kalmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, Riyaset Divaaı adı
na kısaca mâruzâtımı arz etmiş bulunuyorum. 

ASIM EREN (Niğde) — Atatürk'ün eşyaları 
ne oldu1? («Ziraat Bankasında» sesleri) 

ŞEVKÎ GÜLER (Devamla) — Evet, Asım , 
Bey. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOÖLU (Adana) — 
Kitaplar meselesi ne oldu1? 

§BVKl GÜLER (Devamla) — Efendim, ki
tapların tercümesi bakımından yeni Teşkilât 
Kanunumuz geldiği zaman izah edeceğiz.- Bir 
'milletlerarası hüviyet taşıyacak Tercüme Bü
rosu teşkilini düşünmekteyiz. Yüksek Meclisi-
nizce ta«vibod.ildiîH takdirde, bu büro kurulacak 
ve bu kabilden tercümeler yapılacaktır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, ' 
fbir şey söylememe müsaade eder inisiniz1? 

BAŞKAN — N e hakkında... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Meclis per
soneli hakkında... 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Bizim Ş.M. » 

M. nin bir idare Amirliği vardır. B.M.M. 
kadrosunda aynı zamanda bir de postane ve 
postanenin memurları vardır. Bu mamurlar 
Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil olmak üze
re gece geç 'saatlere kadar çalışırlar. Bu me
murlarımız, polisler gibi, niçin Meclisin kadro
sunda değildirler, niçin tazminat almazlar? 
Bunların Meclis kadrosuna alınması hususunda 
tür şey düşünüyorlar mı? ; 

ŞEVKİ GÜLER (Devamla) — Efendim, Bü- < 
yük Millet Meclisinde çalışmakta olan PTT me
murları vaktiyle Meclisin kadrosunda imiş. Bi-
lâhara PTT Genel Müdürlüğü Devlet iktisadi 
Teşekkülle!! meyanma alınınca, daha tatminkâr 
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olduğu düşüncesiyle asıl kadrolarına 13.7.1953 
senesinde nakledilmiştir. Halen sevk ettiğimiz 
Teşkilât Kanunumuzda bunların durumunu tet
kik ettik, tazminattan istifade etmesi için bizim 
kadromuza geçmelerini biz de istedik. Fakat, * 
231 sayılı Kanunda 205 memur kadrosu vardır. 
Yeni getireceğimiz Teşkilât Kanununda, polis 
ve teknik personeli de koymak şartiyle, arka
daşların izah ettiği gibi, 300 değil 290 küsura 
çıkmaktadır. Bunların da ilâvesini düşündük. 
Ancak, iktisadi Devlet Teşekkülü olması itiba
riyle bizim teşkilâtımıza tekrar girmesini biz 
mahzurlu gördük. Teşkilât Kanunumuz geldiği 
anda, Yüksek Meclis tasvibederse bunların da 
bizim Teşkilât Kanunumuza alınmasında Riya
set Divanınca her hangi bir aksi tez müdafaa 
edilmiyecektir. 

Efendim, mâruzâtım bundan ibarettir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim, grupumuz adına bir açıklama yapmak 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi hakkında mı 
konuşacaksınız? önerge okunduktan sonra ko
nuşunuz. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — O zaman 
açıklama yapamam ki! («Konuşsun; konuşsun> 
sesleri) 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına • 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
izmir 

Mustafa Uyar 

HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) — 
Aleyhinde konuşacağım. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Takririmi ge
ri alıyorum. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Efendim, 
arkadaşım takririni geri aldığına göre konuşa
bilirim. Teşekkür ederim Beyefendi. 

BAŞKAN — Hasan Dinçer, buyurun. 
O. K. M. P. GRUPU ADINA HASAN DlN

ÇER (Afyon Karahisar) — Muhterem arkadaş
lar, arkadaşımız Sayın Saadet Evren'in, Millet 
Meclisi bütçesi münasebetiyle Grupumuz adına 
yaptığı konuşmanın, iç politikaya taallûk eden 
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kısmı hakkında bir açıklama yapmak zaruretini 
hissetmiş bulunuyoruz. 

Partimizin ve Grupumuzun iç politika hakkın
daki görüşü bütçenin tümü hakkında Genel Baş
kanvekili ve Grup Başkanvekili Sayın Ahmet 
Oğuz tarafından yapılan konuşmada ifade edil
miş idi. Sayın Saadet Evren'in partimizin ve 
Grupumuzun ifade edilen bu görüşleri dışında 
kalan beyanlarının şahsi mütalâa olarak telâkki 
edilmesini Yüksek Meclisten rica ederiz. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, esasen söz alan başka 
arkadaş olmadığı için Büyük Millet Meclisi büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım. 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okuyoruz, efendim. 

B. 

101 

102 

103 

104 

Lira 

201 

202 

203 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Denetçi ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üye yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üye ölüm tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

tkinci kısım - Personel 
.giderleri 

I - Aylıklar ive ücretler 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

18 590 400 

12 000 

9 216 000 

200 000 

3 066 894 

6 669 180 

819 425 
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B. 

206 

207 

•209 

211 

'212 

213 

214 

215 

219 

231 

II - 3aşka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C Emekli, Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıFazla çalışma hakları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
Emniyet memurlarına verile
cek er tayın bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ı5665 sayılı Kanun gereğince 
Emniyet memurlarına verile
cek fazla mesai ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanuna göre veri
lecek ikramiyeler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6885 ve 231 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 
182 sayılı Kanunla subaylara 
serilecek hizmet eri tazminatı 
B A Ş K A N — Kabul edenler.., 

Lira 

74 090 

833 512 

832 540 

22 200 

6 000 

33 300 

2 000 

917 400 

72 000 
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Lira I B. 

901 

302 

304 

306 

307 

308 

309 

401 

402 

403 

404 

411 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Yönetim 

giderleri 
Büro giderleri 2 542 852 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Saraylar büro giderleri 607 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 304 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 568 698 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 63 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 51 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri ' 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi işletme giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe giderleri 315 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Başkanlık temsil giderleri ve 
(Başkanlık konutu 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnjiyenler... Kabul edilmiştir. 
T. B. M. Meclisi Muhafız T.b. 
giderleri '1 666 480 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Eğitim malzeme ve gereçleri gi
derleri / 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

424 4 000 

451 175 000 

453 525 OOJ 

402 000 

Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin dış 
münasebetleri 

'Aüıdî münasebetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453/A Iştiraklar 
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında verilmiş 

olan bir önerge vardır, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

T. B. M. M. Kitaplığına elzem olan bir rnik-
rokart satınalınıp yerine konması için Hüküme
tin istediği 700 000 T. lirası Bütçe Encümenin
ce tayyedilıniştir. Yüksek Meclisin dış münase
betlerine çok fazla ve israf şeklinde konmuş 
olan 4 133 482 T. liralık (453) neü bölümden 
700 000 T. L. nın tenzil edilerek 751 B. 19. mad
deye konmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : Çok değerli kitapların emniyetini, 
dış seyahat israflarına tercih ettiğim için. 

BAŞKAN — İkinci önergelerini okuyoruz : 
Sayın Başkanlığa 

Evvelki önergemin bölüm ve maddelere ait 
tamamlayıcı bilgiyi sunuyorum : 

453/21 M. «den 300 000 T. L. 
453/23 M. den 75 000 T. L. 
453.A/21 M. den 225 000 T. L. 
453.B/21 M. den 75 000 T. L. 
453.B/22 M. den 75 000 T. L. 

751.B. 

M. 19 a 
Aktarılacaktır. Saygılarımla. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okuyo
ruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinin; 
Bölüm 453, madde 21 ilâ 23 525 001 liranın 

200 bin lira olarak* 
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Bölüm 453 - A 21. maddede 375 000 liranın 

200 bin lira olarak,. 
Bölüm 453 -B 21-22. madde 300 bin liranın 

100 bin lira olarak değiştirilip kabul edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mardin Ankara 
Vaihap Dizdaroğlu Fuat Börekçi 

İstanbul Afyon 
Vahyi özarar Asım Yılmaz 

BAŞKAN — Asım Erenin takriri en aykırı 
olduğuna göre evvelâ ondan başliyalım. 

(Asım Erenin önergesi tekrar okundu.) 
ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında... 
BAŞKAN — Neyin usulü?.. 
ASIM EREN (Niğde) — ikinci önergede 

madde numaralan x konulmamış olduğu için, 
reye konamaz. 

BAŞKAN — Komisyon fîlhal iştirak ediyor 
mu?... («Konuşamaz» sesleri) 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Konuşamaz, kay
dı komisyona raci değildir, Cumhuriyet Sena
tosunda bu hususta bir teamül teessüs etti, Ko
misyon ve Hükümet konuşabilir, fakat müza
kere yapılamaz. 

ASIM EREN (Niğde) — Tüzükte görüşül
meden reye konur, diyor. 

BAŞKAN — Görüşmesiz reye konur, diyor 
94 ncü madde.. Mamafih Senatoda bir teamül 
haline gelmişse.. («Olmaz, olmaz» sesleri) Mut
laka iştirak ediyor musunuz, etmiyor musunuz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ILYAS SEÇKÎN (Ankara) -— Görüşümüzü arz i 
edeceğiz. 

BAŞKAN — O halde bu usul meselesini oya 
koyalım. 94 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası car
dır. Müzakere açılmaksızm oylanır, diyor. Ko
misyon bu hususta konuşsun mu, konuşmasın 
mı? : 

ALI COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun, Coş
kun Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasanın 94 neti maddesine 
göre takrir üzerinde görüşme cereyan etmek
sizin oylanır. Komisyonun dahi söz alamaması 
hakkındaki Sayın Riyaset görüşünün doğru" 
olduğu kanaatindeyim. (Bravo sesleri) Bu hü-
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küm mutlaktır; Hükümete de, komisyon sözcü
süne de şâmildir. Ancak, öyle zannediyorum M, 
bundan sonra komisyonun da, Hükümetin de, 
takrir sahiplerinin de görüşlerini bu konular
da arz etmelerine imkân vermek içdn tümü 
üzerinde konuşmalar cereyan ederken takrir
ler verilmelidir. Takrirler o sırada okunmalı 
ve okunduktan sonra, komisyon sözcüsü, Hü
kümet ve takrir sahipleri görüşlerini Yüksek 
Meelise arz edebilmelidir, zannediyorum. Eğer 
yanılmıyorsam, Senatoda teessüs etmiş olan 
teamül de bu yolda olmuştur. Bittabd, takrir
ler oylanırken, komisyondan iştirak edip etme
diğinin Başkanlıkça sorulması ve komisyonun 
bu suale yerinden kısaca cevap vermesi caizdir. 

BAŞKAN — Efendim bildirimiz de esasen 
fasıllar arasında bir tadil teklifi olmiyaeağı 
mânasmdadır. Binaenaleyh bütçenin tümü üze
rindeki konuşmalarda bu hususun zikredilmesi 
lâzımdır, dedik. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ILYAS SEÇKİN — (Ankara) — Usul hakkın
da konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ILYAS SEÇ
KİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar; 
Coşkun Kırca arkadaşımız 94 ncü maddenin 
sarahati karşısında verilen Önergelerin müza
kere açılmadan oya konmasını ifade buyurdu
lar ve söz verilmemesinin Hükümete, korniş-* 
yona da şâmil oMıiRiınu açıkladılar. Bvna bir 
çare bulmak için de bütçelerin tümü üzerinde 
yapılan görüşmelerin sonunda önergelerin oku
nup ıttılaa arz edilmesini ve % önergeleri üze
rinde müzakere açılmanın mümkün olduğunu 
ifade buyurdular. Ben, Coşkun Kırca arkada
şımızın bu fikrin/e iştirak etmiyorum, arz 
edeyim; 

Cumhuriyet Senatosunda aynı teamül tesis 
edilmiştir. Önerge verme hakkınm bütçenin 
tümü üzerinde yapılan görüşme sırasında ola
bileceği şeklinde bir kayrt koymaya imkân yok
tur. Maddelere geçildikten sonra milletvekilleri 
önerge verebilirler. Onun için-Sayın Kırca ar
kadaşımın ifade buyurdukları gibi; önerge1 erin 
tümü üzerinde konuşulup encümen ve Hüküme
ttin mütalâaları sorulursa tümünün müzakeresi 
hitam bulduktan sonra verilen önergeler hakkın
da hükümet vo encümenin mütalâalarını almak 
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mümkün olmaz bu bakımdan önerge sahibinin 
Önergesinden sonra başta icra mesuliyeti dercıih-
de etmiş olan hükümetle, bu bütçeyi derinliğine, 
(genişliğine size izafeten tetkik etmiş olan teknik 
Komisyonun görüşünü almamak >gibi bir durum
la karşı karşıya kalınır. Bu bakımdan Encüme
nin ve Hükümetin görüşlerini bildirmesi yolun 
da, Cumhuriyet Senatosunda geçen müzakereler 
esnasında olduğu gibi bir usul tesis etmeyi uy-
ıgun mütalâa etmekteyim. Bu bakımdan Coşkun 
Kırca arkadaşımızın fikrine iştirak etmiyorum. 
arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir usul meselesi ola
rak münakaşa yapılmaktadır. (Mesele müzake-
resiz kabul edilir) diyen madde ile ilgili usul 
hakkında konuşan arkadaşları da dinlediniz.' 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Usul hak
kında konuşacağım efendisb.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVAD ODYA±MAZ (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; Anayasanın 94 ncü maddesi, kanaa
timce, gayet sarihtir. Bu (hususta hiçbir şekilde 
müzakere cereyan etmemesi icabeder. Komisyo
na veya Hükümete, verilen önergeler hakkında 
söz hakkı tanımak tek taraflı olur. Çünkü öner
ge sahipleri önergelerinin esbabı mucibesini izah 
edememek durumunda kalırlar. Binaenaleyh Ko
misyon ve Hükümet, önergenin kabul edilme
mesi fikrinde ise o konuşur, milletvekili ise es
babı mucibeyi müdafaa etmek imkânını bulama
mak durumuna düşer 

Binâenaleyh müzakere tek taraflı açılmış 
olur. Bu itibarla müzakere ne suretle açılmış 
olursa olsun Anayasanın 94 ncü .maddesinin mut
lak mânada anlaşılması verilen önerge üzerinde 
ne hükümet, ne koımisyon ve ine de önerge 
sahipleriyle diğer milletvekili arkadaşların gö
rüşmemesi gerekir. Bu ilk önergedir; daha ev
velki önergeler ve verilecek önergeler üzerinde 
sadece Hükümete ve komisyona söz" hakkı tanı
mak Anayasanın ruhunu ihlâl eder kanaatinde
yim. Böyle bir teamül yolunun açılmaması 
icabeder. 

BAŞKAN — Efendim, oyunuza arâ ediyo 
rum. (Anayasaya göre oya koyamazsınız sesleri) 
|(Oya konsun sesleri) Encümenin konuşmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Asım Eren'in takririni tekrar okutuyorum. 
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(Asım Eren'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Asım Eren arkadaşımızın öner

gesinin dikkate abımı asını oylarınıza sunuyo-
yorıım, 32 ye karşı 44 oyla kabul edilmemiştir. 

(Mardin Milletvekili Vahap Dizdaröglu ve 
arkadaşlarmm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ödeneğin nereden alınıp nereye 
konulacağı tasrih edilmediği için bu önergeyi 
oyunuza sunmıyacağım. 

Bölümü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölüm 453/A hakkında bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. Bütçesinde parlâmentolar ara sı 

Turizm Birliği Türk C-rupuna tahsisat ayrılması 
zühulen unutulmuş bulunduğundan; 

453/A 21 nei maddesine (Parlâmenıtolararası 
Turizm Birliği Türk Orupu) ibaresinin ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mardin Van 
Şevki' Aysan Şükrü Kösereisoğlu 

Kayseri Maraş 
Bahri Yazır Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeye Komis
yon iştirak ediyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm (453/A) ile ilgili bu önergeyi komis
yon istiyor. 

Bu önergenin komisyona verilmemesini ka
bul "edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B. . Lira 

453 Kongre, konferans, tören ve 
B ziyaretler 300 000 

Et-

453 
C 

453 
E 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
T. B. M. Meclisinin dış 
najsebetlerinin gerektirdiği 
ro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
T. B. M. Meclisinin davetlisi 
olarak memleketimize gelecek 

mu-
bü-

Et-
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150 

465 

470 

501 

502 

053 

701 

751 
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Lira 

ecnebi misafirlerin her çeşit 
ağırlama giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
T. B. M. Meclisi tahkikatı genel 
giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Steno kursunun gerektirdiği her 
çeşit giderler 81 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 120 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
T. B. M. Meclisi Memur ve Hiz
metlileri Biriktirme ve Yardım 
Sandığına (Memur ve hizmetlile
rin öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 

T - Onarmalar 

ya-
3 871 924 

Yapı onarımı ve 
pılar 

BAŞKAN — Kabul edenler... E t^ 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İT - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

' Satmalınacak alet ve malze
meler 2 301 702 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm hakkında 
bir önerge var, okutuyorum. 
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Sayın Riyasete 

Meclis ve Senato Başkanları için mubayaa 
edilecek otomobiller bedeli olarak bütçeye 
konup tarafımızdan tayyı istenen 270 bin li-
arhk tahsisatın T. B. M. M. bütçesinin 751 nci 
maddesinin 19 ncu bendindeki mikrokart ına-
kina bedeline tahsisini arz ve "rica ederiz. 
. 18 . 2 . 1962 

Ankara 
Fuat Börekçi 

Kars 
Kemal Güven 

Adana 
Kemal Sarıibraihim'oğlu 

Mardin 
Vahap Dizdaroğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

B. Lira 

752 237 sayılı Kanun gereğince sa
tmalınacak taşıtlar 470 000 

BAŞKAN — Bölüm hakkında önergeler var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin 752 nci faslı

nın madde 11 ve 12 de Millet Meclisi ve Senato 
Başkanlığı için mubayaa edilen araba bedielleiri-
nin 160 ve 120 bin ceman 270 bin liralık tahsi
satın tayyedilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mardin 
Vahap Dizdaroğlu 

Tekirdağ 
Turhan Kût 

Kars Afyon 
Kemal Güven Asım Yılmaz 

Siirt Adana 
Süreyya öner Kemal Sanibrahimoğlu 

Ankara 
Fuat Börekçi 

Riyasete 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 752 
bölüm 11 - 12 nci maddesinde bulunan 270 000 
liralık ödeneğin 100 O0O liraya indirilmesini 
teklif ve arz ederiz. 

Kırşehir Kırşehir 
Halil Özmeaı Memduh Erdemir 

Millet Meclisi muhterem Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin 752 bölümü

nün 11 ve 12 nci maddesindeki Kadillak marka 
otoların ödeneklerinin 100 000 liraya indirilme-
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sini Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde İstanbul 
Asım Eren -Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. B. M. M. Bütçesinin 752 nci bölümünde ve 

11 ve 12 nci maddelere konarak Millet Meclisi 
Balkanına ve Cumhuriyet Senatosu Başkanına 
satınalmacak iki arabanın bedeli olan 270 bin 
liralık tahsisatın 55 şer binden 110 bin liraya 
indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Denizli 
Mustafa Uyar Hüdai Oral 

Denizli Denizli 
Atıf Şohöğlu Dr. İsmail Ertan 

'Ankara Muğla 
I. Sıtkı Hatipoğlu Hilmi Baydur 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. Bütçesindeki taşıt mubayaası i'as-

lmdaki Meclisler Başkanlıkları için konulmuş 
olan 270 bin liralık tahsisatın 110 bin liraya in-

/ dirilerek 160 bin ıliranm .tasarruf edilmesini tek
lif ederiz. 

Kırşehir Niğdle 
Ahmet Bilgin ' Ruhi Soyer 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin 752 nci bölü
münün 11 ve 12 nci maddelerinde Millet Meclisi 
ve Senato Bşkanlarma binek arabası tahsisatı 
olarak teklif edilen 150 ve 120 bin liralık tahsi
satların 60 ar bin liraya indirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Sivas Konya 
Cevad Odyakmaz İrfan Baran 

Niğde 
Mehmet Altuısoy 

Riyaset Divanı Başkanlığına 
T. B. M. M. Gider bütçesinin 752 bölüm 11 

maddesindeki 270 000 liralık tahsisatın 120 000 
liraya indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Mardin 
İsmail Hakkı Akdoğan Talât Oğuz 

Erzurum 
Tahsin Telli 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Taşıt Kanununun hükümlerine açıkça aykırı 

bir davranışla, İM cadillac marjca araba, Mec
lis Başkanlıklarına tahsis edilmiştir. 

Bu tahsis kanuna aykırı olmakla beraber; 
bütçede bu İşe tahsisat ayrılmıştır. 

Her iki arabanın, dışa/-! piyasada satılması
nı ve Başkanlıklar içdn kanuna uygun araba 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Edirae 
Fahir Giritlioğlu 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Senato ve M. Meclisi Başkanlıklarına tah

sis edilmiş bulunan «Cadillac» marka arabaların 
bedelleri fahiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple bu arabaların yurt içimde satı
larak bütçeye gelir kaydının sağlamasını ve 
normal normlarda iki aded arabanın alınması
nı arz ve teklif ederiz. 

Maraş Çorum 
Kemal Bağcı oğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Ferda Güley 

T. B. M.Meclisi Başkanlığına 
B. Millet Meclisi Başkanlıkları için konulan 

270 bin liralık tahsisatın 100 000 liraya indiril
mesini teklif eylerim. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

BAŞKAN — En aykırı teklif, Vahap Diz-
daroğlu ve arkadaşlarının, ödeneğin tamamen 
fasıldan çıkarılmasına dair olan teklifidir, oku
tuyorum. 

''(Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iştirak 
ediyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Teamüle ve mer'i 
kanunlara aykırıdır, reddini teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmlyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 100 bin lira teklif 
eden üç önerge var. Ondan sonra 55 bdn lira 
olarak teklif eden yani ceman 110 bin lira ola
rak teklif var. önce; 100 bin lira olanı okuta
yım. Sonra diğerlerini okutacağım. 

(Asım Eren ve Reşfit Ülker'in önergesi tek
rar okundu.) 
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(Halil özmen (Kırşehir) ve Memduh Er- I 

demir (Kırşehir) önergesi tekrar okundu.) I 
(Sinop) Mahmut Alicanoğlu'nun Önergesi I 

tekrar okundu.) I 
BAŞKAN — Efendim, Alîcanoğlu Komis

yon üyesi olduğu için önergesini oya koyrau- I 
yorum. Diğer önergeler için Komfisyonun mü- I 
talâası nedir? I 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Efendim, Yük
sek Meclisin takdirine bırakıyoruz. I 

BAŞKAN — Diğer üç önerge de aynı ma- I 
Myettedir. Üçü de yüz bin olarak tesh'itini is
temektedir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- I 
memıiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Mustafa Uyar ve arkadaşlarının öner- I 

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Ahmet 

Bilgin ile Niğde Milletvekili Ruha Soyer arka
daşlarımızın takririni tekrar okutuyorum. 

(Kırşehir Milletvekilli Ahmet Bilgin ve Niğ
de Milletvekili Ruhi Soyer'in takriri tekrar I 
okundu.) 

BAŞKAN — Her iki önerge de 5£ binden 
110 bin lira olmasını istemektedir. Komisyonun I 
bu hususta iştiraki var mı? , I 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Takdir Yüksek 
Meclisindir. 

BAŞKAN — Efendim önergelerin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu yüksek tasvipleri
nize arz ediyorum, önergeleri kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
önergeler kaıbul edilmiştir. 

Komisyon iştirak ediyor mu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. O 
halde bunu nazara dikkate alarak fasih tekrar 
tadilen okutacağım. 

B. Lira 

752 237 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar 310 000 

BAŞKAN — Efendim bölümü oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler.». Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, bölüm 453 encümenden geldi. En*' 
cümen istemişti mütalâalarım verdiler okuta
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şevki Aysan ve arkadaşlarının; T. B. M. M. 

bütçesinin 453/A bölüm ve 21 nci maddesfine 
«Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Gru-
pu» ibaresinin ilâvesine dair teklifi Komisyonu
muzca incelendi : 

«Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupu» ibaresinin 453/A bölümünün 21 nci 
maddesine ilâvesi komisyonumuzca uygun mü
talâa edilmiştir. 

Saygılarımızla. 
18.2.1962 

K. B. K. Sözcüsü 
îlyas Seçkin 

BAŞKAN — Komisyondan . gelen mütalâa 
okundu. Bu şekilde tekrar okutuyorum. 

Maddenin şekli: 21. 
«Parlâmentolararası Türk Grupunun ve 

Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Gru-
punun birlik konferans ve komisyonlarına işti
rak edeceklerin yollukları 375 000» 

, BAŞKAN — Bölümü bu şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenleı... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, 110 bin kabul edil
diği için diğer dört takrir bundan üstün ra
kamlar olduğu için onları oylarınıza sunmuyo
ruz. Bu suretle Büyük Millet Meclisi bütçesi 
üzerindeki konuşmalar bitmiştir. ı 

l 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Şimdi, Cumhurbaşkanlığı büt

çesi üzerindeki konuşmalara devam ediyoruz. 
Bu bütçenin tümü üzerinde konuşacak ar

kadaşlar var mı? Yok. 
'Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo

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

B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
ibenzeri özlük haklar 

101 Cumhurbaşkanı ödeneği 150 000 
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Lira I B. 

201 

202 

206 

209 

210 

213 

301 

304 

306 

307 

308 

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

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaverlik ve başdoktor ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 

314 361 

824 360 

9 400 

63 825 

6 000 

21 600 

Lira 

485 000 

100 000 

70 000 

45 001 

70 000 

300 000 

50 000 

12 000 

10 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Dalire 
hizmetleri 

402 Bahçe, su ve işçi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Misafir ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 

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

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

503 Karşılıksız borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

791 237 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze
rindeki müzakere bitmiştir. 

C — SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesinin müzakeresi 
ne geçiyoruz : 

Tümü üzerinde C. K. M. P. Meelis Grupu 
adına Cevad Odyakmaz. 

C. K. M. P. MECLİS GEUPU ADINA CE* 
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VAD ODYAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan ve I 
Millet Meclisinin Sayın Üyeleri 

Türkiye'mizde ilk defa 3 Zilhicce 1283 ta
rihli Nizamname ile ve Divanı Muhasebat adiy
le kurulmuş eski ve köklü bir müessese olan 
Sayıştay; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına genel ve katma bütçeli dairelerin bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını denetlemekle va
zifeli bir murakabe organı, hesap işlerinde hü
küm» vermeye salahiyetli yüksek bir malî kaza 
mercii ve nihayet malî konularda Meclisin mü
şaviridir. 

1. Sayıştay, eski Anayasamızda Devletin 
bütün gelir ve giderlerini' murakabe ile vazifeli 
olduğu halde yeni Anayasamızda bu vazifesi da
raltılarak sadece genel ve katma bütçeli daire
lerin gelir ve giderleri ile mallarını murakabeye 
inhisar ettirilmiştir. ' 

Gerçekte bu daralma fiilî durumun hukuki-
leştirilmesinden başka bir mâna taşımamakta- I 
dır. Çünkü eski Anayasanın yürürlükte bulun
duğu süre içinde dahi Anayasa hükmü tam tat
bik olunmamış ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
başta olmak üzere sair birtakım sermayesinin 
tamamı veya yansından fazlası Devlete ve bele
diyelere ait müesseseler, özel kanunlarla Sayış- I 
tayın ve dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin murakabesi dışında bırakılmıştı. 

Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Mecli
si, Devletin bütün gelir ve giderleriyle mallan-
nın tamamını, hiçbir zaman tam olarak muraka
be imkânını bulamamıştır, 

Halen yürürlükte bulunan Divanı Muhase
bat Kanununun Anayasa hükümleri muvacehe
sinde yeniden ve vakit kaybedilmeden tedvini 
bir zarurettir. 

II - Sayıştay kadro ve tahsisat kifayetsizli
ği yüzünden vazifesini lâyıkı veçhile yapmak 
imkânını bulamamaktadır; 

1. Ayniyat saymanlıktan ile mahalli idare- I 
ler saymanlıklarının büyük bir kısmının hesaba- I 
tanı ineeliyememiştir. I 

2. Henüz 1959 yılı kesin hesapları ile 1960 I 
yılı muamelâtının incelenmesi tamamlanmamış- I 
tır. 

Sırası gelmişken arz edelim ki, 1955 yılın
dan bu tarafa kesinhesap kanunu tasarıian gö
rüşülmemiş olduğundan halen 250 ye yakın ta
san T. B. M. M. sinde beklemektedir. Meclis 
murakabesine ehemmiyet atfediyorsak bunlann | 

18.2.1962 0 : 2 
bir an evvel tetkiki ile Meclisten çıkanlması ge
rekir. 

3. Gelir ve gider evrakı müsbite tetkikatı-
mn mahallinde yapılması her bakımdan faydalı 
ve randımanlı bir murakabe yolu olduğu halde 
kadro ve tahsisatsızlık yüzünden bu evrakı müs-
bitenin yarısından fazlası merkezde incelenmek
tedir. Bu hal birçok kırtasi muamelelerle işleri 
uzatmakta ve murakabenin verimini azaltmak
tadır. 

III - Sayıştay, Bakanlıkların (kendilerine 
kanunen mevdu vazifeleri yapmalan yüzünden 
hem murakabe vazifesini ifa edememekte ve 
hem de incelemelerinde vakit kaybetmektedir. 
Ezcümle : 

1. Gelir ve gider kesinhesaplan yanında 
Muhasebei Umumiye Kanununun 105 nci madde
sine tevfikan Devlet ayniyatı kesinhesabının da 
tanzimi gerektiği halde bakanlıklarca ayniyat 
'kesinhesap cetvellerinin düzenlenerek Sayıştaya 
gönderilmemesi sebebiyle ayniyat hesaplan ince* 
lenememe&tedir. 

Bugüne kadar devam eden bu ihmale bir ni
hayet verilmesini ve bakanlıklarca ayniyat ke
sinhesap cetvellerinin zamanında düzenlenerek 
B. M. M. lisi ile Sayıgtaya göndermesini hassa
ten temenni ediyoruz. 

Bu suretle Devlet ayniyatının tamamını kon
trol altına almak ve fuzuli masrafları önlemek 
mümkün olabilecektir. Maalesef halen geçmiş 
yıllardan nevi ve esmanı itibariyle devreden 
ayniyat ile senesi zarfında alman ve senesi zar
fında sarf edilen ve nihayet malî yıl sonunda 
mevcut bulunan ayniyatı bilmemekteyiz ve bu 
ihmal devam ettikçe, de öğrenemiyeceğiz. 

2. Bakanlıklar, kendi bütçelerine ait kesin-
hesaba, tahsisatın kullanılması ve hizmetin ifası 
hakkında aynca bir izahname bağlamakla mü
kellef oldukları halde bu lâzimeye riayet etme
mektedirler. Bu husus Sayıştay tarafından 
B. M. Meclisine uygunluk bildirimleriyle duyu
rulmuş olduğu halde şimdiye kadar ıslahı cihe
tine gidilmemiştir. Hükümetten kanun hükmü
nün yerine getirilmesinin sağlanması hususun
da gerekli tedbirlerin alınmasını beklemekteyiz. 

IV - Yüksek malî kaza organı olan Sayış-
tayın kazai vazifesini gerektiği şekilde ifa ede
bilmesi için emsali diğer yüksek kaza organla-
nnın sahip bulunduğu hak, salâhiyet ve temi-

— 54Ö 
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natla teçhiz edilmesi ve fertlerin hukukunun da 
aynı suretle teminat altına alınması mübrem 
bir zarurettir. 

V - Sayıştayın, murakabe ve kaza vazife
leri yanında çok önemli bir vazifesi de T. B. M. 
Meclisine icabında malî işlere ve hesap usulleri 
ile varidat tahakkuk sistemlerinin tadiline dair 
raporlar takdim etmesidir. 

Bu vazife, esaslı araştırma ve incelemeleri 
ve bilhassa tatbikatı çok yakından takibetmeyi 
gerektirmektedir. Sayıştay böyle bir araştırma 
ve inceleme kuruluna sahip bulunmadığı gibi 
murakabe vazifesinin ağır baskısı altında bulu
nan mevcut kadrosu ile de bu vazifeyi ifaya 
imkân bulamamış ve şimdiye kadar T. B. Mec
lisine bu konuda her hangi bir rapor gönder
memiştir. 

Malî işlerin, hesap usulleriyle varidat ta
hakkuk sistemlerinin tatbikatta aksıyan taraf
larını büyük bir salâhiyetle tesbit edebilecek 
ve hal çarelerini gösterebilecek yegâne mües
sese olan Sayıştayın bu vazifesini yapabilecek 
hale getirilmesi her bakımdan temenniye şayan
dır. Bu suretle tatbikat, ilmî çalışmalarla de
ğerlendirilmiş olacaktır. 

VI - Sayıştay Genel Kural kararları yayın-
lanmamaktadır. Tatbikatçılar, Sayıştayın malî 
mevzulardaki görüşünü zamanında öğreneme
mekte ve bu yüzden muamelâtta sıhhat ve istik
rar sağlanamadığı gibi tatbikat birliğine varıl
makta da güçlük çekilmektedir. 

Sayıştay Genel Kurul kararlarının bilinmesi, 
kanun koyucu için de elzemdir. Bu konuda da 
gerekli tedbirlerin alınmasında daha fazla ge-
cikilmemesi lâzımdır. 

VII - Bugünkü Sayıştay binası, hizmetin 
icaplarına ve ifasına elverişli durumda değildir. 
Bir odada 13 ilâ 14 kişi çalışmaktadır. Bu-iti
barla Meclis yanında inşası mukarrer olan ve 
arsası ayrılmış bulunan binanın bir an evvel 
yapılmasındaki fayda ve zaruret aşikârdır, 

VIII - Sayıştay, Türkiye bütçesinin yarım 
milyarı ancak, bulduğu zamanda teşkil edilen 
kadrosu ile bugün 10 milyar liralık bütçenin 
murakabesini yapmaktadır. Bu sebeple Sayış
tay teşkilât ve kadrosunun bir an evvel ıslahı, 
samimî temennimizdir. Ancak, Sayıştayın bu
gün tatbik edegeldiği murakabe, eski şeklî mu-
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memleketlerde olduğu gibi ıslahı lâzımdır. 
Şeklî murakabe, yerini maddi murakabeye terk 
etmelidir. Tetkika tâbi olan malzemenin kabili' 
rakabeden terekkübetmektedir. Bunun sair 
murakabe bir hale gelmesi için Muhasebei Umu
miye Kanunu ile Umumi Muvazene Kanununun 
yeniden düzenlenmesi ve ıslahı gerekmektedir. 
Aksi takdirde esaslı bir murakabe hiçbir zaman 
sağlanmış olmaz. 

Sayın Başkan ve üyeler, 
C. K. M. P. Meclis Grupu adına düşünce 

ve temennilerimizi arz etmiş bulunuyorum. Söz
lerimi bitirirken 1962 yılı Sayıştay bütçesinin 
memlekete hayırlı olmasını diler hepinizi saygı
larımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu Adına 
Ahmet Çakmak. 

Y. T. P. MECLÎS GŞUPU ADINA AHMET 
ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Sayıştay, malûmunuz olduğu 
üzere, Anayasa mucibince T. B. M. M. Adına 
ve onun namına: 

«Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün 
gelir ve giderleri ile mallarım denetlemek, so
rumlulukların hesap ve işlemlerini kasin hük
me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, de
netleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevli bir mücessemedir.» Bütçe Komisyonu 
raporunda da tebarüz ettirilmiş bulunduğu üze
re, Sayıştay'ın halen, mevcut kanunlarla mu
rakabesine dahil 5 123 saymanlık vardır, ve 
ancak bu saymanlıklardan yarısı kadarını in-
celiyebilmekte, 2 454 saymanlık tetkikat ve 
murakabe haricinde kalmaktadır. 

Hiç de küçümsenemiyecek olan bu rakam 
bize Meclis adına murakabenin gayrikâfi ol
duğunu göstermektedir. 

Tesbit edildiği gibi bu durum, kuruluşun
dan bu yana her sene fazlasiyle artan iş hacmi-
na mukabil, gerekli tevsiin, murakıp ve per
sonel ikmalinin yapılmamış olmasından doğ
muştur. 

Edindiğimiz bilgiye göre; Sayıştay mevzu
atının yeni Anayasa bünyesine, günün icap ve 
ihtiyacına uydurulması için, dairesince kanun 
tasarısı hazırlanmakta olduğundan bu mevzuda 
vaktinizi almak arzusunda değiliz. 

Ancak, gerek halihazırda nazara alınmak 
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ve gerekse hazırlanmakta olan tasanda göz 
önünde tutulmak üzere şu temennilerimizi ifa
de etmek istiyoruz. 

1. Yeni Anayasaya ve günün icabına uy
gun, murakabeyi genişletecek olan kanun ta
sarısı en kısa zamanda Meclise sek edilmelidir. 
Bu suretle mevcut imkânsızlıklar bir an önce 
izale edilmiş olacak ve murakabenin aynı bütçe 
yılı ertesinde yapılması sağlanabilecektir. 

2. Sayıştaym mevcut binası şimdi dahi ih
tiyacına cevap vermekten uzaktır. Hattâ bu 
yüzden, açık bulunan kadro eksiği tamamla-
namamafcta, müessese personeli namüsait im
kânlar içinde vazife görmektedir. 

Daha verimli çalışmayı temin için eski 
Meclis binası müştemilâtından uygun olan bi
naların tahsisi isabetli olacaktır. 

Yeni kanun ile tevzii de mevzuubahsolun-
ca, rabıitası da nazara alınarak, yenî Meclis 
civarında ayrılmış bulunan arsasına lâyık ol
duğu şdkiMe binasının inşası da gecikmeme-
İMir. 

o. Sayıştay .malî kaza müessesesi olduğu
na göre, nasıl Hazine bir savcı ile temsil 
ediliyorsa, Vergiler Temyiz Komisyonunda 
veya üanıştayda olduğu gibi, diğer tarafın
dan inceleme esnasında hayır bulunmamasına 
veya Vekil marifetiyle temsiline imkân veril
mesi, bidayette alman yazılı müdafaa ile yeti-
nümemesi ,daha âdil ve hukuka uygun ola
caktır. 

Ayrıca,' sâdır olan kararlarm neşri de nü-
munei imtisal olması bakımından kanaatimizce 
fayda temin edecektir . 

4. Başkan ve âza seçimleri şimdiki duru
mu ile şikâyetleri muciptir. Yeni tasarıda da
ha isabetli ve tatminkâr hükümlerin konul
ması temennilerimiz arasındadır. 

5. Maliye Bakanlığı, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 104 neü maddesinin (H) fıkrası 
uyarınca Sayıştaya tevdi ettiği hesabı katilere 
sarfiyat izahnamelerini de dere etmeli, bugün 
olduğu gibi sadece rakamları sıralamakla ye
tinmemelidir. 

Bu da murakabenin temini bakımından lü
zumlu bir husustur. Sayıştay bugün mutlaka 
lâyik olduğu yeri almalıdır. Bunu şu bakımdan 
ifade etmek istiyorum ki, geçen sene Paris'te 
açılan bir kursa askerî bir heyet gidecekmiş. 
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Bu heyetin bir mensubu, usulüne uygun olmi-
yarak 15 gün evvel gönderilmiş, ve böylece lü
zumsuz sarfiyata sebebiyet verilmiş. Sayıştay 
bu duruma el koyarak dairesinden sorduğun
da, Millî Müdafaa Vekâleti Sayıştayı Maliye 
Vekâletine şikâyet yoluna gitmiş. 

Anlaşılıyor M, halihazırda, bu müessese
nin Meclis namına murakabe yaptığı bilinme
mektedir. Şu halde, ehemmiyeti mevkiini lâ
yık olduğu mevkii almalı ve Muhterem Meclis 
adına murakabesini bihakkın ifa etmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, inanıyoruz ki, bu 
hususlar da nazara alındığı takdirde, T. B. 
M. M. adına yapılan murakabeden daha iyi ne
tice alınacak ve Anayasa icabı yerine getiril
miş olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — â H. P. Meclis Grupu adum 

Veli Uyar. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA VELÎ 
UYAR (Yozgad) — Muhterem arkadaşlar; 

Şu anda müzakeresine başladığımız Sayıştay 
bütçesi münasebetiyle C. H. p. Grupu adına bir
kaç söz söylemek, bu bütçe hakkında tenkid ve 
temennilerimizi arz etmek için huzurunuzu işgal 
etm iş. bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; her yıl kabul buyuru-
lan bütçelere istinaden Hükümetler tarafından 
yapılan sarfiyatın tâbiri mahsusu ile «kanun ve 
ııizamata muvakkat tertibe mutabakat» noktasın
dan Büyük Meclis adına murakabesini yapacak 
olan bu teşkilâtın bâzı dertleri ve bu teşkilâtın. 
faaliyetinden bâzı şikâyetler bulunmaktadır. 

Sayıştay Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
(hem mahallinde ve hem de merkezde murakabe 
yapan, Cumhuriyetin ilânından sonra da An
kara'da tekrar kurulan tarihî bir teşkilâttır. 

2514 sayılı Kanunla şimdilik bir birinci baş
kana bağlı dört daire halinde malî bir mahkeme 
salâhiyetiyle kurulmuş olan Sayıştaym muraka
besini bugünkü mevzuata göro ildi grupta topla
mak mümlmridür : 

1. Genel ve katma bütçeli dairelerin sarfi
yatı ve ayniyatı, 

2. özel İdare ve Belediyelerle, döner ser
mayeli müesseselerin sarfiyatı ve ayniyatıdır. 

Birinci grup dairelerin bütçeleri önceden tet
kik ve kabulünüze mazhar bulunduğu halde 2 nci 
grup tetkikinizden geçmemektedir. 
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Bahsi geçen dairelere ait ceman 5 123 say 

manlıktan 1 773 nakit saymanlığın tamamen mu
rakabeye tâbi tutulduğu, fakat 1 564 ayniyat 
saymanlığından ancak 674 adedinin incelenebil
diği, özel idare ve belediyelerin kısmen mura
kabe edilebildiği Bütçe Komisyonu raporunda 
zikredilmektedir. 

Bu kısa izahattan <dia anlaşılmaktadır ki, 1934 
yılında çıkarılan 2514 sayılı Kanunla kurulan 
Divanı Muhasebat teşkilâtı bugün milyarlara 
varan bütçelerin tatbikatı için kurulan, her gün 
yeni yeni ihdaslarla 'adedi artan saymanlıkların 
muamelâtının murakabesine cevap verememekte
dir. öte yandan yıllarca evvel ve o günkü teşki
lât için inşa edilen binanın da artık ihtiyaca ce
vap vermekten uzak olduğu heh evrak muhafa
za mahzenlerinin barakadan farksız bulunduğu 
bir hakikattir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına icrayı 
faaliyet eden bu geniş salahiyetli teşkilâtımızın 
takviye edilmesi ve modern bir binaya kavuştu
rulması temenniye şayandır. 

Sayın arkadaşlarım, Sayıştay in Büyük Mec
lis adına murakabe muamelâtı 5 . 1 . 1953 ta
rihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı Kanunla 
süratlendirilmiş hem merkezde hem de mahal
linde murakabe usulü vazedilmiştir. Bu-tarihe 
kadar hesabı katilerin ve mutabakat beyanna
melerinin Büyük Meclise takdimi işinin Anaya
sanın âmir hükmü hilâfına 2 - 3 yıl kadar ge
ciktiği görülmekte iken mahallinde murakabe 
usulünün ihdası ve Maliye Bakanlığımızın hesabı 
katileri hazırlamaktaki gayreti de işleri sürat
lendirmiş, nakit muamelâtı normal hale getiril
miştir. Bugünlerde 1960 yılı hesabı katisinin Bü
yük Meclise takdimi derdesttir. 

Arkadaşlarım, murakabeden söz açmış iken 
murakabeye tâbi olan ve milyarlık bütçeleri tetkik 
eden çilekeş muhasip arkadaşlardan birkaç ke
lime ile bahsetmeyi vicdani bir borç saymakta
yım. 

Muhtelif teşkilât mensuplarının mahrumi
yet zammı veya ek tahsisat aldıkları ve birçok 
imkânlara sahip bulundukları, vatanın mahru
miyet bölgesi diye adlandırılan yerlerinde her 
türlü imkândan mahrum çok zaman malî mev
zuatı dahi tamam olmıyan Maliye mensupları 
müşkülâtçı olarak vasıflandırılır. Malmüdürü, 
Muhasip veya Muhasebe Müdürü kanunların em-
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rini yerine getirdiği ve her yeni çıkan kanun da 
bu Maliye memurlarına yeni yeni külfetler yük
lediği halde nimetten mahrum olan bu memur
lar Sayıştaym zimmet hükmü ile karşı karşıyadır-
lar. Sayıştay mensuplarının bu müşkülâtları tak
dir edeceklerini murakabe vazfesinin mutlaka 
zimmet arama değil irşat edici ve öğretici oldu
ğuna kaani bulunmalarını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sayıştaym merkezdeki murakabesi kısaca vi

ze muamelâtı hakkında da birkaç söz söylemek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi bütçe ile kabul edi
len Ödeneklerin tamamı bölüm ve madde itiba
riyle tediye emrine bağlanır. Merkezdeki sarfi
yatta önceden -Sayıştayda vize ve kaydedilir. 
Hemen her sene olduğu gibi Sayıştayca da bu 
muameleler otomatik makinalarla yapıldığı hal
de maalesef bâzı gecikmeler olmaktadır. 

Makina insandan daha seri çalıştığına göre 
bu gecikme sebebi anlaşılamamış. Sayıştaym da 
hâlâ kırtasiyecilikten kurtulamadığı zehabı 
uyanmaktadır. Makinalarm işletmesinde eleman 
kifayetsizliği varsa ikmali vize muamelâtının 
süratlcndirilmesi günlerdir istihkak bekleyenle
rin sızlanmalarını önlemek şikâyetlere son ver
mek bihassa temenni olunur. 

Taşradaki murakabe usulünde de bâzı aksak
lıklar görülmektedir. Şöyle ki : Saymanlar her 
ay sarf belgelerini Maliye Bakanlığına gönder
mekte, Bakanlıkça yapılan tetkik ve kontrol so
nunda sarft belgelerini Sayıştaya takdim, Sayış
tayca da mahallinde yapılacak tetkikat için spzü 
edilen evraklar mahalline iade olunmakta tetki-
katı mütaakıp tekrar Sayıştaya gönderilmekte
dir. Bu hal hem evrakı sarfiyenin yıpranması, 
zayi olması gibi durumlar yaratmakta, hem de 
fuzuli masraflar ihtiyarına sebebiyet vermekte
dir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığının yüzler
ce memura bu belgeler üzerinde mükerrer tet
kikler yapmakta ve fuzuli mesai sarf etmekte-
tedir. 

Kanaatimizce rasyonel olmıyan bu sistemin 
bakanlıkça saymanlıkların aylık hesap özet cet
velleri ve makina tatbikatı dolayısiyle ihdas edi
len belgelerin birer örnekleri üzerinden Hazine 
Genel hesabının hazırlanmasının daha uygun ola
cağı düşüncesiyle Sayıştayla Maliye Bakanlığı 
arasındaki fikir ihtilâfının halli hususunda 
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mevzuatımızdaki noksanların ikmalinin uygun 
olacağı mütalâa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimi burada bitirirken .1962 yılı bütçe

sinin milletimize hayırlı olmasını diler bütçele-
rin murakabesi hususunda Sayıştaya muvaffa
kiyetler temennisiyle hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayıştay Baş
kanı Sayın Muhittin Gürün, buyurun. 

SAYIŞTAY BAŞKANI MUHÎTTlN GÜRÜN 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, evvelâ 
bir noktayı arz edeyim : izahatım Hükümet adı
na değil Sayıştay adına olacaktır. Çünkü Sa
yıştay Hükümet teşkilâtı meyanmda yer alma
maktadır. Sayıştay Yüksek Meclise bağlı bir 
murakabe organıdır. 

Hükümet icraatı ve bütçe tatbikatını malî 
noktadan Yüksek Heyetiniz adına murakabe ile 
vazifeli bulunan Sayıştay hakkındaki düşün
celerini bu kürsüden izah eden sayın milletve
killerinin bu zahmetlerini Sayıştaya gösterdik
leri yakın ilginin bir delili olarak kabul edi
yorum. Sayın hatipler Sayıştaym meselelerini 
vukufla huzurunuza getirerek düşündükleri 
tedbirleri göstermişlerdir. Kendilerine hassaten 
teşekkür ederim. Bu vesile ile sayın hatiplerin 
ele aldıkları meseleler dolayısiyle kendileri ile 
muvazi ve mutabık bir görüşe sahibolduğumu 
da ayrıca arz etmek isterim. Vaktin gecikmiş 
olması dolayısiyle huzurunuzu fazla işgal etme
mek üzere yapılan tenkidlere kısaca arzı malû
mat etmek isterim. Sayın hatiplerin tenkidleri-
ni üç noktada toplamak mümkündür. Bunlar 
dan birincisi; Sayıştay Kanununa göre bir kı
sım vazifelerin gereği gibi yapılmamasına ma
tuftur ki bunları da şu tâli noktalarda toplamak 
kabil olmaktadır : 

1. Hesaplar tam olarak tetkik edilemiyor 
buyurdular. 

Sayın milletvekilleri, hakikaten Sayıştay ka
nunen kendisine verilen vazifeleri tamamiyle 
yapamamaktadır. Bu vazifelerden nakit hesap
larını tamamiyle tetkik etmekte fakat, ayniyat 
hesapları ve bir de mahallî idare hesaplarını ta
mamiyle tetkik edememektedir. Yine sayın hatip
ler bunun sebebini de göstermişlerdir. Bunun 
sebebi teşkilâttaki kadro darlığıdır. Bugün Sa-
yıştayda 250 «ded murakıp vardır. 1939 yılm-
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dan 1959 yılına kadar bunların sayısı değişme
miş aynı vaziyette kalmıştır. 1953 te 70 aded 
ilâve kadro alındı. Bu da 1959 a kadar ancak 
«tamamlanabildi. Halbuki son zamanlarda 
yaptığımız tetkiklere göre Sayıştaym muamelâtı 
senelik olarak tetkik edebilmesi için gerekli mura
kıp sayısının 750 den aşağı olmaması lâzımgeli-
yor. Binaenaleyh durum gayet açıktır. Sayıştay 
kadrosunun kifayetsizliği sebebiyle murakabe va
zifesini tamamiyle yapamamaktadır. Yalnız şu 
noktayı arz edeyim; ıbütün bu imkânsızlıklara 
rağmen Sayıştaym bugün aldığı neticeler hakika
ten, birçok taraflardan gördüğümüz teşvikler ve 
takdirlerden de anlaşılacağı üzere, eski ile muka
yese edilemiyecek kadar çok ileri bir seviyeye gel
miştir. Eskiden dört beş sene ferilerde olan ince
lemeler hemen hemen önündeki seneki takibeder 
duruma gelmiş bulunmaktadır. Yeni Anayasa ile 
Sayıştaym bünyesinin yeni bir şekle sokulması 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu durum karşı
sında Sayıştay yeni bir Teşkilât Kanunu ile hu
zurunuza gelecektir. Kanun tasarısı huzurunuza 
getirildiği zaman bütün bu aksaklık ve eksiklikler 
açık olarak huzurunuza serilecek ve gerekli ted
birler de huzurunuzda görüşülecektir. 

2. Sayın hatiplerin üzerinde durdukları me
selelerden birisi de kesinhesap kanunlarıdır. Muh
terem hatiplerin bu tenkidleri de yerindedir. Fil
vaki Sayıştay, iş hacminin çok genişlemiş olması
na mukabil kadrosunun eskisi gibi kalmış olması 
yüzünden bir malî seneyi takibeden, 1,5 senelik 
müddet içinde hesabıkatîyi getirmek imkânsız
lığı içindedir. Mahaza, Büyük Mecliste dahi 1954 
den beri bekliyen hesalbıkatîler vardır, Sayıştay 
1959 a kadar olan hesabıkatîleri tamamen getir
miştir. 1959 dan da katma bütçelerin büyük bir 
kısmını getirmiştir. Genel bütçeye aidolanı da bu 
ay sonuna kadar Yüksek Meclise takdim edecek
tir. Bunu ümidediyoruz. Binaenaleyh, rötarımız 
o kadar "korkunç değildir. 

3. Hatipler; 
Mahallinde tetkikat genişletilmelidir dediler, 

hakiketeın doğrudur. Mahallinde tetkikattan 
Sayıştay büyük faydalar görmüştür. 

t ki noktadan fayda görmüştür; 

1. Kendi personelinin bu tetkikat sayesin
de bilgi ve verim servisi yükselmektedir: Hâ
diselerle, ilgililerle karşı karşryt geldikleri için. 
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2. Zamandan ve karşılıklı yazışmalrın al- I 

dığı vakitten çok kazanılmaktadır. £aten eski 
yıllara nazaran sağlanan sürat de, mahallî tet-
kikata yönelmenin büyük dahli olmuştur. 

4. Ayniyat kesinhesapları yapılmamaktadır 
buyurdular; 

Hakiketen başkanlıklardan, kurulduğu gün-
denberi, bir tek ayniyat kesinhesabı Sayıştaya 
gelebilmiş değildir, ancak münferit muhasip
liklerin ayniyat hesapları tetkik edilmekte, hük
me bağlanmaktadır. 

5. Sonra kesinhesaplara izahnâmeler ek
lenmektedir diye buyurdular;, Sayıştay Baş
kanlığınız üç dört seneden beri bunun üzerin
de durulmakta ve dairelere bu noksanın tamam
lanması için gerekli ikazları yapmaktadır. Yeni 
olan mevzua bu daireler kendilerini kolay, ko
lay intibak ettiremedikleri için bu mümkün 
olmamaktadır. Esasen Sayıştay uygunluk bil
dirimlerinde bu konuyu belirtmektedir. 

6. Evrakların mükerrer gelip gitmesi ha
kikaten üzerinde durulacak bir mevzudur. 
Sayıştay bumun ıstırabını çektiği için Maliye 
Bakanlığı île bu hususta yazışmalarda bulun
muş, fakat netice alamamıştır. Bunun üzeri
ne hazırlıyarak Meclise sunmuş olduğumuz ra
porda bu hususu arz etmiş bulunuyoruz, bende
niz şahsan işin üzerinde durmaktayim. inşal
lah kendi düşüncelerimizi ve dertlerimizi yük
sek heyetinize anlatabiliriz. 

7. Sayıştay Genel Kurulu kararlarının ya
yınlanmasını fayadlı gördüler. Bunlar hakika
ten faydalıdır. Yalnız, Adalet Bakanlığı bün
yesi içersinde bir yayın teşkilâtının kurulması 
hakkında Hükümetçe 'bir tasarı hazırlanmıştı. 
Tasan, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştaym kazai 
ve umumi mahiyetteki kararlarının bu teşki
lât tarafından tok elden yayınlanmasını derpiş 
ediyordu. Sayıştay da bunu çok faydalı gör
müştü. Bu teşehbüsün hakikat sahasına çıkma
sını bekliyoruz. Bu olmadığı takdirde kendi 
başımızın çaresine bakmayı düşüneceğiz. 

8. 'Murakabenin 'şeklî durumdan kurtarıl
ması. 

Bu, üzerinde hakikaten çok durulacak, le
hinde ve aleyhinde, yanj olur mu olmaz mı 
şeklinde çeşitli mütalâalara sebebolabilecek bir 
konudur. Tabiî kanun teklifimiz geldiği zaman 
bu mevzu üzerinde Meclisin enine boyuna dur- I 
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ması imkânı olacaktır. Biz bugünkü kanunun 
verdiği hudutların içinde çalışmalarımıza devamı 
ediyoruz. 

9. Bir hatip arkadaşımız makinalarda ge
cikme oluyor dediler. 

Biz bunun aksini düşünüyoruz. Bugünün 
on milyarlık bütçesini kara kalemle yapma
ya imkân yoktur. Biz Sayıştaya delikli kail 
sistemini getirdik. Bunu tatbik ediyoruz Şim
diye kadar 'böyle bir gecikme hususunda bir 
taraf ta bir şikâyet gelmiş değildir. Bilemi
yorum sayın arkadaşımız Ibunu nereden duy
dular Hakikaten bir yerde bir tıkanıklık var
sa bendenizi şahsan ikaz ederlerse gideril
mesi için gerekli tedbirleri alırım. Vazife mev
zuu 'hakkındaki tenkidleri ancak bu kadar top-
layabildim. 

Üzerinde durulan konulardan ikincisi Sa-
yıştayin bina kifayetsizliği mevzuudur. Ha
kikaten Sayıştaym bütün mensuplarının da 
derdi budur. Bina iki bakımdan (kifayetsiz
dir. Birisi personelin gerektiği gibi oturacak 
odalara sahi'bolmaması, ikincisi de arşivler ba
kımından 'kifayetsizdir. Bu mevzu için bir 
proje müsabakası "açıp (bir neticeye 'bağlamak 
istedik. Meclisin yan taraıfmda Sayıştaya 
tahsis edilmiş 'bir bina yeri vardır. Buraya 
bir bina yaptırmak için tetkikat yaptırdık, 
15 milyon liraya mal olacağı Nafıa Vekâleti 
tarafından bildirildi. Bunu 'beş senelik prog
rama 'bağlamayı düşündük. Bu s-eneki bütçe
mize bir kısmını koymak istedik, fakat yeti$-
tiremedik İnşâlköı önümüzdeki sene «bütçe
sinde bir teklifle huzurunuza geleceğiz. 

Üçüncü olarak üzerinde durulan konu kad
ro darlığıdır. Biraz evvel vazife ile ilgili ten-
kidler hakkındaki düşüncelerimi arz ederken 
bu konuya da temas etmiştim Hakîkaten 
Sayıştaym kadrosu, işine nazaran çok geri 
kalmıştır. Bunu iş ile mütenasip 'bir hale getir
mek, eğer !bu müesseseden 'bir "hizmet bekli
yorsak zaruridir. Başlangıçta arz ettim, bu 
müessese Yüksek Meclisin bir 'organıdır. Bi
naenaleyh Yüksek Meclisten gördüğü müzahe
ret nisbetinde vazifelerini yapma imkânları
nı bulacaktır. Hepinizi, hürmetle selâmların). 
(AJkrçJar) 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesinin tümü üze
rindeki -görüşmeler 'bitmiştir. Bölümlere ge-
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çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. / 
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İkinci kısanı - persorae? 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmettiler üereti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince • 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ııcü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6736 ve 7941 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebe makinaları servisin
de mesaî saatleri haricinde 
çalıştırılacaklara verileceik üc
retler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 

4 897 021 

778 080 

66 000 

368 101 

189 800 

3 000 

195 500 

50 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 52 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 30 00Ç 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 304 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları • 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

479 Muhasebe makinalarmm ba
kım, onarım ve ücret ve her 
türlü giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçlan 1 

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

502 Eski yılları borçları I 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardumlar 
653 Sayıştay Biriktirme ve Yar

dımlaşma Sandığına (Memur 

000 

8 000 

000 

651 
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vıe hizmetlilerin öğle yemökle-
rine yardımda kullanılmak 
üzere) 57 443 

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

Yatırımlar 
Bina onanımı 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak muhasebe maiki-
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naları, malzeme ve yedek par
çalan 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesinin müzakere
si bitmiştir. Elimizdeki program gereğince vak
timiz dolduğu için Birleşimi 19 . 2 . 1962 Pa
zartesi günü saat 10 a talik ediyorum. Arkadaş
larımızın tam saat 10 da burada bulunmalarını 
rica ederim. 

Kapanma saati : 19,20 

• 


