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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1963 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmelere devam olundu. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Ankara 

ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci Oturum 
1963 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmelere devam olundu. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ankara 
Nurettin Ok t. Sıtkı Hatipoğlu 

Kâtip 
Ağrı 

Bıza Polât 

Üçüncü Oturum 
1963 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesi 
kabul olundu ve birinci maddesi okundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin gö
rüşmelerine geçilmesi de kabul edildikten sonra 

13 . 2 . 1963 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Mekki Keskin Vefa Tanır 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 



KATİPLER 

B Î R I N C I OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birlerimi açıyorum. 

BAŞKAN — yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
bağlıyoruz. 

— Ekseriyet var, görüşmelere 

3. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Muhittin Güven 
m Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Hükümet
ten sonra teamülen muhalefete söz verilmesi; ve
ya, «Son söz milletvekilinindir.* hükmüne gö
re verüen sözün muhalefete bırakılması hakkın
da konuşması 

MUHtDDÎN GÜVEN (istanbul) — Gün
dem dıgı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
MUHİDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Bir usul 

meselesi hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA MUHİDDiN GÜVEN 

(İstanbul) •— Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, dün akşam Yüksek Meclisinizde yapıl
mış olan bütçe konuşmalarının nihayete ermesi 
sırasında vâki müzakere usulü hakkında par
tim adına söz almış bulunuyorum. 

Cereyan eden müzakereler ve bunun netice
sinde karar ittihazı hususunda takibedilen yol 
bize üzüntü vermiştir. Bu hususa işaret ettik
ten sonra bu üzüntümüzün membalarını ifade
ye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi Riyasetin 
usule ve teamüle ait davranışındaki, bize göre 
doğru olmıyan tutumudur. 

İkincisi ise, iktidar partilerinin muhalefete 
karşı olan davranışı meselesi üzerindedir. 

(Saat 20 den evvelki birleşimde verilen bir 
takrir müzakerelerin kifayeti hakkında idi. Fa
kat, hepinizin malûmudur ki, bu kifayete ait 
takrir verilmeden evvel esasen bütçe üzerinde 

söi almış olan arkadaşlarımızın sözleri de bit
miş bulunuyordu. Binaenaleyh, bitmiş olan bir 
müzakerede bir kifayeti müzakere takririnin 
vlrilmesi esasen akla uygun değildir. Dolayı-
siyle, bütçenin tümü hakkında yapılan bir mü
zakerenin sonunda Hükümet adına Sayın Ma-
liiye Bakanının konuşmasından sonra grup söz
cülerinin konuşma hakkının da baki olması lâ-
zımgelir. («Hangi tüzüğe göre?» sesleri) Müsa
ade buyurun. Tüzükte buna ait sarih bir mad
de mevcut değildir, denebilirse de şimdiye ka
dar memleketimizde takibedilen usul ve teamül 
böyledir. Binaenaleyh Hükümetin, muhalefet 
sözcülerinin burada yapmış oldukları beyanla
ra karşı vâki müdafaasından sonra elbette ki, 
muhalefet sözcülerimin de bir söz bakkmı isti
mal etmeleri icabederdi. Şimdi usul ve teamüle 
karşı kanaatlerimizi (bu şekilde ifade ettikten 
sonra diğer ehemmiyetli konuya gelmek isti
yorum. 

Çok mulhterem arkadaşlarım, demlokratik re
jimin y&g&ue tatbikat yeri olan Büyük Millet 
Meclisinin içinde tarafların birbirini tamamla
yıcı gayretlerinde karşılıklı kullanılan ölçüle
rin mu'hakkalk ki, en iyi şekilde istimali gere
kir. Bu istimal, bizim memlekete aidolan faali
yetlerimizi de ışıklı yolu değerlendirme bakı
mından en iyi miyar olacaktır. Bu ölçünün is
timalinde bilhassa iktidara mensup partilerin 
titizlik göstermeleri ve buna ait gayretleri has
sasiyetle takibetmeleri ve kıymetlendirmeleri 
icabeder. Biz Adalet Partisi olarak bütçe ko-
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M. Meclisi B : 48 
nuşmalarımızı medeni bir ölçünün içinde objek- i 
«tif bir açıdan, memlekete ait meselelerin daha ı 
iyi yola sevk edilmesi hususunda gayretlerimi
zi değerlendirdik ve huzurunuza sunduk. Gay- | 
ri bir şey yaptığımızı tahmin etmiyoruz. Ve I 
bundan sonra da taıkibedeceğimiz yol bundan | 
Ibaşka bir şey değildir. (C. H. P. sıralarından, j 
«Tebrik ederiz.» sesleri) Tebrik ederiz sözle- j 
rini ciddî talâkki edip teşekkür ediyorum. Bu 
bakımdan birbirini tamamlıyan iki unsur, cü-
cutların yarısı olan muhalefet ve iktidarın dav
ranışlarında elbette ki, birbirlerine riayet öl-
çülerini hassasiyetle göz önünde tutmaları ica-
beder. Bundan doiaıyıdır ki, dün akşamki Yük- j 
sek Heyetin kararma vaz'edilen meselede, çok 
(kıymetli 'iktidar partisi kanatlarının müspet i 
rey kullanmasını bilhassa beklerdik. Ama, bu, 
bu şekilde tecelli etmedi. Biz buna rağmen bir 
iyi niyet yolcusu olarak temenni ediyoruz ki, i 
bundan sonra hiç olmazsa bu gilbi davranışlar 
Meclisimizde teşekkül etmesin ve iyi bir baş-
langıcolaruk, büyük ümit verici bir başlangıç 
olarak devam eden Ibütçe müzakerelerinin ni
hayete ermesi de bu açıdan kıymet ölçüsüne 
(bağlanabilsin. Bundan dolayıdır ki, şu hususa i 
da işaret etmek isterim: Bütçenin tümünün j 
»müzakeresi bitirildikten sonra'son söz milletve- ! 
kilinin 'Olduğuna göre, hiç olmazsa yine iktidar I 
kanatlarının en büyük uzvunu teşkil eden C. 
H. P. nin hakkı rüçhaniyet tanıyarak, kendisi- i 
ne ait söz hakkını muhalefete terk etmesi el
bette daha doğru olacaktı ve biz de bu medeni 
ölçünün içinde içimizde muhafaza ettiğimiz hiz
met aşkının burada tecelli ettiğini görmekle 
(bahtiyar olacalktık. Bu ciheti tesbit ile huzuru
nuzdan aıyrılırken bundan sonraki müzakerele
rin temenni ettiğimiz davranış içinde cereyan 
etmesini ve kararların bu ölçüler içinde alın
masını Yüksek Meclisinizden istirham ederim. 
Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, bu 
konu ile ilgili gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, bütçe müzakereleri teessüs eden bir çiz
gi üzerinde mesut istikamette yürümektedir. Da
ha evvel bütçe ile ilişkin olarak vergi reformu 
ve vergilerin bâzılarında yapılacak zam tasarı
ları gene aynı mesut çizgi üzerinde müzakere 
edilmiş, mesut istikametlerde neticelendirilmiş- I 
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tir. Bu hizmetlerde vakit vakit talihli olmıyau 
bâzı hâdiseler cereyan etmekle beraber yine de 
Parlâmento olarak iyi vazifeler görmüşüzdür. 

Muhaliflerimiz ve muhalefetler yine talihli ol 
ııuyan, birkaç münferit çıkış dışında, umumi ola
rak, hu müzakerelerde reyleri menfi olmakla be
raber, burada serd. ettikleri mütalâalar menfi 
olmakla beraber, yapıcı olmuşlardır, yardımcı 
olmuşlardır, müspet neticelerde geniş ölçüde pay 
sahibi olmuşlardır. Bu hakkı teslim etmemek 
için insafsız olmak lâzımdır. 

Böyle müzakereler cereyan etmekte iken dün 
akşam bendenizi de üzen ve bu mesut seyri gol-
geliyecek mahiyette telâkki ettiğim bir davranış
la, karşılaştık. Hükümet uzvu olarak Sayın Ma
liye Bakanı Meclise, muhaliflerimize. Parlâmen
toya dün gerçekten 1,f> - 2 saatlik uzun konuş
ul asiyle bir ziyafet verdi. Bu konuşmasında, 
muhterem muhaliflerimizi tutumlarından dolayı 
tebrik etti. Buraya çıkan sözcüler müeddep ko
nuşmuşlardır, saygılı konuşmuşlardır, tecavü
zün her türlüsünden uzak konuşmuşlardır. Men
fi mütalâa beyan etmek başka şeydir. Buraya 
terbiye, memleket severlik ve hizmet duygusu 
ile çıkmak tamamen ayrı bir şeydir; muhalefet
lerimiz bunu yapmışlardır. Hükümetin uzvu olan 
Maliye Bakanının ağzı ile kendilerine hak ettik
leri teşekkürü de söylenilmiştir. 

Bu uzun konuşmaya, şahsiyle ilişkin olduğu 
için, bilhassa hak sahibi olarak. Adalet Partisi 
Sözcüsü arkadaşımız cevap vermek istemiştir. 
(Soldan, bravo sesleri) Çünkü Hükümet uzvu ge
nel olarak, bir sözcü gibi değil, Adalet Partisi 
Sözcüsünü şahıs olarak karşısına almışlardır. 
Tabiî o da son derece haklı konuşmuştur, zarif 
konuşmuştur; ama bir şahsa hitabeder gibi ko
nuşmuştur. Bundan dolayıdır ki, bilhassa Sayın 
İhsan G ursan 'm söz istemeye, konuşmaya hakkı 
vardır. Kaldı ki, bendeniz de Muhiddiıı Güven 
arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, Nizamna
mede sarih hüküm olmamakla beraber, teamülün 
bu gibi ahvalde grup sözcülerine söz verilmesi 
yolunda teşekkül ettiği kanısındayım, öyle ol
masa bile, mazide öyle olmamış olsa dahi, bu 
Meclisin gittikçe tekâmül merhaleleri içinde 
bulunan, inkişaf seyri içinde bulunan yaşayışı
nı kuvvetlendirmek ve ifadelendirmiş olmak için 
böyle bir teamülün tesisine ihtiyacımız vardır; 
olmasa dahi. Dün akşam arkadaşlarımız Meclisi 
terk ettiler. Dikkat ettim, terkedişleri bir öbs~ 
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trüksiyon vasfında değildi; üzgün insanlar ola
rak çıktılar. Obstrüksiyon mahiyetinde olmadı
ğını sabahleyin yoklamaya herkesten evvel, bi
zim kadar gelmeleriyle ispat etmiş bulunuyor
lar. 

Binaenaleyh, ben Muhiddin Güven arkadaşı
mızın beyanına iştirak ediyorum. Bir yerde oku
muştum, dün akşam eve gidince aradım ve nere
den okuduğumu buldum. Bugün bizi, parti ola
rak, hattâ Parlâmento olarak geniş ölçüde maa
lesef terk etmiş olan çok kıymetli bir muharrir, 
çok kıymetli kalem sahibi yazmıştır. Ben de def- j 
terimi almıştım, eve gidince buldum, okudum. 
«Demokrasi muhalefetler rejimidir, iktidarlar 
rejimi değildir. Muhalefet hakları üzerinde ku
ruludur. ingiltere'de muhalefetlerin imtiyazları, 
iktidarların hakları vardır. İktidarlar hakları
nı elde etmek için çalışırlar, öbürleri de tepe 
tepe imtiyazları kullanırlar» diyor. 

Evet, hak olmasa dahi muhalefetlerimize, bu
raya fikir verme, tecavüzden uzak, saygılı ifade 
çıkarmış olan ımuhalefetlerimize biz hu imtiya
zı tanımalıyız, im teamülü tesis etmeliyiz. Kal
dı ki, hak sahilindirler. Şahıslarına hitabedilmiş-
tir, hak sahibidirler, konuşmaları lâzımdır. (Sol
dan alkışlar) 

Bendeniz, naçiz arkadaşınız, 10 yıl hatırı sa
yılır muhalefet yapmış bir insan olarak şimdi 
sadece bir fikirle meşbu oldum; muhalefetlerin 
ve muhaliflerinin hakkına hürmet etmek ve hak
kını tanımak. Bu duygularla mütehalli ve meşbu 
olarak Muhiddin Güven arkadaşımız]n önergesi
ni Yüksek Kiyasetin kabul edilmesi ricasiyle oya 
sunmasını bendeniz de istirham ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gerek 
Sayın Muhiddin Güven ve gerekse Sayın Gül ey 
arkadaşlarımız gündem dışı konuşmuşlardır, 
takrir üzerine değil. 

Başkanlık Divanı, bir hususa arkadaşlarımı
zın dikkatini çekmek ister. Akşamki oturumda 
bir evvelki Birleşimde alınmış kifayeti müzake
re kararı dolayısiyle ve kifayet önergesinin oy
lanmış olması hasehiyle, tekrar bıı önergeyi 
okuttum. 

Celâlettin Üzer arkadaşımız tarafından ve
rilen bu önergede, parti sözcülerinin ve yirmi-
fbeş kadar milletvekili arkadaşın, bütçenin tü
mü üzerindeki konuşmalarından dolayı Heyeti J 
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Unıumiyenin tenevvür ettiği, Hükümet de ko
nuştuktan sonra, kifayet önergesinin oylanması 
isteniyordu. Bu önerge o zaman oylanıyor. Oy
landığı zaman Sayın Muhiddin Güven arkadaşı
mız, 'bugün burada çıkıp söylediklerini ifade et
miş olsalardı çok iyi ederlerdi. Heyeti Umumi-
yeyi tenvir ederler ve kifayet önergesi reddedi
lirdi. Bir kifayet önergesi kabul edilince, bu 
artık mamulünbihtir, yani yürür, içtüzüğe 
göre yürür. Nitekim, Bakan konuştuktan sonra 
meseleyi ariz ve amik Yüksek Heyetinize arz 
ettim. Şu kaibul edilmiş önerge karşısında, Hü
kümet konuştuktan sonra nihayet 85 nci mad
denin son fıkrasına uyarak bir milletvekiline 
söz verip meseleyi kapatmak zorundayım. Çünkü, 
onaylanmış bir önerge vardır. Eğer bu kabul 
edilmemiş olsa ve bir kifayet önergesi gelse, ben 
önergeyi oya koymam. Yani kifayetten evvel 
grup sözcüsü arkadaşlarıma söz veririm. Bu 
teamülü de şahsan bendeniz yaptım gibi geliyor, 
hana. Eğer kabul edilmiş bir önerge olmasaydı, 
Hükümet konuştuktan sonra muhakkak parti 
sözcülerine söz verir, ondan sonra önergeyi oya 
koyardım. Söz istiyenler arasında ihsan Gürsan 
ve Talât Asal arkadaşımız da var, yani parti 
grup sözcülerinin hepsi var. Parti grup sözcü
leri konuştuktan sonra şahısları adına cevap 
vermek istiyenler de söz istiyeceklerdi. Bu tak
dirde kabul edilmiş olan önergenin bir kıymeti 
kalmıyacaktır. Riyaset usul bakımından hataya 
düşmemek zorundadır. Fikrimi bu şekilde beyan 
ettikten sonra, mamafih bu 'bakımdan ben, Heye
ti Umumiyeye tekrar arz edeceğim, parti söz
cülerinin konuşmasına muvafakat ederseniz, şu 
•kaibul edilmiş önerge karşısında da, derhal tat
bik edeceğim, dedim. Ve Yüksek Heyetinize du
rumu sundum. Parti sözcülerinin konuşmaları
nı, Yüksek Heyetiniz kabul etmedi. Bu bakım
dan Başkanlığın bu işte her hangi bir sun'u tak
siri yoktur. Gönlümüz isterdi ki, Başkanlığın 
bu sunuşu kabul edilmiş olsun ve parti sözcüleri 
konuşsunlar. Başkanlık bundan ancak zevk du
yardı. Arz Olunur. 

tiki önerge vardır, okutuyorum. 

Meclis Riyasetine 
A. P. sözcüsünün konuşma hakkının istima

linin reye arzını istirham ederim. 
istanbul 

Muhiddin Güven 
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Yüksek Riyasete 

Hükümetten sonra muhalefete konuşma im
kânı verilmesini ve takririn Heyete arzını rica 
ederiz. 

Eskişehir Niğde 
Seyfi öztürk Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Muhiddin Güven arkadaşımızın 
önergelerini oylamak mümkün değildir. Çünkü, 
dün akşamki birleşimde yalnız Adalet Partisi 
değil, bir usul ittihaz için, grup sözcüsü arka
daşların konuşmaları hususunu oya koydum, 
reddedildi. 

Ama, verilen ikinci önerge oya konur. Hü
kümet konuştuktan sonra, bir teamül tesis et
mek için, Seyfi öztürk ve Mehmet Altınsoy ar
kadaşımızın önergesini oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, aslında bu önerge oylanmadan 
evvel verilir idi, yani kabul edilmiş bir önerge 
olsaydı, o zaman grup sözcülerine söz verirdim. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — içtü
zük muvacehesinde ancak bir kişi konuşabilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu usul hakkında 
Güley arkadaşımız güzel konuştu. İçtüzükte 
buna dair bir hüküm yoktur; ama bir teamül 
tesis edelim, dediler. Kifayet önergeleri geldiği 
zaman grup sözcülerini Hükümetten sonra ko
nuşturmadan oylamıyorduk. Fakat böyle bir 
önerge oylanmaz. O bakımdan Başkanlık bu iyi 
teamülü devam ettirememişti. Bu önerge, Hü
kümetten sonra grup sözcülerinin her halü kâr
da konuşması şeklinde bir taleptir. îyi olmuş
tur. Bir teamül tesis edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasamı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı : 
80, C. Senatosu S. Sayısı: 16) (1) 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz : 

A — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisinin bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz. 

Arkadaşların bir noktada bilhassa dikkatle
rini çekmek istiyorum. Dün akşam Turhan 
Kut'un verdiği bir önerge ile, bütçe görüşme
leri için zamanın çok kısa olması dolayısiyle, 
bütçenin iptidasından itibaren grup sözcüleri
nin 20, şahıslan adına konuşanların 5 dakika 
konuşması kabul edilmiştir. Bulunmıyan arka
daşlara tekrar hatırlatmış oluyorum. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın İsmet Ka
pısız, buyurun. 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 11 . 2 . 1963 ta
rihli 46 ncı Birleşim sonundaki aynı tasarı üe 
ilgili C. Senatosu 16 S. Sayılı basmayazı C. Se
natosunun 30 . 1 . 1963 tarihli 34 ncü Birleşim 
tutanağı sonuna bağlıdır. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMET 
KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem Başkan, say
gı değer arkadaşlarım : 

Millet Partisi Meclis Grupu adına T. B. M. 
M. Bütçesinin müzakeresi vesilesi ile mâruzâtı
ma başlamadan önce, hepinizi şahsım ve gnı-
pum adına hürmetle selâmlarım. 

.. Arkadaşlarım;. insanlık tarihinin çok çetin 
mücadelelerden sonra erişebildiği ve bugün be
şeriyet çoğunluğunun bir fazilet idaresi olarak 
kabul ettiği demokrasi rejimi parlâmento mü
esseseleri ile milletlerin hayatında en mühim 
rolü oynarlar ve o milletlerin tarih akışına çok 
önemli bir istikamet verirler. 

Türk siyasi tarihinde 100 senelik bir mazi
ye sahip teşriî meclislerin de önemli yeri olmuş, 
Türk Milleti de üstün kabiliyetleri ile bu reji
me intibakta güçlük çekmemiştir. 

Zaman zaman demokratik düzenimizin te
vakkuf devrelerine girmiş olduğu bir hakikat 
olarak ifade edilebilir ise de, artık Türk Milleti, 
kaderini bağladığı demokratik âlemin siyasi dü
zeni içerisinde bu rejimle kendisini idareye 
muktedir bir hale gelmiştir. Şu hususu bir ger
çek olarak ifade ederim ki : 

Türk Milleti bugün bir ihtilâl zemini üzeri
ne bina edilmiş bir ortamdan ince, dar bir ge
oitle bir kurtuluş yoluna doğru gitmektedir. 
Fert ve millet olarak, siyasi parti grupları ola
rak iktidar ve muhalefeti ile mesut bir Türki-
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ye'nin temelini sağlam zemine istînadettirirken 
çok dikkatli ve uyanık olmamız icabeder, ka
naatindeyiz. 

Bugün T. B. M. Meclisi, bütün nazarları ve 
ümitleri üstünde toplıyan mukaddes Parlâmento 
hüviyetini iktisabetmiş durumdadır. Millet için 
vücut bulmuş bu ümit kaynağının teşekkülünde, 
27 Mayıs İhtilâlini mütaakıp aradan bir buçuk 
sene geçmiş olmasiyle birlikte verdikleri sözle, et
tikleri yemine sadakat gösteren M. B. K. ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vatanperver tutum
ları ve yaptıkları 15 Ekim dürüst seçimlerinin 
birinci derecede rolü olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar : 
iç politika hayatımızda ehemmiyetli hâdise

lerin cereyan ettiği bir yılı geride bıraktık. 
Birinci Koalisyonun kuruluş öncesinden bugü
ne kadar Parlâmentoda mevcut siyasi partile
rin bâzı hakikatleri zamanında anlamak is
tememeleri, realiteler için kullandıkları kıymet 
ölçüsünün kifayetsiz olması, rejimin bekası ba
kımından birtakım endişelerin doğmasına ve 
vatandaş vicdanında haklı olarak huzursuzlu
ğun vücut bulmasına sebebolmuştur. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
İhtilâl idarelerinin dünyanın her tarafında 

olduğu gibi bizde de bâzı aksak ve hatalı tu
tumları olmuştur. Bununla beraber ihtilâl ida
resi tarafından en geniş bir hürriyet anlayışı 
içerisinde hazırlanan yeni Anayasamız Türk 
milleti tarafından 9 Temmuz 1961 yılında ka
bul edilmiştir. Bu bakımdan, biz Millet Par
tisi olarak : 27 Mayısın asla bîr intikamcı 
ve bir ihtilâlci arzu ve istismar vasıtası olarak 
düşünülmemesi lâzımgeldiğine inanıyoruz. Şu 
anda meşru nizama sadık kuvvetlerin mevcu
diyeti, siyasi partilerin zaman zaman birbir
leriyle olan iç çekişmelerinden sıyrılarak reji
min korunması ana prensibine olan sadakatlari, 
yeni badirelere karşı vatandaş kütlesinin çok 
geniş bir çoğunluğunun reaksiyonu gibi fak
törler; millî bütünlük ve bekamızı yıkmaya 
matuf davranışlara ve dikta heveslilerine kar
şı çok kuvvetli bir cephe teşkil etmektedir. 

Arkadaşlar, şu hususu açık olarak ifade 
edelim ki : Bir taraftan 27 Mayısın meşruiye
tine inanmak ve onu kabul eder görünmek, 
diğer taraftan gizlice onu reddetmek veya ken
di siyasi emellerine ve dikta heveslerine onu 
vasıta kılmak için çaba göstermek, politikada 
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mevcudiyetine inandığımız siyasi ahlâkla kati
yen bağdaşmaz kanaatindeyiz. Hakkı rehber 
tanıyan ve kuvvetini de asil Türk milletinden 
alan bir siyasi teşekkül olarak biz, uhdemize 
düşen görevi ifa ediyoruz; ama, ne yazık ki 
biz bu gayretlerimizin yanında bilhassa ikjti-
darların, muhalefette iken savundukları fikir
lere, iktidarlarında mutlak riayeti görmek şe
refine bir türlü nail olamadık. 

Kıymetli arkadaşlarım; şurasıda bir haki
kattir ki; Meclise geldiğimiz günden bugüne 
kadar iktidar ve muhalefet olarak bâzı gay
retlerimiz milletin nef'ine devam edçrken, di
ğer taraftan Türk milletini ve onun meşru ni
zamını yıkmak istiyen gayretler hızını artır
mış, rejim için, memleket için felâketli neti
celer doğuracak gelişmeler göstermiş, Türki
ye'de demokratik rejimin yaşayıp yaşamıya-
cağı içte ve dışta münakaşa mevzuu olmuştur. 
Bu davranışların yanı sıra, bilhassa varlığı
mızı imha için fırsat bekliyen şer kuvvetler, 
aşırı sol cereyanlar, maalesef birtakım mat
buat çevrelerince de desteklenerek Parlâmento
muza her fırsattan hücuma geçmişlerdir. Yine 
üzülerek ifade edelim ki, hükümetler, hâdiseler 
karşısında zaıfla dolu bir idarei maslahat 
ve tâviz politikası takibetmişler ve el'ân da Jher 
türlü tahriklerin dışında tutulması lâzımgelen 
parlâmentonun itibarını sarsıcı cereyanlara kar
şı cesur ve kuvvetli bir politika takibetmemek-
tedirler. Biz, dün de bu kürsüden belirttiğimiz 
gibi Türkiye'de mevcut demokratik nizamı ken
di çıkarlarına engel sayan ve onu istismar eden 
hiçbir partinin, hiçbir kuvvetin ve hiçbir şahsın 
varlığına inanmıyoruz. Biz, 22 Şubat maceracı
larının ve M. D. O. gibi tedhiş teşekküllerinin 
hareketlerini; parlâmentoya müteveccih ve meş
ru nizama kasdetmek şeklinde bir davranış ol
duğuna inanıyor ve onu şiddetle ve nefretle red
dediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım; artık şu muazzez va
tanda ve Türk milleti bünyesinde huzurun te
mini ve iktisadi refahın doğmasını samimiyetle 
arzu ediyorsak, ki ona bütün kalbimle inanıyo
rum, 27 Mayısın meşruiyetine karşı girişilmek 
istidadını gösteren tecavüzler karşısında dur
malıyız. Diğer tarafta da bir atıfet duygusunun 
da esirgenmiyerek, geçmiş devrin yaralarının sa
rılmasında siyasi partiler, meşru kuvvetler ve 
bütün bir millet olarak samimiyet ve vatanper-
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verliğin icabettirdiği hassasiyeti göstermekte de 
geç kalmamalıyız. Son olarak; Hükümet ve biz 
siyasi; partilerin en esaslı görevlerinden birisi 
de : Kahraman Türk ordusunu ve onun mensup
larını >• siyasi tahriklerin çalkantısı içinden çıkar
mak ve onun şerefi ve görevi ile başbaşa kalma
sını temin için her türlü imkânlar hazırlamaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım; meşruiyetinin sebebi 
millî iradenin tecellisine dayanan T. B. M. Mec
lisinin son bir buçuk yılda içinde yaşadığı siyasi 
tabloyu kısaca tesbit ve Hükümet olarak, siyasi 
partiler olarak yapmamız lâzııngelen hususları 
belirttikten sonra onun 1963 bütçesini tenkid ve 
tahlûle, bu husustaki görüşlerimizi arza çalışa
cağım. 

Evvelâ şu hususu yüce huzurunuzda ifadeyi 
bir zaruret kabul ediyoruz. 

12 Ekim 1962 tarihli. Meclis Birleşiminde si
yasi mahkûmların affı mevzuu müzakere edi
lirken, Riyaset mevkiini işgal eden Sayın Fuad 
Sirmen Anayasanın geçici üçüncü ve mer'i İç
tüzüğün sarih 85 nci maddesini ihlâl ederek 
Parti Genel Başkanımız Sayın Bölükbaşı'na söz 
vermemekle, tarafsız olması ieabeden tutumunu 
zedelemiş ve teşriî tarihimize çok elîm bir hâtıra 
tevdi etmiştir. Sayın Başkanın geçmişten ibret 
almıyarak ve pervasız bir şekilde ihlâline sebeb-
olduğu İçtüzüğün, bundan böyle keyfî takdir 
haklarının kullanılarak 'tatbikini alsla istemiyo
ruz. Sayın Başkan bu hareketi ile ve bilhassa lü
zumu yokken reye müracaat suretiyle yeni bir 
gelenek ihdası için aşırı bir gayret de sarf et
miştir. ihtilâlin mahkûm ettiği bir devirde bile 
saygı gören bir tüzük hükmünün ve bunun tat
bikini emreden Anayasanın geçici 3 ncü madde
sinin Sayın Başkan tarafından ihlâli gerek Mec
lis camiasında ve gerekse umumi efkârda üzün
tülü akisler yaratmıştır. Anayasanın mutlak hâ
kimiyetini sağlamak görevlerinden birisi de ken
disine aidolan Sayın Başkanın bu hatalı hare
ketini huzurunuzda tashih etmek cihetine git
mesini de gönlümüz çok arzu etmişti. Zira aynı 
madde hem. Senato Başkanlık Divanı ve hem de 
Millet Meclisi Sayın Reisv^killeri tarafından bu
güne kadar olduğu gibi, vaz'ının maksadına uy
gun olarak tatbik edildiği halde aynı çatı altın
da bulunan-ye aynı hükmü tatbik etmek mec
buriyetinde olan Sayın Millet Meclisi Reisi yeni 
bir usul ieadetmiştir. Bu davranış ve üzücü hâ-
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dişe bir tarafa; biz Riyaset divanlarının taraf
sız tutumlarından memnunuz. 

Muhterem arkadaşlar; iş hayatımızın dur
muş, millî gelir kaynaklarının donmuş, işsizli
ğin son haddini bulmuş olduğu memleketimizde 
T. B. M. Meclisi bütçesi her türlü alâyiş ve is
raftan uzak olması lâzımgelir iken, geçmiş sene
lerin de ihmali ile bütçe yek nazarda şişkin bir 
personel kadrosu ile israfa tipik bir örnek teşkil 
etmektedir. 

İşe adam değil, adama iş bulmak hastalığın
dan kendimizi kurtaramadığımız her devirde ve 
kötü alışkanlıklarımızın yanında şu Meclisi ol
sun kurtarmak maalesef mümkün olamamıştır. 
Ehliyetin yerine hatır, tahsil ve teerübenin ye
rine iltimasın revaç bulduğu bu Mecliste istih
dam edilen kalifiyesiz personel yanında cidden 
büyük bir vazife duygusu ile görevine bağlı ça
lışkan müdür, âmir ve memurlar da vardır. Şim
diye kadar Meclise personel tâyinine vazifeli 
kimseler ellerine geçen bu salâhiyetlerini suiisti
mal etmişler, vazifeleriyle ehliyetleri arasında 
asla irtibat bulunmıyan kimseleri muhtelif gö
revlere tâyin etmekle bu kadronun bir gün balon 
gibi patlamasının imkânlarını kendi elleriyle te
min etmişlerdir. Biz, yukarda da belirttiğimiz 
gibi B, M. Meclisi bütçesinin her türlü israftan 
uzak tutulmasını ve bütün Devlet dairelerine ve 
idare mekanizmasına nümunei imtisal olmasını 
arzu ediyoruz. Bu bakımdan mâkûl sebeplere 
dayanmıyan harcamaların ve yeni müstahdem 
kadrolarının da ihdasına mütedair tekliflerin 
reddini istiyoruz. 

1962 T. B. M. Meclisi bütçesi 56 milyon 600 
bin liraya yakındır. 1963 yılında 67 milyon 700 
bin liraya yükselmiştir, fark 11 milyon 200 bin 
lira, bunun yedi buçuk milyonunu % 15 1er ve 
iki milyonunu da zaruri artışlar kabul edersek 
bu seneki bütçeden 2 milyona yakın bir parayı ' 
tasarruf edebilirdik. 

Kıymetli arkadaşlarım; Meclise geldiği gün
den bugüne kadar Parlâmentonun işleyiş tarzı
nı iç teşkilât ve idare mekanizmasını kısmen 
öğrenmeye çalışan bir miletvekili ve tecessüs sa
hibi bir arkadaşınız olarak şu kanaate vardım 
ki, Mecliste mevcut personel çoktur ve hele 
aralarında koordine bir çalışmanın icabettirdiği 
ahenk;mevcut değildir ve açıkçası her kafadan 
bir ses gelmektedir. Sebebini; ilerde etraflıca 
izah edeeeğim için kısaca söylüyorum, Riyaset 
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Divanları kendi hâkimiyetlerini tesis için yap- I 
tıkları sesgiz ve gizli mücadeleden sıyrılıp da 
aralarında bihakkın vazife taksimi yaparak iğ
leri düzene sokamamışlardır. 

Bir iddiaya göre Mecliste 1 200 personel vardır. 
İdare Âmiri Celâl Sungur'un Bütçe Karma Ko
misyonunda verdiği izahata göre el'an Mecliste 
I 091 Mşi mevcudolup bunun 192 si Mecliste, 
II i Millî Saraylarda ve ikisi Savunma Uzmanı 
olarak vazife görmekte, (D) cetvelinde 599, 
Matbaada 103, Millî Saraylarda 184 kişi çalış
maktadır. Karma Bütçe Komisyonunda Meclis
te çalışan personelin yüzde 90 mn Türkiye'nin 
en kalifiye personeli olduğu ifade edilmiştir. 
Biz bu görüşe iştirak etmiyoruz ve bilhassa M. 
B. K. tarafından kabul edilen 231 sayılı Kanu
na göre sayıları hayli artırılan ve maaşları yük
seltilen şimdiki memur ve müstahdem kadrosu
nun hiç değilse dondurulmasını şiddetle arzu edi
yoruz. Bu çarkın işlemesinin elbette personelle 
olacağını takdir eden bir siyasi teşekkül olarak 
çıkarılmasında mutlak zaruret olan Teşkilât Ka
nununun ivedilikle ele alınmasını ihtiyaçların 
tam ve katî olarak tesbit edilmesini müktesep 
hakların korunmasını, velhâsıl Parlâmentoya 
iyi bir işleyiş düzeni verilmesini de ayrıca zaru
ri görmekteyiz. 

Arkadaşlar; bir noktaya daha dikkatinizi 
çekmek isterim. Meclis teşekkülünden bugüne 
kadar Parlâmentolararası münasebetlere katı
lan ve hattâ belki de lüzum yokken Su Komis
yonlarına dahi giden arkadaşlarımız bu fakir 
milletin bütçesi ile mütenasibolmıyan, ama di
ğer taraftan da kanuni olduğuna mutlak inan
dığımız bir milyon liraya yakm harcırahlar al
mışlardır. Temennimiz; Bakanlar Kurulunun bir 
kararnamesine istinadettirilerek tahakkuk etti
rilen bu harcırahların bütçemizin takatiyle mü- I 
tenasip bir hale getirilmesi v« temsil edilmekli-
ğimizde f aide mütalâa edilmiyen toplantılara da 
tasarruf maksadiyle katılmamaktadır. 

Geçen dönem bâzı îdare Âmiri arkadaşların 
Almanya'dan vâki davete kendilerini davet edil
miş göstererek icab ettikleri dedikodusu kulak
larımıza geldi, gerek kendilerini ve gerekse Bi-
yaset Divanını her türlü şaibenin dışında tut
mak istediğimiz için bu hususta aydınlatılmamı
zı da ayrıca rica etmekteyiz. I 

Gazetelere kadar intikal eden ve basında 
günlerce* dedikodusu yapılan. Rayın Meclis Baş- I 
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kanının hususi arabasiyle istanbul seyahati, şa
yet varidolmuş ise bunun işgal ettiği makamın 
ciddiyetiyle kabili telif görmedik. 

Muhterem arkadaşlar; B. M. Meclisi bünye
sinde Senato ve Millet Meclisi Sayın Başkanla
rının Hususi. Kalem Müdürleriyle beraber Sek
reterlik ve buna ilâveten 18 tane Müdürlük ve 
Amirlik makamı vardır. Bunlar: Kanunlar, Tu
tanak, Zatişleri ve Arşiv, Basımevi, Saymanlık, 
Daire, Millî Saraylar, Bütçe, Kitaplık, İşletme 
ve Levazım Müdürlükleriyle T. B. M. Meclisi 
Doktorluğu, Emniyet Amirliği, Muhafız Tabu
ru, Sivil Savunma Uzmanlığı, Basın Bürosu, 
Anadolu Ajansı ve PTT, ile Meclis Santralidir. 
Bunların yanında gözümüze çarpan ve bir israf 
yuvası olarak Karma Komisyonda adı geçen 
kahve ocaklariyle şikâyetleri en çok üzerine çe
ken lokantamız da bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım müsaade ederlerse bu 
mekanizmanın bâzı teşekküllerinin işleyişine 
dair düşüncelerimizi ve müşahedelerimizi arz et
mek istiyoruz. 

1. Kütüphanemiz : 
Kütüphanemizin zenginliği, tertibi ve düze

ni hizmetimize tevdi edilip şekli mükemmelliği 
ile ne kadar iftihar etsek azdır. 

Riyaset Divanlarının idare Âmiri ve Kitap
lık Encümeni üyelerinin yakın alâka ve müza
heretlerine Millet Partisi adına teşekkür etmeyi . 
bir borç bilir, Kitaplığımızın bu mükemmel hale 
gelmiş olmasını da; Devamlı emeği geçen ve 
kendisini bu hizmete vakfetmiş bulunan Sayın 
Kitaplık Müdürü ile mesai arkadaşlarını da hu
zurunuzda tebrik etmeyi bir vazife sayarız. 

Arkadaşlar: 
Kütüphanemiz okuma salonu ile birlikte beş . 

kattır. 1876 Birinci Meşrutiyetin ilânı ile mey
dana gelen Meclisi Mebusamn bünyesinde te
şekkül etmiş* zamanla gelişerek ve gittikçe zen
ginleşerek bugünkü durumuna ulaşmıştır. 1876 
Mebusan Meclisi Kitaplığından devralman 
2 700 eserle birlikte 30 000 bini çift. olmak üze
re 120 000 ciltlik esere sahiptir. Milyarlar de
ğerinde eserleri, elyazmaları, gazete koleksiyon
ları, tarihî vesikaları, albümleri, yerli ve yaban- . 
cı binlerce eseri ile öğünebileceğimiz bu müeş-. 
sesenin arkadaşlar tarafından da birer birer ge
zilerek tetkik edilmesini tavsiyeye de şayan bu
lurum. Milletvekili olarak, her birimizin binbiıi 
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emek ve göz nuru dökmekle meydana getirilen 
bu müessese üzerinde titrememiz, ihtiyaçlarını 
derhal karşılamamız ibize düşen millî bir görev
dir. Bu cümleden olarak mikro - filim tesisleri 
alınmak için 750 000 liralık bir tahsisatın temi
nine gayret gösteren Karma Komisyon üyeleri
ne de teşekkürü bir (borç bilirim. 

Orta • Doğu ve Balkanların en muazzam ki
taplığı olma durumunda bulunan bu müessese
de istihdam edilecek arkadaşların aldıkları ma
aşla iktifa edip fisebilillâ'h kendilerini bu mes-
leke severek verebilen kimselerden seçilmesi ve 
ihtiyaca göre tesbit edilecek kadro durumunun 
kütüphanenin özelliği ile ve gerektirdiği hizmet 
ölçüleri esasında tevazün olması şayanı arzudur. 

Çok zengin dokümanları bulunan, müsait 
salonları mevcudolan Atatürk Kitaplığının en 
kısa zamanda hizmete açılmasını çalışkan Ki
taplık Müdürümüzden bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Karma Bütçe Komis
yonunda üzerinde konuşulan mevzulardan biri
si de emniyet teşkilâtıdır. 

Şkı anda 9 u kadro dışında olmak üzere 46 
personelle gece ve gündüz çok yorucu «bir hizmeti 
gereği gibi ifa etmeye çalışan bu personelle 
birlikte başlarında bulunan memleketsever, ça
lışkan, yüksek tahsilli âmir arkadaşımıza da hiz
metlerinden dolayı teşekkür ederiz. Aynı göre
vi ifa ettikleri halde kadroya alınmadıkları için 
arkadaşlarının haklarından istifade edemiyen 
ve sayısı 9 u (bulan emniyet mensuplarına da ge
rekli tazminat ve mesai karşılığının verilmesi 
sosyal adalet anlayışımıza uygun düşer kanaa
tindeyiz. Meclisin hayatiyeti ve haysiyetinin 
korunması bakımından kendisine çok vazifeler 
düşen bugünkü Emniyet Amirliği teşkilâtının 
yeni Teşkilât Kanununda mutlak Emniyet Mü
dürlüğü haline gelmesi bir zarurettir ve eğer biz 
Meclis bünyesinde iyi bir zabıta tesis etmek is
tiyorsak Emniyet Müdürlüğü hizmetine : 

1. Trafik ve parmak izi bürosu, 2. Mo
torlu bir vasıtanın temini, 3. Telsiz tesisatının j 
kurulması, 4. Kadronun genişletilmesi. i 

Bu hususlar derhal yapılmalıdır. I 
Zira Meclis hudutları içerisinde bulunan 

Jussmat, Devlet Plânlama Dairesi ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi asli yerlerine taşınır
sa bu sahanın her türlü tesirden azade tutul
ması kuvvetli bir emniyet teşkilâtı île mümkün 
olacağım takdir edersiniz. | 
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Disiplinli, vazife duygusu ile üzerine aldığı 

görevi lâyıkiyle ifa eden, genç ve enerjik (ku
mandanlarının riyasetinde Meclis Muhafız Ta
buru, Jussmatın tahliyesi mümkün olursa, bir 
an önce oraya taşınır ve yerleşirse; görevini da
ha iyi ifa eder. 

Yine emniyetçe (bu saha üzerinde »bulunan ve 
Meclis içjn hayati bir önemi haiz 45 milyon 
liralık (P) santrali de günün 24 saatinde bekletil
mek durumundadır. Bu ağır hizmetlerin ifasın
da başta emniyet âmirleri olduğu halde emniyet 
mensubu polislerin vazife duyguları ve hür
metkar davranışları takdire değer. İdare Amiri 
arkadaşlarımızın ve Sayın Riyaset Divanının 
hu teşkilâtın dinamizmim temin edecek noksan
larının telâfisi için çalışmaları, arzularımız 
cümlesindendir. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Bütçe Ko
misyonunda, Meclisin meşhur kahve ocaklarının 
nasıl işlediğine, ne kazanıp ne harcadığı husu
sundaki esrar perdesi çözülmek istenmiş, bura
ya 154 000 liranın ödenmiş olduğu, sadece 
7 000 lira kâr temin edilmiş; bulunduğu ve onun 
da Biriktirme Sandığına yatırıldığı tarafımız
dan öğrenilmiştir. Bu hususlardan da açık be
yanı Sayın idare Âmirlerinden beklemekteyiz. 

Her fırsatta selâmımızı esirgemediğimiz, 
kendileri ile ahbaplık edip dostluk kurmayı si
yasi ikbal ve istikbalimiz için bir zaruret saydı
ğımız sayın basın erkânına, ne yazık ki bir is
tirahat ve çalışma odası temin edemedik. Ana
dolu Ajansı bürosu olarak Kitaplığımızın büyük 
ve muhteşem bir salonunu duralit veya kontr
plâktan bölerek ihir odacıfc ihdas etmişiz ki bu 
da mevcut müesseseleri hâlâ bir plân dâhilinde 
şu binanın içerisine yerli yerine koyamayışımı-
zın tipik bir örneğini teşkil etmektedir. 

Gelelim'lokantamıza : 
Muhterem arkadaşlar, Karma Bütçe Komis

yonunda Meclis Bütçesi tenkid edilirken en çok 
üzerinde konuşulan mevzu lokantamız olmuştur. 
Ben de şahsan çeşitli yönlerden tenkide uğrı-
yan bu kısmın enine boyuna tetkik edilmesine 
hayli mesai sarf ettim. 

Birbuçuk milyona yakın tesisleri monte edi
leli 13 ay olmuştur. Bir kısım makinajar yıp
ranma yolunu tutmuş olduğu halde maalesef 
henüz katî kabulü yapılmamış, yürekler acısı 
bu alâkasızlığa bir de "bu milyonluk tesislerin 
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işletmesinden sorumlu bir teknik elemanın ve
ya makinistin bulunmadığını eklersek sakın 
şaşmayın. Gezin ve görün. Alâkalıların mevcut 
alâkasızlığı muvacehesinde lokantada ucuz ve 
temiz yemek yemek için muayyen kimselerin 
çırpınışları cidden takdire değer. Tenkidlerin 
aksine günde beş yüz üye ve 750 memur ve 
müstahdem olmak üzere 1 250 kişilik yemek 
ihzar eden bu müessesede fazla personel yok
tur ve yemekler ucuza mal olmaktadır. Meclis 
lokantası, memurlar ve hizmetliler lokantası 
hizmetlileri ile tabldot âmiri ve memurları ile 
mutfak ceman 46 kişi ile idare edilmektedir. 
Lokantamız kalifiye elemanlardan noksan oldu
ğu için birtakım şikâyetleri üzerine çekmekte
dir. Lokantanın hizmete daha iyi vakfedilmesi 
hususunda gayret gösteren tabldot âmirine il
gililerin müzahir olmalarını, işlerin Selâmetle 
yürütülmesi bakımından arzuya şayan bulmak
tayız. 

T. B. M. Meclisinin en büyük âmme hiz
metlerinden birini gören ve 6 personeli ile gü
nün her saatinde çalışan ve kaderleriyle baş-
başa bırakıp gözden uzak bulundurduğumuz 
bir de telefon santralimiz vardır. Santral mer
kezi üç yüz dahilî ve 36 haricî olmak üzere ge
niş bir muhabere şebekesi teşkil ettiği halde 
vukubulacak bir arızayı derhal giderecek daimî 
bir teknik elemandan noksan bulunmaktadır. 
Arıza, Simko'nun haber aldığında göndermek 
lûtfunda bulunacağı bir teknik personelle gide
rilmektedir. Bu hususta tdare Âmiri arkadaş
ların dikkatlerini çekmeyi bir vazife bilirim. 

Meclisimizin fedakârane çalışan bir mües
sesesi Tutanak Müdürlüğüdür. Sayısı 25 i bu
lan bilhassa Yassıada Mahkemeleri, Millî Bir
lik Komitesi ve Kurucu Meclis zamanları ile 
çift Meclis teşekkülümüzün faaliyetlerini zapta 
geçirmekle görevli kılman bu personelin için
den, geri hizmete alacağımız bâzı emektar ar
kadaşların yerine yenilerinin istihdamını zaru-
ri görüyoruz. Bu büronun bihakkin daktilo bi
lir tek elemanından başka bütçe müzakereleri 
vesilesiyle diğer Devlet dairelerinden idareten 
daktilo getirildiğini müşahede ettik. Büroya 
lüzumu olan 6 daktilonun ehliyetli kimseler 
olarak derhal tâyini lâzımdır. 30 senede bir de
faya mahsus 118 birleşim yapmış olan T. B. M. 
Meclisi, 1961 - 1962 Ekim - Kasım tarihleri ara
sında 253 birleşim yapmış ve 1962 Haziramn-
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dan 1963 Ocak ayı sonuna kadar 600 saate ya
kın mesai ifa etmiştir. Bu yorucu hizmetin kar
şılığı ile mütenasibolarak stenolarımıza gerek 
eldeki imkânlarla ve gerekse çıkacak Teşkilât 
Kanununda maddi ve mânevi yardımda bulun
manın bir zarureti olduğunu da aynca kaani 
bulunuyoruz. 

Son olarak Mecliste görevli (D) ve (E) cet
velindeki personelin de Meclis Doktorluğunca 
imkânlar dâhilinde kadroda vazifeli memurlar 
gibi ilâç yardımı görmesi Riyaset Divanının 
adalet anlayışına düşer. 

Muhterem arkadaşlar : 
Bâzı esaslı konularının üzerinde fikir beyan 

ettiğimiz T. B. M. Meclisi mekanizmasının iş
leyişinde sorumlu olan kurullar Senato ve Mec
lis Riyaset Divanlarıdır. Ve bir gelenek halin
de de icra fonksiyonları idare âmirleri tarafın
dan ifa edilmektedir. 

Ferdî olarak hürmetkar davranışlarından 
memnun olduğumuz bu camianın her türlü işle
rini yürütmekle görevlileri maalesef çalışmanın 
icabettirdiği koordine içinde bir bocalama ge
çirmektedir. Bunun da sebebi bu işlerin orga
nize edilmesiyle görevli bulunan Riyaset Di
vanlarının, hususi ile Senato ve Meclis İdare 
Âmirlerinin bir araya gelerek aralarında esaslı 
bir vazife taksimi yapmadıklarından ileri gel
mektedir. Gayretlerine şahidolduğumuz îdare 
Âmirleri en çok tenkid konusu plan vatandaş 
müracaat bürosunu daha iyi şartlarla hizmete 
amade kılsınlar. Kendilerini pek çok Meclis içi 
görevler beklerken makamlarını kafileler ha
linde vatandaşların ziyaret ettiği bir tekke ve 
bir kahvehane haline getirmesinler. Biz, arka-
daşlarımızm ziyaretçİleriyle görüşmelerini ka
bul saatlerinde bu işe tahsis edilmiş salonda ya
pılmasını istemekle diğer hizmetlerin aksama -
masını arzu etmekteyiz. 

Meclis dahilî nizamının temininde biz mil
letvekillerine de düşen vazifelerin olduğu unu
tulmamalıdır. özür diliyerek ifade edeyim ki, 
bizler de tdare Âmirlerinin şu müessesede ter
tip ve disiplini temin eden gayretlerine bihak
kın yardımcı olmuyoruz, şu veya bu personele 
hami olmaya gayret ediyor, onlar da vazife 
duygusunun zayıflamasına sebeboluyor çok az 
da olsa amirleriyle olan münasebetlerine bilmi-
yerek gölge düşürüyoruz. Bu hususlara da biz-
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lerin riayeti bu müessesenin şerefiyle mütena
sip bir hareket olur, kanaatindeyiz. 

Teşkilât Kanununun çıkmakta gecikmesi bu 
mekanizmanın işlerinin aksamasına sebebolmak-
ta ve bâzı organizasyonlar nereden emir alacak
larını ve kime kulluk edeceklerini bilemiyen ve 
iki cami arasında kalmış kimselerin zavallılığı 
içinde bulunmaktadırlar. 

Son olarak şu hususu belirtmeyi vicdani bir 
borç biliriz, görülen aksaklıkların vebalini üç 
aylık vazife deruh.de eden idare âmirlerinin 
sırtına yüklemek insafsızlık olur. Senato ve 
Meclis İdare Âmirleri arkadaşlarımıza itimadı
mız vardır. Tenkid ve temennilerimizi nazarı 
itibara alacaklardır. Ama, itiraf etmek lâzım 
ki, bugüne kadar gözle görülen yegâne başarı
ları da kumbaralı telefonu direkt telefona teb
dil etmek olmuştur. 

En halisane temennilerimizle tahlil ve ten
kidine çalıştığımız, yapıcı olmak için âzami sa
mimiyetimizi üzerinde izhar ettiğimiz T. B. M. ' 
Meclisi Bütçesinin Büyük Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenn eder, Türk Parlâmento
sunu da her türlü badirelerden korunmasını 
Cenabı Allah'tan diliyerek yüce Meclisinizi say
gılarımızla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Turhan Bilgin. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA TURHAN 
BİLGİN (Erzurum) -— Muhterem arkadaşlar, 
A. P. Meclis Grupu adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesini tenkid ve tahlile gayret sarf 
edeceğiz. Hemen ilâve edelim ki, dün 
alman ve grup sözcülerinin 20 dakikalık 
zaman tahdidine tâbi ttutulan karar mu
vacehesinde fikirlerimizi, görüşlerimizi tah
lil ve temennilerimizi metin başlıkları halin
de yüksek ıttılaınıza sunmak mecburiyetinde 
kalıyoruz. Millî Mücadeleden beri Devlet yapı
mızın temelini «Egemenlik kayıtsız ve şartsız 
milletindir» esası teşkil etmektedir. Yani Ana
yasamız millî hâkimiyetin kullanılmasını yasa
ma, yürütme ve yargı organlarına tevdi etmiş bu
lunmaktadır. Bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçesini tenkid ve tahlil ederken kuvvetler 
ayrılığı-prensibinin ışığı al tında konuşacağız. 
Parlâmentonun meselelerini, müşküllerini bu 
açıdan gün ışığına çıkarmaya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, yasama organının yıp
ratılmak istenildiği bir vakıadır. Evvelâ Büyük \ 
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Meclisimiz demokrasiye inanmamış, ihtiraslarına 
zebûn olmuş kimseler tarafından memleket me
selelerini göremiyen, sadece şahsi çıkarına bağlı 
mekanik bir topluluktan ibaret bir çoğunluk-
muş gibi gösterilmek isteniyor. Mecliste tartışı
lan meseleler kasten yanlış anlayışlara sebebi
yet verecek şekillere sokuluyor. Demokrasilerde 
ve hukuk devleti nizamında Anayasa hüküm
lerinin çiğnenmesi nasıl millet ölçüsünde büyük 
bir hâdise ise millî iradenin üç mihrakından bi
ri ve birincisi olan Parlâmentonun mânevi şah
siyetini zedeliyecek hareketler de, ona yakın de
recede vahim bir olay telâkki edilir. Mevzuatı
mızda yasama ve yürütme organlarının maddi 
ve mânevi varlıklarını titizlikle koruyan hüküm
ler mevcuttur. Elbette inanıyoruz ki, Meclisle
rin faaliyeti üzerinde asıl kontrolü yapan kuv
vet memleketin umumi efkârıdır. Fakat Parlâ
mentoyu yıkmaya, tezyife matuf söz ve hareket
lerle umumi efkârın kontrol prensibi telif olu
namaz. Memleketimizde demokrasiye daha doğ
rusu rejime inanmıyan lâşoy kabilinden küçük 
bir azınlık mevcuttur. İşte bu azınlık bütün ça
relere başvurarak demokrasimizin, rejimimizin 
temel müessesesi olan Parlâmentoyu yıpratma 
yolunun üzerindedir. Esefle belirtelim ki, Parlâ
mentoyu yıkmaya müteveccih fiil ve hareketle
nin etkisinde kalan bâzı arkadaşlarımıza da üzüle
rek tesadüf etmekteyiz. Dün bu kürsüden konu
şan C. H. P. Grupıına mensup iki sayın arkada
şımız Parlâmentonun mânevi şahsiyetine hiç de 
fayda getirmiyecek beyanlarda bulundular. Bir 
arkadaşımız; politikacılar, yanlış hareketlerine 
devam ederlerse «Parlâmentonun başı yenecek» 
dedi. 

Arkadaşlar, toplumun malzemesi nasıl insan
sa bu Parlâmentonun malzesi de politikacıdır. 
Politikacılar hata edebilir, gruplar yanlış bir 
hareket tarzı ihtiyar edebilirler, bunların mu
hasebesini ve muhakemesini yapacak merci Bü
yük Türk milletidir. Hata eden politikacıyı, 
memleket zararına yol tutan grup, aklıselimine, 
sağduyusuna güvendiğimiz Türk seçmeni, za
manı gelince elbette tasfiye edecektir. Bizler ve 
gruplar fânidir, fâniniz. Ebediyen baki kalacak 
olan Büyük Türk milleti ve Büyük Türk Par
la mentosudur. 

Diğer bir arkadaşımız, çalışmazsak ihtilâl 
gelir mealinde bir fikir ortaya attılar. Biz A. P. 
Grupu olarak Parlâmentonun çalışması ve çalış-
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M. Meclisi B : 48 
tığına hem de feragatle çalıştığına kaaniiz ve 
yine biz A. P. Meclis Grupu olarak memleket 
meselelerinin ihtilâl ve ihtilâl metotlariyle hal-
ledilmiyeceğine kaaniiz. Türk demokrasisine ve 
Türk Parlâmentosuna karşı vuku bulacak her 
türlü hareketi tefrik etmeden, her birimizin ha
yatı pahasına da olsa karşılamak azmindeyiz. 
Çağdaş medeniyetin hükümet darbeleri ve ihti
lâlleri reddeden felsefesine yürütme yani eski 
tâbirle icra organına dâhil bulunsak da bulun
masak da. sıkı sıkıya, bağlıyız. Memleketin muh
telif bölgelerinden gelmiş yekdiğerine zıt başka 
İlişlere, .fikirlere sahip insanlardan müteşekkil 
Meclisimizde istismara müsait durumlar her za
man tahaddüs edebilir. Ancak unutulmamalı ki, 
yanlız kendi özel menfaatlerinden başka bir şey 
düşünmeksizin esen rüzgârlara göre hareket et
meyi şiar edinmiş insanlar bir gün aynı fırtına
nın tesirine mutlaka mâruz kalacaklardır. Bü
tün modern parlâmento meclisleri devlet organ
ları içinde en yüksek dereceyi işgal etmektedir. 
Parlâmentonun diğer organlara tabi olması Dev
let hayatında bu organların lehine muvazenenin 
bozulmasını, siyasi hürriyetin zayıflamasını ve 
hukukan da iktidar ve yekdiğerinin karışması
nı intaceder. Elbette Parlâmento icra kuvvetine 
tâbi olsa bir nevi istibdat ortaya çıkar- ve yaşa
ma görevi, yasama göreviyle Hükümet görevi 
arasında bir karışıklık meydana gelir. Anaya
samız yasama organının yetkilerini 64 ncü mad
dede genel olarak saymıştır. Kanun koymak, de
ğiştirmek ve kaldırmak Devletin bütçe ve kesin-
hesap kanun tasarılarını görüşmek, kabul etmek 
para basılmasına genel ve özel af ilânına karar 
vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki-
lerindendir. Anayasamızın 4 neti ve 5 nci madde
si ise, hiç kimse veya organ kaynağını Anayasa
dan almıyan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Ya
sama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir, bu yetki devredilemez. Biz A. P. Grupu ola
rak Parlâmentonun kendi iradesi üzerinde o 
iradeyi kullanmaktan men edecek hiçbir kuv
vetin varlığını kabul etmiyoruz. Parlâmento 
taktik, kaidelerinden bahsetmek isteriz. Parlâ
mento taktiği, kaideleri az bir kuvvet ve zaman 
sarfederek çok faydalı sonuçlar almak için Par
lâmento işlerinin nasıl düzenlenmesi lâzımgeldi-
ğini, tartışmaların nasıl idare edileceğini, siyasi 
partilerin Parlâmento içinde nasıl hareket ede-
ceklerini gösteren kaidelerdir. Bunlar partileri 
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idare edenler veyahut belli bir maksada varmak 
için Parlâmento kuvvetlerini toplamak ve tan
zim etmek istiyecek olanlar tarafından bazan 
kullanılan ihtiyat ve basiret kaideleridir. Ancak 
bunun bir entrika haline getirilmesini Mecliste 
300 e yakın bir ekseriyet mevcut iken arzu edi
lenin dışında bir karar çıkacağı anlaşıldığı anda 
ekseriyetin olmadığı iddiasında bulunulmasını 
Parlâmento taktiğiyle alâkalı görememekteyiz. 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere modern parlâ
mentoların kendilerine mahsus bâzı kaideleri 
vardır. Bunlardan bizim için mühim telâkki etti
ğimiz birini burada açıklamak istiyorum. Aşağı
daki pasaj Palermo Üniversitesi Hukuk Felsefe
si Ordinaryüs Profesörü Vikelse Miceli'den mül
hem olmuştur. Meclisteki muhalefet Hükümet 
üzerinde denetleme görevini yaparken muayyen 
bir işte alınması lâzımgelen bir tedbiri tavsiye 
etmenin uygun bir hareket olmıyacağını daima 
düşünmelidir. Çünkü aksi halde icra kuvvetinin 
mesuliyetine iştirak edeceği ve onları mesuliyet
ten kurtaracağı her an akıldan çıkarılmamalı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisler, birtakım 
kaidelere; dayanılarak kurulurlar ve işlerler. Bu 
kaideler ya Anayasada veya meclislerin içtü
züklerinde veyahut gelenek haline inkılâbeden 
bâzı mut.tarit hareket ve muamelelerinde bu
lunur. Anayasalar, içtüzükler meslislerin sa
rih iradelerine gelenekler ise zımnî iradelerine 
dayanırlar. Birbirine zıt, birbirine karşı fikir
ler taşıyan eşhastan müteşekkil meclislerin iyi 
işlemesinde. Anayasaya ve içtüzüğe riayet ka
dar, geleneklere sadakat dahi ımühim bir fak
tör ve mutlak bir zarurettir. Aksi- halde" Mec
lisin^ içinde kopacak ihtilâf fırtınaları meclis
lerin görevlerini yapmaya kuvvetli bir mâni teş
kil edecektir. Bize göre demokratik- bünyenin 
başlıca sıhhat işareti karşılıklı haklara '•. saygı 
gösterme esasına dayanan Hükümet ve muhale
fet kanatları münasebetleridir. Yarın mevıkiler 
değiştiğinde kendi grupları için anlayış ve ko
laylık biçmek istiyen iktidar parti gruplarının 
bugün şüphesiz aynı şeyleri ekmeleri lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, tanınmış bir Fransız 
hukuk âleminin ifade ettiği gibi, Meclise riya
set ^tmek şerefine ımazftıar olan yani öğle vak
ti suvare frakını giyerek kürsüye çıkan bir 
milletvekili siyasi kanaatlerini ihtiraslarını pe
şin hükümlerini dostluklarım, varsa şayet kin-

419 



M. Meclisi B : 48 
lerini vestiyere bırakır. Kiyaset kürsüsü onu 
vakur yalnızlığı içinde partiler üstüne yüksel
tir. (Başkanlar için Meclis salonunda ancak 
müsavi olan ve müsavi haklardan istifade eden 
siyasi parti grupları vardır. 

Muhterem arkadaşlar, biz Adalet Partisi 
Meclis Grupu olarak Başkanlık Divanının bir, 
i'kd hatasına rağmen hüsnüniyetle ve yukarda 
tarif ettiğimiz bir tutum içerisinde hareket ot-
•tSjl yolunda samimî bir kanaate sahibiz. Anoak 
tçtüzüğünün henüz çıkarılmaması ve yeni ye
ni teamüllerin tesisi zarureti karşısında bâzı 
tatbikat hataları doğrhaktadır. Başkanlık Di
vanının, bizi idare eden Sayın Başkanların bil
hassa bu hususlara riayet ederek bugünkü ya
şadığımız şartları ve bu Meclisin havasını na
zarı itibâra alarak, muhalefet ve iktidar ka
natlarının münasebetlerini ilerde çıkarabilecek 
olan içtüzüğe muvazi bir tutum içerisinde ida
re etmesini yani biraz insiyatifîni kullanmasını 
arz ve temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin kısalığı ve za
man ile tahdidedilmemiz sebebiyle fikirlerimizi 
kısa olaraık ifade etmek mecburiyetinde kal
dık. Bu arada maddelerde teker teker konuş
mak ve bugün zaman tahdidi sebebiyle ifade 
edeımediğimiz fikirleri arz etmek niyetindeyiz. 
Ancak mühim telâkki ettiğimiz iki hususu yük
sek ıttılaınıza arz edeceğim. Büyük Millet Mec
lisi Kütüphanesinin 'bugünkü modem icaplara 
göre yeniden gözden geçirilmesinde mutlak bir 
zaruret mütalâa ediyorum. 1927,1931,1934,1941 
ve 1945 yıllarında Büyük Millet Meclisi Kitap
lık fihristi adı altında kitapların durumunu be
lirten birer'(broşür dememek lâzım, birer kitap 
tıeşredilhıiş ve milletvekillerine dağıtılmıştı. 
1927 yılında yapılan bu hareketten 1937 yılın
da dahi yapılması mümkün görülen bu hareket
ten niçin sarfınazar edildiğini bilmiyoruz. Fa
kat 120 bin, ki bunun çift 90 bini tek olan ki
tapların mijletvekilleri tarafından bilinmesinde 
fayda mülâhaza ediyoruz ve bu fihristin bu yıl 
basılarak milletvekillerine dağıtılmasında da 
keza fayda mülâhaza ediyoruz. Miıkro - film, 
mikro - kart için bu yıl tahsisat konulmasını 
memnunlukla ve şükranla karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Kütüpihanıejye ayrıca 
tercüman verilmesinde ısrar edeceğiz. Muhtelif 
dillerle neşredilen kitaplar kütüphaneye gel
mekte ve fakat milletvekilleıinin istifadesine 
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arz edildiği halde maalesef tek bir lisan veya
hut iki lisan bilen arkadaşlarımız dahi bu muh
telif dillerden yayınlanan kitaplardan istifade 
edememektedirler. Bu usulün yine tetkik ettiği
miz zaman, 1927 den 1939 yılma kadar bu usu
lün devam ettiğini görüyoruz. Meclis Kütüpha
nesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kiyase
tinin emriyle tercüme edilen kitapların sayısı 
bir hayli fazladır. 1939 dan sonra bu usulden 
vaz geçilmiştir. Başkanlık Divanının bu mese
le üzerinde titizlikle eğilmesini temenni etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'yi çağdaş 
medeniyet seviyesine çıkaracak olan Parlâmen
tonun haklarını elbirliğiyle korumamız, ona 
karşı vukulbulabileeek her türlü menfi hareke
ti grup farkı gözetmeksizin Parlâmento ola
rak karşılamamız zaruretine işaret eder, A. P. 
Meclis Grupu adına hepinizi hürmetle selâm
larını. (Soldan, alkışlar) 

CUMHURİYETÇİ KÖYÜLÜ MÎLLET PAK-
T M MECLÎS GRUPU ADINA VELÎ BAŞA
RAN (Afyon Karahisar) — 'Sayın Başkan,' muh
terem milletvekilleri, 

C. K. M. P. Meclis Grupu adına T. B. M. 
Meclisi Bütçesi hakkında görüş ve .düşüncele
rimizi arz etmek için söz almış bulunuyoruz. 

(Sayın milletvekilleri, 
Plânlı devrede ele alınan Meclis bütçesini 

iyimser ve yapıcı bir açıdan inceliyerek, olum
lu, anlayışlı düşüncelemlizi bu zihniyet içeri -
sinde iza'ha çalışacağız. 

Büytîk Milletimize hayırlı, verimli hizmet
ler yapacak olan Meclisin, kuvvet ve kudreti
nin 'üstünde 'girdiği çalışma düzenine devanı et
mesi ve memleket realitelerine eğilmesi, va
zifesini anlayışlı /bir şuurla yapması en samimî 
temennimizdir. îşte: 1963 Muitçe' yılında bu 
görüş ve düşünüş çerçevesi i'çeri'siıVde hareket 
ederek, her şeyin üstünde memleket me«elele-
rinli ele alaralk siyasi pal emikle re meydan ver
memek, 'geri 'kalmış yurdumuzu ileri seviyeye 
ulaştırmak hepimiz için kaçınılmaz 'bir memle
ket dâ/vası olduğuna inanıyoruz. 

'Milletin Limit kaynağı T. [B. M. Meclisi iti
mada lâyık, 'kemdlis'ine yöneltilen kasıtlı hü
cumlara rağmen vazifesine ciddiyetle eğilmiş 
bulunduğuna kaaniiz. 
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Sayın arkadaşlar, 
1963 Meclis bütçesinin yukarda kısa izahı

na çalıştığım anlayışlı bir zihniyet içinde ele 
alınması iktiza eder. Çürikü bütün aciyı, yok
luğu tasarruf zihniyetini, çalışma düzenini ev
velâ Ikendi bünyemize tartlbik etmeliyiz. Bunu 
yapamazsak baştoalarından istemîye hacımız 
olmıyaeağını takdir edersiniz. 

Sayın milletve'kfillerî, 
Geçen sene '1962 bütçesinde ıgruptuaıuz adı

na görüş ve düşüncelerimizi bildirirken bu 
(bütçenin biraz realist, biraz da anlayışlı olma
sını Söylemiştik ve 1963 T. (B. M. M. bütçesinde 
bunların tekerrür etmemesi temennisinde bu
lunmuştuk. Fakat, temennalerimiizin tahakkuk 
etmemiş olmasını görmenin üzüntüsü içerisin
deyiz. 1962 yılı bütçesi gîbi 1963 bütçesinde 
de artış kendini 'göstermektedir. !Bu artış Ibeşte 
bir yani, % .19,75 nisbetiindedir. Plâıı devresü-
ne girildiği bir zamanda Meclis bütçesi ıgîbi da
ha ziyade )bir masraf (bütçesi karakterinde olan 
hu bütçedeki beşte bir n&sbetindeüri artışın ye
rine, daha ziyade tasarruf fikrinin hâkim ol
masını gönül isterdi. Bilhassa benimsemeye 
çalıştığımız tasarruf 'gayesinin tahalkfkuikunu te
min ve âzami derecede yatırım yapılması için 
işe Meclis bütçesinden, haşlamak kanaatimizce 
en uygun hareket olurdu. 

T. B. M. 'Meclisi bütçe artışları ve kadro 
dolgunluğu : 

(Bütçe teklifini, dikkat edilecek 'olursa, ar-
tışlarm yalnız memur (maaşlarına yapılan % 15 
zamdan ileri gelmediği ortaya çıkar. Meselâ ar
tış için gerekçenin 9 ncu maddesinde Meclis 
hizmetli kadrolarında'ki yeni ihdaslardan ileri 
gelmektedir, denilmek suretiyle hütçe hazır
lanırken alınan prensip karan hilâfına bâzı 
zamların yapıldığını görmekteyiz. Acaba, hu 
yeni (görevlerin ihdasını ieabettirecefc ziaruret 
ve hizmetler nelerdir1? (reçen seneye nazaran 
işler daha çok mu artmıştır? 

Sayın ımillletvekillerf, 
Memur ve hizmeti fazlalığı denildi mi, ilk 

aklımıza gelen İktisadi 'Derlet 'Teşekküller'idir. 
Halbuki, asıl memur ve hizmetli enflâsyonunun 
T. B. M. Meclisi içkide olduğunu söylemek flıa-
'kütkatın tâ kendisi olur. Görüyorsunuz ki, her 
yıl mütamadiyen persıonel miktarı ve masrafla
rı artmaktadır. Geçen yıl Ibir "milletvekiline 2 
personel düştüğünü bildirirken bu yıl 3 e çı-
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"karılmış olduğunu söylersek şaşmamanızı rica 
ederiz. 

Acaba, personel miktarını S e çıkartmakla 
1963 hizmetleri eskiden daiha mı iyi görüle
cektir. Ne kadar faila olursa olsun bir orga-1 

ndzasyvn olmazsa istenilen netice elde edilmez 
ve hlizmet lâyikı ile «örülmez. (Bu itibarla Sa
yın (Başkanlık Divanının Meclis huzurunda ne 
kadar memur, müstahdem, «E» cetveli, kadrolu 
ve yevmiyeli ve Meclis bütçesinden hu kabil 
aylık ücret ve yevmiye alanların adeden bildi
rilmesini isterken, gelecek yıl hu miilktarın azal
dığını görmek en halisane temennimiz olacak
tır. 

Muhterem (mdlletiv^kiileri, ibütçeyi tetkik et
tiğimizde görürüz 'ki, bütçenin bütün fasılları
nın geçen seneye nazaran çok arttığını m'üşalha-
de ederiz. Meselâ, 

1. (Büro ve PTT,giderleri, 
2. Demirhaş, 
3. Meclis Başkanlık Divanının kongre, 

konferans, tören ve ziyafetleri, 
4. T. (B. M. Meclisinin diğer memleketlere 

yapacağı ziyaretler ve dostluk temasları, 
5. Bahçe giderleri, 
6. öteberi ^giderleri, 
7. Avrupa Konseyi Assamlbleüine ve ko

misyonlarına dşlfiralk etmek için yolluklar, 
S. NATO memleketleri Parlâmentolar Bir

liğine iştirak edeceklerin yolluğu, 
9. Yatırım ve saraylar, 

PTT, büro ve demirbaş giderleri : 
En çok tasarruf yapılabilecek konular ola-

ralk 'gözükmektedir. Bu Meclisde masa, kol-
tulk vie saireyil koyacak yer kalmadığını hepi
nim 'gözlerimizle görüyorsunuz. Hâl 'böyle iken, 
geçen sene demirbaşa1 ayrılan 200 000 'İra yet
memiş ki, .952 000 lira ayrılmasının hikmetini 
blir türlü öğrenemedik. T. B. M. Meclisi iç ve 
dış tören ziyafetleri Ihalkkında da % 50 bir ar
tış igöaükmektedir. Bu tahsisatın 160 000 lira
dan 2Ö5 000 liraya çıkması sebebinin Meclis 
huzurunda açıklanması zaruretine inanıyoruz. 

Bahçe 'giderleri: (Sabahlan masalara bir de
met 'çiçek koymak için bu faikir milletin kese
sinden '300 000 - liranın bu üslere ayrılmasını 
gruputmuz dyi karşılamamaktadır. 

öteberi giderleri : Bütçede yapılan artışlar 
az geliyormuş gibi, bir de fasılda 200 000 liralık 
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tahsisat konması kanaatimizce doğru olmıya-
eaktır. 

Dış seyahatler : Türk milletine ve bütçemize 
muazzam yükler yükliyen dış seyahatlerin bir; 
nizama bağlanması; bütçe menfaatleri bakımın
dan iyi olacaktır. Bunlardan yapılacak tasarruf
larla arzulanan âmme işleri görülürse daha iyi 
olur kanaatindeyiz. 

Bu fasıllarda Avrupa Konseyine ayrılan tah
sisat 400 000 den 750 000 e, NATO memleketle
rine ayrılan tahsisat da 150 000 den 225 000 lira
ya'çıkarıldığı gözlerimizden kaçmamıştır. 

' Yatırım' ve saraylar ": ' 
Yatırım kısmında alınacak taşıtlara gelince 

gecen sene bütçesinde alman vasıtalar kâfi gel-
miyormıış gibi, 1963 bütçesinde de 130 000 lira 
iki taşıt bedeli konduğu görülmektedir. Dev
let hizmeti erinin aksamadan ve zamanında gö
rülmesi hepimizin, müşterek arzusudur. Ancak, 
bunun suiistimali bir suç olmakla beraber Kar
ma Bütçe Komisyonunun bütçe müzakereleri de 
göstermiştir ki, Devlet hizmeti gören her şahıs 
otomobile binmek istemekte veya her hizmetini 
otomobile binmek suretiyle görebileceğine inan
maktadır. Bu zihniyetin ilk defa T. B. M. Mec
lisindi; terk edildiğini görmek grupumuza büyük 
huzur verecektir. Millî Saraylarımızın muhafa
zası, bakılması eski durumlarının haşmetiyle ye
rinde durması hepimizin arzuladığı bir netice
dir. Gerek restorede, gerekse ayrılan tahsisatın 
yerine sarf mevzuunda biraz titiz davranmamız 
icabetmektedir. önümüzdeki bu yılda Başkan
lık Divanının bu mevzulara yakın alâka göster
mesini temenni etmekteyiz. 

Milletvekili, memur lokantaların durumu : 
Bütçenin 653 ııcü bölümüne Meclis Memur, 

Hizmetliler, Yardım Sandığına bunların öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere geçen seneden 
fazla olarak 55 000 lira fazla konduğu görülmek
tedir. Bu miktar ödenek konulmasına rağmen 
memur ve hizmetlilerin yemek hususunda şikâ
yetleri gün geçtikçe artan bir mevzu olarak gö
zükmektedir. Milletvekilleri lokantası da durum 
itibariyle fazla üzerinde durulmadıği için her 
gün şikâyetlerin arttığını görmekteyiz. Bunun 
da esaslı bir nizama bağlanmasının zaruretine 
inanıyoruz. 

Meclis memurlarının terfi ve kadro durumu : 
Meclis çatısı altında çok ehliyetli, liyakatli, 

faziletli memurlar olduğunu takdir erlersiniz. 

— m 
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ömürlerini bu müesseseye bağlamış olan bu me
murların kadro tıkanıklığından yahut yeni me
murlar alınmak suretiyle kadrolarının- onlara 
verilmesi neticesi terfi edemedikleri görünen bir 
hakikattir. Bu gibi memurların bir an evvel ele 
alınmasını, haklıya hakkının verilmesinin lâzım-
geldiği C. K. M, P. Grupu olarak en büyük- ar
zumuzdur. 

Meclis Teşkilât Kanunu ve içtüzük : 
Meclislerimizin günün ihtiyaçlarına ve Ana

yasamıza uygun çalışmalarını düzenliyecek yeni 
İçtüzüğün bir an evvel Meclisten çıkarak yürür
lüğe girmesi zarureti günbegün kendisini his
settirmektedir. Hazırlandığını duyduğumuz İç
tüzüğün Yüce Meclise acilen sevkı birçok aksak
lıkları ortadan kaldıracaktır. Aynı zaruret Mec
lis Teşkilât Kanunu için de varittir. Bu kanunun 
çıkmasiyle Meclis personel, memur ve işçilerin 
daha rasyonel bir çalışma imkânına kavuşacağı 
inancındayız. 

Meclis ve Hükümet münasebetleri : . 
Memleketin yüksek menfaatleri için Meclise 

sevk edilen ve acilen ihtiyaçları karşılıyacak ka
nunların iyi niyetlerle sevk edildiğini takdir edi
yor, bunların ivedilikle çıkmasını memnunlukla 
karşılarken aynı hassasiyetin milletvekillerinin 
hazırladıkları kanun ve tekliflerde de gösteril
mesini. Meclis ve komisyon gündemlerinde fazla 
bekletilin emesini temenni etmekteyiz;. 

Sayın milletvekilleri; 
Meclisimizin tek gayesi yüz yıllardan beri 

millî varlığını muhafaza eden yüce milletimizin 
yükselmesini, arzu etmek ve milletin; refah', sa
adet ve ileri bir demokrasi anlayışı içerisinde 
yaşamasını temin etmek olacaktır. Bunu temin
de inandığımız, güvendiğimiz bu dâvalardan 
asla vazgeçmiyeceğimizden kimsenin şüphesi 
olmamasını temenni eder, inanç ve düşünce ile 
Yüce Meclisimize sunulan 1963 T. B. M. Meclisi-, 
nin bütçesinin C. K. M. P. Grupu adına aziz 
Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni eder, hepinizi hürmetle selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C, H. I\ grupu adına, Sayın 
Asım Bren. 

O. H. P. MECLİS GRUPU ADINA ASİM 
BREN (Niğde) — Pek muhterem arkadaşla
rım, bu (kürsüden O. H. P. Meclis grupu adı
na maruzatımda her şeyden evvel 1962 malî 
yılı içinde ebediyete intikal eden merhum Eu-
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ver Akoğlu, inayet Mursaloğlu, Mehmet Ya
vaş, Naci Toros, Fuat Arna arkadaşlarımı
zın hâtıralarını taziz ederiz. 

Keza, pek yakın günlerde ebediyete in
tikal eden çok çalışkan T. B. M. M. Sayman
lık Müdürünü de yadütezkâr etmeyi vazife 
biliriz. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım sadece 
siyasetten veya iç teferruattan (bahsettiler. 
Bendeniz evvelâ Meclisten başlıyacağım; on
dan sonra malî, idari ve siyasi konulara ge
çeceğim. 

1. Meclis bütçesi tutarı : (A/l) 57 845 670 
T. L. ve (A/2) 7 407 759 T. L. olarak 'top
lamı 65 253 429 T. L. dır. 

2. Geçen yıldan farkı : % 15,31 oranında 
fazladır. (Geçen yıl (A/l) ve (A/2) toplamı 
56 587 747 T. L. ve fark 8 665 682 T. L. dır. 
Hizmetler geçen yıla eşit olup yalnız yatırım
lar 924 133 T. L. % 16,5) biraz fazladır. 

3. Bu fazlalığın sebebi : Aylık ve ücret
lere yapılan % 15 zamları bâzı yeni ımemur 
kadroları, dış kur farkı ve Millî Saraylara 
verilen onarım ödeneğidir. 

4. Bütçenin şekli : Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu için tek bir bütçe şeklidir. 

5. Nazari bir hisse hes.abı : T. B. M. Mec
lisinde 636 üyelik (C. Senatosu 186, M. M. 
450) vardır. Beher zatın üyeye T. B. M. M. 
bütçesi giderlerinden beher güne düşen pay 
181 259,5 T. L. dır. Bir Meclis üyesine her-
gün T. B. M. M. giderlerinden 285 T. L. düş
mektedir (360 günde 107 600 T. L. dır). Her 
üyenin kendisine istihkakı olarak 1 günde 80 
T. L. ödenek ve 40 T. L. yolluk (1 yılda 43 200 
T. L.) ayrılıp Meclisin diğer giderlerinden de 
bir günde 165 (Bir yılda 64 400) T. L. düşer. 

6. Pek .muhterem arkadaşlarım; bütçe gi
derlerinin yasama çalışmasıyla değerlendiril
mesi şöyledir : Ü962 malî yılında T. B. M. M. 
de 70 kanun kabul ve 2 kanun teklifi reddedil
miştir. Yalnız (kanun çıkarma verimi) ile 
değerlendirilirse T. B. M. M. de 1962 yılın
da her kanun için bütçenin 932 191,80 T. L. 
sı harcanmıştır. Komisyondaki tasarı ve tek
lifler ise 435 aded olup bunlar 1963 sonu he
sabına girecektir. 1962 malî yılındaki bütün 
yasama çalışması ele alınırsa : (2 kanun tek
lifi ret, 54 tasarı ve 16 kanun teklifi ceman 
70 kanun kabul, henüz komiaıyonlardaki 216 
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tasarı ve 210 kanun teklifi, ceman 436 metin 
geri alman 7 tasarı ve 14 teklif ceman 21 me
tin) olarak, toplamı 529 metin T. B. M. M. 
de ele alınmış demektir. Gayrisâfi olan bu tu
tara göre, Meclis bütçesinin beher metne dü
şen gider payı 128 352,4 T. L. dır. Ayrıca, 
yalnız Millet Meclisindeki diğer yasama çalış
malarını da gözden geçirirsek : 

Tezkere gelen : 285 : (ret 1, karar verilen 
81, başka sonuçlara bağlanan 130, halen komis
yonlarda 51 ve geri alman 22 dir). 

Millet Meclisi sözlü soruları . Verilen 321 
(düşen 95, cevaplandırılan 146, gündemde bek-
bekliyen 61, gündeme girecek olan 9 ve geri 
alman 10) 

Millet Meclisi yazılı sorular ; Verilen 169 
cevaplanan 138, cevabı verilecek 31 ve geri alı
nan 10 dür. Görülüyor ki, yazılı sorular, söz
lü sorulardan daha verimli olmuştur. 

Millet Meclisi genel görüşülmesi Verilen 
ve görüşülen '2 dir. 

Bunların nazari değerlendirilmesi ; Olum
lu ve olumsuz, birer sonuca erdJirilen bu 
çalışmaların toplamı : (2 ret, 70 kabul ile 72 
kanun, 81 karar ve 130 türlü sonuçlu 211 tez
kere, 146 sözlü soru ve 138 yazılı soru ve ge
nel görüşme ile) 569 çalışmadır. 1962 malî yılı 
bütçesi giderlerinden bu çalışmaların beheri
ne 114 675,90 T. L. pay düşer. Nazari olarak, 
maliyeti düşürmek için istihsali ve kalitesini 
artırmalıdır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
özet değerlendirme : Türkiye'de en pahallı 

maddi maliyet, böylece belkide T. B. M. M. 
yasama çalışmalarında belirmektedir. Bu ma
liyeti (hem kaliten hem sayıca artan bir ça
lışıma) düşürebilecektir. Ancak, bu nazari 
oranın gerçek bir değeri olamaz. Sadece şeref
li varlığıyla T. B. M. M. aziz milletimizin tek 
ümidi ve refah ve selâmet kaynağıdır. 

7. Muhterem arkadaşlarım : Bir de T. B. 
M. M. de çalışma müddetlerin değerlendirilmesi
ni görelim : 28 Şubat 1963 gününe kadar: Yal
nız M. Meclisinde : 136 gün Genel Kurulda ve 
37 gün; komisyonlarda çalışılmıştır. Toplamı 
173 gündür. 

Muhterem arkadaşlar; 1962 malî yılında 
tatiller : (Murt 1962 de 20 gün yazın 55 gün, 
Cumhuriyet Bayramı 3, iki Ramazan Bayramı 
6 ve bir Kurban Bayramı 4 gün, Yılbaşında 2 
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gün toplamı 90 gün ve Cumartesi - Pazar gün
leri de 98 gün hesabiyle toplamı) 188 tatil günü 
geçirilmiştir. Bunun 1962 malî yılı bütçesiyle 
nazari değerlendirilmesi ise beher gün 181 259,5 
X gün 188 = 24 076 7Ş6 T. lirasıdır. Bu tatil-
lerin yarı müddetini sayın milletvekilleri ve 
C. Senatosu üyeleri memleket gezisi ve mele
melerinde geçirdikleri farz ve kabul olunursa 
bu faydasız meblâğın yarısını (12 milyon lirayı) 
da (faydalı yasama gideri) saymak tabiîdir. 
Cumartesi - Pazar tatilleri de hariç tutulursa 
5,5 milyon lira tatillere kalır. Şüphesiz ki bu 
da nazaridir. 

8. Muhterem arkadaşlarım; T. B. M. M. nin 
mânevi değeri bakımından geçen malî yıl büt
çesini değerlendirmek de şöyle olacaktır. Türk 
milleti, ekonomik ve siyasal ıstıraplarının din-
dirilmes ümidini T. B. M, M. nin çalışmalarına 
bağlamıştır. (1. Kalkınma plânı, 2. Malî 
reform, 3. Dış malî yardımın sağlanması, 
4. Oldukça başarılı iki koalisyon denemesi ve 
5. îç politikada 2 af ile daha yumuşak ve an
layışlı bir anlayışın koalisyonlara da hâkim ol
ması.) îyi belirtilerdir. Ancak, az ve etkisiz de 
olsa, T, B. M. M.nin ve üyelerinin kanuni kud
ret ve itibarlarına gölge düşürücü (söz, yayın 
ve tutumlarının) henüz tamamiyle kesilmediği ve 
Meclis içi ve dışı siyasi huzuru sarstığı da, bir 
gerçektir. Millî kalkınma ve millî güvenlik, ay
nı önemde iki amacımızdır. Aydınlarımız ve 
Meclis, içerimizdeki kalkınma ve huzur tar
tışmasının yanı başında, dış dünya gidişini de 
büyük bir ilgi ile işlemek zorundadırlar. An
cak bu suretledir ki Hükümetimizin (iç ve dış) 
politikasının bütünü üzerinde, Meclis olarak 
tam ve kâmil bir murakabe mümkün olur ve 
devletin yönetimine faydalı uyarmalarda bu
lunabilir. 

Bu görevlerini başarma derecesi bakımın
dan. 1962 malî yılında T. B. M. M. nin, kendi 
yüksek ve mânevi nüfuz, kudret ve itibarına 
bizzat, tam kapasitede yararlı olmadığını; mil
letimizi de, kendi kendini de hakkiyle tatmin 
edemediğini, siyasi partilerin T. B. M. M. de 
kendi bünyelerinde ihtisas dallarına bölünen 
bir gölge kabine usulünü ve her yöne çevrili 
bir murakabe organı niteliğini alamadıklarını 
üzülerek görmekte ve Yüksek Meclisin yüce ya
ratıcı varlığında münhasıran Türk Milletinin ve 
Türkiye Cumhuriyetinin saadet ve selâmetine 
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giden bir hizmet ve liyakat yarışmasiyle görev
li bulunduklarmm hiç olmazsa 1963 malî yılı 
başından itibaren benimsemelerini candan te
menni etmekteyiz. Şimdi bâzı malî ve idari ve 
siyasi konulara değinmek isteriz : 

II - Malî konular : 
Pek muhterem arkadaşlarım, 
1963 malî yılı bütçesiyle ilgili olarak Sayın 

Başkanlıktan §u temennilerimizin yerine geti
rilmesini rica ediyoruz : 

a) T. B. M. M. bina ve müştemilâtının ka
bul işlemi artık bitirilmelidir. 

b) Meclis Muhafız Kıtasının Amerikan iş
galindeki kışlası boşaltılmalıdır. 

c) Meclisin su depoları yazm yetecek ka
pasiteye, ulaştırılmalıdır. 

ç) Sıhhi tesisattaki arıza ve ihmaller ve su 
ve elektrik sarfiyatmdaki israf önlenmeli, bo
zuk hiçbir nevi tesisat bırakılmamalı; lüzumsuz 
sarfiyat kesilmelidir. 

d) Anadolu Ajansı, kitaplığın huzur ve sü
kûnunu bozduğundan, kitaplık tesisinden baş
ka yere alınmalı; mikrokart tesisatı 1963 malî 
yılında ikmal olunacak şekilde âcil teşebbüsle
re geçilmelidir. Kitaplık, (Millî Kitaplık) yet
ki ve avantajlarına kavuşmalıdır. 

e) Kitaplıkta bir ciltleme bölümü kurulma
lı ; fennî koruma araç ve ilâçları sağlanarak ki
tapların iklim ve böceklerden korunmasını dü
zenlemelidir. 

ee) Kitaplığımızın (Millî Kitaplık) hüviye
tini alarak her kaynaktan kitap alma imkânı 
sağlanmalıdır. 

f) Meclislere müşterek olarak (Üyelerimi
zin basınla teması için) büro kurulmalı; yaban
cı dil, daktilo ve steno bilir, kaliteli memurlar 
verilmelidir. 

g) Meclisler için müşterek bir (Meclis dı
şında vatandaş işlerinin takibi bürosu) kurulup 
vatandaşların ve seçim bölgelerinin, Sayın Mec
lisler üyelerinden istedikleri makûl konular, 
Başkentteki Devlet kurumlarında bu büro ara
cılı ğiyle^ izlenip sonuçlandırılmalı ve bu büro
ca, ilgili vatandaşa cevap ve bilgi verilmelidir. 

h) T. B. M. M. ne konmasını beklediğimi?; 
(Oylama levhası tesisatının, bir Atatürk büstü
nün, bahçelerde tenvirat tesislerinin, Meclis 
bahçelerinin cazip birer bahçe haline getirilme
sinin, Meclis lokantasmdaki idaresizliğin gide
rilerek her esaslı masrafı Devletçe ödenen lo-
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kantada daha ucuz, daha itinalı ve daha yeter 
miktarlı tevziatın ve hizmetli garsonlarda daha 
ciddî bir servisin temininin teferruat olarak, 
beklenen ve şikâyet edilen konular olduğunu 
arz etmekle yetinirim. Lokantada kart ve tabl
dot usullerinin birlikte arzını, Hazinenin bu lo
kantaya bir de paraca yardımına artık son ve
rilmesini de dileriz. Meclis berberlerinin ve çı
rakların laubali, itinasız halleri önlenmeli; te
mizlikleri sağlanmalıdır. 

i) T. B. M. M. mefruşatı, belirli yerlerden 
hem çok pahalı, hem de kalitesi düşük, alınmak
ta; devamlı tamir ve cila gideri olmaktadır. Bu 
gibi giderlerin rayiç ve kaliteden anlar, tasar
ruf eğilimli, ehil memurlar eliyle ve Yüksek 
Başkanlıkça daimî murakabeli şekilde yaptırıl
masını dileriz. 

j) Meclis içindeki (Kumaş satış hizmeti) 
nin, Sümerbankın kötü, kalitesiz mallarının da 
bir sürüm yeri olduğu şikâyetleri vardır. Tet
kiki gerektiğini arz ederiz. 

k) Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi de Millî Saraylar konusunu ele alıyo

ruz : 
1963 malî yılında bağlıyacak olan onarmala

rın tek başına Millî Saraylarımızın korunması
na yetmiyeceğini belirtmek isteriz. Bunlara ait 
her çeşit idareci, hizmetli ve teknisyen kadro ve 
araçları bol bol verildiği halde, Millî Saraylar-
daki personelin devamlı bir ihmal içinde bulun
dukları ve binalarla tarihî eşyayı, ciddî itina 
ile, korumadıkları, anlaşılmaktadır. Bunların 
önlenmesini dileriz. Hiçbir özel balo ve kongre
ye de verilmemelidirler. 

Millî Saraylarımızın birer millî müze, veya 
turistik tarihî birer mahal, ya da Cumhurbaşka
nımızın bazan yüksek yabancı Devlet adamları
nı ağırlama yeri olması üzerinde sayın C. Sena
tosunda belirtilen bâzı eğilimlere karşı M. M. O. 
H. P. örupunun fikrini şöylece özetleriz: 

Millî Saraylarımız tarihî hüviyet ve deko
rasyonlarına irca edilerek sadece yabancı Dev
let Başkan ve hükümdarlarının bir ağırlama 
yeri olmalıdır. Bunlar iç, dış tezyinatta, tef
rişlerinde kendi inşa ve kullanma zamanlarının 
stiline uyar bir restorasyonlarla, yaşatılmalı; 
evvelce saraylardan alınıp şimdi toplanmakta 
olan tarihî eşya tamamen istirdat, tamir ve es
ki yerine vaz'edilmelidir, 
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1) T. B. M. M. den karma bir heyetin, 

bütçe müzakereleri bitince, Millî Sarayları esas
lı şekilde incelemesini, listelerinin tesbitine ye
niden başlanan sabit tesislerle menkul malla
rın vasıflarının açık ifade ve gerçek ölçüleriy
le ve fotoğraflariyle tesbitini, Başkentte bir 
Bankada saklanan değerli malların da tesbit 
ve korunmasına büyük itina gösterilmesini ve 
bu listelerin Yüksek Meclise, ve halkın bilgisine 
sunulmasını dileriz. 

m) Muhterem arkadaşlar, 
Meclis müracaat bürosunun kifayetsiz yer 

hacmına ve vatandaşa haşin ve dürüst hareket 
edildiği şikâyetlerine Sayın Başkanlığın dikkat
lerini çekerek kaliteli, çağırılan Meclis üyeleri
ni Meclis içinde aramak ve bunu misafirini ha
ber vermekten bıkmıyan memurlarla ve müm
künse daha geniş bir yer hacmi ayrılarak bu 
konunun Meclis güvenliğine de zarar vermiye-
cek bir şekilde hallini, temenni ederiz. 

n) T. B. M. M. den yabancı elçiliklere, ya
bancı devletler ülkelerine davet edilen ve ayrı
lıp gönderilen sayın Meclisler üyelerinin yek
nesak kıyafet, dikkatli bir tutum ve sınırlan
mış konuşma huluslarında önceden ve bir usul 
olarak, bâzı hareketlerinden önce gerekli telkin 
ve tedbirlere tabi tutulmasını, millî şeref ve gü
venliğimiz için önemi sebebiyle, Sayın Başkan
lığın görevlerinden saymaktayız. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 
. PTT Meclis şubesinin (acele) postaları, er

kence ya Mecliste, bulunamazsa hemen ev ve 
ikametgâh adresinde sayın meclisler üyelerine 
teslim ettirmesi için gereken titiz usulü vaz ve 
takibeylemesini temenni ederiz. Bilhassa tatil
lerde sayın üyeler, bırakacakları (geçici adres
lerle) buna yardımcı olarak lûtfunu esirgeme
melidirler. Malî konuda maruzatımız bunlardır. 
Şimdi idari konulara geçiyoruz. 

III - İdari konular 
Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde 

göze çarpan önemli idari konular şunlardır: 
(Yasama meclislerinin teşkilâtı ve içtüzük

leri, bina ve iskân plânı, radyoda Türkiye Bü
yük Millet Meclisi saati yayımı; personel, tuta
nak işleri, taşıt aracı ihtiyacı, basın muhabirleri, 
kolluk hizmeti ve Mecliste verilen resmî davet
ler). Şimdi bunları birer birer inceliyeceğiz: 
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a) Yasama meclislerinin teşkilâtı : Türki

ye Büyük Millet Meclisi; Cumhuriyet Senatosu 
ile Millet Meclisinden kurulur (Anayasa Mad. 
63). Bilhassa C. 'Senatosundan gelen bâzı fikir
lere karşı O.H.P. Millet Meclisi Grupunun fik
rini arz ediyorum: (Anayasa 3 ncü kısımda Mad. 
63:95 ye Mad. 99, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 
110, 124 ve 5 nci kısımda geçici 1, 5 nci madde
ler ile 7 nci ve 10, 155 ve 157 nci maddelere ba-
kıla) 

I - Türkiye 'Büyük Millet Meclisi; Millet 
Meclisinden ve O. Senatosundan ayrı, müstakil 
bir hukuki varlığa sahiptir: (Anayasa Mad. 63, 
64, 65, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 8.1, 82, 83 bil
hassa 84 son fıkrası, bilhassa 85, 86, 90, 91, 93, 
94, 99, 102, 105, 106, 108, 109, 110 ncu metinle
rindeki yetki ve tasarruflariyle). 

II - Millet Meclisi, yetki üstünlüğüne sahip
tir (Anayasa Mad. 84 son fıkrası Mad. 92 nin 4, 
6, 9 ve 10 ncu fıkraları; Mad. 109 un 3 ncü fık
rası, Mad. 103 üıi 2 nsi fıkrası ve Mad. 104 ün 
1 nci fıkrası ile verilen yetki ve tasarruflariyle). 

III - Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üstün yetkili tek merciidir: 
(Anayasa Mad. 84 ün son fıkrası ve Mad. 100 ün 
4 ncü fıkrası açıkça bunun ifadeleridir.) 

IV - Ancak iç hizmet ve iç çalışmalarında 
Millet Meclisi ve C. Senatosunun da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin genel ahengini bozma
dan ve Anayasanın yukardaki maddeler hüküm
lerine dikkat ve itina etmek şartiyle, bağımsız 
tasarruf yetkileri vardır: (Anayasa Mad. 63/2, 
70, 79, 83 ün son fıkrası, 84, 85, in 3 ncü fıkrası 
(kolluk işleri), 86, 88, 90 ve 91 nci) özetlemek 
istersek : (Dış temsilde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin maddi ve mânevi topluluğunda), bu 
topluluğa muzaf tek otorite (Millet Meclisi Baş
kanı) dır. Ancak her meclisin yalnız kendi bün
yesini ilgilendiren 2 nci derecede konularda tek 
otorite : (Millet Meclisinin veya C. Senatosu
nun kendi başkanları) dır. Bir sevk ve idarede 
vahdet ana şarttır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde mütaaddit başlı bir komisyon idaresi ve
ya direktuvar idaresi bulunacağına dair Anaya
sada hiçbir kayıt ve hattâ isabet yoktur. 

(Kolluk işleri) kelimeleri, Anayasa Mad. 85/3 
ncü fıkrasında ancak her Meclisin kendi (disip
lin ve güvenlik hizmeti) için kullanılmıştır. Bu 
kelimeleri, tarihî istimal sınırlarını taşarak (bir 
Meclisin her çeşit tasarruflarını) da şümulüne 
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sokmak, gerçeğe aykırı düşer. Zira dış hayatı
mızda kolluk kelimesinin (karakol, devriye ko
lu, avcı uçak kolu, keşif kolu) terimlerinin hep 
dar anlamlariyle kullanıldığını ve bir tek başka 
taşkın anlamlı yerde kullanılmadığını herkes 
bilir. O halde Türkiye Büyük Millet Meclisi tür
lü görevleriyle hukukan, fiilen vardır; Millet 
Meclisi Başkanı Anayasanın yetki verdiği tasar
ruflarda tek hukuki, fiilî otoritedir. C. Senato
su ve Millet Meclisi, kendi işlerinde, Anayasa 
hilafını belirtmedikçe, müstakil ve eşittirler, 
Ancak, Millet Meclisi, bâzı hallerde daha üstün 
yetkili ve daha fazla tasarruflara ehildir. îşte 
bu mâruzâtımın nihayetinde bâzı senatör arka
daşlarımızın ileri sürdükleri noktai nazarların 
kanunen ve hukukan muteber edddeilmemesi ge
rektiği kendiliğinden tezahür etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, imkân olsaydı siya
si kısımlarda da konuşacağım çok önemli nok
talar vardı. Fakat müddetim bittiği için buna 
imkân göremiyorum. Eğer bir arkadaşım bana 
hakkını verirse beş dakika daha konuşmak im
kânını bulurum. Derin hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) (Konuşsun sesleri) 

BAŞKAN — Konuşmak arzuya tabi değil
dir. Grup sözcülerinin 20, şahısları adına konu
şacakların da beşer dakika konuşacaklarına 
dair Meclisin kararı vardır. 

Y.T.P. Grupu adına Sayın Akşit. 
Y. T. P. GBUPU ADINA AVNÎ AK^ÎT 

''Malatya) — Sayın Başkan, MıLlilet Meclisinim 
Sayın Üyeleri : 

1963 yılı Türkiye Büyük Millet MecM büt
çesi 'hakkında Y. T. P. nin 'görüşlerini arzet-
mdk üzere söz almış Ibulunuyorum. 

Yeni Anayasalınızın ışığı altında yapılmış 
olan 15 Ekilin 1961 seçimleri ile teşekkül eden 
Parlâmıentıonun 2 nci foütçeisS şu anda, yüksek 
tetkik ve tasviplerinize arzediilm'iş 'bulunmak
tadır. 

15 Ekim 1961 tarilhinıden Ibuyana, göçen 
her gün, demokratik düzenin memlekette mües-
seçeıleriyle birlikte yerleşmekte olduğu, İktidar 
-•e Mudıalefet Parti Gruplarının memleket ma^e-
lolerin'i tin plânda tutma anlayışı içer'süaıttc 
mîlop.et bir yolda terimli oalışmas'i, demokratik 
rej'm'jn temelini teşkil ©den kanunılan .Ibüyük 
'bir olgunlukla hazırlaması, plânlı kalkınmanın 
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iktisadi, millî bir politika olarak kabul edilip 
benimsenmesi, memleketimizin geleceği bakımın 
dan, memnuniyeti mucip olmaktadır. 

Asırlardan !bcri ihmal 'edilmiş bulunan v ta
nımızın deut 've ihtlyaçlarına çare 'bulmak, y > 
ralarmı sarmak gayesiyle, ihtilâli mütaakıp bu 
çatı altına taplanmış ol.in m;':lLet temsillileri ev
velemirde, demokr ıtlk rejimi sağlamca tem elle
rine oturtmak «ve iktisadî meselelerin karışık 
problemlerini ıhalletımek durumu ile, karşı kar
şıya kalmış; 'bütün sene devamlı çalışmalariyle 
derde deva bulmak, memleketin ıgayri müsait si
yasî santiarı ve iktisadî mahrumiyetlerine rağ
men, milletin yüzünü güldürmek ilcin, 'büyük 
gayret sarfetmiştir. 

O lift Meclis sistemi ile, çalışmaya başladığı
mız 17 aydan beri Meclis Teşkilât ılCaınununurı 
çıkmaması »bir noksanlıktır. 'Teşkilât Kanunu
nun biran önce çıkarılmaısı zaruridir. Tek mec
lis sistemline ,göre hazırlanmış eski İçtüzüğün, 
yeni Anayasaya göre teşekkül etmiş çift mec
lis esasına dayanan Parlâmento çalışmalarını 
tanzim ve yürütme vasıflarından m ıhrumıiycti 
aşikârdır; 

Bugüne kadar Meclis Başkanlık Divanlarının 
çalışmaları ^birbirlerine karşı vazife ve • salâhi
yet yönünden ve peryonel idaresi 'bakımından 
anlaşmrzlıkları, vazife ve salâhiyetlerinin her 
iki meclis idarecileri anasında ayrılmaması se
bepleriyle, T. B. M. Meclisi idaresi (başı 'boş bir 
düzensizlik halini almış Ibulunlnıakıbaıdır. 

Yeni 'bir Teşkilât Kanununun yapılmamış ol
ması dolayrsiyle iher sene ihdas edilen yeni k d-
rolar Meclis personel durumunu ve idaresini 
anormal ibir şekle sokmuştur. 5'509 sayılı Teşki
lât Kanununa göre, 1961 yılına kadar T. B. M. 
Meclisinde vazife gören memur ve (hizmetliler 
kadrosu, 19'G'l yılında çıkarılan '231 sayılı ka
nunla tevsi edilmiş, bu kanunun kabulüne ka
dar 160 olan maaşlı memuriyet kadrosu 205 e 
matbaa ive millî saraylar dahil 409 olan (D) cet
veli kadrosu 889 a çıkarılmıştır. 

Bu sebeptendir ki, 1962 yılında 5.411.050 li
ra. olan [hizmetliler ücreti, 1963 yılında 1.748.720 
lira fazlas'iyle, 7.159.770 liraya çıkarılmıştır. 
1961 yılının 3 ayında ve 1962 yılında aynı kad
ro ile aynı ıbinada vazife ıgören teşrii meclisin 
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perGonel durumunun hanisi selbepler tahtında 
tevsiine 'zaruret hâsıl olduğu anlaşılamamıştır. 
Bunu yeni Parlâmento (binasının ıgenişliği ve 
hikmet imkânımın eski Meclise ıgöre artmış [bu
lanma ;ı ve çift meclis sistemi ie ibı 'bâzı yeni 
kadroların ihdası zarureti zaviyesinden 'bir mik
tar (haklı '.bulalbi'lirsck de, kanaatımızea yeni İç
tüzük çıktığı ve 'durum iki meclis arasında te-
vazuh ettiği takdirde, hizmetin ve idarenin kont
rolü olacağı ümidiyle, k drolarda bir miktar 'ta
sarruf sağlanacağı kanaatindeyiz. 

Memur çokluğundan ziyade, rasyonel ve ran
dımanlı çalışma esaslarının uygulanmasının d .-
ha faydan sonuçlar sağlıyasağı hususunda Baş
kanlık Divanlarının dikkatini çekmeyi İbir vazi
fe addetmekteyiz. Bu çatı altında sabahtan ak
şama kadar çalışan memur ve hizmetlilerin ya
nında akşama kadar h'ir odada ve koridorlarda 
küme küme toplanıp, aldırmazlık ve umursa
mazlık zihniyeti ve tavrı içinde sohhet edenle
rin çokluğu id a, gözden kaçmayan hakikatler
dendir. Türk Parlâmentosunun, yalbancı Partâ-
mumtolarla temaslarını muhafaza etmcslul ve 
27 Mayıs'tan sonra münasebetlerimizin kesildiği 
Batılı demokratik esaslara 'göre çalışan Parlâ
mento gruplarınıa yeni baştan iştirak ettirilme
si, demokratik ımünasclbetler [bakımından fayda
lı olmuştur. Bu çalışma ve iştiraklerin Yüksek 
Meclisin temayülü istikametinde düzenlenmesi 
faydalı ve verimli olacaktır, kanaatindeyiz, 

Sayın milletvekili eri : 
T. B. M. Meclisi (bütçesinin rakaml ırı üze

rinde durmayı zait addetmekteyim. Çünkü, ev
velki senelerin 'bütçe müzakerelerinde sayın mil
letvekili aııkadaşlarrmun büyük İbir •vukufla üze
rinde durdukları meselelere parmak 'basılmadı-
ği tenkit edilen hususa tın (bingimde mevcut ol
duğunu görmekteyiz. Artık, normal çalışma İm
kânlarına ve salâhiyetlerine sahip Başkanlık Di
vanı ve idarecilerinin !bu tenkit edilen hususla
ra eğilmelerini ve aksaklıkları düzeltmelerini, 
kulislerin mahremiyetlerini temin edici tedbir
leri almalarını (İraklı olarak 'beklemekteyiz. iBu 
mevızudaki ıgörüşlerimize burada ni'lhayet vere
rek (birazda. Meclis çalışınEİarma temas etmek 
istiyorum. 

T. B. M. Meclisi çalışmalarına »başladığı 'gün
den 'beri, bâzı kimseler gazete ve dergiler vasi-
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tasiyle «Sistemli ve kasıtlı bir şekilde neşriyat 
yaparak Meclisin çalışmadığına umumî efkârı 
inandırmaya ıgayret sarf etmektedirler. 

(Sayın [Milletvekilleri : 
Millet Meclisi bu iddialann hilâfına olarak 

muntazam ve verimli 'bir çalışma devresi gecjir-
ımiştir. Bu da, yüksek «heyetinize sevkediılen iki 
yüzü mütecaviz tasarının kanunlaşması ile sabit
tir. Memleketin ana dâvdannı (hâl yolunda, ka
leme lalınıacak olan kanun taşanları da, Hükü
metçe Meclise (getirildiği ızamıan aynı titizlik ve 
hassasiyetle çalışılarak kanunlaş:eagrna kaim
iz. Esasen aslolan Komisyon çalışmalarıdır. 
Birer ihtisas ıgrupu olan komisyonlar da, ken
dilerime mubavvel işleri mümkün olduğu nis
pette zamanında tetkik ve intefç eylenıektodir-
ler. 

(Bu çalışmalara rağmen (Meclisin normal 
günlük toplantılarr*zamanında, komisyon çalış-
ınalan bulunması dolayısiıyle toplantı salonun
da trtm (kadroyla hazır bulunulmaması ve bâzı 
usul hataları, Meclisi devamsızlık ve çalışma
makla itham etmekte kasıtlı bulunanların hak
sız neşriyatlarına vesile olmaktadır ki, ibu hare
ketler ve hücumlar doğru değildir. 

Ancak, muayyen bâzı kimselerin kusurları
nı, devamsızlıklarını kabul etmek mecburiyetin
deyiz. 

Meeliis çalışmalarına, tesir etmiycn, bâzı mil
letvekillerinin devamsızlıkları ıbirasz da, Meclis 
Başkanlık Divanının pasif ve lakayt tutumun
dan ileri gelmektedir. 

Çünkü, 'Büyük Millet Meclisi ' çalışım rlara 
başladığı gündenlberi yukanda arz etmiş oldu
ğumuz gibi, bâzı 'gazetelerde Meclisin mânevi 
şahsiyetini tahkir ve tezyif mahiyetindeki yazı
lar ve karikatürler müsamaha ile karşılanmış ve 
halen de, karşılanmaktadır. 

Meclis ç&lışmalanndaki oy ve sözlerimden, 
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, Anaya
sa gereğince sorumlu tutulamıyaeak olan Parlâ-
mento üyelerinin, Meclis içindeki konuşmaları
nın Basın'a yanlış aksettirilmosi, veyahut yrn-
lış tefsir edilmesi neticesi bu konuşmalardan 
alınan bâzı birlik ve cemiyet menısııbîniniın Mec
lis kapılarına kadar yaptıkları yürüyüşlerde, 
konuşmayı yapan Milletvekiline ve onun şahsın-
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da T. B. M. Meclisinin anânevi şahsiyetine ya
pılan hakaretlere karşı Başkanlık Divanının «hiç
bir reaksiyon göstermemesi, sayın milletvekille
rini: cidden huzursuz hale 'getir m elete ve ealfsma-
lannı engellemektedir. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri : 
E'vıvelâ Başkanlık Divanımın Parlâmentonun 

itibarını sarsıcı ve Bödeleyic'i hareketler karşısın
da biraz duygulanmasını ve hareketlenmesini 
memlekette teessüsüne çalıştığımız huzurun Mec
lis dâhilinde de temini için ıgayret: ^rfetmesi
ni bekleriz. 

Bani yen; 'Parlâmento olarak itibar ettiğimiz 
ve demokratik rejimin yürütülmesinde bir kuv-
re't olarak kabullendiğimiz basın ve bmm men-
suplannın itiibar sarsıcı ve zedeleyici bâzı ha
berlerin neşrinden sarfınazar .ötmelerini ve iti
barlı bir Parlamenter rejimde itibarlı ve yapıcı 
bir Bai'iiuııı bulunabileceğini bilmelerini,. bile
rek veya bilmiyerek itibar sarnıcı 'lüzumsuz ya-
zıkırdan tevakki ederek, insaflı ve Parlâmento-
ya ıhürmet telkin edici yolu tercih etmelerini 
.memleketin afisi bakınımdan lüzumlu /görmekte
yiz. • 

ıSayın Milltvekltleri : Sözlerime burada son 
verirken, Y. T. P. Meclisi ıGnıpu adına hepinizi 
hürmetle (selâmlar, 1963 yılı bütçesinin memle
ket ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. 

Şimdi, şahısları adına söz alan arkadaşlara 
söz veriyoram. 

Sayın Halûk Nür Baki. 
HALÛK NÜR BAKÎ (Afyon Karahİsar) — 

Çok muhterem arkadaşlar; kısa zaman içinde, 
arz etmek istediğim Önemli birkaç cihet var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk istiklâ
linin temeli atıldığı günden beri kurulmuş, ev
velâ istiklâli, sonra inkılâpları yaratmış ve bu
güne kadar çeşitli zamanlarda, çeşitli krizler 
geçirerek, eskisine nazaran daha olumlu şekilde, 
bugünkü şeklini almış durumdadır. Arkadaş
larım, çok yanlış bir zihniyete temas etmek is
terim. 

Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesi ve 
itibarı; gökten zembille inmez. Bütün dünya 
memleketlerinde olduğu gibi, memleketimizde 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti 
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mâneviyesini ve itibarını yaratmak Meclis üye
lerinin vazifesidir. Biz, sorumsuz ve her türlü 
tesirden uzak, âdeta firavunzade gibi dokunul
maz insanlar değiliz. Bütün itibarı kendimiz 
yaratacak insanlarız. Bu bakımdan ikide bir 
Meclisin itibarının sarsıldığını, dışardan birta
kım kuvvetlerin Meclisi zorladığını iddia etmek 
dahi Meclisin asıl itibarını sarsacak en büyük 
hatalardandır. Şimdiye kadarki davranışları
mızda bilerek veya bilmiyerek bu itibar üze
rinde yanlış birtakım adımlar atmış olabiliriz. 
Biraz evvel konuşan arkadaşımın dediği gibi 
bunu basında, Parlâmentonun dışında aramak 
da hatadır. Türk basını, Büyük Millet Meclisi
nin ayakta durması için bugüne kadar lâzım-
gelen gayreti sarf etmiştir. İstisnası olabilir. 
Dünyanın her yerinde istisna bulunabilir. Fa
kat insafla ifade edeyim ki, eğer basın bu par
lâmentoyu tahribetmek isteseydi, mükemmelen 
tahribederdi. 

Arkadaşlar, gene üzerinde ehemmiyetle du
rulacak bir şey vardır : Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti mâneviyesi muayyen siyasi parti
lerin patenti dâhilinde değildir. Onun şahsiyeti 
mâneviyesi ve şerefi herkesin kendi elindedir. 
(öyle değil, sesleri) Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti mâneviyesinden bahsedilirken birta
kım şahısların allerji duymasına katiyen lüzum 
ve hacet yoktur. Buranın şahsiyeti mâneviyesi 
ve itibarı kimsenin malı değildir, milletin ma
lıdır. Bu millet hiçbir partinin, babasının malı 
değildir. Bilhassa bu şekilde konuşanlara cevap 
veriyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir cihet üzerinde 
daha durmak lâzım gelir. 

Bütün dünya parlâmentolarının yavaş ça
lışmasından dolayı, onlara karşı hafif bir sos
yal gerilme mevcuttur. Ve bu sosyal gerilmenin 
önlenmesi için birçok memleketlerde tedbirler 
alınmıştır. Bâzı memleketlerde, başkanlık reji
mine gidilmiş, bâzı memleketlerde, parlâmento 
içindeki parti taassupları dolayısiyle geciken 
çalışmalar, komisyon çalışmaları şeklinde tah
fif edilmiştir. 

Y. T. P. DEN BÎR SES — Hangi memle
ketlerde? 

HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Evet, 
bu memleketlerden 1 nci Örneğin en bariz mi
sali Fransa'dır. Fransa gibi, parlâmentonun en 

kuvvetli koruyucusu olan bir memlekette, par
lâmentonun üzerine bir başkanlık rejimi çıka
rılmak istenilmiştir ve çıkarılmıştır. 

Hiç kimse gocunmasın, bizde bir başkanlık 
rejimi çıkaralım, demek istemiyorum. Yalnız; 
demek istediğim şu : Büyük Millet Meclisinin 
itibarı ve şahsiyeti mâneviyesi, dünkü, zanne
dildiği gibi değil, üzerinde dünyada meydana 
gelen sosyal hâdiseler dolayısiyle daha ciddi
yetle durulması, partilerin bu yükü birbirine 
atmadan, doğrudan doğruya kendi şahıslarında 
araması lâzımgelen bir cihettir. Bunu anlatmak 
için söylüyorum. 

İkinci misal, parti taassubu dolayısiyle, 
parlâmentoların çalışmasının güçleşmesinden 
dolayı, alman tedbirlere misal, İtalya'dır. İtal
ya'da bugünkü kanunlar, • parti taassubundan 
tamamiyle çıkarılmış ve komisyon mevzuu ha
line getirilmiştir. Hattâ komisyonlarda kabul 
edilen kanunlar parlâmentoya getirilmeden, 
bâzı ahvalde, milletvekillerinin imzalariyle ka-
nunlaşabilmektedir. Bu misalleri vermekteki 
kasdım. parlâmentolar, dünya çapında tetkik 
edildiği takdirde, cemiyetlerde sosyal reaksi
yonlarla karşı karşıyadırlar. Herkes kendi denge
lerini, kendi mevcudiyetlerini sağlamak için 
tedbirler düşünmek, kendi hareketlerini ayar
lamak mecburiyetindedirler. Yoksa efendim; 
cunta geliyor, asker, parlâmentonun üzerinde 
gösteriliyor, şu, bu oluyor, gibi lâfların hepsi 
yalandır. Aslında biz kendi bünyemizi tahrib
etmek için çalışıyoruz. Parlâmentonun içinden 
bütün tahribatımız. Dışarıdan hiçbir tesir ve 
tazyik yoktur. 

Dün bir arkadaşımız dedi ki, «Bu parlâmen
toda karanlık ruh, meşum ruh, habîs ruh mev
cuttur,» doğrudur arkadaşlarım, bu parlâmen
toda habîs ruh mevcuttur; ama, bu habîs ruh 
onun kasdettiği şekilde değil; sahte şöhretler 
ve her ne şekilde olursa olsun ikbale gelmek 
için her nevi fikir değişikliğini meşru görmek 
hastalığına duçar olmuş insanların habîs ruh
larıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler... (Yok, ses
leri), 

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

Başkan, çok değerli arkadaşlarım, bütçesinin 
müzakeresini yaptığımız Büyük Millet Meclisi-
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mizin, her şeyden evvel - bütün Türk Milleti
nin gözü önünde işliyen bir müessese olarak -
her türlü mükemmeliyeti nefsinde bulundurma
sı gereken bir müessese olduğunu kabul ede
rim. 

Büyük Millet Meclisi Bütçesi vesilesiyle 
Meclisimizin hakikaten noksansız faaliyette bu
lunup bulunmadığı konularında birkaç mesele
yi misal almak suretiyle durumu tebarüz ettir
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, içinde bulunduğu
muz şu bina 1939 yılında rahmetli Saraçoğlu 
tarafından temeli atıldığı halde aradan geçen 
24 sene zarfında yani çeyrek asır zarfında he
nüz katî kabulü yapılmamış bir binadır. Bina
nın katî kabulü yapılmadan kullanılması vakı
asına rağmen son günlerde yağmurlar netice
sinde yer yer çatlaklar ve akıntılar yaptığı da 
bir realitedir. Binaenaleyh, evvelemirde içinde 
bulunduğumuz binaya sahib olmak konusunda 
hukuki bakımdan katî kabulü muamelesinin 
bir an evvel ikmali için alâkalılar kimlerse, 
İdare Âmirleri mi, Meclis Başkanlığı mı, Bayın
dırlık Bakanlığı mı, süratle harekete geçmeli
dir. Bugün mutlak olan bir şey varsa çeyrek 
asır geçmesine rağmen Büyük Millet Meclisi 
binasının henüz istenilen şekilde ikmal edilmiş 
duruma gelmemiş olmasıdır. 

Binanın muhtevasına da biraz temas etmek 
isterim : Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet 
Meclisi içerisinde 1 000 küsur memur vardır. 
Bu bin küsur memur Devlet hizmetindeki anla
yışımızı Meclis olarak ortaya koymaktadır. 
200 tanesi barem dâhili memurdur. İlâveten 
bir de (D), (E), (M) cetveli olarak bin küsur 
memur vardır. Memur israfı olup olmadığı ko
nu yapıldığı şu sırada Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Matbaasını misal olarak arz edeyim ; 
matbaada 105 memuru vardır. Bunların her bi
risine normal mesainin dışında mesai yapıyor-
muşçasına ilâveten fazla ücret tahakkuk etti
rilmektedir. Bu suretle aldıkları ücretler yekûn 
bakımından 250 memura tekabül eder. Hürri
yet Gazetesi, ki, Türkiye'nin en büyük matbaa
sına sahiptir, bu miktar memur istihdam etme
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Büyük Millet Mec
lisi hakikaten her hareketiyle ve her haliyle di
ğer müesseselere örnek olması lâzımgelen bir 
müessesedir. Memur istihdam etmek yönünden 
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maalesef iltimasların alıp yürümesinde şaheser 
örnekler vermiştir. Her memurun arkasında 
bir dayanak vardır. Her memur ıböyle bir da
yanakla Meclise gelmiştir ve maalesef ibunun 
mesuliyeti bizim devremiz zarfında olmaktan 
evvel bizden evvelki devre zarfında olmuştur. 
(Y. T. P. sıralarından, her devrede olmuştur, 
bizim devremizde de vardır, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; buna rağmen İda
re Âmirleri veya Meclis Başkanlığı bu iltimas 
müessesesine son verme gayretini göstermemek
tedirler, tasfiye gayretini göstermemektedirler. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakikanız (kaldı efendim. 
FAHİR GİRlTLİOĞLU (Devamla) — Peki 

efendim, bağlıyayım. Muhterem arkadaşlarım; 
bu menfi durumları arz ederken kendi halinde 
mütevazi çailışmasiyle örnek bir müessese mü
kemmeliyeti gösteren 'bir müessesemize temas 
etmek kadirşinaslığını göstermek isterim. Mec
lis arşivi. İddia ile kabul ederim ki, Türkiye'
nin etn güzel arşivi Büyük Millet Meclisindedir. 
Ama mütevazi ve kendi 'halinde çalışan bu mü
essese Meclis Başkanlığı tarafından acaba elin
den tutulan bir müessese midir, değil midir? 
Bunda tereddüdüm vardır. İstenilen önem ora
ya verilmemektedir. Daktilo yazmasını bilmi-
yen daktilolar bile, maalesef, Meclise alınmak
tadır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; günün mevzuu olan 
Meclisin itibar meselesine kısaca temas etmek 
isterim. 

Arkadaşlarım; Meclisimiz 15 Ekimden bu 
yana, gelmiş geçmiş her ihangi bir Meclisten da
ha az çalışmamıştır. Buna rağmen çok daha 
ağır şartlar altında kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclis şu şu şu 
devrelerdeki Meclislerden daha az mı çalışmış
tır? Kanun tasarısı, Hükümeti murakabe, dış 
münasebetler konusundaki çalışmaları kifayet
siz midir? İlmî, istatistikî malûmata istinad-
eden, akla, mantığa dayanan selbeplerle tatmin
kâr değildir şeklinde bir tenkid yapılmamıştır. 
Fakat, şuna bütün samimiyetimle inanmakta
yım ki, bu Meclis büyük vazifeler yapmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım; evet, Kurucu Meclis 
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Anayasayı yapmıştır; fakat, devleti esas kuran 
Meclis bu Meclistir. 

Arkadaşlarım; denir ki, «daha çok çalışabi
lirdi, daha çok çalışmalıdır.» Ben de iştirak 
ediyorum, hakikaten daha çok çalışalım; ama 
Bismark'ın dediği gibi «Siyaset bir ilim değil
dir, . bir sanattır» şartların ica'bettirdiği, 'ahva
lin icabettirdiği en iyi yolu, en az zararlı yolu 
•bulabilme sanatıdır. Hiç şüphesiz bu yolu za
manın şartları tâyin eder. 

Muhterem arkadaşlarım; denebilir ki, siya
set 'bir imkânlar sanatıdır. Mevcut imkânlar
dan en iyi şekilde faydalanmayı elbette hepi
miz temenni ederiz. Muhterem arkadaşlarım; 
yalnız ben 'bütün milletvekili arkadaşlarımı, 
bilhassa Riyaset Divanını, Meclisin bu çalışma
larını 'kıymetlendireınediği ve efkârı umumiye-
ıvi on hıv'iysta 'aydınlıaijamıadığı için ton'kid ede
ceğim. Hepimizde küçük görme, politikayı ve 
politikacıyı küçük düşürme hastalığı vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, dünya, var olduğu 
günden bugüne ve var olacağı günlerin sonuna 
kadar politikacı tarafından idare edilmiştir. Ve 
idare edilecektir. Politika, memleketi idare sa
natı, sanatların en incesi, en asilidir. (Alkışlar) 
Ut^ 'h's: de ibu sanatın mütevazı ibiror çırağı, 
birer hizmetkârıyız. 

Muhterem arkadaşlar, geçende mukayeseli 
bir yazı okudum. Japonya'da, Japon mucizesini 
yaratan Meclisin % 22 si ilkokul tahsilini yap
mıştır. Yüksek Tahsil sahibi değildir. Bizde ise 
Meclislerin % 90 nmdan fazlasını yüksek tah
silli arkadaşlar teşkil eder. Buna rağmen par
lâmentomuzun noksanları vardır, hepimiz beşe
riz, noksanlarımız olacaktır. Ama diğer memle
ketlerin parlâmentolarından daha geri kalmış 
değiliz. Memleketin üniversitesi, matbuatı ve sa-
iresi bilcümle teşekkülleri ile mukayese edilirse 
meclisimizin fedakârlık ve feragatkârlık imtiha
nında onlardan geri kalmadığı görülecektir. 
(Alkışlar) Ben diğer müesseselerin de fedakâra-
nc ve feragatkârane çalışmalarını da küçümse-
miyorum. Ama, parlâmentonun da şerefli bir 
hizmet içinde bulunduğunu millet ve memleke
te anlatamadığımız için hepimizi, hepinizi ve 
Riyaseti tenkid ediyorum, itham ediyorum, ar
kadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleketin en 
büyük ve en kudretli yayın vasıtası radyodur. 
Fakat... I 
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BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, toparlayın. 
KEMAL SARHBRAHÎMOJLU (Devamla) 

—• Muhterem arkadaşlarım, radyoda, af buyu
run, incir çekirdeğini doldurmayan cinayet hi
kâyeleri ve birtakım işe yaramaz lâflar saatler
ce anlatılmaya çalışılırken, milletvekillerinin 
milletin ve memleketin mukadderatına taallûk 
eden konuşmaları «bir milletvekili konuştu» di
ye, ismi dahi zikredilmeden geçilir. Parlâmanter 
rejim açıklık rejimidir. En büyük yayın vasıta
sının millete, milletvekillerinin çalışmasını bil
dirmesinde ve milletin, Millet Meclisinin nasıl 
çalıştığını açıkça bilmesinde zaruret vardır. Bu 
da ancak radyo ile mümkün olur. 

Arkadaşlarım, Sayın Hocam C. H. P. Grupu 
Sözcüsü Asım Eren'i tenkidle sözlerimi bitire
ceğim. 

Bu bina, büyük Atatürk'ün projelerini tet
kik ederek iştiyakla kurulmasını arzu ettiği bü
yük bir binadır. Ve verilmiş olan tahsisatın bü
yük kısmı bu binanın bakımı ve korunması, bu 
millete lâyık bir sanat eseri olarak muhafazası 
için harcanmaktadır. Bu masrafların milletve-
t;llcr:'ın!:jn maliyetine ilâve etmek, 'zT.ı'nlerde Mec
lisin ve millet vekillerinin, israf atta bulunrlukİM'i 
şeklinde Meclisin itibarını zedeliyecek bir dü
şünce doğurabilir. 

Bütün dünyada meclisler birer sanat eseri
dir. Ve sanat eseri olarak diğer nesillere hediye 
edilen vedialardır. Bunlara yapılan masraf boşa 
değildir. Bunları milletvekillerinin maliyetlerine 
ilâve ederek sanki milletvekilleri millete çok 
ağır bir yük oluyormuş gibi bir intiba verecek 
şekilde ifade etmek caiz değildir, doğru değil
dir. Arkadaşımın şahsı adına vâki olacak konuş
masında bu noktayı tasrih etmesini istirham ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvanlar koklaşa 
koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Dış 
münasebetler mevzuunda, Avrupa Konseyine, 
Ortak Pazara, Avrupa Parlâmentoları Birliğine 
ve saire gibi, dış münasebetler mevzuunda har
cadığımız paraların çok az olduğu kanaatinde
yim. Bunların daha da artırılması lâzımdır; me
deni âlemle medeni münaseebtlerimizi çok daha 
geliştirmek zorunda ve durumundayız. Bu ha
yati mânada çok ehemmiyetlidir, lüzumludur. 
Bu noktaya temas eden arkadaşlarımın hiç ol
mazsa Yunanistan'ın bu mevzuda harcadığı para 
ile Türkiye Parlâmentosunun harcadığı parayı 
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mukayese ederek bizde bir israf oluyor mu, ol
muyor mu, bunu ortaya koymalarını ve objektif 
bir mukayeseye imkân vermelerini arzu eder
dim. Arkadaşlar burada konuşurken mesuliye
timizi duyarak ve konuştuğumuz her kelimenin 
ağırlığını tartarak konuşmak durumundayız. 
Hele, hele gruplar adına konuştuğumuz zaman 
daha da dikkatli olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, efendim. 
KEMAL SARItBRAHİMOĞLU (Devamla) 

—Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; bendeniz Meclisimizin haysi
yeti mevzuu üzerinde duracak değilim. Bâzı hu
susları arz edeceğim. Bunlar da şunlardır : 
Memleketimizde vatandaşlara birçok fedakârlık
lar yüklediğimiz günlerde ve Devlet idaresinde 
tasarruf arzuladığımız şu sıralarda önce tasar
rufu kendi nefislerimizde yapmak mecburiyetin
de olduğumuzu ifade ediyorum. Bu da parlâ
mento içinde yapılan tasarruflardır. 

Şimdi bütçenin gider bölümü tetkik edilirse 
Millet Meclisi Riyaseti ve Senato Riyaseti için 
35 bin lira temsil ödeneği, 15 bin lira konut 
'gideri gösterilmektedir. Meclis Reisliğine geçen 
sene konmuş olan 15 bn lira konut gideri harcan
mış mıdır? Harcanmış ise bu para nereye har
canmıştır? Bu sene konut gideri nereye harca
nacaktır? Millet Meclisi Başkanı Meclis Baş
kanlığına ait bir binada oturmadığına göre, ha
len oturmakta olduğu binanın icarı Meclisimiz 
tarafından mı verilmektedir? Bunları öğrenmek-
:te fayda mülâhaza etmekteyim. 

Sonra muhterem arkadaşlarını, Fahir Girit-
lioğlu gibi ben de Meclisimizin en randımanlı 
ı müesseselerinin birisinin, Meclisin bütün yükünü 
. çeken Kanunlar Dairesi Müdürlüğü ile Arşiv 
• Şefliğidir kanaatindeyim. Yalnız, geçen yıl 
oturumlarının tutanak dergileri hazırlanmış, 
'henüz bunların fihristleri hazırlanamamıştır. 
Yedi cilt olan, Meclisin 1%2 senesine ait otu
rumlarının tutanak dergilerinden beş cildinin 
fihristleri hazırlanabilmiş, diğer iki cildi hazır-
lanamamış olduğundan bunlar istifade edilebi-
linecek hale gelmemiştir. Bunun sebebi, mat
baanın çok ağır bir yük altında bulunması ve 
iki Meclise göre çalışmak durumunda olmasıdır. 
Riyaset Divanının bunu dikkate alarak, derhal 
tedbirini alması lâzımdır. Meselâ, bugün elinize 

13 . 2 . 1963 O : 1 
gelmiş olan bir komisyon raporu Millet Mecli
sinde müzakereye esas olduğu halde, hem se
natörlerin dolaplarına, hem de milletvekillerinin 
dolaplarına atılmaktadır. Senatoda müzakereye 
esas olduğu zaman, aynı rapor yine hem sena
törlerin, hem de milletvekillerinin dolaplarına 
atılmaktadır. Bu suretle hem maddi bir kayıp 
olmakta, hem de matbaa büyük bir yük altın
da kalmakta vo kâğıt israfı gibi büyük bir gi
dere duçar olmaktadır. Bütün bunları bir esasa. 
bağlamak suretiyle lüzumlu tutanak dergileri
nin koridorlara atılmasına meydan vermemek 
lâzımdır. Arzulayanların bunları arşivden al
malarının temin edilmesi gerekir. Bu şekilde bir 
tasarruf sağlanmasını Riyasetten istirham ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; üzerinde duracağım 
ikinci bir konu, Meclisimizin bir personel poli
tikası olması lâzımdır. Şimdiye kadar konuşan 
arkadaşlar bâzı aksaklıklara temaıs ettiler. Ben 
de 1 - 2 noktaya değineyim. 

Arkadaşlar; bugün vatandaşların mektup 
parasına mütemadiyen zam yapılırken birçok ti
cari müesseselerin reklâmları dolaplarımıza el
den atılmaktadır. Bu müesseseler de posta pa
rası versinler ve kazançlarından bir miktarını bu 
milletin hizmetlerine karşı ödemiş olsunlar. Şim
di 1 - 2 misal vereceğim. Çok acıdır. Ankara 
Öğretmenler Derneğinin bir bildirisi mütaad-
dit defalar İdare Müdürlüğüne verildiği halde 
dolaplarımıza atılmamıştır. Ama Majestik'in rek
lâmları bizim dolaplarımıza atılmıştır, muhterem 
arkadaşlarımı. Rusya Sefaretinin neşrettiği bro
şürler dolaplarımıza atılır, milliyetçi bir öğret
men derneğinin Türk Milletine yaptığı bir beyan 
Parlâmento üyelerinden gizli tutulurcasma bu 
dolaplara atılmaz. Bu zihniyeti taşıyan memur
lar bu çatı altında.1 bulunurlarsa elbette millet
vekili ve sentatör arkadaşlar lüzumlu şekilde te
nevvür edilemezler. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ata
öv. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bugün Meclisin bir PTT teşkilâtı 
vardır. Bu PTT personeli büyük fedakârlıklarla 
çalışır. Fakat bu şahıslar maalesef Meclis bün-
yesino değil, Bakanlığa bağlıdırlar. Bakanlık 
ise onların hak ve hukuManna ve bu çatı altın
daki fedakârane çalışmalarına karşı ilgisizdir. 
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Bu PTT teşkilâtının Bakanlık bünyesinden alı
narak Meclise bağlanması gerekmektedir. 

Nitekim Meclis içinde Emniyet Amirliği, 
Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü
nün müsaadesini almadan Meclise almış oldu
ğu polis mamurlarını komiser yapmak suretiy
le, Emniyet Umum Müdürlüğünün işlerine mü
dahale ederek terfi ettiriyor. Bunu re'sen ken
di idaresi altında tutarak yaptığı ıbir realite
dir. Emniyet Umum Müdürlüğü 'bundan müş
tekidir, buraya polis olarak gönderdiğini ko
miser olarak teslim alıyor. Bu şekilde sicilini 
elinde bulunduran bu müessesenin hakkına mü
dahale edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben de Asım Eren 
Beyin bir sözünü burada kendi görüşüme göre 
reddetmek suretiyle, Sarıibrahimoğlu'nun fi
kirlerine aynen iştirak ediyorum. Şu 10 günlük 
çalışma içinde vatandaştan tahminen 1,5 mil
yar lira sağladığımız vergileri hangi haneye ko
yuyor, acaba? Bunu da sıoruıp öğrenmek iste
riz. Bu parlâmento o kadar çok çalışıyor ki, 
vatandaşa 1,5 milyar vergi bağlamak suretiyle 
Devlete bir tgelir sağlıyor. Bu çalışmaları sıra
sında sarf edilen mesaiye karşılık da parlâimen
to üyeleri hesabına bir hane açmasını istirham 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım (Soldan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 

Başkan, saygı değer arkadaşlarım; ben tama
men tarihî sayılabilecek bir konuya temas ede
ceğim. 

Efendim, Anayasalınızın 87 nci maddesi Mec
lislerin görüşmelerinin kalbil olduğu kadar 
açık, halk efkârı ve basının giyzii önünde cere
yanına tazammun etmektedir. Yürürlükte olan 
İçtüzüğümüzün 98 nci maddesi gereğince Mec
lisin gizli oturum tutanaklarının, oturumun ya
pıldığı tarih üzerinden on yıl geçince yayınlan
masında kanuni hiçbir mahzur yoktur, şeklin
dedir. Kaldı ki, yayınlanmıyan bu gizli celse 
zabıtlarının üzerinden onlarca seme geçince 
bunlar (bozulabilir, tabir caizse çürüyebilir, kay
bolabilir. Bendeniz Ibu zabıtların fevkalâde ta
rihî ehemmiyeti haiz oldukları kanısındayım. 
Meselâ, devletimizin kuruluşunda, İstiklâl Mü
cadelemizin ıbaşarı ile yürütülmesinde büyük 
rolü olan Kuvvai Milliye ruhunun mümessille-
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rınin bulunduğu Birinci Büyük Millet Meclisi
nin gizli celse zabıtları üzerinden kırk üç sene 
geçtiği halde, onların okunaibilecek vaziyette 
muhafaza edilip edilmediklerini bilmiyoruz Ve 
üzerinden bu kadar sene geçtiği halde, değil 
neşredilmesi, Türkçe alfabeye çevrilmesi husu-
ısunda bir himmet dahi gösterilmemiştir. Bu du
rumda, teşriî vazifemin bana tanıdığı haklar 
meyanında bu gizli zabıtları okumak salâhiyet 
ve sıfatım olduğu halde ben bu zabıtları oku-
yaımıyacağım; çünkü, eski yazı bilmiyorum. 
Halbuki, benim doğumumdan evvelki yıllara 
tesadüf eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmalarına ait bu gizli zabıtlarda neler cere
yan etmiş, neler söylenmiş elbet bunları bil
mek ve öğrenmek isterim ve hakkımdır. Böy
lece benimle beraber benim içinde bulunduğum 
kuşağın bu zabıtlardan istifade etmek hakkı 
bilvasıta ortadan kaldırılmış oluyor. 

Ben Sayın Meclis Başkanından, eski ya'zıy-
le tutulduklarından şüphe olmıjyan 1 nci, 2 nci 
ve 3 ncü dönem Büyük Millet Meclislerinin 
gizli zabıtlarının iyi bir şekilde muhafaza edi
lip edilmediğini; ikinci olarak bu zabıtların 
Türk alfabesine çevrilip çevriimiyeceğini ve 
kanuni hiçbir mahzur olmadığı için neşirle ken
dilerini mükellef kılıp kılmadıklarını bu kür
süden beyan etmelerini saygıyle arz ve istir
ham ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, uzun zamandan beri Bü
yük Millet Meclisinin mânevi şahsiyetinin zede
lenmesinden bahsedilmektedir. Bendeniz bu ko
nuda ne gençlikten, ne basından, ne üniversite
lerden ve ne de parti gruplarından bahsedecek 
değilim. Kanaatim odur ki, burada cereyan 
eden münakaşalardan, kavgalardan, gürültüler
den en başta Başkanlık Divanı mesuldür. (Sol
dan, «Sen mesulsün», sesleri) Evet, evet.. Arz 
edeceğim, müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, doğrudur, arkadaş
larım (siz) diyorlar, hepimiz dersek daha doğ
ru söylemiş oluruz. Bunun sebebi her şeyden 
evvel milletvekillerinden evvel Başkanlık Diva
nının keyfi hareketleri tüzüğü çiğniyen tatbi
katıdır. Buna misal vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir soru müessese-
ımiz vardır; soru müessesesinde hepinizin bil
diği .gilbi vekille soru sahibi karşı karşıyadır. 
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Fakat bu Mecliste görüldü ki, -bir Kadirli Kay
makamı mevzu üzerinde mebuslar karşı karşıya 
getirildi, elimde zabıtlar var. Suphi Baykam 
ile Ahmet Topaloğlu, yaihııt Ahmet Topaloğlu 
ile Kemâl Bağcıoğlu arasında . cereyan etmesi 
lâzımgelen müzaikerelcr, maalesef iki mebus 
arkaıdaşm çatışmalarına sebebiyet verecek şe-
ikilde Başkanlık Divanı tarafından idare edili
yordu. Bir başka misal: 

iSami öztürk arkadaşumızla, Cevdet Aydın 
arkadaşımız Muş vilâyetindeki ımünlhal nahiye 
müdürlükleri hakkındaki eski Dahiliye Vekili 
Ahmet Topaloğlu'na bir soru tevcih etmişler
di. Gördük ki, iki arlkadaş birbirleriyle çatış
tı ve Cevdet Aydın arkadaşımız sataşma iddi-
asiyle kürsüye geldi ve Sami arkadaşımıza ce
vap verdi. Riyaset niçin bu hususlara dikkat 
etmez ve niçin soruyu mebuslar arasında tar
tışma vesilesi yapar, sözlerini kesmez? Bu [bi
rinci tahrip. 

İkincisi; gensoru mevzunda yanlış bir tatbi
kata şahidoldum. Zeyyat Kocamemi arkadaşımı
zın verdiği bir gensoru, Tüzüğün 157 nci madde
si gereğince her şeyden önce yüksek reylerinize, 
yüksek ıttılaınıza arz edilmesi lâzımgelirken, 
elimde bulunan 12 . 12 . 1962 tarihli gündemde 
dercedildiği gibi, Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları meyanmda yer almıştır. Hal
buki arkadaşlar, İçtüzüğümüzün 78 nci madde
si sarihtir. Ruzname tanzimini .şu şekilde izah edi
yor : 

«MADDE 78. — Ruzname şu suretle tanzim 
olunur.: 

1. Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 
maruzatı; 

2. Sualler ve istizahlar;» 

Gündem de şöyle tanzim ediliyor : 
MADDE 1. — A) Başkanlık Divanının Genel 

Kurula sunuşları. 
MADDE 2. — Sorular, gensorular ve genel 

görüşme. 
O halde, gensorunun ruznamenin ikinci mad

desine alınması lâzımgelirken, Başkanlığın birin
ci maddede bulunan Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları maddesi içerisine alması tama-
miyle tahkikatta yanlış tecellilere sebebiyet ver
miş ve maalesef gensoru müessesesi gene Baş
kanlık Divanının-yanlış tatbikatiyle tahribedil-
miştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, zaptı sabık, gündem 

dışı, sataşma, usul hakkında söz alan arkadaşlar 
hakkında Başkanlığın icra tarzını burada gör
dük. Hangi partiye mensup olursa olsun zaman 
zaman bâzı arkadaşlarımız söz alarak zaptı sa
bık hakkında konuşacaklarını beyan etmelerine 
rağmen, zabıtla ilgisi bulunmıyan söz ve beyan
larına rasladık.. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan bir dakikanız kal
dı, lütfen bağlayınız. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Baş
kanlık Divanını tenkid ettiğime göre müsaadeni
zi rica edeceğim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Ben müsaade etme hakkına 
malik değilim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Hak
kınızda da konuşturmazsanız o zaman ben de 
kızarım beyefendi,, affedersiniz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Kızarsanız İçtüzük hükümlerini 
tatbik ederim. 

MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

Şimdi, bir arkadaşımız gündem dışı söz alır, 
Başkanlık Divanı kendisine söz verir. Gelir ar
kadaşımız burada gündem dışı konuşur. Ama 
aynı Başkanlık Divanı yine gündem dışı konu
şacak bir arkadaşımıza söz vermez. Başkanlık 
Divanı gündem dışı söz alan arkadaşlarımızın 
ne konuşacaklarını evvelden biliyor mu ki, bir 
kısmına söz verir, bir kısmına söz vermez ? Yan
lış arkadaşlar. Hcrşeyden evvel ne hakkında ko
nuşacağını arkadaşlardan sorması ve ona göre 
takdir hakkım kullanması lâzııngelir. Bu yolu 
ihtiyar etmemesi, Başkanlık Divanını, doğrudan 
doğruya bu müesseselerin tahribine matuf bir 
faaliyeti halinde kabul etmekten başka bir çare 
olamaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, geçenlerde bir 
hâdise cereyan etti. Bir arkadaşımız usul hak
kında konuşacağını beyanla kürsüye geldi ve fa
kat usul yerine bir vekilin kendisine sataştığın
dan bahsile başladı ve vekile sataştı. Biz kendi
sine müdahale ettik ve Başkanlık Divanını ikaz
da bulunduk. Nerede usul dedik. Muhterem ar
kadaşlar, bu arkadaşımızın usul hakkındaki ko
nuşması şöyle dursun, üstelik burada babaları
mızı da hedef tutarak bize hakarette bulundu. 
Ben babamı bir sene önce kaybettim. Hiçbir 
milletvekili arkadaşımın babasına hakaret ede
cek kadar terbiyeden mahrum bir insan değilim. 
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Ama usul hakkında konuşacağım diye söz alıp 
kürsüye geldikten sonra, usul hakkında konuşa-
mamak herhalde doğru bir hareket olmasa ge
rek. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de Başkanlık 
Divanının tarafsız hareketlerinden bahsetmek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan vaktiniz dolmuş
tur. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Bir 
dakikanızı rica edeceğim, cümlemi topluyorum. 
Bir hatıramı nakletmeme müsaadelerinizi * rica 
edeceğim: Eski Mecliste Reisvekillerinden Agâh 
Erozan bize ceza verirdi; fakat katiyen bu ceza 
bizi incitmezdi, çünkü Tüzüğü sayfalarına, satı
rına varana kadar bilirdi, söylerdi ve tatbik 
ederdi. Fakat günün birinde İbrahim Kirazoğ-
lu ağzımı açmadığım halde iki ihtar verdi. Bu
nun üzerine yukarı çıktım, kendisine sordum : 
Neden bana ağzımı açmadığım halde ihtar cezası 
verdiniz? Bana şu cevabı verdi : «Birader se
nin sağına, soluna, önüne, arkana bakıyorum; 
gürültü yapanlardan hiçbir kimsenin ismini bil
miyorum. Bakıyorum ki, sen varsın orada, yalnız 
senin ismini biliyorum, onun için de cezayı sana 
veriyorum.» dedi. Şimdi, Başkanlık Divanında 
bulunan bâzı Başkanvekili arkadaşlar da bakı
yorum aynı yola gitmektedirler. Gürültü benim 
civarımda oldu mu, Mehmet Ali Arıkan, sana ih
tar veriyorum... Çok rica ediyorum, Başkanlık 
Divanı buna bir hal yolu bulsun, arasın. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Büyük Meclisin müzakereleri
nin her safhasında, sözlü sorularda dâhil, sataş
ma vâki olursa, Başkan sataşılana söz verir. 
Başkan bu fikirde değilse Heyeti Umumiyeye 
sorar, tasvip alır. Bu hususu izah ettikten son
ra, söz sırası Sayın Asım Eren'de. Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, evivelâ iki mulhterem arkadaşıma 
cevap arz edeyim. 

Sayın Kemal Sarıibralhimoğiu Ve ,Saym îh-
san Ataöv arkadaşlarımız eğer Büyük Millet 
Meclisinin bütçesinin bölümlerime bakarlarsa 
binaya yalnız 701 nci fasılda 10 ncu maddede 
150 Ibin liralık bir ionarım ta'hsis 'edildiğini, bu
na mukabil sayın Meclis üyelerinin ödenekleri
nin 31 milyon küsur lira, memur ve hizmetlile
rin aylıklarının ve sair halklarının 16 milyon 

13 . 2 . 1983i O : 1 
küsur lira ve Mulhafız Tâlburunun 2 milyon li
raya yakın bir mevki işgal ettiğimi; 5,5 milyon 
liraya ya'km /da Millî Sarayların onarımı dâhil 
olmak üzere ödeneklerinin mevcudolduğunu 
göreceklerdir. Binaenaleyh bu kut'sî binamın 
Aziz Atatürk'ün Ihâıtırasınm .maliyet fiyatına 
dâhil edilmediğini bilhassa arz etmek isterim. 

İhsan Ataöv arkadaşımızın ikinci noktasına 
gelince, Meclisin tasarruflarını şayanı tenkid 
mevzular .meyanmda mütalâa etmeyi, bu Mec
lisin şahsiyeti mâneviyesine karşı 'hafif biir söz 
olarak telâkki ederim. Büyük Meclis her ver
diği karan kemâliyle vermektedir. Büyük 
Meclisten çıkan her karar da Türkiye Cunı-
lîıuriyetimin varlığı için bir /mesnet teşkil et
mektedir. 1 milyar 200 milyon liralık bir mun
zam gelirin kabul edilmiş Ibulunması, bu Mec
lis için, dattıa evvel kalbul ettiği 5 yıllık Kalkın
ma Plânının 'mesnedi olması bakımından ve 
millî kalkınmayı destekUiyen bir kaynak olma
sı bakımından zaruretti. Yalnız (siz bana ve
rin, ama size bîr şey vennıiyeyilm) tarzında bir 
'tabi - metlbu muamelesi devri geçmiştir. Top
lum, demokrasi anlamında yaşamaktadır. ;0 de
mokrasi ise -toplumun ferden ferda toplumun 
bütün iyiliklerine, masraflarına ye bütün veci
belerine ve haklarına iştirak 'etmesi demektir. 
Bu şekilde anlamıyan bir zihniyetin, zannedi
yorum ki, demokrasi anlayışını yanlış gördüğü 
nıütalâasındaymı. 

Şimdi .mulhıterem arkadaşlarını, saksım na-
'mına görüşmekle beraber yine demin ki konuş
malarıma devam edeceğim: Büyük Mecliste, teş
kilâtın (mesnedi olan Anayasa maddelerini arz 
ebtıim. Bundan çikan sonuçlar şudur: Türkiye 
Büyük Millet MeclM, ınunlhasıraaı Millet Mec
lisi Başkanlığının tek otoritesine bağlı olan 
bir varlıktır. Mânevi ve maddî bir yüce var
lıktır. Bu makam, 'müşterek hizmetleri ifa için, 
demin Ibir .arkadaşımızın, tadadefctiği bütün 
müdürlükleri ve 'bütün hizmet dallarını re'sen 
kendisine bağlı tutmak, mecburiyetindedir. 
Bundan başka demin arz 'ettiğim 'birkaç mad
deye istinaden iki Yasaıma Meclisinin ayrı ayrı 
kendi bünyelerine münhasır düzenleme ve güt
me işleri için kendi yetkilerini münhasıran o 
sakada kullanabilecekleri açıktır ama bunu bir 
aşırı ve taşkın anlayışla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık yetkilerine tearuz şeklinde, 
oraya müdahale şeklinde anlamak doğru bir 

— 435 — 



M. Meclisi B : 48 
hareket değildir. Yapılanı içtüzükler huıgün 
komisyonlardan kısmen çıkmış, 'kısmen çıkmak 
üzeredir. Bu vesikalar 'halen buradadır, bir 
tanesi S. Sayısı 48 dir. Bu, Yasama meclis
lerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlen
mesine dair olan ve dört parti temsilcilerinin 
hazırladık'ları bir vesikadır. Türkiye Büyük 
Millet Meclilsi îytüzüğü teklifi de hazırlanmış
tır, henüz komıisyondadır. Keza numara 15 
(Birinci Devr« ikinci toplantı numara 15) ile 
hazırlanmış olan bir vesika da yine parti tem
silcileri dört arkadaş tarafından hazırlanmış
tır. Bu da Millet Meclisi İçtüzüğü teklifidir; 
bu en 'kalımıdır. Nihayet Cumhuriyet »Senato
sunun, kendisinin 'kendilisi için. hazırlayıp sun
duğu tasarı, zannımoa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çoğunluğunda kahul edilmesi şüpheli 
olan, fakat kendi yetkilerini Anayasa sınırları 
dışıma zıorlıyarak genişletmek isteme istikame
tinde 'bir vesikadır. Bu dört vesikanın huzuru 
âlinize (geldiği zaman hakkının verileceği şüp
hesizdir. 

Ayrıca bir .Teşkilât kanun tasarısını da Sa
yın Başkanlık hazırlamıştır. Bunları da ben
deniz tetkik ettim. Bu teşkilâtta dokunulacak 
yerler arkadaşlarımızın dokunduğu şiekillde de
ğildir, pek azdır. Hakikaten memur kalitesi 
bakımından Bayın Başkan da hu şikâyetlere 
•katılmışlardır; (bendeniz 'kendilerinden duy
dum. 

Hizmetlilerin çokluğu meselesini' gelince; 
ödev bölümü ve nıurakalbe, hakkıyla yapılırsa 
çak değildir. Ancak hu Büyük 'Meclisin ihti
yacına kifayet 'edecek 'miktardadır. Fakat me
mur ihtiyacı vardır. Memur enflâsyonu yok
tur, memur ihtiyacı vardır; kaliteli unemur-a 
hu Meclisin büyük ihtiyacı vardır. 

BAŞKAN — Bir dakikamız 'kaldı Sayın 
Eren. 

ASIM -EREN ('Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz siyaset meselesinde de 
bilhassa şunu kısaca arz etmek isterim. Mecli
sin içinde çalışmak mecburiyetindeyiz. Meclise 
herkes, hariçten akıl öğretmeye, siyasi parti 
tefoliğleriyle Hükümeti ve hu Meclisi yönetme
ye kalkarsa hu, Sayın 'Turhan Bilgen arkadaşı
nım Ib'elirttiğinin aksine 'bir mesele olur; bir 
ters yönetim olur. Dediler ki Palenmolu Pro
fesörün söylediği gibi hükümetlere, iktidarla-
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Ma akıl öğretirsek 'sonra onların mesuliyetlerine 
katılmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet her za
man müşterek .ortaktır. Mesuliyette de, haklar
da da, şayanı iftihar olan her türlü tecelliler
de de şeref payını ve mesuliyet payını ikti'dar 
kadar taşımaktadır. Hiçhir zaman muhalefetin 
kararlara iştirak etmemek, müzakerelere işti
rak ıe;timeme'k ile kendisini Devletin yönetimin
deki sorumluluğundan sıyıralbileceğiıni mâkul 
olarak kalbuJ etmek imkânı yoktur. 

•BAŞKAN — Vaktiniz doldu 'Sayın Eren 
bağlayınız. 

ASİM EREN (Devamla) — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, halk ile temasımızı 

iyi tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
halkı, meselâ kabul edilen Kalkınma Plânı ile 
kabul eklilen malî reformu anlatmadan, aksi is-
kamiette, meselâ İhsan Ataöv arkadaşımın de
mim söyledikleri sözler gibi .Sözlerle, meselâ. 
bugünkü Adalet 'Gazetesinde (okuduğum gibi 
yazılarla yanlış istikamete götürür de ısonra 
muhterem Turhan Bilgin arkadaşını gibi (bura
da kalkar, onun tersine mütalâaları müdafaa 
ediyormuşcasına bir eda taikınılırsa fiiliyle 
sözleri arasındaki bu mühayenetin kasıtlı, ha
riçten yıkmak için çalışmak, dâhilde de Ibizler 
yıkıyormuşcatsına iktidara hücum etmek şek
linde hir manevradan ibaret 'olduğu aşikâr 
ıolur. Bu yolu terk etmelerini muhterem muha
lefet arkadaşlarımızdan milletimizin ve Devle
timizin «alâmeti namına istirham ediyoruuu. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka

daşlarım, demokrasi ile idare edilen memleket
lerde Meclis temeldir. Meclisin itibarının, millet 
hayatında büyük önemi vardır. Meclisin öne
mi, milletvekillerinin vazife görebilmeleriyle 
mümkündür. Bu vazifelerin başta geleni de, 
elbette murakabe vazifesidir. Murakabe vazi
fesinin en belirli zamanı bütçe zamanıdır. Se
nede bir defa gelir ve en mühim sözlerin bu
rada söylenmesi gerekir. Şimdi, beş dakika 
içinde burada milletvekilinin bu vazifesini yap
masına imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; elbette uzun konuşmak 
kötü şeydir. Maalesef uzun konuşmaya çok 
temayülü olan insanlarız, iyi bir şey değil, 

- 4 8 6 -



M. Meclisi B : 48 
bunu önlemek lâzım... Ama bütçe zamanında 
milletvekilini beş dakika ile tahdtdetmek de 
doğru değildir. Şimdi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bütçesi görüşülüyor; beş dakikada 
bu bütçe üzerinde ne söyliyebiliyorsunuz ? Fev
kalâde mühim konular var... 

Ben, burada Büyük Millet Meclisinin mu
rakabe ettiği konulardan; İktisadi Devlet Te
şekküllerinin murakabe usulü üzerinde konuş
mak isterim, fakat imkânım yoktur. Halbuki 
kalkınma plânımızla yakinen alâkadardır, ik
tisadi hayatımızla alâkadardır, milletin 50 
milyarı orada yatmıştır; bunlar üzerinde bura
da bu 5 dakikalık zaman içinde bir şeyler söy
lemeye imkân yoktur. Arkadaşlar; buna bir 
yol bulmak zaruretindeyiz. Bütçenin Meclise 10 
gün evvel gelebilmesi için; komisyondaki ko
nuşmaları biraz kısarak veya komisyona biraz 
daha evvel getirerek mutlaka Meclise 10 gün 
evvel getirilmelidir Böylece burada milletvekil
lerine daha fazla konuşmasına fırsat verilmiş 
olur. 

Aziz arkadaşlarım, yine milletvekilinin mu
rakabe vazifesini yaptığı sıralarda, bir yeterlik 
önergesi gelir. Tüzük gereğince 6 kişi konuştu, 
'arkasından yeterlik önergesi hazır... (E) grup 
sözcüleri dışmda kalan milletvekilleri, millet
vekillerinin çoğunluğu olan bizler nasıl mura
kabe vazifemizi tamamiylo yapabileceğiz? Yazılı 
soru vereceğiz, sözlü soru vereceğiz. Sözlü so
rular aylarca sonra burada belki konuşulabi
lir. İşte liste önümüzdedir; 100 e yakın ko
nuşulmamış sözlü soru var. Yazılı sorulara eski 
Tüzük tadilinde, 1 ay içerisinde cevap verme 
mecburiyeti vardı; sonra o kaldırıldı Şimdi ay
larca sonra cevap verilir. Bunlaruı zabıtlarda 
neşri için aylar geçer; aktüalitesini tamamen 
kaybeder. 

Aziz arkadaşlarını; burada uzun konuşma
ları önlemek için, Batı memleket parlâmento
larında neler yapılıyor; üzerinde kısaca duru-
verclim : Orada bastırılmış, dağıtılmış hiçbir 
şey kürsüde okunmaz. Reis celseyi açtı mı 
bunlar basılmış ve dağtıılmıştır, üyelerce okun
muş olması gerekir diyerek derhal geçer. Son
ra, reisin yetkisi büyüktür. Hatip mevzuun 
birazcık dışına çıksa derhal müdahale eder 
Bizde buna temayül iki taraflı olmak lâzını-
gelir : Reis fazla müdahale etti mi diktatör
lük ediyorsun diye bizim arkadaşlarımız sika-
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yet ederler. Hiç etmedi mi konuşma uzar. Bu
nun bir ortasını bulmak lâzımdır. 

Sonra, yoklama artık meclislerden kalkmış
tır, yapılmaz. Bu ileri usullerin çok gerisinde
dir. Bundan vazgeçmek ve vakit kaybetme
mek gerekir. Bunun başka bir yolu bulunmak 
kabildir. 

Aziz arkadaşlarım; Mecliste zabıtlar çok 
önemlidir Şimdi burada zabıtları tutan zabıt 
kâtipleri bu vazifelerini büyük fedakârlıklarla 
yapıyorlar, hakikaten ağır şartlar altında ça
lışıyorlar. Bunları modern vasıtalarla teçhiz et
mek lâzımdır. Dünyada yazı makinalan gibi 
steno makinalan da var. Mutlaka teyp esasını 
tatbik etmek lâzımdır. Bir zamanlar konduğu 
gibi, şimdi de içeriye portatif bir teyp makinası 
konmuş ve bunun başında birisi oturmuş, dur
madan şerit değiştiriyor; bu olmaz arkadaşlar. 
Sözler tam olarak tutulamaz, kaçabilir. Stenog
raf, steno makinası ile sözleri alır ve yazı ma-
kinasiyle bunları yazmaya başladığı vakit ga
yet muntazam tutulmuş teyp de bir taraftan 
kulağının dibindedir. Bu şekilde düzgün zabıt 
çıkarmak mümkündür. Sonra zabıtlar geç neş
redilmektedir. Bundan dolayı çok zararlı ol* 
maktadır. Mecliste bir milletvekili konuşmuş
tur, bunu millet bilmek ister. Şimdi sadece ga
zeteler ne yazmışsa bilinen odur,.. Bunları gayet 
muntazam olarak neşretmek ve hemen arkasın
dan yayınlamak lâzımdır. Mecliste hakikaten ne 
konuşulmuşsa, bunları hemen milletin öğrenme
si yerinde olur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Gü-
lek. 

KASIM ÖÜLBK (Devamla) — Çalışmak 
kâfi değildir. Çalışıldığını da millete göstermek 
lâzımdır. 

Meclis binası üzerinde de durmaya, uzun 
uzun durmamıza vakit yok. Ancak, şunu ifade 
edeyim ki, aziz arkadaşlarım, bir âbidedir, bü
yüktür, güzeldir. Ama Türk Milletinin yetkisi 
dışındadır. Vaktiyle bunun iskeleti yapılmıştı, 
bu iskeletin arasını sadece tuğlalarla kaplasak, 
buraya sarf ettiğimiz parayı verimli yerlere ve
rip, meselâ bâzı yerlerin sulama işlerine sarf et
sek; onun geliriyle imkânımız olduğu vakit bu 
muhteşem lâmbaları yapsak, bu muhteşem mer
merleri koysaydık Türk Milletinin realitelerine 
daha uygun hareket etmiş olurduk. Şimdi sene
de bir milyon lira elektriğine, 5 yüzbin lira ısıt-
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masına gidiyor. Kırılan bir avize parçası için 
20 - 30 bin lira bu milletin sırtına ağır bir yük
tür. Ve umumi tutumla kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beş dakika gibi kısa bir zaman içinde ancak 

bu kadar konuşulabilir. înşaallah başka bir 
fırsat bulur, bunlar üzerinde, diğer mühim mev
zular üzerinde dururuz. 

Hürmetlerimle... (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar; daha beş arkada

şımız söz almış vaziyettedir, idare Âmirleri ar
kadaşlarımız da konuşacaklardır. Arzu ederse
niz bu beş arkadaşımızı da konuşturup İdare 
Âmirlerine söz verelim. 

(öğleden sonra, sesleri.) 
O halde bugün saat 14, 30 da toplanılmak 

üzere Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma saati: 13,05 

Î K Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. (İste
mez, zaman alır sesleri) Efendim, yoklama ço
ğunluğu sağlamak için değil, devam edip etmi-
ycn arkadaşlarımızı tesbit bakımından yapıla
caktır. 

(Kayseri milletvekillerine kadar yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğmuz vardır, müzake
relere devam ediyoruz. 

KADRİ EROGAN (Urfa) — Yoklamaya de
vam etmeniz lâzım. Esbabı mucibeniz bu idi. 

BAŞKAN — Yarıya kadar yoklama yapıl
mıştır efendim. Başka bir seferde yoklamaya ya
rıdan sonra başlarız. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile 
Amerika'da kâin Iloıvard International tnc. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu Ticaret ve Plân 
komisyonlarından seçilecek beşer üyeden mürek
kep geçici bir komisyonda görüşülmesi hususun
daki Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin önergesi 

BAŞKAN — Şimdi bir tezkere vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'

da kâin Howard International Inc. Firması ara
sındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısının 

bir an evvel kanunlaşması için havale edilmiş 
olduğu Ticaret ve Plân komisyonlarından seçile
cek beşer üyeden mürekkep Geçici bir Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

BAŞKAN — Geçici Komisyona havalesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Geçici Komisyona havalesi kabul 
edilmiştir. 

3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, bu 
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hususta kurulmuş olan Geçici Komisyona hava
lesine dair Adalet Komisyonu Başkanlığının tez
keresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 5602 sa

yılı Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi, Tapulama, Ka
nunu tasarısı ve tekliflerini görüşecek olan Ge
çici Komisyon teşkil edildiği öğrenilmiş, komis-
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yönümüzün 6 . 2 . 1963 tarihli toplantısında 
aidiyeti cihetiyle adı gecen Gececi Komisyona 
tevdiine karar verilmiştir. 

Gereğinin ifasını saygı ile arz ederim. 
Adalet Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 
BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Geçici Komisyona havale edilecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

A •— Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. Şahsı 
adına şimdiye kadar 9 arkadaşımız konuşmuş 
bulunmaktadır. Sıra Sayın İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu'nun, huyurun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) — Çok muhterem arkadaşlarım, üyesi 
bulunduğumuz Yüce Meclisin, diğer meclislere 
nazaran bir hususiyeti vardır. Cumhuriyet ku
rulduğundan beri, 1 nci Meclis, 2 nci Meclis hat
ta 1950 Meclisi kendilerine göre bir hususiyet 
arz ederler. Ama hiçbirisi teşkil ettiğimiz bu 
Meclise benzemez. Benzemez, çünkü bu Meclis 
ihtilâl sonrası teşekkül etmiş bir Meclistir. Ve, 
değil Meclisi teşkil eden üyeler, partileri teşkil 
eden üyeler dahi birbirlerini tanımıyorlar. Eski 
meclislerde hal böyle değildi. Aşağı - yukarı ye
ni dönemlerde teşekkül eden Meclisin üyelerin
den en az yarısı birbirini tanırdı. Halbuki bu 
Meclis öyle değildi. Bu bakımdan bir yıl içinde 
hayli sıkıntı çektik. Maalesef üzücü hâdiseler 
oldu. 

Kıymetli arkadaşlarım, muhakkak ki, millet
vekili olan herkes millete hizmet etmekle mü
kelleftir. Millete hizmet edebilmek için milleti 
sevmek şarttır. Milleti sevdiğini iddia eden her
kesin evvelâ; şunu benimsemesi ve bilmesi gere
kir ; milleti sevdğiini iddia edenler, milletin oy-
lariyle burada vazife gören, milleti temsil şere
fini haiz bulunan milletvekillerine mütemadiyen 
tecavüz ederlerse, iyiliklerini görmezlikten ge
lirler, kusurlarını mikroskopla ararlarsa, müsaa
denizle böyle insanların vatanseverlikten ve mil
lî duygulardan mahrum, yahut da demokrasi 

düşmanı olduklarını sarahatla beyan edebiliriz. 
(Yaşa sesleri). 

Kıymetli arkadaşlarım, mesuliyeti, şerefi, ni
meti, bizlerin üzerinde bulunan bu Yüce Mecli
sin mânevi şahsiyetini korumak sadece Riyase
tin vazifesi değildir. Bu, hepimizin vazifesidir. 
Şeref ve haysiyet sahibi herkes bu Meclisin mâ
nevi şahsiyet ve şerefini kendi namusu gibi ko
rumaya mecburdur. Bu yönden Meclisin haysi
yet ve şerefini zedeleyecek her türlü hareketler
den evvelâ bizler sakınalım v katiyen kötü hal 
ve hareketlere meydan vermiyelim. Bu bizim şe
ref ve namus borcumuzdur. Meclisi, millete sev-
direbilmek için evvelâ bizim Meclisi sevmemiz 
lâzımdır. Meclisi nasıl seveceğiz1? Lüks abajur
larını mı, mermer direklerini mi? Hayır arka
daşlarım... Meclisi milletvekilleri teşkil ederler. 
öyle ise, biz evvelâ birbirimizi seveceğiz; elele 
verip bir birlik meydana getireceğiz. B u n | mec
buruz arkadaşlarım. Bu kutsi müesseseyi teşkil 
eden müstesna insanların, millete hizmet eden 
bütün içtimai müesseselere örnek olacak şekilde 
çalışmaya devam etmesini ve bütün milletvekil
lerinin kardeş gibi samimî sevgilerle birbirileri-
ne bağlanmalarını diler, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
üzerindeki müzakereler hakkında bir yeterlik 
önergesi vardır. Okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde görüşülecek 3 bütçe daha vardır. 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde1 

Sayın Süleyman Bilgen. 
'SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, görüşler zaten 5 dakika gibi 
kısa bir zamana inhisar ettirilmiştir. Bunun 
hakkında konuşacak 4 arkadaşım mevcuttur. 
Bunlardan birisi de benim. Yüksek Meclisten 
yeterlik önergesinin reddedilmesini istirham 
ediyorum.. 

BAŞKAN — Müzakerelerin yeterli görüldü
ğüne dair önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Müzakerelerin ye
terli görülmesi kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi
nin tümü üzerindeki konuşmalar sona ermiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. Bölümleri okutuyo
rum, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Efendim, 
komisyona söz verilmedi, İdare Âmirleri cevap 
verecek. Bir sürü sora soruldu. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, kendileri
nin konuşma için talepte bulunmaları gerekir. 
Tabiî ki, kendilerine söz vereceğim. Buyurun 
efendim. 

MÎLLET MECLİSİ ÎDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
larım; üç ay evvel başlamış olduğumuz vazife
mizle, Millet Meclisine ait 15 aylık icraatın ce
vaplarını arz etmek üzere Meclis Riyaset Di
vanı adına huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Tenkidleri yapan arkadaşlarımın bütçeye 
taallûk eden kısımlarına arzı cevabedeceğim. 
Meclisimizin şahsiyeti mâneviyesine ait söylen
miş olan sözlerin hepsi ile hemfikir olduğumuzu 
beyan etmekle huzur duymaktayım. 

Bütçeyi tenkideden arkadaşlarımızın kısmı 
küllisi 1962 yılı bütçesine göre çok şişkin bir 
bütçe ile gelindiğini ifade etmişlerdir. Ancak, 
bütçe dikkatle tetkik edilecek olursa görüle
cektir ki, huzurunuza takdim, edilen bütçe an
latıldığı gibi büyük bir şişkinlik göstermemek
tedir. Zira 1962 ile 1963 yılları arasındaki fark 
11 milyon olmayıp, 8 745 249 liradır. Bunun 
3 239 802 lirası mebus ve senatör arkadaşları
mızın maaşlarına yapılan % 15 zamdan ileri 
gelmektedir. 416 323 lirası 231 sayılı Teşkilât 
Kanununa göre memurlarının maaşlarına inikas 
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eden yüzde 15 zamlardan ileri gelmektedir. 
2 milyon 16 bin lirası da hizmetlilerin maaşla
rına yapılan yüzde 15 zamdan ileri gelmekte
dir. Bu 8,5 milyon lira civarındaki 1962 - 1963 
yılları arasındaki bütçe artışının farkı; 5 mil
yon 672 bin 185 lira ile yüzde 15 zamlardan 
neşet etmektedir. Ayrıca 947 bin 138 lirası ya
tırımlardaki farklardan ileri gelmektedir. Di
ğer taraftan 1962 bütçesi tanzim edilirken dış 
münasebetlerimizde, akdî münaseebtlerimizdc 
kurlar 9 liradan hesabedilmişti; bilâhara 13,5 
liradan doların hesabı üzerine 675 000 lira da 
kur farkı dol^ayısiyle 1963 yılı bütçesine inti
kal etmiştir. Bunlarla beraber 7 milyon 300 bin 
liralık fark bundan ileri gelmektedir. Diğerleri 
de cari işlerin yürütülmesi için zaruri olmuş
tur. 

Kadrolar hakkında da arzı cevabımız şu
dur : Bini mütecaviz memur kadrosundan bah
sedilmektedir. Hakiki durum şudur arkadaşla
rım ; «memur kadroları genişletilmektedir» di
yen arkadaşlara Meclis Riyaset Divanı olarak 
cevabımız şudur: Memur kadroları genişletile-
mez. Memur kadroları 231 sayılı Teşkilât Ka
nunundaki değişikliklere göre alınır veya veri
lir. Biz 231 sayılı Teşkilât Kanununu ve yapıl
mış olan tâyinleri 15 Ekim 1961 seçimlerinden 
sonra burada bulmuş bulunuyoruz. ıSeçimlerden 
bu tarafa memur kadrosu ihdas edilmiş veya 
tenkis edilmiş değildir. Ancak, hizmetlilerin 
kadroları her yıl bütçe ile beraber tanzim edi
lir. Eğer bir ilâve bahis mevzuu ise, bu hizmet
li kadrosuna aittir. Bizim esas kadro vaziyeti
mizi soran arkadaşımıza arzı cevabımız da şu
dur : Memur olarak Mecliste 192, Millî Saray
larda 11, (Sivil Savunma Uzmanı olarak iki kişi 
olmak üzere 205 memur kadromuz vardır. 

(D) cetvelinde 599 Mecliste, 103 matbaada 
ve 184 de Millî Saraylarda hizmetli kadromuz 
vardır. Meclisteki 599 adedin hepsi yalnız ha
demelik değildir. Biliyorsunuz muazzam bir iş
letme teşkilâtımız vardır. 115 milyonluk Meclis 
binası ve tesisatının meydana getirdiği yatırı
nım 55 - 60 milyonu Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İşletmesine sarf edilmiştir. iSadece bir (P) 
santrali 45 milyona temin edilmiştir. İşletmede 
teknik eleman ve teknik eleman yardımcıları 
olarak (D) cetvelinde çalışanlar vazife görmek
tedir. Yani bu 599 un tümü hademe ve saire 
değildir arkadaşlar. Keza lokanta hizmetleri, çay 
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ocağı hizmetleri, berber, ve saire, ve saire, bil
diğiniz bütün hizmetler bu 599 nun içerisinde 
mütalâa edilmektedir. 

Dış münasebetlere ait sorularda, konuşan 
arkadaşlarımızın fikir ve beyanları muhtelif 
oldu. IBâzı arkadaşlarımız dış münasebetlerde 
ölçüsüz para sarfı olduğundan bahsettiler. Bâzı 
değerli arkadaşlarımız da dış münasebetler için 
konan paraların kifayetsiz olduğunu, medeni 
memleketlerle münasebetlerimizin daha geniş 
çapta yapılması zaruretini belirttiler. Biz Meclis 
idarecileri olarak bütçemize konmuş olan para
ları Meclisin tavzif ettiği şahıslara kanunlar ve 
nizamlar dâhilinde âmiri ita olarak ödeyip bun
ların dış münasebetlerini teminle mükellef ki
şileriz. Yoksa muayyen arkadaşların birkaç ke
re gitmesi veya gitmemesi mevzuu Meclis ida
resini alâkadar etmeyip tamamen Yüksek Mec
lisi alâkadar etmektedir. 

Millet Partisi adına konuşan arkadaşımın 
sorduğu bir mevzua da arzı cevap etmek iste
yim ; bizden evvel vazife görmüş olan değerli 
İdare Âmiri arkadaşlarımızdan iki arkadaşın 
Almanya'ya seyahate gittiklerini, bunun için 
ne para 'ödendiğini sordular. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Parlâmento 
faaliyetlerimizdeki dış münasebetlerimiz iki şe
kilde olmaktadır : Bir tanesi Meclis bütçesi ile 
bu seyahatlerin yapılması. Bir tanesi de Meclis
te bulunan Parlmânterlerin bir araya gelerek 
kurmuş oldukları dostluk cemiyetlerinin dışarı 
ile yapmış oldukları temaslar. (Biz, Yüksek Mec
lisin seçmiş olduğu ve Parlâmento gruplarının 
vazifelendirdiği kişilerin paralarını Meclis büt
çesinden öderiz, yani seyahatlerinin, bütün üc
retlerini ve yevmiyelerini Meclisten öderiz. An
cak bu dostluk gruplarının dışarıyla olan müna
sebetlerinin yevmiyelerine ve nakil vasıtası üc
retlerine Meclis bütçesinden bir kuruş ödenmez. 
Bizden evvelki îdare Âmiri olan arkadaşlarımız 
da Türk - Alman Dostluk Grupunun davetlisi 
olarak Almanya'ya gitmişler ve bunlara Meclis 
bütçesinden kırk para ödenmemiştir. Yani gerek 
Şevki Güler ve gerekse Muslihittin Gürer arka
daşımıza Meclis bütçesinden bir kuruş Ödenme
miştir. Millet Partisinden sorulan suale cevabı
mız budur. 

Yine İsmet Kapısız arkadaşımızın sorduk
ları bir suali bu kürsüden rahatlıkla cevaplan
dırmak isterim. Bu sualin cevabını Bütçe Kar-
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ma Komisyonunda da vermiştik, her halde ma-
lûmattar olmamışlardır. Meclis Reislerinin; ge
rek Millet Meclisi ve gerekse C. Senatosu Reis
lerinin araba ile İstanbul'a gidiş gelişleri hak
kında bir sual tevcih ettiler, bunun cevabını ön
ceden vermiştik, müsaade ederseniz bir kere 
dana cevaplandırayım. 

Muhterem arkadaşlarım, makam sahipleri
nin, (Meclis Reisleri, Bakanlar ve saireler gibi) 
arabalarının kullalanılmasma dair 237 sayılı 
Taşıt Kanununda açık ve vazıh hükümler var
dır. Arkadaşlarım, her halde makam arabalariy-
le hizmet arabalarının kullanışlarını karıştırı
yorlar. Değerli Reisimiz Fuad Sirmen Bey de 
237 sayılı Taşıt Kanununun makam arabası ola
rak kendisine tanıdığı haklardan santim fazla
sını kullanmadığı gibi, bu araba mevzuunda ga
yet titizdir ve kanunun kendisine tanıdığı hu
dutlar içerisinde dahi kullanmamaktadır. Şimdi
ye kadar iki defa İstanbul'a gitmiştir, ki bu 237 
sayılı Kanunun kendisine tanıdığı hak ve hu
dutların içerisinde cereyan etmiştir. Şunu da 
bağlantısı olması dolayısiyle hemen bağlayıp 
burada izah edeyim; arkadaşımız İhsan Ataöv 
de yine değerli Reisimizle alâkalı bir sual sor
muşlardı. Reis Bey evinde oturmuyor, ama otur
duğu evin kirası acaba konut tahsisatından mı 
ödeniyor mânasına gelen bir sual sordular... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 15 bin konut 
giderinden... 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Devamla) — 15 bin liralık konut 
giderine santim dokunulmamıştır ve Reisimiz 
de dokundurmamıştır. (Ortadan alkışlar) Rei
simiz, seçildiği günden bugüne ayda iki bin li
ra vererek, kesesinden vererek oturmuştur. Mec
lis tahsisatının bir kuruşuna el değdirmemiştir. 

Tahsisat şunun için kalmaktadır arkadaşla
rım: Allah geçinden versin, can taşıyoruz. Seçim 
olur, ve saire olur, Reisimiz ayrılacak olursa, 
yerine gelecek olan yeni Reisimiz bu konutta 
oturmak istediği zaman, burada oturur. İşte 
onun için tahsisatı bütçemize koymak mecburi
yetindeyiz. 1963 bütçesinde de tahsisatı bu se
beple bütçemize Tsoymuş bulunuyoruz. 

Turhan Bilgin arkadaşımızın konuşmaları 
daha ziyade Parlâmentonun itibarı ve Parlâmen
tonun iyi çalışması mevzuunda idi. Kendileri ile 
Meclis Riyaset Divanı hemfikirdir. 
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Kütüphane hakkında yapmış oldukları te- I 

menniye de aynen iştirak ediyoruz. Fihristlerin 
en kısa bir zamanda yeniden tanzim edilmesine 
bugünden itibaren başlanması için emir vermiş 
bulunuyoruz. İnşallah pek kısa bir zamanda 
milletvekili arkadaşlarımıza böyle eskisi gibi iyi 
bir fihrist vermek azim ve kararında olduğumu
zu beyan ederiz. Keza, kütüphaneye bir tercü
man verilmesinden bahsetmişlerdi. Bu da inşal
lah yakın zamanda huzurunuza gelecek Teşki
lât Kanunu ve sizlerin gayreti ile mümkün ola
caktır. Biz bu tercüman işinin karşısında değil, 
yanındayız. 

Veli Başaran arkadaşım, bütçenin artışına 
temas ettiler. Sözlerime başlarken, bütçe tekni
ği bakımından vermiş olduğum izahatta buna 
temas etmiştim. Aynen tekrarlamayı lüzumsuz 
görüyorum. 

Veli Başaran arkadaşımız, bahçe mevzuuna 
temas ettiler. Meclis bahçesi halen Nafıadan 
Meclise geçmiş durumda değildir. Geçen sene de 
geçmemişti. Biz, geçen sene bu mevzuda koy
muş olduğumuz tahsisatı harcamadık. Geçeceği
ni düşünerek koyduğumuz tahsisat tasarruf ola
rak kalmıştır. Bu yıl da, Nafıadan bize geçeceği 
vadedildiği için bu tahsisatı koymuş bulunuyo
ruz. Millî iradenin tecelligâhı olan bu muazzam 
binanın bahçesinin de iyi bir şekilde tanzim ve 
tefriş edilmesi için bütçeye tahsisat koymak 
mecburiyetini hissetmekteyiz. Yoksa, bir iki sak
sı için bu tahsisatlar konmuş değildir. 

Millî Saraylardaki yatırım ve restorasyon 
işlerinin lâyıkı veçhile yürütülemediğinden bah
settiler. Doğrudur. Geçen sene bu işler aksa
mıştır. Ama bu zaman zarfında, Meclisin faali
yetlerinde büyük sıkıntıların geçirilmiş olması 
koalisyon değişmeleri ve saire gibi sebeplerle 
Meclis Başkanlığının saraylarla daha fazla meş
gul olamamasından bu aksamalar meydana gel
miştir. Marttan sonra gayet ciddî olarak alâka
dar olunacaktır. 

Konuşan bütün arkadaşlarım, Meclis Teşki- ı 
lât Kanunundan bahsettiler ve İçtüzük çalışma- j 
larma temas ettiler. Arkadaşlarım, Meclis Baş
kanlık Divanı, encümenlerin mesaisini, İçtüzük 
hükümleri muvacehesinde, denetlemek yetkisine 
sahiptir. Ancak fiilî bir baskı yetkisine sahip 
değildir. ^ j 

Meclis Teşkilât Kanunu geçen yıl Bütçe 
Komisyonundan Anayasa Komisyonuna yol-
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laırmıştı. Anayasa Komisyonu evvelki hafta 
kanunu çıkarmış ve Bütçe Komisyonuna ha
vale etmiş (bulunuyor. İnşallah Mart veya 
Nisan ayı içinde Yüksek Heyetinize gelir ve 
bu kanun üzerinde arkadaşlarımız, diledik
leri tasarruflarda bulunurlar, hepimizin arzu 
ettiğimiz şekilde eıfkması için himmetlerini esir
gemezler. 

İhsan Ataöv arkadaşımın bir sorusuna ce
vap vermek isterim. Postan6yc temas ettiler, 
ıbu'ı-asınııı da emniyet gibi Meclise bağlanması
nı isttediler. Bu temennileri nazarı itibara 
alınmıştır. Ancak bu temennilerini Teşkilât 
Kanununun gelmesine kadar saklasınlar. Biz 
de tıpkı emniyet gibi postanenin de Meclise 
bağlanması, Meclis Riyaseti tarafından idare 
edilmesini istiyoruz. Ancak bir şartla, emni-
lyct hakkındaki yapmış oldukları tenkite işti
rak etmiyoruz. 

İçtüzüğümüzün çalışmaları inkişaf etmek
tedir, inşallah yakın zamanda çıkacaktır, en
cümen mesaisi dahilindedir. 

Muhterem hocam Asım Eren Beyefendinin 
Meclisin faaliyetleri hakkındaki vermiş ol
dukları rakamlardan hakikaten istifade et
tik, faaliyetleri öven kısımlarına teşekkür 
ederiz. Temennilerinli inşallah yerine getirmek 
azmindeyiz. Bilhassa, su mevzuuna temas etmiş
lerdi. Muhterem arkadaşlarım, birçok hatip 
arkadaşlarımın söylediği gibi, biz halen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak, içinde otur
duğumuz binanın sahibi değiliz. Bina halen 
Bayındırlık Bakanlığındadır. Hizmetlerin bir 
kısmının aksamasının sebebi budur. Binayı 
teslim almış durumda değiliz. Kurucu Mec
lis ıbu binada, natamam olarak toplanmıştı. 
Seçimlerden sonra Meclis de bu binaya in
tikal etmiştir. Kaiti kabulü yapılmış değil
dir. Zaten, su tesisatı da teslim alınmış de
ğildir. Tesisat noksan bir vaziyettedir. An
cak biz Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde ta-
kibettik. Meclisin suyunun daha iyi temin 
edilebilmesi için, muhterem. Bütçe Karma Ko
misyonunda mâruzâtta bulunduk. Sayın Ba
yındırlık Bakanı llyas Seçkin Beyefendi de 
fikrimize iştirak etti. Bu yıl su işinin ıslâhı 
için 2,5 milyon liralık bîr tahsisatı bütçeye 
koyduk. Su dâvamız bu suretle hal yoluna 
girmiş olacaktır. 
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Koltuk, Jcanepe bahsinde arkadaşımızın 

tenkitlerinin cevabının yeri gelmiştir. Muhte
rem arkadaşlarım, - bütçeyi dikkatle tetkik 
ederseniz görürsünüz - koltuk, kanepe ve sa
ire için on para ödemiyorüz. Bunlar da Na
fıa tarafından mubayaa edilmekte ve Mec
lise yollanmaktadır. Biz sadece gelen bu mal
zemelerin demirbaşa kaydedilip muhafazası
na bakıyoruz. Yoksa 1 000 - 1 500 liralık kol
tuklar almış değiliz. 

Otomatik oylama, işi inşallah Marttan sonra 
faaliyete geçecektir. 

Millî Sarayl ardaki envanter işinin en kısa 
zamanda yapılmasını temine çalışmaktayız. 

Memurlarımızın kalitesine temas ettiler. Bu 
hususa hir iki satırla oevap vermek mecburi
yeti var. Muhterem arkadaşlarım memur kad
romuzda Bulunanların % 90 ı 10 - 15 senedir 
Mecliste hizmet görenler olup Türkiye'mizin, 
Devletimizin memur kadrolarında vazife gö
ren vatandaşlarımızın en seçkin en elit kısmı 
Parlâmentomuzda vazife gören memur arka
daşlarımızdır. Hakikaten çok kıymetli, çok 
yetişkin, değerli memurlarımız vardır. Ancak, 
'hizmetli kadrosunda bâzı aksaklıklar mevcut 
ise, bu da bizim vebalimiz değildir. Muhtelif 
zamanlarda girmişlerdir, kifayetsiz olanlarını 
çıkarmaya başlamış bulunuyoruz. Âzami disip
lin, Meclise yakışır bir tarzda ve hareketle 
buradaki hizmetlilerin çalışmasının zaruretine 
inanmış bulunuyoruz. Bunun için bâzılarımda 
tasfiye etmiş durumdayız. 

Memur ve hizmetli alma mevzuuna gelince 
arkadaşlarım, «bundan evvel şöyle olmuş, böy
le olmuş. Ben bunun üzerinde durmıyacağım. 
Ama, 1961 yılı seçimleri ile terekküp eden Mec
lisimizde, yeni Anayasamız muvacehesinde, me
mur ve hizmetli alma şekli şudur: Memurlar 
Başkanlık Divanında, Meclis Başkanının isti
şaresinle t-âyin edilir. Hizmetliler, dairesince 
hazırlanan evrak, İdare Âmirlerinden birisinin 
değil, ikisinin değil, üçünün de imzasından geç
tikten ve Başkanın da onayından ısonra alınır. 
Yani buradaıki tâyinler artık, şunun bunun 
adamı, tarzında değildir, tamamen demokratik 
bir düzen içinde yapılmaktadır. 

Meclisin çalışıp çalışmadığı meselesine ge
linde : Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu 
günden bu yana bu Meclis kadar tatilinden ke
sen ve feragatle çalışan Meclis olmamıştır. Bu-
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nu her türlü menfi neşriyata rağmen isbat ve 
iftiharla ifade edebiliriz. 

Lokanta mevzuunda arkadaşlarımız haklı 
tenkidlerde bulundular. Ancak bu bütçe hazır
lıkları dolayısiyle, Muhterem Heyetinize, encü
mene bütçe dolayısiyle hesap vermek mecburi
yeti, Anayasanın tâyin ettiği müddet, içinde 
bütçeyi hazırlama zarureti dolayısiyle bâzı mev
zulara lâyıkı veçhile el atamamış bulunuyoruz. 
Bu bütçe çalışmalarının hitamından sonra mut
laka lokanta mevzuunda bir reorganizasyon ve
ya sistem değişikliği zaruretine inanıyoruz ve 
inşallah sizleri tatmin edecek hale getireceğiz.. 
Revizyondan gayrı bir reorganizasyon düşünü
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizden sonra daha 
görüşeceğiniz (bütçeler var, bugünkü program
da. Sizlere kısaca arzı cevabetmek istedim ve 
önemli sualleri cevaplandırdığımı zannediyo-, 
rum. Eğer arkadaşlardan tatmin olmıyanlar 
varsa veya soracakları sualleri varsa cevap arz 
edeyim. 1963 Meclis bütçesinin milletimiz için 
hasırlı ve uğurlu olmasını temenni eder hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur Bey, bir 
dakika; bâzı arkadaşlarımızın sualleri var, ce
vaplandırmak ister misiniz 1 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Devamla) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu arada 
•kısaca bir noktayı, yanlış tatbikata yol açma
mak için, arz da fayda mülâhaza etmekteyim. 
Haddizatında Yüksek Meclisiniz, biraz evvel ve
rilmiş olan bir yeterlik önergesi ile, görüşmele
rin yeterliği kabul edilmiş bulunmakta idi. 

Ancak, Yüksek Mecliste söz. talebe mütevak
kıftır. Bu durumda, gerek milletvekilleri, ge
rek komisyon ve gerekse Hükümet adına konu
şacak arkadaşlarımızın Başkanlıktan söz iste
meleri gerekmektedir. Bunun haricinde Başkan
lık, Komisyon veya Hükümete, söz isteyip, iste-. 
mediklerini sormakla mükellef değildir. Gö
rüşmelerin 'kifayetini 'bu çerçeve dâhilinde ka
bul ettik; daha sonra Yüksek Meclisin de to
leransı ve müsamahası ile, İdare Âmiri arkada
şımız, Meclis Başkanlık Divanı adına kıonuş-
mak üzere söz almış ve konuşmuştur. Bu yön
den ve yanlış bir tatbikata mahal vermemek 
için Yüce Heyetinize arz etmek isterim ki, bun
dan sonra yeterlik katbul edildikten sonra, hiç 
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kimseye, Hükümet, Komisyon ve milletvekille
rinden hiç 'kimseye söz verilmiyecektir. 

Bu itibarla yeterlik önergesi geldiği anda 
gerek Hükümetin, gerelk Komisyonun ve gereık-
ıse milletvekili arkadaşların dikkat etmelerini 
ve bu hususları hatırlatmayı lüzumlu gördük. 

Buyurun Sayın Güven; bir sual soracaktı
nız. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Büt
çenin barem dışı hizmetler faslında bir nokta 
hakkında sual tevcih etmıe'k lüzumunu hisset
tim. Meclis içinde barem dışı hizmetler bakı
mından kadro yekûnu 602 dir. Bunun: elektrik 
hizmetleri için 19, fen memuru ve teknik ele
man var. [Bendeniz, bunları çdk fazla buluyo
rum. Bir teknik eleman olmam hasebiyle soru
yorum, acaba, burada bir tensikat yapılması 
mümkün değil miydi? Değil idiyse bu kadar 
kabarık bir kadro verildiği halde 1962 senesi 
içinde bunlara fazla mesai ücreti verilmiş mi
dir? 1963 senesi bütçesine fazla mesai ücreti 
konmuştur. Acaba, bu arkadaşlar bu kadar ka
labalık olduğuna göre bir kısmını geçte ve diğer 
kısmını gündüz şeklinde ayırıp da çalıştırmak, 
birbirlerine katıp çalıştırmak ımümlkün müdür, 
değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Güven, sorunun birisi
ne cevap versin, ondan sonra-ikincisini sorunuz, 

MÎLLET MECLÎSİ İDARE ÂMİRİ CE
LÂL SUNGUR (Devamla) — Efendim, soru sa
hibi arkadaşımız teknik eleman oldukları için, 
daha geniş arz edeyim. Teşkilâtımızda iki çeşit 
elektrik hizmeti vardır. Birisi umumi elektrik 
hizmeti. Bir de burada (P) santralinden gayri 
9 tane klima santrali vardır; bilmem gezdiniz 
mi? Bu klima santrallerinde de elektrik işlerin
de çalıştırdığımız elektrikçiler vardır. Dikkat 
buyurduysamz. 1962 ve 1963 bütçesi arasında 
elektrikçi adedinde hiçbir artış yoktur, aynen 
1962 bütçesi muhafaza edilmiştir. Biz burada 
umumi elektrik nöbetlerini 8 saatlik nöbetler 
tarzında tatbik etmekteyiz. Klima nöbetlerini 
ise 12 saatlik nöbetler tarzında tatbik etmekte
yiz. Yani mevcut elemanla bu işi yürütmek du
rumundayız. Bunlar paralarını (D) cetvelin
den alırlar. Bu tesislerin bir kısmı gayet kıy
metli tesislerdir. Lâalettâyin adamlara veremi
yoruz. Ama buralarda istihdam ettiğimiz kim
selerin eski memuriyetleri olmadığı için kendi
lerine tatmin edici parayı veremiyoruz. Bir 
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kısmı ayrılan bu kimseleri kaçırmamak için bu 
yıl kendilerine fazla mesai ücreti vermek mec
buriyetinde kaldık. Bunlar bu işe lâyık arka
daşlardır. Bu suretle dışarda, serbest piyasada 
alabilecekleri ücret seviyesini tutmaya çalıştık. 
Bunu komisyonda da bu suretle, açıklamıştım 
efendim. 

SELÂHATTIN GÜVEN (Trabzon) — Efen
dim, tamamen haklıdırlar. Fakat, bu para ver
mek yolu çok yanlış olsa -gerek. Çünkü, bu kad
roları kabartmak mümkün. Bir daktilo şu ka
dar alırken, bunların bu kadar alması doğru 
değildir, zannediyorum. 

[Sonra, yine bu bütçede, açık kadrolarda na
zarı dikkati çeken rakamlar,var; daktilo, Mec
listeki daktilo adedi 41 kişidir. Bendeniz çok 
buldum, rakamı fazla geldi. Hademe kadrosu 
168 kişi, 166 da ek var. Bunlar nerede istih
dam edilir? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CE
LÂL SUNGUR (Devamla) — Kadronun kabar
ması ile dâva halledilmez. Çünkü istediğiniz 
kadar yükseltiniz, müktesep haklarından fazla
sını alamıyacaklardır, kanun vermez. Yani kad
royu yükseltmek para vermeyi temin edemez. 

Dediler ki, 160 hademe nerede istihdam edili
yor? 

Bugün Meclisimizde 5 tane parti var, ayrı
ca da bağımsızlar var. Her parti grupn hademe 
ister; C. Senatosu hademe ister, Millet Meclisi 
hademe ister, encümenler hademe ister, her mü
düriyet hademe, ister. İşte bu sebepten bu mik
tarlarla ancak idare edebiliyoruz. 

BAŞKAN — İhsan Balım, buyurun. Kısa 
kesin, özet, rica edeceğim. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — 1 n-ci, 2 
nci ve 3 ncü Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisi zabıtları mahfuz mudur? Bunların yeni 
Türkçe'ye çevrilip Milletvekillerine dağıtılması
nı düşünüyorlar mı? Düşünüyorlarsa ne zaman 
çevirecekler dir? 

İDARE ÂMİRİ CELÂL SUNGUR (Devam
la) — Biz, İhsan Balım arkadaşımızın talebet-
tiği hususları mutlak surette temin etmek niye
tindeyiz. Tarihî kıymeti olan bu eserlerin bun
dan sonra gelecek millî iradeyi temsil eden ar
kadaşlarda da bulunmasını isteriz. Esasen Bji-
rinci Dönem zabıtları, ki 28 cilttir, yeni harf
lerle basılmıştır. İkinci Dönem zabıtları' 36 cilt-
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tir, onuncu cilde kadar hazırlanarak yeni harf
lerle basılmıştır. Ancak (bunların tekrar en 
azından biner aded bastırılması hayli zaman ve 
bilhassa önemli tahsisatı licabettirmektedir. Bu 
bakımdan bugün için bir şey diyemeyiz. 

FARUK SÜKAN (Konya) — 'Bendeniz Mil
lî Saraylar mevzuunda bir sual sormak istiyo
rum. 

Dolmabahçe Sarayında son iki sene zarfın
da 4 - 5 bin kalem kıymetli ve nadide eşyanın 
yer değiştlirdiği, (hattâ bir kısmının nerede ol
duğunun bilinmediği söylenmektedir. Bundan 
Riyaset Divanının Ihaberi var imidir? Bunların 
ne tarzda tanzimi yapılacaktır? Çünkü, Saray 
eski tarihi hüvtiyetini ve orijinalitesini kaybet
miştir, Riyaset Divanı nasıl ve ne gibi bir he
yet marifetiyle bunu yeniden tanzim ettirecek
tir. 

İkincisi, Saraylar, üeretsiiz olarak ziyaret et
tirilmekte ve turistler, günlerce Sarayların 
önünde bekletilmektedir. Batı memleketlerinde, 
saraylar ücretle gezdirilmekte ve bâzı değerli 
nadide eşyalar, kaybolur mülâhazası ile gös
terilmemektedir, bu doğru değildir. Tarihî ve 
millî mefahirin halkımıza ve turistlere teş
hiri lüzumlu ve faydalıdır. Bu itibarla bunla
rın tanzimi ve ücretle gösterilmesi hususunda 
Divan ne düşünmektedir? 

Üçüncüsü; 1960 - 1962 arasında Dolmabah-
çe'nin ve diğer sarayların restorasyonunda 
usulsüzlüklerin olduğu, gerek Meclis Hesap
larını inceleme Komisyonunda ve gerekse alâ
kalı murakıplar tarafından tesbit edilmiştir. 
Buna ait bir rapor var :mı? Kimlere ne tarzda 
ve ne şekilde bu iş ihale edilmiştir? izahını rica 
edeceğim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMÎRİ CELÂL 
SUNGUR (Devamla) — Arkadaşlarım; Millî 
Saraylar hakkında Faruk Sükan arkadaşımı
zın sualine cevap şu olacaktır. İhtilâlin arife
sinde, geçen »on on sene zarfında, Millî Saray
lardan pek çok eşyanın sağa, sola gittiği söy
lenmiş idi. 27 Mayıs'm mahkûm ettiği devre
de dalhi Millî Saraylardan hiçbir şey (bir taraf
ta kaybolmamıştır. 1960 tan (bu yana 'hiçbir 
şeye ziyan gelmemiştir. Bâzı Saraylarda, saray
ların Millet Meclisine bağlı olmadığı zamanlar
da, ufak tefek eşya zayi olmuşsa da, Atatürk'
ün emriyle saraylar 'Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bağlandıktan ısonra saraylardan bir şey 
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kaybolmamıştır. İhtilâlden sonra Millî Birlik 
idaresi saraylara 'müdahale ettiği zaman şu du
rum tesbit edilmiştir : Birçok tarihî sobalar ve 
saire, kilimler, halılar bodrumlarda muhafaza 
edilmekte imiiş. İhtilâl idaresince (buradaki eş
yalar tekrar onarılarak tefriş edilmek yoluna 
gidilmiş. Yani bâzı salonların, boş kısımların 
tekrardan ihyası ve gösterilmeye hazır vaziyete 
getirilmesi yoluna gidilmiş ve bu seçimlere ka
dar devanı etmiştir. Bu arada, bir de envantere 
başlanmıştır. Ancak, seçimlerden sonra, Riyaset 
Divanı, vermiş olduğu bir kararla bu envante
ri durdurmuş bulunuyor. 

Şimdi bugün halen görevde bulunan Riyaset 
Divanı, Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
ve murakıp arkadaşlarımızla teşriki mesai ede
rek Marttan itibaren yeniden envanter yaptırıl
masına ve buranın yeniden düzenlenmesine ka
rar vermiştir. 

Ziyaret konusuna gelince; haftada, iki gün bu
ranın ziyaret günleridir. Herkes bunları ziyaret 
edebiliyor yalnız bu ziyaret ticari mi olsun, yok
sa olmasın mı? Gelenler her zaman gezsin mi, 
gezemesin. mi mevzuu ayrıca tetkika değer bir 
hâdisedir. Çünkü bu millî saraylara bugün kıy
met biçilemiyor. Ahşap binalardır, bir yangınla 
bu millî mefahirimiz yok olabilir. Ziyaretlerin 
takdidi bundan ileri gelmektedir. 

i'^aruk Sükan arkadaşımızın bu dileğini ilk 
Riyaset Divanı toplantısında nazarı itibara ala
cağımızı arz ederim. 

Pestorasyon işleri; bu işler, Meclis Riyaseti
nin kontrolü altında 1955 den bugüne kadar yü
rütmekte olup bir suiistimal tesbit edilememiş
tir. 

BAŞKAN — Ahmet Gurkan, buyurun. 
AH M UT GÜRKAN (Konya) — Kültür Der

neğinin bulunduğu bina halen Büyük Millet 
Meclisinin malı mıdır? Burası evvelce mesken 
olarak kullanılıyordu, halen mesken olarak kul
lanılmasına imkân yok mu? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CE
LÂL SUNGUR (Devamla) — Efendim; Meclis 
Başkanımız Sayın Fuad Sirmeu burada otur
mak istemediler, muvakkat vazifedir, burada 
oturmam dedikleri için boşalttırmadık. Ama ge
lecek her Meclis Reisi burasını resmî ikâmetgâh 
olarak işgal edebilir. Maksatlarını anlıyorum; 
yani burayı gelecek her reise hazır vaziyette tu-
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talim, diyorlar. Buna göre Riyaset Divanında 
işi tezekkür ederiz, efendim. 

FAHİR GÎRİTLlOLU (Edirne) — Efendim, 
Parlâmentolar Birliği üyelerinin dış memleketle
re yaptığı seyahatler hakkında fazla miktarda 
dedikodu yapılmaktadır. Sayın Başkanlıktan 
İçimlerin ne miktar tahsisat aldıklarının açık
lanmasını isterim, 1. 

ikincisi; Brezilya'ya giden heyet mensupla
rı 20 şer bin lira yol masrafı almışlardır. Aynı 
heyet beş kişilik grup tenzilâtından faydalana
rak tayyare parasını 14 bin liradan ödemişler
dir. Fakat işittiğime göre 20 bin liradan tahak
kuk ettirmişlerdir. Doğru mudur? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CE
LÂL SUNGUR (Devamla) — Efendim, kısaca 
cevap arz edeyim : Haydar Tunçkanat, 23 3913, 
Celâl Tevfik Karasapan 24 576, Sabahattin Ada
lı 73 811, Celâl Ertuğ 80 299, Turgut Göle 33 042 
Nüvit Yetkin 23 393, Fethi Tevetoğlu 41 857, Va-
hap Kışoğlu 10 766,.Atıf Şohoğlu 10 766, İsmail 
Ertan 10 766, Adnan Karaküçük 10 766, Kasım 
Gülek 83 607, Muhlis Ete 8 312, Rahmetli, Meh
met Yavaş 54 684, Cihat Bilgehan 44 153 lira, 
Ertuğrul Gazi Sakarya 11 944 lira, Sabahattin 
Savacı; 11 944 lira, Cihat Baban 45 305 lira, 
Fahrettin Kerim Gökay 23 606 lira, İhsan Şerif 
Dura 42 540 lira, Mahmut Vural 45 305, lira, 
Oğuz Oran 129 066 lira, (O o o, sesleri) Muzaf
fer Döşemeci 74 534 lira, (Gülüşmeler), Hürrem 
Kubat 35 458 lira, Fethi Ülkü 59 396 lira, Yu
suf Ziya Yücebilgin 61 012 lira, M. Ali Demir 
32 209 liradır. 

Okuduğum Meclis bütçesinden olan bu öde
meler muhasebe kayıtlarmdaki paralardır. (Ye
kûnu, sesleri) Yekûnu; bütçedeki tahsisatlar
dır. 

Arkadaşlar; biz bu tediyeleri yaparken mil
letvekili arkadaşlarımızın vermiş oldukları be
yannamelere itibar ederiz, kanunun kendilerine 
tanıdığı hak ve hudutlar dâhilinde tediye yap
tırırız. ödemelerde bir kanunsuzluk yoktur, ar
kadaşlarımızın müstehak bulundukları kanuni 
yolluklar ve yevmiyelerdir. Yüksek Meclis kimi 
vazife]endirmişse biz onu göndermekle mükel
lefiz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) Taşıt 
ücretleri bu meblâğın içinde midir? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CE
LÂL SUNGUR (Devamla) — Tabiî içindedir. 
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Arkadaşlar, bunlar şahıslarda kalmış paralar 
değildir. Gittikleri yerlerde harcadıkları para 
ile yol paralarıdır. Bugün Katanga Devletini 
temsilen giden adam Otel Emperyal'de oturur
ken elbette benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti
min Parlâmentosunu temsil eden milletvekili ve 
senatör arkadaşımızı 3 ncü sınıf bir otelde yatır
maya vicdanlarımız asla razı olamaz. (Bravo ses
leri) 

Bu tutarlar, anormal bir para değildir. Usul
süz harcanmamıştır, normaldir. 

BAŞKAN — Sayın Balım. 
Lütfen çok kısa olsun. Bu hususta yeterlik 

vardır, Meclisin müsamahası ile devam ettiriyo
ruz efendim. 

ALİ İHSAN BALİM (İsparta) — Kültür 
Derneği işgal ettiği bu bina için bir ücret, kira 
ödiyecek midir? 

MÎLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CE
LÂL SUNGUR (Devamla) — Bu binayı, bizim 
Parlâmento açıldıktan sonra, onların hizmetine 
tahsis etmedik. Millî Birlik İdaresi zamanında 
verilmiştir, bunun için biz, Meclis olarak bir üc
ret almıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Benim, temen
ni mahiyetinde olarak, temas etmek istediğim 
üç nokta vardır. Sizleri fazla işgal etmeden 
bunları arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, her iki Meclisin en büyük yü
künü taşıyan bir Müdürlük vardır, o da Ka
nunlar Müdürlüğüdür. Maalesef bu daire çok 
namüsait şartlar altında, çok dar odalarda i$,. 
görmektedir. İş için gittiğinizde orada yükselen 
dosya sütunları arasında bazan memuru bile 
göremezsiniz. Bunun yanında çok lüks sayılan 
büyük yerler başka işlere tahsis edilirken, bu 
mühim dairenin bu şekilde çalışması karşısında 
ondan daha büyük vazifeler beklemek çok daha 
mükül şartlar yaratmak demektir, arkadaşlar. 
Bu hususu Meclis İdare Âmirlerinin nazarı iti
bara alarak bu mühim müessese için daha geniş 
imkânlar sağlaması lâzımdır. Bu bir. 

İkincisi; arkadaşlar, bir kütüphanemiz mev
cuttur. Bu kütüphaneye girerseniz, yan taraf
ta perde ile örtülmüş bir kısmı göreceksiniz 
(«Nerede» sesleri) Meclis Kütüphanesinin sol ta
rafında paravana ile ayrılmış bir yer. Burada 
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bir ajans çalışmaktadır. Bu ajans daima tele
fonla muhabere eder ve daktilo ile de mütema
diyen yazı yazılır. Halbuki, kütüphane etüd 
yapılacak, sessizlik istiyen bir yerdir. Burada 
etüd yapılırken bir tarafta daktilo sesi, bir ta
rafta ajansın telefon sesleri çalışan arkadaşları, 
etüd eden arkadaşları rahatsız etmektedir. Kos
koca Mecliste bu kadar oda bulunduğu halde 
acaba bu paravana arkasında çalışanları bu 
odalardan birine yerleştirmeye imkân yok mu
dur? Bunun da İdare Amirlerince nazarı dikka
te alınmasını rica ederim. 

Üçüncüsü arkadaşlarım, Meclisimizin bir 
müracaat yeri vardır. Biliyorsunuz Meclise va
tandaşlar iki türlü girerler. Birincisi bir me
bus refakatinde girerler, ki bunlar daha iyi mu
amele görürler. İkincisi, vatandaşlar bir me
busla görüşmek için müracaata gelir ve içeri 
girmek için sıraya girerler. Buradaki durum 
yürekler acısıdır, millet orada birbirinin üstü
ne yüklenir durumdadır. Burada buraya gelen
lere klâsik bir söz söylenir; toplantı var gire
mezsiniz. Günlerce mesafe katedip gelen ve der
dini milletvekiline anlatmak istiyen bu vatan
daşlara daha iyi muamele etmeliyiz ve hiç ol
mazsa onu aradığı milletvekiliyle temas ettir
menin yollarını bulmalıyız. Bu, bu müessesenin 
vazifesidir. Ricam odur k i ; İdare Âmirleri bu
raya bir el atsınlar ve buradaki keşmekeşliğe 
bir san versinler, özür dilerim; rahatsız ettim; 
sözüm bu kadardır: 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
tekrar sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lirıa 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 ödenekler ' 20 732 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
TCt^Vr\Ti]"ir\.. Kabul edilmiştir. 

102 Denetçi ücreti % 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
^V-.-rrvni'-.>.__ Kabul edilmiştir. 

103 Üye yollukları 10 287 000 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
EtrMvp,nIor... Kabili edilmiştir. 

104 Üye ölüm tazminatı 226 802 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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pv Lina 
105 Millet Meclisi ve C. Senatosu 

üyeleri geçici görev yolluğu 25 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler... 
Etmiyeıı lor... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım «• Personel 
giderleri 

I - Aylık ve ücretler 
201 Aylıklar 3 483 217 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et,mdvp,nler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 8 685 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
TCt.*rMVP,nl:pr... Kabr'l edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 566 825 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlr.r... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 72 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiye.nİPT... KabrJl edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
ftt'""ivr\ııloir... Kabul edilmiştir. 

209 —5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 487 077 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiye-ntcr... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çalışma hakları 1 111 438 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E ti n iy enler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına -verile 
cek er tayın bedeli 73 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

•Etmiyenleır... Kabul edilmiştir. 

213 6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
214 6565 sayılı Kanun gereğince 

emniyet memurlarına verilecek 
fazla mesai ücreti 33* 300 
I \ AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyeni.er... Kabul edilmiştir. 

215 4511 sayılı Kanuna göre veri
lecek ikramiyeler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 6885 ve 231 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminat 874 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

231 182 sayılı Kanun gereğince su
baylara verilecek hizmet eri 
tazminatı 50 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etııiıiye.nler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 

13 . 2 . 1969 O : 2 

BAŞKAN 
tuyorum •. 

2 973 455 

Bölüme ait bir önerge var, oku-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 

3 ncü kısım, yönetim giderleri 301 bolüm 41 
numaradaki «öteberi giderleri» nin fazla mas
raf yapmama bakımından her faslın 100 000 
liraya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Veli Başaran 

Elâzığ 
Nurettin Ardıçoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Teklif reddedilmiştir. 

301 nci bölümü oyunuza sunuyorum. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
302 

304 

Millî Saraylar büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul -edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üe« 

B. 

306 

307 

308 

ret ve giderleri 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN 
Etmiyenler 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

edenıler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira. 
354 500 

566 870 

73 250 

309 

401 

402 

403 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun geerğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Başkanlıklar temsil ve konut 
giderleri 

57 500 

213 301 

500 000 

315 000 

100 000 
Başkanlığa 

Başkanlığın halen meskeni olduğu cihetle 
403 ncü bölüm 12 nci maddedeki «Konut gide
ri» nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖĞCÜSÜ 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
Sayın İdare Âmiri Celâl Sungur bey de izah et
tiler, bu Başkanın ikametgâhı' vardır; ama ge
lecek başkanın olmıyabilir. Onun için önergeye 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... önerge reddedilmiştir. 

Bölümü tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

Lira 
508 394 

B. 
403 Başkanlık temsil ve konut gi

derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Li.na 

100 000 
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B. Liııa 
404 T. B. M. Meclisi Muhafız 

Taburu giderledi 1 744 058 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kimiyen'ler... Ka.bul edilmiştir. 

410 T. B. M. Meclisi teçhizat ve 
eşliha 131 042 
BAŞKAN — Kabul edenjler... 
Et mdy enler... Kabul edilmiştir. 

411 Eğitim malzeme ve gereçleri 
giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edil mistir. 

424 Spor giderleri 4 000 
BAŞKAN — Ka.bul edenler... 
Etni'iyen'ler... Kabul edil mistir. 

451 Yaym. giderleri 185 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisinin dış 
münasebetleri 

453 Ahdî münasebetler 975 001 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir değiş
tirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 

dış münasebetler kısmının 453 bölüm 21 No. lu 
maddede Avrupa Konseyi Asamble ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin yolluklarının 1962 
bütçesinde ayrılan 400 000 lira olarak kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Afyon Karahisar 
Nurettin Ardıcoğlu Veli Başaran 

VELÎ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 
önergemizi açıklıyacağım. Söz istiyorum, 

BAŞKAN — önergeniz kâfi derecede izah 
ediyor, Sayın Başaran. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Anayasa ve 
usule aykırıdır, bölümlere geçildikten sonra 
söz verilmez. 

BAŞKAN — Efendim, bütçe tasarısı diğer 
kanunlar gibi değildir. Sadece önerge oya arz 
edilir, ya kabul veya reddedilir. 

Komisyon; önergeye katılıp katılmadığınızı 
beyan etmediniz? 

MÎLLET MECLÎSÎ İDARE ÂMÎRÎ CE, 
LÂL SUNGUR (Yozgat) — Geçen sene bu mik
tar 400 000 lira idi. Bu miktar yetişmediği için 
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iki defa münakale yaptık. Heyeti Umumiye 
işin icabı kadar arkadaş seçip yolluyor. Bİz 
de gereken tahsisatı verebilmek için münakale 
yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Takdir Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN —• Şimdi değiştirge önergesini 
oyunuza sunuyorum. 

453 ncü bölümün Bütçe Encümenince 975 001 
lira olarak kabul edilen 21 nci maddesi bir 
önerge ile 400 bin liraya indirilmesi isteniyor. 
Kabul edenler... (Komisyon ne diyor, sesleri.) 

Komisyon Yüce Heyete bırakıyorum, dedi. 
Etmiyenler.., Değişiklik önergesi kabul edil
mişti r. 

453 ncü bölüm, ahdî münasebetler, 400 bin 
lira olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen komisyon buna göre icmali yapsın. 
Sayın arkadaşlar, bir yanlışlık oldu, tavzi

hini rica ederim. Bölüm 453 ün 21 nci maddesi 
1962 yılında 400 bin lira olarak konmuş, 1963 
de 750 bin lira olarak teklif edilmiş ve komis
yonca kabul edilmiştir. Bu maddenin 400 bin 
liraya indirilmesi istendi ve Meclis bu şekil
de kabul etti. Bu sebeple bölüm toplamını 
625 001 lira olarak oyunuza sunuyorum. Ka^ 
bul edenler... Etmiyenler... 458 ncü bölüm 
625 001 lira olarak kabul edilmiştir. 

Buna göre tadil edin, sayın komisyon. 

B. Lira 
453/A İştirakler 227 000 

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

453/B Kongre, konferans, tören ve 
ziyaretler 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453/C Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetlerinin 

gerektirdiği büro giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenier... Kabul edilmiştir. 

453/E Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin davetlisi olarak mem
leketimize gelecek ecnebi mi
safirlerin her çeşit ağırlama 
giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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a 
456 

465 

476 

501 

502 

505 

60 

653 

70 

Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 
T. B. M. Meclisi tahkikatı 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştik*. 
Steno ve daktilo kursunun 
gerektirdiği her çeşit giderler 
BAŞKAN — Ka,bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Karşılıksız borçlar 
BAŞKAN — Kabul ©demler... 
Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı 'kısım - Yardımlar 
T. B. M. M. Hizmetlileri ilâç, 
tedavi, doğum ve ölüm yar
dımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenfer... Kabul edilmiştir. 
Meclis Memur ve Hizmetli
leri Biriktirme ve Yardım 
Sandığına (Memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerin
de kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etırtayeriler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

onarımı ve küçük ya-Yapı 
pılar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat alım
ları ve esaslı onarımları 

Satmalmacak alet ve malze
meler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiiır. 

782 237 sayılı Kanun gereğince 

781 

Lira 
6 000 

50 000 

81 000 

19 316 

127 228 

97 300 

60 000 

185 684 

4 377 361 

2 900 398 

Lira 

130 00i« satmalmacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiiır. 

B. — CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ş'imdi Cum
hurbaşkanlığı bütçesine 'geçiyoruz. Ourrihurbaş-
ıkanlığı 'bütçesinde ıgrupları adına konuşacak ar
kadaşlara söz •vereceğim. 

î lk (söz Millet Partisi Meclis Grupu adına Sa
yın Zefc'âli Dorman'indir. 

ZEKÂÎ DORMAN (İstanbul) — Söz hakkı m -
dan 'vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, C. K. M. P. Meclis 
Grupu adına 'Sayın Veli (Başaran. 

' VELÎ 'BAŞARAN (»Afyon Karalhİsar) — 
Konuşmaktan vazgeçtim. 

BAŞKAN — 0. H. P. Meclisi Grupu adına 
Gıyasettin iKaraca, buyurun. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ALINA GIYA
SETTİN KARACA ('Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekilleri, 

C. H. P. Meclis Grupu adına, Cum'hurbaş-
'kanlığı WG3 malî yılı bütçesi üzerindeki 'görüş-
lerimaz'i arz edeceğim. 

Bu vesile ile 'sözlerrme başlamadan önce 
Grupuımuz adma Yüce Meclisinizi saygı ite. se
lâmlanın. 

Mu'hıfcenem arkadaşlarım, 
Demokratik rejimle 'idare edilmeyi kabul 

etmiş ve 'bu idarenin faziletline inanmış 'bir mil
let olarak: içinde 'bulunduğumuz yeni demokra
tik nizam.; «modern ve müterakki Anayasamızın 
teımelleri üzerinde kurulmuş'tur. 

Bu temel müesseselerdıen 'birisi bugün üze
rinde müzakeresini yaptığımız ICum'hu^başkan
lığı 'Statüsüdür. .An'ayasaımızı-n bu konudaki 
silstematik esas ve vasıfları; ileri demokratik 
'görüşleri ühti'va etmektedir. 

IBu sebeple inancımız odur 'kî, yarınki (hür 
ve demokratik rejim 'içinde kalkınmayı şiar 
edinmiş Türkiye Ibuıgün fedakârlığa Ikaıtlanma-
sını Ibilenlerin omuzlarında yükselecektir. 

Zira de mlokr asinin 'bir vatsfıda 'hürriyetle
rin eşitlik 'esasları (üzerinde (hüsnüniyetle kul
lanılmasıdır. Şunu da belirtmek ister'iz ki, bu 
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husus demo'kratik hayatın vazgeçilmez unsur
larından 'biridir. 

Aksi takdirde 'sisteminde ımücerret hürri
yetlere yer vermek, onun garantisi ve 'hüsnü is
timali mânasını asla taşımaz, (geçmiş tecrübele
re istinaden hu gerçdkler'i göz önünde bulun
duran vazıı kanun Anayasamızı tedvin ederken 
«Cum'huribaşkanı Devletin 'başıdır. (Bu sıfatla, 
Türkiye Cumlhuriyetini ve Milletin birliğini 
temsil eder» diye tarif etmiştir. 

îBu mânadalki ısaraîhat ve d'elâlet muvacehe
sinde 'Cumhurbaşkanlarımızın ımutlaik tarafsız
lığı kaçınılmaz 'bir zaruriet -olaralk kalbul edil-
mdşfeir. 

Anayasamız tetkik buydrulduğu takdir efe 
görülece'ktîr k i ; (Bu tarafsızlık esası mücerret 
'bir mefhum olarak konmamış. Fiilî tezahürle
rin sağlan/ması için 'çlo'k daJha, esaslı şartlara 
ve unsurlara bağlanmıştır. 

Meselâ, Cumhurbaşkanlığı ise çiminin 7 yıl
da 'bir yapılması esasının 'hikmeti vücudu yu-
'kardaki teminatı 'gerç ekleşti rmelk ma'ksadına 
matuftur. 

Zira Ihepimiz biliriz k i ; ıCumlhuılbakanmın 
'hizmet süresi 7 yıldır. (Bu 'müddetin hitanımı 
mütaakıp aynı şallısın tekrar seçilmesi mümkün 
olmaldığı 'g'ibi, her hangi 'bir siyasi partinin 
adayları arasından seçilen 'Cumhurbaşkanının 
partisiyle ilgisi 'kesileceği saniyen 'T. (B. M. 
Meclisi üyeliği sıfatının da sona erdiği 'sarih 
h'ir ifade ile 'kabul edilmiştir. 

Bu o demektir 'ki, Yüce Makamı işgal eden 
zat (hiçbir siyasi partinin ve toplumun 'kanaat 
ve hiısler'inin tesiri 'altında kalmıyacaik; sadece 
yeminine sadık ikaiacalk !her türlü 'endişeden 
uzak, tamamen uzlaştırıcı, birleştirici ve millî 
bütünlüğü koruyucu fiil ve .hareketle-r de (bu
lunacaktır. 

Çünkü aynı şalhsın arka arkaya ikinci defa 
Cum!hurbaşkanı seçilmemesi sebebinin vazı'ı 
kanun tarafından 'kabul edilmesi, yeniden ıseçi-
lememek endişesini tamaımen ortadan kaldırdı
ğı «g'ibi dolayısiyle bitaraflıfk 'kural'larmdan da 
ayrılmaik mevzuubalhsolaınaz. Saniyen yine \ 
vazı'ı 'kanun bu espriden 'harelket ederek Cum-' 
hurbaışkanmın azlini prensip itibariyle kalbul 
etmemiştir. 

Yukarda arz edilen ste'bepler muvacehesinde 
makamının Ikudsiyetini ve ehemmiyetini nazarı 
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itibara alan Ikanun koyucu esas olara'k görevle
riyle ilgili işlemlerinden dolayı Cumhurbaşka
nının sorumluluğunu kabul etmemiştir. 

fBu ıs'orumsuzlu'k Ihiç şüphe yo'k ki demokra
tik nizamı tesis ve millî hâkimiyeti temin yo
lunda Anayasamızca ıkabul edilen büyük görev 
ve yetkilerin tam Ibir serbesti v<e tarafsızlık içe-
risıinde. yürütülmesi için kalbul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımı, 
İnandığımız dem'okratik rejimin 'memleketi

mizde bütün müesseseleri 'Ve unsurlariyle taım 
mânasiyle yerleşmesi ve yürütülmesi için üzer
lerimize tlevdi edilen vazifelenin ahlâfcalik 'hu
dutları içerisinde ilme ve alhlâika dayanan me
deni ve siyasi cesaretle; 

Anayasaya sadakat 'göstermekle mümkün 
olacağına ve bu yolda 'başarıya ulaşılacağına 
kati inancımız varıdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Esat Kemal Aybar. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ESAT KEMAL 
AYBAR (Mardin) — Muhterem Başkan, Sa
yın milletvekilleri; 

Anayasamızın 97 nci maddesi, Cumhurbaşka
nının Devletin başı olduğunu ve bu sıfat ile Tür
kiye Cumhuriyetini ve milletimizin birliğini 
temsil ettiğini kabul etmiş ve 98 nci madde de 
Cumhurbaşkanının, görevleriyle ilgili işlemler
den sorumlu bulunmadığı hususunu açıkça be
lirtmiştir. 

Sorumluluğu bulunmıyan bir makamın mu
rakabesi de bahis mevzuu olamıyacağmdan, geç
miş senelerden beri teessüs eden parlâmento te
amülüne uygun olarak, tenkidlerimizi Cumhur
başkanlığı bütçesinin tekniği üzerinde teksif et
meye çalışacağız. 

İktisaden geri kalmış bir memleket olarak, 
içinde bulunduğumuz güçlükleri, yenebilmenin 
yolunu plân ile kalkınmada aramış ve yüksek 
parlâmentomuzun tasviplerine iktiran eden 5 
yıllık kalkınma plânı ile plânlı ekonomi devrine 
girmiş bulunuyoruz. Plânlı ekonomi, her türlü 
lüksü ve israfı reddeden bir düşünce ile, millî 
gelirimizin, memleket gerçeklerine uygun ve en 
verimli ölçüler içinde dağılmasını ifade etmeli
dir. 

Bu itibarla, 1963 yılı bütçesi müzakere edi
lirken, tasarruf zihniyeti, devlet teşkilâtımızın 
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her kısım ve derecesinde yüze çarpmalıdır. Plân
lı ekonomiye sadakatla bağlılığın temel şartı 
budur. 

Bu düşüncenin ışığı altında, .196i* yılı Cum
hurbaşkanlığı bütçesinde, hizmette de bir deği
şiklik olmadığına göre, 1962 yılı bütçesine naza
ran yekûnda bir azalma beklerken, 336 bin 510 
lira gibi ileri bir fazlalık ile karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

Hattâ 1962 yılı bütçesinde yatırıma ayrılan 
50 bin lira 1963 yılında tekrar edilmediğine ba
kılırsa, Cumhurbaşkanlığı .1963 yılı bütçesi, 1962 
yılma nazaran, 336 510 liraya 50 000 liranın ilâ
vesiyle 386 5.10 liralık bir artış göstermektedir, 

Cumhurbaşkanlığı h)üo yılı bütçe tasarısının 
bu hal ile yüksek huzurunuza sevk edilmiş ol
masını üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek 
isteriz. 1962 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi, 2 
milyon 531 bin 550 liradan ibaret - Hükümet 
1963 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi tasarısını 
2 milyon 868 bin 060 lira olarak teklif etmiştir -
İşin en garip tarafı, Karma Bütçe Komisyonu
nun, bu tasarı üzerinde en ufak bir değişiklik 
yapmamış olmasıdır. Karma Bütçe Komisyonu, 
plânlı ekonominin emrettiği tasarruf zihniyeti 
ile, ilk önce Cumhurbaşkanlığı bütçesinde hare
ket etmeli idi. İhtilâl sonrası kurulan demokra
tik nizamın intikal devresi içinde ileri gitme ba
kımından bu tarz hareketinde bir zaruret de var 
idi. Karma Bütçe Komisyonu, bunu yapmamış, 
bütçe raportörünün lüzumsuzluğuna kaani ol
duğu, ve hattâ hukukiliğine inanmadığı gider
leri dahi kabul etmiştir. Bu arada bütçesinin 301 
nci bölümünde 1962 yılma nazaran 75 000 lira
lık bir artış vardır. Bu artışın 50 000 lirası köşk 
koruma amirliğine 40 kişilik bir ekibin ilâve 
edilmesi isteği karşılığıdır. Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi raportörü, bu ilâvenin lüzum ve zarure
tine kaani değildir. 

1962 yılı bütçesinden farklı olarak, istenen 
bu ekip ilâvesine neden lüzum görüldüğü husu
sunu, Karma Bütçe Komisyonuna bir soru ola
rak tevcih etmek mecburiyetini duyuyoruz. 

Bundan başka bütçenin 601 nci bölümünde 
yardım olarak dağıtılmak üzere 20 000 liralık 
bir ödenek konmuştur. Bu yardım 4598 sayılı 
Kanıma göre, ancak Devlet memurlarına, doğum 
ve ölüm gibi hallerde verilmek icabeder. Köşkte 
çalışan personelin bu yardımdan faydalanmala

rına, 4598 sayılı Kanun hükümleri mânidir. Bu 
çeşit yardım, 1962 yılı bütçe tasarısında, da. tek
lif edilmiş, fakat gayrihukuki olmakla, tasvip 
görmiyerek kaldırılmış idi. Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi raportörü raporunda, bu durumu açıkça 
izah ettiği halde. Karma Bütçe Komisyonu bu 
gideri dahi aynen kabul etmiştir. 

Taşıt giderleri, 1962 yılı bütçesinde 7)0 000 
liradır. 1963 yılı bütçe tasarısında taşıt gider
leri 75 000 lira olarak teklif edilmiştir, ötebe
ri (karşılığı olarak bütçenin 301 nci 'bölümünde 
40 000 liralık ödenek konduğuna g'öre 451 nci 
(bölümde gösterilen ve başka her çeşit giderler 
karşılığı konan 2 000 liranın hikmetini de Kar
ma Bütçe K'omisıyonundan sormak isteriz. 

Tür'kiye Cııım'huriyetini ve Türk m'emleketi-
nin birliğini temsil eden bir 'makamın, bolluk 
içinde idarelsi her Türlk vatandaşının 'başta ge
len idcallıerinden biridir. Ancak, iktisadi kal-
kmmaımız için milletçe kemerleri sııkma zaru
retine inandığımız bugünlerde her türlü israf 
ve bolluktan kaçınmak mecburiyetinde 'olduğu
muzu ilâve etmekte fayda vardır. Yukarda arz 
leftiğimiz üzüntü, Karma Bütçe Komiayonunun 
İni 'mecburiyetle hareket etmemiş 'bulunmasın
dan doğmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin i nci kısmın
da. Sayın Cumhurbaşkanı için yıllık 150 000 
lira 'bir ödenek: konmuştur. Sayın Cumhu^baş
kanlığına ayrılan bu ödeneğe, tcmıas etmelk is
temezdik. Fakat Pek Muıhtenem Cumhurtbaşıka-
nım.iız, yüksek şahsiyetlerinde 27 Mayıs ilke ko
nini de temlsil etmektedirler. 27 Mayısın bir 
iktisadi ilkeisi de umumi i geçen şartları içindıe 
kalma'k, lıei' novi lüksten ve israftan kaçınmak
tır. 

Bir taraftan, memleketimizin iktisadi güç
lükler içinde bulunduğunu kabul ederek, dış 
yardımlar ve kalbul 'edilen ağır vergiler ile, 
iktisadi kalkın nm hamilemizin gerçekleşme'sine 
'çali'şırken, diğer taraftan 2 milyon 868 bin 060 
lirayı bulan Cumhurbaşkanlığı ve köşk masraf
ları iıçinde, ayrılan 150 000 liralık ödeneği, Pek 
Saiyın Cumhurbaşkanının, da fazla görecekleri
ne inanıyoruz. Esaısen B a ş'ba'k anlığın yıllık öde
neği de 1(8 000 liradır. 

Bu ödeneğe, yüksek şahsiyetlerini, millet 
hizmetine adaıyan Sayın Cumlhurbaşkanımızın 
asil hislerine tercüman olımak üzere, temas et-
mıeyi faydalı (gördük. 
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Muhtenem Milletvekilleri ; 
Sözlerime başlarken Anayasamıza göre Cum

hurbaşkanlığı makamının 'Sorumluluğu bulun
madığını, tenkid ve murakabeye tabi olmadığı
nı ve hu itibarla demokratik düzen içinde hür
met edilmesi iktiza eden biı* makam olduğunu 

»'arz ve boyan eylemiş idik. Bütçe tenkidlerimi-
zi ide bu kuralın ışığı altında yaptığımıza kaa-
niiz. Ancak hu keyfiyet, Pek Sayın Cııımhur-
Ibaşkanımi'zdan bâzı temennilerde bulunlmamıza 
'da mâni 'olmavsa ıgerelktir. Hususiyle, C. Senato
muzun 15, Anayasa Mahkemesinin 2 üresinin 
(Cumhurbaşkanlığınca seçilmekte bulunduğu de-
ıııiokra'tik 'bir vasat içinde yaşadığımız nazara 
alınırsa ifade etmek, istediğimiz temennilerin 
öneımi aşikâr olur. 

Demokratik idaremiz el'an intikal devresini 
tamamlamamıştır. Memleketin ve vatandaşların 
sarılması gereken yaralan kanamaktadır. 

Bu yaraların tedavisine katılma, millet bir
liğini tem'sil eden 'bir nvakamın yüksek görev
lerinden ıbirklir. Bu yolda cesur adımlar atıl-
ımalıdır. C. Senatosuna seçilecek üyelerin ta
mamen bitaraf ve memleket çapında tanınmış 
ilmî otoritelerd'en intilhaıbedilmelidir. Üyesi bıı-
hmdu'kları Parlâmentomuz ve sayın üyeleriyle 
daha yakın bir ilgi gösterilmeli ve höylece Par
lâmento çalışmalarına samimî ibir havanın hâ
kim. kılınım asına çalışılmalıdır. 

Pek kıymetli milletvekilleri ; 
Cınmhurbaşkanlığı 'bütçesi üzerinde, Meclis 

grupumuzun görüşlerini açıklarken inandığı
mız ve politikamıza temel saydığımız, samimi
yet noktasından hareket ettiğimizi ve tenkidie-
rimizin sadece bu açıdan değerlendirilmesi ica-
hettiğini de ilâve etmek isteriz. 

Sözlerime nihayet verirken, Yüce Meclisi 
Y. T. P. Grupıı aidimi hürmetle selâmlarımı. 
('Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN •— Cumhurbaşkanlığı 'bütçesi üze
rinde parti grupları adına konuşan arkadaşla
rın 'konuşmaları bitmiştir. Şimdi şahısları adı
na konuşmak istiyen arkadaşlara söz veriyo
rum, söz sırası sayın Fahir Giritlioğlu arkada-
şımızındır. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım ; hükümranlık alâınıetiyle il
gili ibir hususu tebarüz ettirmek için söz aldım. 

Birimci Türkiye Büyük Millet Meclisi, mille
timizin İstiklâl Marşını kabul etmiştir. Rah-
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metli Mehmet Akif'in İstiklâl Marşı Büyük Mil
let Meclisince güfte olarak kabul edilmiş ve 
resmen Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik 
edilmiştir. Ancak ıbu tasdik ameliyesi, bir millî 
marşa sahibolmamız mânasını t-azamımun etmez. 
Nitekim, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1921 senesinin Mart ayında hu ameliyeyi yap
mış ve Ibirkaç. sene sonra da ancak bizim taam-
mül haline getirip kullandığımız bugünkü bes
te miillî marşımız olarak kabul edilmiştir. Cum
hurbaşkanlığı Flârmoni Orkestrası Şefi Zeki Bey 
merhumun bestelediği bugünkü beste, o tarih
te Atatürk 'tarafından heğenildiği içindir iki, 
Millî Marşlımız olarak o günden bugüne kadar 
söylenegelmektedir. Bunu arz etmekteki mak
sadım şudur : 

Resmen tasdik edilmiş bulunan güftenin, res
men tasdik edilmiş bulunan 'bir besteye ihtiya
cı vardır. Mevcut besteye ya iltifat ederiz ve
ya değiştiririz. Ama, bu tasdik muamelesinin 
tamamlanması ile 'birlikte o zaman bütün mil
letlerin kabul ettiği veçhile, (bizini de resmen 
kabul edilmiş İbir Millî Marşlımız olacaktır. Yük
sek M'elclise ve dikkatinize arz etmek için bu te
mennide bulundum. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
tümü üzerinde başka söz istiyen var mı efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar; Kemal Aybar arkadaşım, hani bir
az da «kızım sana söylüyorum, gelfiııim isen işit» 
edasiylc Karma Komisyona da Cumhurbaşkan
lığı bütçesi ve ödenekleri vesilesiyle imada bu
lundular. Evvelâ şunu arz edeyim ki, arkada
şımın yanlış anladığı hususlar vardır. Bu ar
tışın ana sebebi, % 15 lere dayanmaktadır. Bil
diğiniz üzere bu sene % 15 bir zam yapılacak
tır. Bu münasebetle Riyaseti Cumhur' bütçe
sinde de hir artış görülmektedir. 

İkinci kısım, 20 000 lira meselesi; evvelki 
sene kaJbııl edilmemişti, bu sene teklif yapılmış 
ve Karma Bütçe Komisyonunda kalbul edilmiş
tir. Bunun sebebi şudur : Reisicumhura bir
çok yoksul kimseler müracaat etmektedir. Hat-
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tâ bunlardan bir çoğunu meım'leketlerine dahi 
iade etmek mecburiyetti hâsıl olmaktadır. Bu 
durum karşısında; Reisicumhura böyle bir im
kân sağlanmasında teklif mucibi olarak Karma 
Komisyonda fayda mülâhaza edilmiştir. 

Reisicumhurun ödeneğine gelince : Biliyor
sunuz M, Reisicumhurun aylık ödeneği 12 500 
liradır. Bundan fazla miktarda vergi kesildiği 
için Reisicumihurun eline ayda, talhminen 6 600 
lira civarında bir para geçmektedir. 

Bu hususları arz etmek için söz aldım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri' okutuyorum : 
B. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Cumhurbaşkanı ödeneği 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

tkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 352 351 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
F-tıniyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 967 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e dil mistir. 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardümlar 9- 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 73 755 
BAŞKAN — Kabul ed-nler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edcntler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

213 Yaverlik ve başdoktor öde
neği 21 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

13 . 2 . 1963' O : 2 
B. Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro güderleri 560 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler... 
Etmdyenleır... Kabul edilmiştir. 

304 Haberleşme 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyen'ler... Kabul edilmiştir. 

.306 -diyecekler -70 000 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
'Etmiyenlor... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 50 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — 307 nci fa
sılda vsöz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, önergeniz mî 
var efendim1? Önergenizi henüz yazacaksanız 
lütfen acele ediniz efendim. Bütün arkadaş
lardan rica ederiz. Bu türlü önergelerini daha 
evvelden hazırlamış bulunsunlar. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Büyük Mec
lis bu şekilde bekletilebilir mi? Sayın Baş
kanım ? 

BAŞKAN — Bundan evvel de buna benzer 
bâzı müsamahalar olduğu için yapıyoruz. 

Şimdi .efendim, 307 nci bölümde bir de
ğişiklik yapılması hakkında Sayın İsmail Yıl
maz arkadaşımızın önergeleri gelmiştir. Oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı 307 bölümde, 25 000 li

ralık görev yolluğu ve 6245 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine göre yurtiçi seyyahatlerine 
ait 25 bin liranın ,kaldırılması!nı arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
îsmail Yılmaz 

BAŞKAN — Önerge hakkında komisyon?... 
KARMA KOMİSYON ADINA ARÎP HİK

MET ONAT (Ordu) — önergeye katılmıyo
ruz efendim. Hem bu Cumhurbaşkanı için de
ğil, memurlar içindir, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 
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Bölümü tekrar okutarak oylarınıza suna

cağım. 

(307 nei fasıl tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtivıiyC'Uİor... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
308 4598 ve 5501 sayılı Kanun

lar gereğince ödenecek teda
vi giderleri ve yollukları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

209 Taşıt giderleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et.miyeaıler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü (kısım - Daire 
hizmetleri 

402 Bahçe, su ve işçi giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Misafir ağırlama giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdy enler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

503 Karşılıksız borçlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Etmdy enler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Çeşitli yardımlar 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenlcr... Kabul edilmiştir. . 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Etmdyoıılvr... Kabul edilmiştir. 
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C — Sayıştay Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdi, Sa
yıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmele
re geçiyoruz. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde Millet 
Partisi Grupu adına Sayın Kâmil inal. 

M. P. GRUPU ADINA KÂMİL İNAL (Bo
lu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

«Sayıştay, malûmunuz olduğu üzere Anaya
samız gereğince T. B. M. M. adına ve onun na
mına genel ve katma bütçeli dairelerin bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını denetlemek, hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun
larla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağ
lama işlerini yapmakla görevli bir müessesedir.» 

Bütçe Komisyonu raporunda belirtildiği gibi 
Sayıştayın, denetleme ile mükellef olduğu say
manlıklar 1 689 nakit muhasibi, 1 588 ayniyat 
muhasibi, 67 özel idare nakit muhasibi, 834 
'belediye nakit muhasibi, 901 özel idare ve bele
diye ayniyat muhasibi olmak üzere 5 079 a yük
selmiştir. 

1. Sayıştay murakabesinin (Devlet geliri) 
mefhumu içerisinde genişletilmesini sağlıyacak 
yeni mavzuatın ele alınmasını, umumi bütçeye 
dâhil dairelerle katma bütçeli idare ve teşek
küllerin dışında kalan İktisadi Devlet TeşeKkül-
leri ve müesseselerin iktisadi düzeni bozan du
rumlarını önleme imkânları sağlanmalıdır. 

2. Yüksek Murakabe Heyetinin murakabesi
ne bağlanan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve em
sali müesseselerin Sayıştay murakabesi dışında 
kalmış olmaları fbu teşekkül ve müesseselerde 
bugünün şartlarına uygun bir süratin sağlan
masında müsait bulunmadığından tekmil Devlet 
geliri üzerine geniş ve şümullü bir murakabe 
sisteminin kurulması için hazırlanan kanun ta
sarısının bir an evvel Meclisimize gelmesini te
menni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik rejimlerin 
inkişafı teşriî kuvvet namına yapılacak muraka
belerin ciddiyet ve mükemmeliyetiyle mümkün
dür. 

Bugünkü ihtiyaçlara Sayıştayın cevap vere
bilmesi için kâfi gelecek bir teşkilâtın kurulma
sına önem verilmelidir. 

Eskiden dört, beş sene gerilerde olan incele
meler, hemen, hemen bir seneyi takibeden duru
ma gelmiş bulunmaktadır. Bu durum da menı-
nunivet vericidir. 
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T. B. M. M. sine igelen Kesinhesap kanun 

tasarılarının da bir an evvel tetkiki ile Meclis
ten çıkarılması üzerinde durulmalıdır. Gelir 
ve gider, evrakı müsbite tetkikatının malhallin-
de yapılması lıer bakımdan faydalı ve randımanlı 
bir murakabe yolu olduğu halde kadro ve tah-
sisatsızlık yüzünden bu evrakı müsbitenin yarı
sından fazlası merkezde incelenmektedir. Bu 
hal birçok kırtasi muamelelerle işleri uzatmak
ta ve murakabenin verimini azaltmaktadır. 

iSayıştaym mevcut binası şimdi dahi ihtiya
ca cevap vermekten uzaktır. Hattâ bu yüzden 
müessese personeli nâmüsait imkânlar içinde 
vazife görmektedir, daha verimli çalışmayı te
min için bina durumu 'halledilmelidir. Ayrıca 
çıkarılan kararların yayınlanması faydalı olur 
kanaatindeyiz. Yukarda belirtilen hususlar dik
kate alındığı takdirde, T. B. M. M. adına yapı
lan bu murakabeden dalha iyi netice 'alınacak 
ve Anayasa icabı yerine getirilmiş olacaktır. 
Millet Partisi Meclis Grupu adına 1963 Sayış
tay bütçesinin memleketimize hayırdı olmasını 
diler hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Mustafa Kaptan. Yok. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına Sa
yın Ramazan Demirsoy, buyurun. 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA RA
MAZAN DEMlRSOY (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

C. K. M. Partisi grupu adına Sayıştay Büt
çesi hakkındaki görüşlerimizi arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar : 
Sayıştay bütçesi hakkında temennilerimizde 

geçen seneki tenkid ve temennilerden pek az 
farklı olacaktır. Zira, dilekler geçen sene de 
Yüksek Mecliste ifade edilmiş ve fakat bugüne 
kadar Sayıştay konusunda her hangi bir deği
şiklik olmamıştır. Bu arada Anayasamız iki se
nelik bir zaman içinde Sayıştay Teşkilât Kanu
nunun çıkarılmasını âmir bulunduğu halde bu 
kanun tasarısı henüz hazırlanmış değildir. Ta
sarının kanunlaşması için Yüksek Meclisin pek 
az bir zamanı kaldığı düşünülürse Sayıştayın 
kuruluş kanun tasarısının acilen hazırlanarak 
Yüksek Meclise şevki gerektiği ortaya çıkar. 

Geçen seneki temennilerimizi bu sebeple bir 
defa daha tekrar ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar; 
T. B. M. Meclisine bağlı ve onun adına 

Devlet gelir, giderleriyle mallarının kabz, sarf, 
idare ve muhafazasının mer'i kanunlara uygun
luğunu murakabeye yetkili kılman ve kanunla
ra aykırılık halinde de sorumluların bu konu
daki hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
maya yetkili bulunan Sayıştay, şu haliyle kud
retini Anayasadan alan bir hesap makinası hü
viyetindedir. 

Anayasamızın 127 nci maddesine göre genel 
ve katma bütçeli dairelerini bütün gelir ve gi
derleriyle mallarını T. B. M. Meclisi namına 
denetliyen Sayıştay bir milyarlık bir bütçeye 
göre teşkil edilmiş kadro ve imkânları ve ku
ruluş kanunlariyle bugün 12 milyarı bulmuş 
bir bütçenin sarfını murakabe edemez duruma 
gelir. 

5 200 e ulaşmış bulunan nakit ve ayniyat 
muhasebelerinden, nakit muhasipleri murakabe 
edilebilmekte, ayniyat ve mahallî idareler mu
hasiplikleri kontroldan uzak kalmaktadır. Ya
pılan murakabe ise, şeklî ve sathidir. Evrak 
noksanlıkları veya fazla ödenen beş on liralık 
çocuk zammı üzerinde durulmakta, fakat Jeep 
adiyle lüks binek otolarının alınmasına bâzı 
umum müdürlerin maaş bordrolarında işçi ola
rak görülmelerine engel olunamamaktadır. Sa
yıştay, l)iı murakabe şekli ile eşyanın vasıf ve 
miktarını tesbit eden evrakların durumu itimat 
verir görülmese bile inceleme imkânına sahip 
değildir. 

Muhasiplerin pek çoğunun yeterli bilgiden 
yoksun olduğu memleketimizde, sayısı fayda
ları yanında öğreticilik bakımından yararlı 
olan yerinde inceleme ve denetleme için geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da 1 300 000 liralık Öde
nek konulmuştur. Ancak, öğrendiğimize göre 
bu miktarın yarısı harcanmıştır. Geçen seneki 
bu duruma göre bu yıl geçen yıldan daha az, 
daha çok veya aynı miktar bir ödenek konul
ması yolunda nasıl bir ölçüye sahibolunduğu 
tarafımızdan anlaşılamamıştır. 

Anayasa hükmüne göre 1962 Ağustos ayı
nın sonuna kadar Yüksek Meclise sunulması 
gereken 1960 malî yılı kesinhesap genel uygun
luk bildirimi bugüne kadar hazırlanıp Yüksek 
Meclise gönderilmemiştir. 

Temennimiz odur ki, Sayıştay tesirli bir 
teşriî denetlemeye imkân vermek için kesinhe-
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sap uygunluk bildirimlerini zamanında hazırla
yıp Yüce Heyetinize sunmalıdır. 

Bakanlıklar ayniyat kesinhesap cetvellerin
de bu yıl da Sayıştaya göndermemişler ve bu 
sebeple ayniyat kesinhesapları yine yapılama
mıştır. 

Kesinhesap cetvellerine izahnamelerin ek-
lenmeyişi de bu bütçe yılma kadar devam et
miştir. Sayıştay genel kurul kararları yayınlan
mamıştır. 

Taşradaki denetleme usulüne ait yazışma
lara, fuzuli zaman kaybı ve emek israfına, evrak 
gidip gelmelerine mâni olucu tedbirler alınmış 
değildir. 

Sayıştay Başkanlığı makamı vekâletle dol
durulmakta, açık bulunan başkan ve üyeliklere 
yapılacak seçimler, kuruluş kanununun kanun
laşmasını beklemektedir. 

Lüks eşyalarla döşenmiş pek çok Devlet dai
resinin ayniyat ve hesaplarını denetlemeye yet
kili, Sayıştay eski ve çok dar olan binasında 
çok sıkışık durumda feragatle bir yıl daha ça
lışmıştır. Yeni bir bina inşaası için ciddî surette 
çalışılarak ödenek konulmamış olmasını önemli 
bîr eksiklik sayıyoruz. 

12 milyarı geçen ve 5 yıllık plânın uygulan
ması sonucu daha da artacak olan Devlet büt
çesi sarfının denetlenmesi için Sayıştaym yetki, 
kadro ve malî imkân itibariyle takviye edilme
sini temenni eder. C. K. M. Partisi adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Yusuf Ulusoy. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MEC- j 
LİS GRUPU ADINA YUSUF ULUSOY (Sa- j 
karya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ! 

Sayıştay, Devlet mallarının gelir ve gider- ! 

lerini denetleme amaciyle kurulmuştur. Geniş 
ve devamlı teşkilât kurmak istiyen bütün im- ; 
paratorluklarda, Devlet ruhunu taşıyan bütün 
memleketlerde para ve maliye işlerinin düzen
lenmesi, tam bir intizam ve murakabe altında 
yürütülmesi ön plânda gelen konulardan sayıl- i 
mıştır. Bu sebeple maliye işlerine düzen veren ' 
tedbirlere, kanunlara ve malî murakabeyi sağ- j 
lıyan hükümlere ve müesseselere Mısırlılar, Ro- j 
malılar gibi tarihin eski devirlerinde de ras- j 
lanmaktadır. Fakat malî murakabe teşkilâtının ! 
Avrupa'da «Hesabat Meclisi», «Âli Hesap He- ! 
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yeti», «Divanı Muhasebat» gibi adlar altında 
müstakil bir hüviyet alması daha ziyade 17 nci 
yüzyılda başlamıştır. 

Osmanlı Devleti kurulduğu zaman şeriat hü
kümleri ve geçmiş İslâm ve Türk devletleri tat
bikatı örnek kabul edilerek alınacak vergilerle 
Devlet hak ve hisselerine «Beytülmale» ve «Ma
liye» teşkilâtına dair de birçok esaslar kabul ve 
tesbit edilmiştir. Konulan bu hükümlerle mali
ye işlerinin murakabesi sağlanmıştır. împarator-

! luğun fütuhat devrinde Hazinenin dolu olduğu 
sırada belki malî murakabe ihmal edilebilirdi. 
Fakat, son yüzyılda mağlûbiyetler birbirini ta-
kibettiği gibi dahilî işler de intizamını kaybet
mişti. 

Tanzimat Devrine kadar maliye teşkilâtımız 
arasında «Başmııhasebe» nin mükellef bulundu
ğu vazifeleri itibariyle Divanı Muhasebat maka
mına kaim olduğu ve vazifeleri itibariyle de 
Divanı Muhasebat makamında olduğu bâzı mü
ellif lerce kabul edilmekte ise de, malî murakabe 
teşkilâtına müstakil bir hüviyet ve «Divanı Mu
hasebat» ismi Tanzimattan sonra verilmiştir. 

Mayın arkadaşlar, 
Devletin mallarım, gelir ve giderlerini mu

rakabe maksadiyle kurulan Sayıştay, bizde tari
hin akışmca birtakım değişikliklere uğramış ve 
tekâmüllere mazhar olmuştur. Bu safhalar kı
saca şunlardır : 

A) Tanzimat Devrinde : Devletin içinde 
bulunduğu keşmekeşe son vermek, Avrupa'da, 
Asya'da, Afrika'da kazandığı eski itibarı ve 
kuvvetini iade etmek için uğraşan Tanzimatçı
lar maliye işlerine de temas etmişler ve her şe
yin başı maliyede intizam ve murakabe olduğu
nu takdir ederek bütçe nizamnamesinin neşri
ni düşündükleri gibi, malî işlerin murakabesi 
için de hükümler koymuşlar ve bâzı teşkiller 
meydana getirmişlerdir. Maliye Nezaretinde 
«Meclisi Muhasebei Maliye», «Divanı Muhase
batı Maliye», «Islahatı Maliye Meclisi», «Şûrayı 
Umuru Maliye» ve «Meclisi Maliye» gibi isim
lerle zaman zaman heyetlerin kurulduğunu gö
rüyoruz. Tanzimattan sonra kurulan bu meclis 
ve heyetlerle Devlet maliyetinin arzu edilen in
tizam ve murakabesi düşünülmüş olmakla bera
ber «Divanı Muhasebat» ismi ilk defa 3 Zilhicce 
1281 tarihli «Divanı Muhasebat» Nizamnamesiy-
le teşkil edilen heyete verilmiştir. Bu nizamna
meye göre bir reis ve 12 âza ile 2 başkâtip, ve 
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2 muhasebe mümeyyizi ve 2 başkâtip muavinin
den mürekkep idi. Teşkilât bakımından biri 
Maliye ve diğeri Muhakeme Dairesi unvaniyle, 
iki daireye ayrılmıştı. Bu nizamnamenin 4 ncü 
maddesi «Reis ve azaların irade ile nasp ve tâ
yin edileceğini, istifa etmedikçe ve kanunen in-
fisalleri lâzımgelmedikçe azlolunamıyacak ve 
istidatları hasebiyle Devletçe bir diğer işe me
muriyetleri ieabettiği halde nakilleri caiz ola
caktır» denilmektedir. 

B) 1293 Kanuni esaısilyesinde Meşrutiyete 
kadar olan devrede, 12 kişilik bir kadro aynı 
vazifeyi ifaya devam ettiği görülmektedir. Bu 
devrede Divanı Muhasebatın teşkil ve vazife
lerine dair 1295 tarihinde bir kararname tan
zim olunmuştur. Divanı Muhasebatın karar
larında müstakil ve hiçbir taraftan müdahale 
olunmuyacağı da bu kararda zikredilmiştir. 

O) Meşrutiyet devri: Meşrutiyetin ilânın
da 1295 tarihli kararname hükümleri mer'i ve 
Divanı Muhasebat Teşkilâtı mevcut idi. 1326 
senesinde tatbik mevkiine konulan Muhase-
bei Umumiye Kanunu muvakkayitle Divanı 
Muhasebata yeni vazife ve salâhiyetler veril
miştir. 1295 tarihli kararname sarfiyatın ic
rasından ve senenin hitamından sonra muraka
beyi kabul etmiş olduğundan bu tarzı murakabe 
sırasında emrivaki haline gelmiş tanzim ve 
istidadı güçleşmiş birçok muameleye rastlan
makta idi. Muhasebei Umumiye Kanunu muvak-
katiyle Devlet sarfiyatının icradan evvel mura
kabe vazifesi esası kabul edilmiştir. Bu Divanı 
Muhasebat İstanbul Hükümetinin ilgası üzeri
ne faaliyetini tatil eylemiştir. 

13 . 2 . 1968i O : 2 
fezleke tanzimine ve Meclifce vermeye mecbur 
idiler. Bilâhara, Divanı Muhasebat Heyeti
nin Hükümetçe tayini muvafık görülmediğin
den 1339 tarihli Kanunla seçim şekli tâyin olun
du. Bu kanuna nazaran, Divanı Muhasebat 
evvelki vasfından farklı bir surette teşkil edile
rek, Büyük Millet Meclisine bağlı ve onun na
mına Devletin gelir ve giderlerini murakabe ile 
mükellef bulundu. Meclis tarafından ihtisasla
rı malûm zevat salt çağunlukla seçiliyordu. 
Azilleri de Millî Meclis tarafından çoğunlukla 
verilen kararla mümkün oluyordu. Bu kanun 
hükümlerine göre, intihap edilen Divanı Heye
ti, 12 Kânunievvel 1339 da vazifeye başladı. 

1927 tarili Muhasebei Uumumiye Kanunu, Di
vanı Muhasebata bâzı vazifeler tevdi etmiştir. 
Buna göre merkezde 10 bin liradan fazla mas
rafı icabettiren mukavelelerin icradan evvel Di
vanca tescili, tekaüt, eytam ve eramil maaşları
na ait tahsis evrakının tescili, Devlet ayniyat 
hesaplarının murakabe ve muhakemesi gibi ye
ni vazifeleri karşılamak üzere Divanı Muhase
bat Heyeti dört daireye çıkarıldı. 

Bu arada, 25 . 6 . 1934 tarihinde neşredilen 
2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu 1295 ta
rihli Kararname hükümlerini ortadan kaldırarak 
yeni ihtiyaç ve esaslara göre, Divanı Muhase
bat Teşkilât ve vazifelerini tesbit etti. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayıştayın, tarihin muhtelif devirlerinde ge

çirdiği safhaları 'birer (birer ve kısaca arz ve iza
ha çalıştım. Şimdi de Anayasamızın 127 nci 
maddesi «Sayıştay, genel ve katma bütçeli dai
relerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tadına denetle
mek ve sioruımluların 'hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen incele
me, denetleme ve 'hükme bağlama işlerini yap
makla görevlidir. Sayıştayın kuruluşu, işle
yişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikle
ri, atanmaları ödev ve yetkileri, (hakları, yü
kümleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyele
rinin teminatı kanunla düzenlenir. Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince de
netlenmesi kanunla düzenlenir.» demektedir. 

Sayıştayın murakabesin/i halihazır mevzua
ta göre iki grupta mütalâa etmek mümkündür. 

1. G-enel ve katma (bütçeli dairelerin sar
fiyatı ve ayniyatı. 

D) Cumhuriyet devri: Ankarada millî ha
kimiyet esasına dayanan Hükümette de bütçe 
murakebesi hususi bir mevki almıştır. Evvelâ 
Maliye Vekâletinde masraf evrakını kaydetmek 
üzere hususi bir 'büro teşkil edildi. Harbin de
vamı ve masrafın çoğalması sebebiyle, sıkı 
bir murakabeye ihtiyaç duyuldu. 28 Şubat 1338 
tarihinde çıkarılan Avans Kararnamesinde, Mec
lis namına murakabeye memur olmak üzere, 
Divanı Muhasebatın teşkiline kadar Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekâletleri için üçer, ve di
ğer Vekâletler için birer mütahassıs âza Mec
lis Heyeti Umumiyesince inhitabolundu. Mec
listen seçilen bu murakıp mebuslar, Devletin 
gelir ve giderlerine dair üc ayda bir defa bir 
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2. özel idare ve belediyelerle fd'öner ser

mayeli müesseselerin sarfiyatı ve ayniyatıdır. 
12 . 12 . 1962 tarihli Sayıştay bütçe rapo

runun 3 neü maddesinde Sayıstayın denetleme 
ile mükellef olduğu saymanlıklar, ı 689 nakit 
ımulhastibi, 1 588 ayniyat muhasibi, !67 özel ida
re nakit mulhasibi, 834 Ibelediye nakit muhasi
bi, '901 özel idare ve belediye ayniyat mühasi-
'b'inden İbarettir. IBunun dışında dalha 'bir hay
li 'vazifeyi ifa file ımükellef olan bir müessese
nin bu vazifesini aşağıda arz edeceğimiz sebep
ler d'olayısiyle lâyikiyle yapması ıgüçtür. 

1. (Bugünkü Teşkilât Kanunu ihtiyaca ce
vap vermekten uzaktır. Bu itibarla, ihtiyaca 
cevap verecek bir teşkilât kanununun ıhazırlan-
mafâi zaruridir. 

2. Sayıştay binası mevcut personeli rahat
ça çalıştırmak imkânlarını vermemektedir. Bu
günün icaplarına uygun modem 'bir binanın in
şası şarttır. Şimdiki Ibina bundan talhminen 33 
yıl önce yapılmıştır. Çatısı çökmüş yeniden ya
pılmıştır. Eski Meclis binasına nazır cephesi 
çökmüş olduğundan direklerle durdurulmuş
tur. Her sene tahsisat alınarak mütemadiyen 
dâlhilden tadilât ve tamirat yapıldığı görül
mektedir. Alel ıhusus 'Sayıştaydan 'beklenilen 
yeni teş'kilât kanunu neticesinde çoğalacak per
soneli istialbedemiyeceğinden, yeni yeni Sina'lar 
kiralanması ortaya çıkacaktır. Mesele bu ka
dar mühim ve ciddî olduğu halde, bir teşebbü
se geçildiğini ıgöremıiyoruz. Sayıştay bütçesi
nin gerekçesinin 701 nci yatırımlar bölümünün 
3 neü maddesinde açıklandığı üzere, Sayıştay 
1954 - 1962 yıllarına aidolmak üzere, 8 yıllık 
sarf evrakını nıühafaza etmektedir. Kanuni 
bekleme süresini doldurmuş ve Hesabı Kati ka
nunları çıkmış olan '1.954 - 1957 senelerine ait 
4 yıllık evrak imlha edilmemiştir. Carî yıla ait 
sarf evrakı yersizlik yüzünden Maliye Bakan
lığından tesellüm 'olunamamıştır. Kanuni müd
deti bitmek suretiyle, intihası gereken 1954 -
1957 senelerine ait evrak mahsenleni fuzuli 'ola
rak işgal etmektedir. (Bunların imlhasiyle, ar
şiv için ayrılan 160 bin liranın tasarrufu 'müm
kün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Büyük Millet Meclisi adına malî bir organ 

olan Sayıstayın nakit mulıasiplıiklerini tama
men tetkika talbi tutmuş ilse de, ayniyat ve ma
hallî idareler muhasiplikleri 'hesaplarının bü-
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yük bir kısmı tetkik edilememekte ve uygun
luk Ibildirimleri (Büyük Meclise tevdi kılmama
nı aktadır. Elde mevcut kadrolardan bilhassa 
boşalan murakıplık kadroları uzun zaman boş 
bırakılmaktadır. Münhal kadroların bir an ev
vel doldurulmasını, Sayıstayın umumiyet arz 
etlen Genel Kurul kararlarının yaymlanm'asiy-
le tatbikatçılara ışık tutmasını, Türkiye 'bütçe
sinin yarım milyarın altında 'olduğu zaman teş
kil edilen kadrosiyle milyarları aşan bir büt
çenin murakabesini yapmakta 'olduğuna göre, 
Teşkilât Kanununun bir an evvel kanuniyet 
iktisabetmesinin teminini ve 25 - 30 sene Ihdz-
met etmiş, meslekinde yetişmiş, müspet sicil 
almış, rapor ve istizah tanzim ve takdim et
mek suretiyle ehliyeti sabit olmuş ve meslekin 
en olgun çağma ulaşmış namzetlerin ezberden 
kanun bilmek imtihanına talbi tutulmasından 
sarfınazar edilmesini muvafık mütalâa ediyo
ruz. Esasen, bu usul kanunlara ve memurla
rın yeterliklerine dair olan tüzüğe de mugayir
dir. 

(Bu arada, 1927 senesinden beri mer'i olan 
ve bugünkü d'htiyaca cevap verem'iyen Genel 
Muhasebe Kanununun bir an önce Yüksek Mec
lise sunulması hususu Hükümetçe vadedilmisti; 
Sayıştaya büyük vazifeler tevdi edecek bu ka
nuna paralel olarak yukarıda bahsedilen ve 
Anayasa gereğince Ihazırlanması zaruri olan 
Sayıştay Teşkilât Kanununun bir an evvel Yük
sek Meclise şevkini arzulamaktayız, 

Ook muhterem milletvekilleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı

na. düşünce ve temennilerimizi arz etmiş bulu
nuyorum. Sözlerimi bitirirken 1963 yılı Sayış
tay 'bütçesinin memleketimize 'hayırlı olmasını 
diler. Sayıştayımıza Ibütçelerimizin anuralkalbe-
sinde başarılar temenni eder, hepinizi hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Mustafa Kaptan. 

A. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA KAPTAN 
(Sinop) — Muhterem arkadaşlar; A. P. Sayış
tay bütçesi üzerindeki görüşlerini açıklamazdan 
evvel takibedeceğimiz metodun ne olduğunu 
açıklamakta mutlak zaruret hissediyoruz. 

Zira; Sayıştay veya eski ismiyle Divanı Mu-
'ıasebat direkt olarak Büyük Millet Meclisine 
bağlı ve âdeta devletin (malî) iktisadi veçhesi-
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ni 'temsil eden t: ok mülılim bir müessesedir. Ar
kadaşlarım, bu kelimeler rastgele 'alınmamıştır. 
Aşağıdaki izahlarımızd'an 'bu hakikat açık bir 
.şekilde anlaşılacaktır. İçinde bulunduğumuz 
iktisadi ve sosyal devlet merhalesinde devletin 
iktisadi fonksiyonları aiksadığı takdirde diğer 
bütün fonksiyonlarının da aksayacağı aşikâr
dır. Hal böyle ollımca devletin bu fonksiyonla
rının aksamamasmı temin eden Sayıştaya def
letin 'bekası ile alâkalı bir müessese gözü ile 
bakarsak a'l d anmamış olacağımız kanaatindeyiz. 
işte meselenin bu kadar mühim ve müessesenin 
direkt olarak Büyük Millet Meclisine bağlı ol
ması sebebiyle tenkidlerimizlin biraz da kendi 
kendimizi tenkid mahiye'tini iktisabedeceği ta
biîdir. 

Şu halde, ileri süreceğimiz fikir ve 'kanaatle
ri ıı neden ve niçinlerini ortaya koyabilmek, mu
hataplarımıza ..mukayese imkânını vermek, sani
yen mücerret noksanları değil aynı zamanda 
ıslah yollarını da gösterebilmek için .-

1. Müessesenin mevzuattaki yerini ve kıy
metini tes'bit, 

2. Yine mevzuata göre asli fonksiyonları
nın ne olduğunu ariz amik izah, 

;>. Mevcut mevzuata rağmen müesseseye lâ
yık olduğu değerin verilip verilmediğine yerin
de, zamanında ve delilleriyle birlikte işaret, 
v 4. Keza mevzuatın kendisine tahmil ettiği 

fonksiyonları bu müessesenin ifa edip etmediği
ne işaret etmiyorsa sebeplerini tahlil ve müseb
biplerini göstermenin lüzumuna kaaniiz. 

Görüldüğü gibi, tenkidlerimizde anemik ten
kid şekline 'asla iltifat edilmemiş 'kudretimiz niıs-
betinde- yapıcı olmaya ve bu zihniyetin ışığı al
tında Sayıştay bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
arza çalışacağız. 

Halen mer'i 'bulunan 2514 sayılı Divanı Mu-
hasdbat Kanununun 1 nci maddesi gereğince; 
mülga Teşkilâtı Esasiye Kanununun .100 ncü 
maddesi hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bağlı olarak devletin 'bütün varidat 
ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun 
namına murakabe Ve devlet .mallarını kabz, sarf 
ve idare ve muhafaza edenlerin hesaplarını tet
kik ve muhakeme 'ile mükellef bir heyet olan 
Sayıştayın, 9 . 7 . 1961 tarih ve 334 numaralı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci mıad-
desinin 1 nci fıkrasına tevfikan da; «Genel ve 
katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider-
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leri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iş
lemlerini kesin hükme bağlamak ive kanunlarla 
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmakla görevli, 'bir teşekkül olduğu 
kabul ve teyidedilmiştir. 

Onemü ve hüviyeti 
Yukarda metin ve ana hatları kısaca belir

tilen mülga ve cari Anayasa hükümleri muva
cehesinde; T. B. M. M. ine'bağlılığı tabiî bulu
nan ve onun sayın üyeleri adına, devlet gelir, 
giderleriyle .mallarının kabz, sarf, idare ve 
muhafazasının mer'i kanunlara .mutabalkatını 
murakabeye yetkili kılına :ı ve alâkalı 'kanun
lara aykırılıklar halinde de, sorumluların bu 
mevzudaki hesap ve (işlemlerini kesin hükme 
bağlama salâhiyetiyle teçhiz 'olunan Sayıştayın 
bu fonksiyonları, kendisini, mevcut murakabe 
organlarının fevkine çıkarını akta ve ona kudre
tini Anayasadan alan bir Hesap Mahkemesi hü
viyeti bahşeyl emektedir. 

Bu hakikat, hem hukuki ve hem de kanuni 
yönden şu esaslara dayanmaktadır : 

1. Hukuki bakımdan 
Sayıştayın esas görevi, Devlet varidatını tah

sil eden, devlet masari'fatmı icra eden ve niha
yet devlete ait nakit, menkul ve gayrimenkul 
bilcümle eşya ve emvali ve kıymetleri muhafa
za ve idare eden memurların yıllık faaliyetle
rini ilgili kanunlar cihetinden inceliyerek uygun 
işlemde bulunanların beraetini, kasdî veya gay-
rikasdî yanlış muamelât yüzünden vergi veya 
ödenek ziyama sebebiyet veren kanunlar fev
kinde masraf yapan ve Devlet emvalini zıyaa 
ve hasara uğratanların da bu fiilleri sonucun
da iras ettikleri zararların zimmet veya tazmi
nine hüküm vermekten ve bunun yanında, Dev
let umumi hesaplarının neticelerini Büyük Mil
let Meclisine arz etmekten ibarettir. 

Şayet Sayıştay kurulmamış olsaydı, Devle
tin; istihdam ettiği memurların hareketleri yü
zünden uğradığı bu kabil zararların tazmin ve 
telâfisi için müracaatını umumi mahkemeler 
nezdinde yapması gerekecekti. 

işte, aslında umumi mahkemelerin mevzuu
na dâhil olacak bu gibi ihtilâfların hal ve rü-
yeti vazifesi hususi bir hükümle Sayıştaya tevdi 
edilmiş bulunmaktadır ki, bu hal, Sayıştayın 
tamamiyle kazai faaliyet gösteren bir teşkilât 
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olduğunu, hukukan satıh bir surette belirtmek
tedir. 

TL Kanuni bakımdan^: 
Başta ana hatları tebarüz ettirilen eski ve 

yeni Anayasalar ile 16 . fi . 1934 tarih ve 2514 
sayılı Divanı Muhasebat Kanununun 1 nci mad
desinin tetkikinden de anlaşılıyor- k i ; Sayışta-
yın asıl kuruluşu, bir- murakabe ve muhakeme 
heyeti olmak maksat ve vasfını taşımaktadır. 
Zaten mezkûr teşkilât kanununun mütaakıp 
hükümlerinin niyeti de, murakabe görevinin, 
idare hesaplarının muhakemesi suretiyle icra 
edildiğini göstermektedir. 

Aynı kanunun 18 nci maddesinde : 
«Üç âza bir reisten terekkübeden daireler 

birer hesap mahkemesidir. Bir reis ve iki aza
dan terekkübeden daire heyeti hükme salahi
yetlidir. 

Daireler bu kanun mucibince muhasiplerin 
idare hesaplarını tetkik ve muhakeme ederek 
Muhasebei Umumiye Kanunu ve bu kanun hü
kümlerine göre muhasip ve tahakkuk memurla-
riyle ikinci derecede âmiri italar hakkında hü
küm verir.» denilmek suretiyle Sayıştay daire
lerinin birer mahkeme olduğu sarih şekilde be
yan edilmekte ve mütaakıp maddelerde de mu
hakeme usulleri tesbit olunmakta ve nihayet 
aynı kanunun 55 nci maddesinde : 

«Divan ilâmları kesbi katiyet ettikten son
ra İcra Kanununa tevfikan infaz olunur;» de
nilmek suretiyle de, Sayıştay ilâmlarına umu
mi mahkeme ilâmları derecesinde bir kabiliyeti 
tenfiziye tanınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzua ait hü
kümleri arz etmemin sebebi şudur. Divanı Mu
hasebat, bütün doktrinlerde olduğu gibi ilim 
adamlarımız tarafından da kazai bir organ ola
rak kabul edildiği halde, Anayasamız da, buna 
lâyık olduğu yeri vermemiştir. Bunu peşin ola
rak arz etmekten maksadımız, Divanı Muhase
batın kendi mevzuatındaki yerini tesbit etmek 
suretiyle, onun bir hesap mahkemesi, kazai bir 
organ olduğunu ispattan ibarettir. Fuzuli bir 
malûmat değildir. 

Sayıştay ilâmlarına karşı müracaat edilecek 
kanun yolları ise, keza aynı kanunun 57 nci 
maddesiyle (tadei muhakeme) ve 61 nci mad
desiyle de (Temyiz) olarak tesbit edilmiş olup 
her iki yoldan yapılacak müracaatların tetkiki 
vazifesi de yine Sayıştay dairelerine ve bu dai-

13 . 2 . 1963- O : 2 
relerden kurulu Temyiz Heyetine verilmiş olup 
bu yollardan geçmiş ve zamanında bu yollara 
müracaat olunmamış bir ilâmın kesbi katiyet 
edeceği de aynı kanun iktizasından bulunmak
tadır. 

2514 numaralı Divanı Muhasebat Kanunu
nun diğer hükümlerinin tetkikinden de; mura
kıplar sınıfına dâhil olanlarla savcı ve yardım
cılarının, yukarda hukuki ve kanuni mesnet
leri açıklanan işbu kaza faaliyetine tanı ve kâ
mil bir şekilde iştirakte bulundukları ve hattâ 
murakıpların, tetkik ve muhakemenin ilk saf
hasını bilfiil icra ve idare ettikleri ve sorumlu
ların istizah ve savunmaya davet olunmaları 
ve neticede zimmet veya beraet talebiyle dü
zenlenecek dosyaların ihzar ve dairelere tevdii 
gibi kazai vazifenin sair mühim safhalarında 
da vazifedar oldukları anlaşılacaktı r. 

Arz ve izahına çalışılan şu kanuni hüküm
ler muvacehesinde; Sayıştay teşkilâtının esas 
faaliyetinin tamamen kazai mahiyette olduğu 
üzerinde, en ufak bir tereddüde dahi mahal bu
lunmamaktadır. 

Görülüyor ki; malî murakabenin fiilî safha
sında Türkiye Büyük Millet Meclisinin gözü 
mesabesinde olan Sayıştay, namına hareket et
tiği merci ve sahip kılındığı salâhiyetler itiba
riyle, demokratik idarelerde temel teşkilât sa
yılan müesseselerin başında gelmektedir. Mev
zuatın bu merkezde olmasına rağmen, muhterem 
arkadaşlarım, acaba Sayıştaya Anayasamızda 
lâyık olduğu mevkii verilmiş midir? Şimdi bu
nun verilip verilmediğini, şu veya bu şekilde 
uzun uzadıya izahattan evvel, Anayasanın Yük
sek Mahkemelere ait maddelerini okuyup, bura
da Sayıştaym yer alıp almadığını göstermekle 
iktifa edeceğim. 

Anayasamızın üçüncü bölümünün (B) kıs
mında Yüksek Mahkemelere ait maddeler geli
yor. 139 ncu maddede yüksek mahkemelerden 
Yargıtay, sonra 140 da Danıştay, 141 nci mad
dede Askerî Yargıtay, 142 nci maddede Uyuş
mazlık Mahkemesi. 

Muhterem arkadaşlarım, ifa ettiği fonksiyo
nun kazai olduğuna en küçük bir şüphe dahi bu-
lunmıyan, bizzat temel kanunlarında kazai fonk
siyon ifa ettiği defaatle ifade edilen bu müesse
senin; Devletin mal varlığını tetkik ve kontrol 
eden Sayıştayın ne yazık ki, Yüksek Mahkeme
ler sınıfına alınmasına dair en ufak bir gayret 
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bile gösterilmemiş. Bizce Sayıştaym yeri, yük
sek mahkemeler arasında olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımın baş ta
rafında Sayıştaym fonksiyonlarından bahset
miştim. Şimdi burada teferruata girerek zama
nınızı almak istemem. Sadece kısa kısa Sayışta
ym asli fonksiyonları üzerinde durmak istiyo
rum. 

2514 numaralı Divanı Muhasebat Kanunu
nun 13 - 16 neı maddelerinde belirtilen vize ve 
murakabe görevi; 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 74 ve 78 nci maddelerinde ka
yıtlı sarahat veçhile : 

I - Sarftan evvel vize, (Masrafa izin ver
mek) 

I I - Sarftan sonra vize. (Yapılmış masrafı 
kabul etmek) 

Olmak üzere iki şekilde ifa edilmektedir. 
Buna göre, Muhasebei Umumiye Kanununa 

merbut cetvelde tadadolunan mukannen harca
malar dışında, Sayıştay Murakabesine bağlı bu
lunan teşkilâtın sadece Başşehir daireleri sarf
tan evvel vizeye, taşra daireleri ise sarftan son
ra vizeye tâbidir. 

Binaenaleyh, Ankara'da, Sayıştay vizesine 
iktiran etmedikçe hiçbir masraf evrakının muh
tevası tediye olunamaz. Taşradaki bir ödemenin 
ise, bilâhara sarf evrakı vize edilmedikçe itibarı 
sağlanamaz. 

I - Sarftan önceki vizede tetkik ve muraka
be usulü : 

Merkezi Hükümet dairelerinin masraf tahak
kuk evrakları, nihai şeklini aldıktan sonra Sa-
yıştaya sunulur. 

Ayrı bir şube halinde mesai yapan vize ser
visinin ilgili murakıpları tarafından, 2514 sayılı 
Divanı Muhasebat Kanununun 38 nci maddesin
de tadat edilen genel esaslar dairesinde, gelen 
masraf belgelerinden tetkikatı icra olunur. Ka
nun, usul ve mevzuata, uygun bulunanların vize
si yapılarak tediyeye izin verilir. Kabule şayan 
olmıyanlar da ıslahı sağlamak üzere bir istizah 
varakasına rapten dairesine iade edilir. 

I I - Sarftan sonraki vizede tetkik ve mura
kabe USUlÜ : 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununun 
29 - 36 nci maddelerinde bahsolunduğu üzere; 
sorumlu nakit ve ayniyat muhasiplerinin gön
derdikleri bir yıllık evrakı sarfiye ve bunlara 
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müstenit idare hesabı cetvelleri, Başkanlıkça. 
ait bulundukları gruplara havale edilir. 

Hesaplar üzerinde grup ilgili mıırakıpların-
ea lüzumlu inceleme yapılarak kabule şayan gö-
rülmiyen gelir ve gider belgeleri tefrik edilir 
ve bunlar için muhasibin yazılı savunması alı
nır. 

Verilen cevaba göre tanzim edilecek mütalâa -
h rapor; beraet, zimmet veya tazmin talebiyle, 
bu hükümlere vermeye salahiyetli daireye (He
sap Mahkemesi) sunulur. 

Şu izahattan da anlaşılacağı veçhile; sarftan 
önceki vize, murakabede her hangi bir mahkeme 
hükmüne lüzum bırakmadığı halde, sarftan son
ra yapılan vize mutlaka ve her yıl mahkemesini 
ve muhakeme neticelerinin de bir beraet, zimmet 
veya tazmin hükmüne bağlanmasını zaruri kıl
maktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAPTAN 

(Devamla) — Bir yıl sonra yapılabilen sarftan 
sonraki vizede, Hazine aleyhine tediyeler veya. 
zararlar tesbit olunduğu takdirde bu ödemelerin 
istirdatlarını veya vuku bulan zararların acilen 
tazminlerini sağlamak üzere Sayıştay murakabe
sinin ilk ve temel safhasını teşkil eden hesap tet
kikatı halen nasıl icra olunmaktadır1? 

Arkadaşlarım, bu tatbikatın nasıl yapıldığını 
huzurunuzda zaman bakımından izaha imkân gö
remiyorum. Ancak, Divanı Muhasebatın"' asli 
fonksiyonlarından olan sarftan evvel ve sarftan 
sonraki vize usulünün ehemmiyetini belirttikten 
sonra, şu anda Sayıştaym bu fonksiyonları na
sıl ifa ettiğine geçmek mecburiyetindeyim... 

BAŞKAN - Maalesef vaktiniz doldu efen
dim. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Ah
met Çakmak. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA KAPTAN (Devanı) — t ki dakika rica 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Heyetçe verilen müddet dolmuş
tur, efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA KAPTAN (Devamla) — Bitiyor, bağlıya-
yım efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Adalet Partisi Gru
pu adına konuşan arkadaşımızın sözünü bitirme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıi-
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yenler... Kabul edilmiştir. Devam buyurun Sayın 
Kaptan. 

ADALET PAETİSÎ GRUPU ADINA MUS
TAFA KAPTAN (Devamla) - Teşekkür ede
rim, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarını, ki sal ta. kısa İta kuşa 
döndü, elbetteki mânasın] da kaybediyor, özür 
dilerim. 

Türkiye'de nakit, ayniyat, işletme ve döner 
sermaye muhasipleri ile tahakkuk memurların
dan mübalağasız % 80 nin, vazifelerine mütaal-
lik mevzuatı bilmiyen yetiştirilmemiş eleman
lardan terekkübettiği ve bunların, bağlı ol
dukları bakanlıklarca bir meslekî kursa da 
tabi tutulmadıklar] göz önüne alınırsa; müm
kün mertebe mahallinde yaptırılmak şartiyle 
sarftan sonra'ld vize usulünün, Sayıştay için 
en rantabl yol olacağı tabiîdir. 

Genel ve katma bütçeli daireler, belediye
ler, Özel idareler ve bunlara bağlı döner ser
maye müesseseleri, devlet işletmeleri gibi 
pek çeşitli teşekkülün nakit ve ayniyat mura
kabesi, ancak taşraya tevcih edildiği nisbette, 
Türk ulusunu temsil eden Büyük Millet Mec
lisi vazifesini lâyikı veçhile yapmış olacak, 
aksi takdirde ise, memleket kamu oyuna, en 
mümtaz murakabe organı ve vâsi salahiyetli bir 
hesap mahkemesi sıfatiyle prezante edilen 
Sayıştay, kendi kendimizi aldatıcı ve hattâ malî 
mevzuata aykırı sarfiyatı teşvik edici bir teş
kilât olmaktan ileri gidemiyeeektir, 

Hulâsa; malî portesi yüz milyarlarla ifade 
edilebilen millî mevcudatın, her yıl son kuruşu
na kadar kontrol ve denetlenmesi, bütçelere 
konulacak âzami (3) milyon liralık tahsisatlarla 
mümkün iken; Sayıştayı idare edenlerin, her 
ne hikmet, ise, daima bu yoldan uzaklaşarak 
Büyük Meclisin gözü ve kulağı durumundaki 
müesseselerini şahsiyetsiz ve robot bir organ 
haline düşürmeleri, yalnız vazife samimiyetiyle 
değil aynı zamanda milleti temsil edenlerin de 
sağduyusu ve itimadiyle alay etmeleri demek
ti?. 

Nitekim; anladığımız mânada Meclis mura
kabesine çığır açan 5999 sayılı Kanunun, keyfî 
ve indî telâkkilelerle her yıl biraz daha balta
lanması suretiyle, önceleri senede (8) aya. ka
dar çıkarılan mahallî tetkik müddetinin, kı-
sıla kısıla 1962 de 116 güne indirilmesi ve 
bu iş için evvelce alman Sayıştay bütçesinin 
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307/330 numaralı tertibinden 1 300 000 liralık 
mütevazi ödeneğin neredeyse y a n yarıya ten
kisinin düşürülmesi, geıçek vazifenin yapıl
madığını ispat eden en müdellel belirtilerdir. 

Zira, Sayıştay mu rakiplerinin hakiki ve 
âdil murakabe ve muhakeme görevini teminen 
hesap tetkiki veya ayniyat teftişi için mahal
line gönderilmeleri, aslında bir atıfet değil, 
mutlaka yerine getirilmesi gereken ve bu hu
sus bütçelere konulan tahsisatlarla da teyidedi-
len bir vazife ve hattâ mecburiyettir. 

Hailnıki, dün olduğu gibi bugün de, Sayış
tayı yönetenlerden pek çoğu, bu gerçeği is
tismar etmekte ve mahallî tetkik ve teftişte va
zifelendirilme keyfiyetini, murakıpleri için bir 
mükâfat veya ceza unsuru olarak istimal ey
lemektedir. 

Daha doğrusu, Hazine aleyhine ve gayrisa-
mimî de olsa, mesailerini, yöneticilerin arzula
rına uydurmıyanlar, mahallî tetkikata gönde
rilmemekle resmen ve açıktan açığa tehdit ve 
muaheze edilmektedirler. 

Çünkü, Sayıştay murakabesi her hesabın bu
lunduğu mahalde yapılıncaya, tetkikat sathilik
ten hakikiliğe intikal etmekte ve murakıp, bü
tün kuyudat ve sorumlularla karşı karşıya ol
duğundan vazifesini, daha hassasiyetle yapabil
mektedir. Görevin bu tarzda ifası, pek tabiî
dir ki, en küçük bir nakit veya ayniyat hesa
bında dahi pürüzler ve ilişikler ortaya çıkara
cak bu ise, haliyle, mesap mahkemesi sıfatım 
haiz dairelerin işlerini çoğaltacaktır, 

İşte bu sebepledir k i ; tetkik hesaba gönderi
lip gönderilmemek mevzuu, murakabe sınıfı 
için, ciddiyet ve hayatiyetini maalesef kaybet
miş bir lâzimeden mamul hale gelmiş bulun
maktadır, 

Aşağıda metni aynen yazılan yepyeni bir 
tamim, mahallî tetkikatı yoketme çabalarının 
matuf bulunduğu asıl gayeyi çok güzel ifa
de etmekte ve yarın Büyük Meclis karşısına 
çıkarak, şu kadar nakit ve ayniyat hesabının 
tetkik, teftiş ve muhakamesini yaptık diye ifti
har duyması ve alkış beklemesi muhtemel ar
kadaşların asli gayelerini ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, lütfen bağla
yınız. ı 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAPTAN 
(Devamla) — 13 Kasım 1962 tarih ve 480FÎ37/2430 
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numaralı emirle Sayıştay Başkanlığının mura
kabe gruplarına yaptığı tamim aynen şöyledir : 

(Mahallî tetkkiat programlarına ithal edile
memeleri d ol ayı si yi e henüz tetkik edilememiş 
olan hesaplar, esas itibariyle muhavvel bulun
dukları merkez grupları nazara alınmadan bu ke
re tetkik günlerine göre gruplar arasında tevzi 
edilmiştir. 

Grupumuz murakıplarının; senelik izinlerini 
kullanabilmeleri, grupunuza muhavvel ilişik lis
tede isimleri yazılı muhasip hesaplarının en geç. 
Ocak 1963 ayı sonuna kadar tetkikatının ikmal 
edilerek istizahlarının mahallerine gönderilmiş 
olmasına ve önümüzdeki sene mahallî tetkikat 
işi ile görevlendirilebilnıeleri de, istizah cevap
larının, bir ay zarfında alınamaması halinde bu 
hesaplara ait raporların, Sayıştay Kanununun 
41 nci maddesi mucibince mevcut malûmat ve 
deliller göz önünde bulundurulmak suretiyle dü
zenlenerek tevdi ('dilmesine mütevakkıf bulun
maktadır. 

BAŞKAN —- Tamamdır, Sayın Kaptan. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAPTAN 

(Devamla) — Peki efendim. 
Bütün arkadaşlarımı, dörtte birini okuyama

dığım yazım için hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — V. T. P. Grupu adına Sayın 
Çakmak, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA AHMET ÇAKMAK 
(Bolu) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri, Y. T P. Meclis Grupu adına, Sayıştay büt
çesi hakkında görüşlerimizi arz edeceğim. 

Sayıştay, Yeni Anayasamızda hükme bağlan
dığı üzere, T. B. M. M. adına; 

«Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün ge
lir ve giderleri ile mallarını denetlemek, sorum
luların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
mak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli bir 
müessesedir.» Ve aynı zamanda Yüksek Mec
lise malî konularda müşavirlik vazifesi de görür. 

Ancak, başta kadro darlığı olmak üzere, bir
çok sebeplerle Sayıştay, Anayasanın kendisine 
yüklediği vazifelerin tamamını ifa edememekte
dir. 

Gecen seneki bütçe görüşmelerinde, de ifade 
olunduğu gibi, tenkidi mucip hususların başlıca-
ları şunlardır; 

Sayıştay, vazifesi dâhilinde 5 123 saymanlık-
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tan yarısı kadarını murakabe edebilmkete, 2 454 
saymanlık bu denetleme haricinde kalmaktadır. 
Bu çok büyük bir rakamdır, 

Kesinhesap kanunları Muhterem Meclise çok 
geç gelmekte, zamanında intacedilememektedir. 

Sayıştay, aynı zamanda kaza mercii olduğu 
halde, yapılan murafaalarda, Hazine savcı tara-
fındu temsil olunduğu halde, taraf şahsan veya 
vekil marifetiyle huzurda müdafaa hakkını isti
mal edememekte, sadece evrak üzerinde yapılan 
t etki ka ti a yet in il m ek ted i r. 

Bakanlıklar ve neticelen Maliye Bakanlığı, 
Muhasebei 'Umumiye Kanununun 104/H fıkrası
na rağmen hesabı katilere sarfiyat izahnaıneleri-
ni eklem emekledi r. 

Mahallinde tetkikatlar iyi netice verdiği ve 
personel için de meslekî istifade sağladığı hal
de, imkânsızlık' sebebiyle yeteri kadar yapıla
mamaktadır. 

Bugüne kadar hiçbir bakanlığın, milyonlar 
ifade eden ayniyat hesabını Sayıştaya gönder
mediği, bunların murakabe harici kaldığı geçen 
yılkı görüşmede, açıklanmıştır. 

Kaza vazifesi gören Sayıştayın Genel Kurul 
kararlarının yayınlanmaması, alâkalıların isti
fadesine arz edilmemesi mühim noksanlıklardan 
biridir. 

Bilmelice, görülüyor ki, vazife bihakkın ifa 
edilememekte ve murakabe şeklî durumunu mu
hafaza. eylemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Saydığımız bu noksanlara mukabil, Sayışta

yın da büyük imkânsızlığı vardır. 
Halen muhtacolduğu 750 murakıba mukabil 

yalnız 250 murakıba maliktir. Bu A/'.) e tekabül 
eden eleman noksanı şüphesiz vazifenin ifasında 
en büyük menfi sebebi teşkil etmektedir. Bu ko
nuda, geçen sene hazırlanmakta olduğu bildiri
len yeni Sayıştay Teşkilât kanunu tasarısının 
halen ikmal edilmemiş olmasını üzüntü ile kay
dediyoruz. Ancak bu kanun ile, yeni Anayasa 
hükümlerine uygun bir sistem sağlanacak,- per
sonel ve yukarda saydığımız noksanlar ikmal ve 
izale olunabilecektir. 

Sayıştayın ikinci mühim dertli de bina kifa
yetsizliği ve elverişsizliğidir. Mevcut bina, hiz
metin ifasına yetmemekte, köhneliği sebebiyle 
tabiî etkilere mâruz bulunmaktadır. Bu durum, 
vazifeyi ifaya mâni olduğu gibi, arzu ve randı
manı da düşürmektedir. 
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Yine geçen seneki görüşmelerde, Sayıştay a 

Meclis yanında ayrılan arsaya bina inşası için 
bu sene tahsisat isteneceği beyan olunmuş idi. 
Binanın, Maliye Bakanlığı ile beraber bir Mali
ye sitesi şeklinde yapılacağı ve bunun 100 - 200 
milyon lira tahsisatı gerektirmesi keyfiyeti, bu 
projenin kısa vâdede tahakkuk edemiyeceğini 
göstermektedir. 

Şu hale göre, gelecek yıl için mevcut binaya 
bir kat ilâvesi ve bu suretle tamir kabul etnıiyen 
damın da yenilenmesi, ihtiyacı oldukça karşıla
mış olacaktır. Bu isteğimizin gelecek yıl bütçe
sinde dikkate alınmasını temenni ederiz. 

•Sayın milletvekilleri, 
Yüce Meclis namına yapılacak murakabeyi, 

Sayıştaym gerektiği şekilde ve Anayasamıza 
uygun olarak gerçekleştirebilmesi için zaruri 
alâkanın gösterilmesini ve çok ağır yürüyen ka
nun tasarısı çalışmasının çabuk intacını ehemmi
yetle istiyoruz. 

Yeni bütçe tatbikatının başarılı olmasını di
ler,. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis C-frupu adına he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayıştay büt
çesinin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiş
tir. Şimdi bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nacağım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
B. 

201 

202 

206 

207 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenll'er... 
Ettmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenll'er... 
Etmiyr,nlr,r... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 8656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Liııa 

5 569 021 

881 980 

66 000 

B. 
209 

Lira 

219 

220 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6736 ve 7241 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul- edilmiştir. 
Muhasebe makinaları servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek üc
retler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edeni'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrııiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

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

422 006 

1 189 800 

3 000 

195 500 

50 000 

52 000 

30 000 

310 001 

40 000 

8 000 

1 000 

405 — 



M. Meclisi B : 48 
B. 
451 

456 

501 

502 

653 

701 

703 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenlrr... Kabul edil iniştir. 
Düşünülmiyon giderler 
BAŞKAN ~ Kabul edenl'er... 
Et.nidye.nl er... Kabul edilmiştik'. 

Beşinci kısım - Borçlar 
(ieçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
EtmdyenTer... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et.miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Sayıştay Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur 
ve hizmetlilerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak 
üzere) 

-BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
T - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebe makinalarmın ba
kım, onarım ve bununla ilgili 
her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 000 

000 

57 443 

310 000 

25 000 

Z) — Anayasa Mahkemesi bütçesi 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesinin 

görüşülmesine geçiyoruz. 
(BAŞKAN — Söz Mille* Partisi Grupu adına 

Sayın Halil özmen'indir. 
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HA

LİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem arkadaş
lar, yeni Anayasanın pek önemli görevlerle 
bünyelinize kattığı bu yüksek mahkeme 45 sa
yılı Kuruluş Kanunu ile 22 . 4 .1962 tarihinde 
kurulmuş, Anayasanın 148 uci maddesine tev
fikan çalışma usulleri ve üyeler arasındaki iş 
bölümünü düzenliyen İçtüzüğünü 3 . 8 .1962 
tarihinde yayınlanmış ve 28 . 8 .1962 tarihinde 
göreve başladığım ilan etmiştir. 

—•466 
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Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 

bizim memlekötimiz için yıllarca uğraşılmış, 
mücadelesi yapılmış bir mahkemedir. Bu mah
kemeyi kurmakla demokratik hayatımızda dü
zenimizde yeni bir merhaleye sevinilecek bir 
duruma gelmiş bulunuyoruz. Anayasa Mahke
mesi yasama ve yürütme organlarının haricin
de, onların tesirinden uzak müstakil bir mah
kemedir. Geçmiş yılların acıları hepimizin zi
hinle rindedir. Bu itibarla Anayasa Mahkemesi
nin kurulması memleketimiz için ve tsiyasi haya
tımız için, genç ve körpe demokrasimiz için 
öğünüleeek, iftihar edilecek bir vesiledir. Bu 
itil)arla Anayasa Mahkemesinde ne kadar du
rursak, bunun çalışması için ne kadar uğraşır
sak, o kadar iyi ve verimli olacaktır. 

Muhteremi arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi 237 sayılı Kanun gereğince Anayasa Mah
kemesi Başkan ve üyelerinin istifadesi için iki 
tane binek otomobili .mubayaası maksadiyle 130 
bin. liralık bütçeye bir para konulmuştur. İn
şallah bu para yerli yerine harcanır ve muhte
rem mahkemenin Başkan ve üyeleri de kendi 
şeref ve haysiyetlerine uygun olarak vazifele
rine devam ederler. 

Kuruluş ve göreve başlaması pek yeni olan 
Anayasa Mahkemesinin, Anayasa ile kurulmuş 
muhtelif görevleri sebebiyle iş hacmi süratle 
artmak istidadındadır. Yüce Divan sıfatiyle 
tevdi olunan dâvalar, 139 adöd dâva Yüksek 
Adalet Divanından intikal etmiş, bir bakan 
hakkında da Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından Yüce Divana sevk kararı verilmiştir. 
İni dâvaların görüşülmesi için binanın verdiği 
imkân içinde bir duruşma salonu hazırlanmış 
ise de raporun 4 ncü maddesinde izah olunan 
sebeplerle başkâtip ve zabıt kâtibi kadroları 
dondurulmadığmdan dâvaların görüşülmesine 
henüz başlanılamamıştır. Anayasa Mahkemesi
ne göreve başladığından beri, 4 aya yakın bir 
tarihten beri, mahkemelerden 20, Danıştaydan 
üç, Meclis üyelerinin altıda biri tarafından bir 
ve sair vatandaşlar tarafından da 140 olmak 
üzere 164 iptal dâvası intikal etmiş, bunlardan 
yetkisiz şahıslar tarafından veya usulsüz ola
rak' veyahut Anayasa Mahkemesinin görev ve
ya yetkisi dışında konularla yapılmış yüz'ü 
•mütecaviz talep karara bağlanarak reddolun-
!imı§, 6435 sayılı Teşkilât emrine alma Kanunu
nun 3 ncü maddesinin iptaliyle ilgili bir dâva 
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hükme bağlanmış, diğerleri inceleme safhasın
da bulunmuştur. Raportör, ve kâtip memur 
kadrosundaki münhaller doldurulduktan sonra 
dairenin geri kalmış ve birikmiş işleri inşallah 
iyi bir şekilde yapılacaktır. 

Muihterem arkadaşlarım, aldığımız izahatla
ra göre Anayasa Mahkemesi henüz kendi şah
sına münhasır bir binada değildir. Şimdilik 
ıkira ile tutulmuş bir binadadır. İnşallah ileri
deki günlerde kendisine yakışacak şekilde bir 
bina yapar, başkâtip ve kâtip kadrolarını da 
düzenledikten sonra memleketimize hayırlı ve 
iyi işler yapacağına inanıyoruz. Ben Millet 
Partisi örupu adına memleketimiz için, demok
rasimiz için yeni olan 'bu müessesemizin, bu 
Yüce Maihkememizin muvaffak olmasını eanı 
gönülden temenni ediyorum. Arkadaşlar adale
te verdiğiniz kıymeti anlıyorum. Adalet husu
sunda ne kadar çırpındığınızı çıok iyi takdir 
eden ve bilen bir arkadaşınızım; hattâ şunu 
hatırlattıktan sonra sözlerime son veriyorum. 
İngiltere Kıraliçesi arabasına binip gezmeye 
çıktığı zalnan Anayasa Mahkemesinin Adalet 
Sarayının karşısına geldiği zaman arabasından 
iniyor, Yüksek Mahkemeye karşı selâmını ver
dikten sonra, sarayın önünü geçtikten sonra, 
tekrar arabasına biniyor. Gönlüm istiyor ki; 
'bir gün Türklyemiz de bu yeni müessesesiyle 
bu ihale gelsin. Bu itibarla körpe olan, henüz 
yetişme çağında bulunan Anayasa Mahkemesi
nin Türk Milletine uğurlu 'olmasını canı gönül
den Millet Partisi namına diler, hepinizi hür
met ve .muhabbetle selâmlarım arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis örupu 
adına Sayın Naci öüray. 

A. P. ÖRUPU ADINA NACt ÖÜRAY (Elâ
zığ) — Sayın Milletvekilleri; lüzumlu malûma
tı bir tarafa itip birtakım söz bolluğu içerisin
de okuyanların bütçe hakkında salim bir fikir 
edinmeleri imkânını ortadan kaldıran 1963 yılı 
bütçe gerekçesi Anayasa Mahkemesi kısmının 
tenkidine başlarken A. P. adına arkadaşlarımı 
hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkemesi 
9 . 7 . 1961 tarihinde kabul ve 20 . 7 . 1961 ta
rihinde neşredilen T. Cumhuriyeti Anayasası ta
rafından emredilen ve 25 . 4 . 1962 tarihinde 
yürürlüğe giren ve (Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Ka-
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nun) adını taşıyan kanunla vücut bulmuş oluyor. 
Vazifesine de 28 . 8 . 1962 tarihinde başlamış
tır. 

Anayasa Mahkemesi : Türk Anayasasının 
teminatı ve muhafızı olmakla beraber rejimin 
de teminatı ve bekçisidir. Bu bakımdan her tür
lü tesirden münezzeh olması hele politikanın 
bu müesseseye girmemesi iktiza eder. 

Henüz icraatını görmediğimiz Anayasa Mah
kemesinin yepyeni bir zihniyetle her türlü tesir
den azade olarak çalışmasını ve en yüksek or
gan olduğunu icraatının isbat etmesini temen
ni etmekteyiz. 

Yüksek Hâkimler Kurulu teşekkül etmeden; 
hâkim ve savcıların Adliye Vekâletince tâyini 
birçok suiistimallere yol açtığını, partizan zih
niyetin alıp yürüdüğünü, esef ve teessürle gör
dük. 

İkinci Koalisyon devrinde yeni vazife almış 
bir Vekilin de Noterlikleri kendi parti mensubu
na nasıl hibe ettiğini görmenin üzüntüsü içeri
sindeyiz. 

Bu hareketlerin tesiri zannedildiği gibi sathi 
olmamıştır. 3 kuvvetten biri olan kazai kuvve
te politikanın girmesi Adliyenin vatandaşlar 
nazarında küçülmesine Adliyeye karşı güven ve 
temelin sarsılmasına sebebiyet vermiştir. 

Temenni ederiz ki, Anayasa Mahkemesinin 
seçiminde olduğu gibi vazifelerini ifa sırasında 
müdahale edilmemesi gerekir ki, en yüksek or
gan ve teminat vasfını muhafaza etsin. Ancak 
bu şekilde çalışırsa siyasi partiler huzur içinde 
vazifesini ifa eder. Ve ekseriyet partilerine^ çı
karılan antidemokratik kanunların iptali müm
kün olur. 

Şunu da peşinen arz edelim k i ; Anayasa 
Mahkemesi re'sen çalışan bir mahkeme değildir. 
Kanunen tanınmış organ ve müesseselerin tah
rikiyle faaliyete geçen bir teşekküldür. Bunun 
içindir ki, siyasi partiler ve Hükümetin hüsnü
niyetle çalışması antidemokratik kanunların te
mizlenmesi bakımından faaliyete geçilmesi lâ
zımdır. A. P. olarak biz bu hususa taallûk 
eden çalışmalarımızı bitirmiş bulunuyoruz ve 
pek yakında Anayasaya aykırı kanunların ip
tali için Anayasa Mahkemesine baş vuracağımı
zı ifade etmek isterim. 

Bu kabîl kanunların temizlenmesinden son
ra kısmen olsun bu mevzuda huzurun geleceği
ne inanıyoruz. 

- 467 — 
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Ancak huzurun tam teşekkülü için Hüküme

tin hüsnüniyetli olması esastır. Hükümet bâzı 
küçük hesaplar peşinde koşarak birtakım basit 
tahriklere baş vurur, suni Hükümet buhranı 
yaratma yoluna sapar, Anayasamn teminatı al
tında bulunan partilere tecavüzü hoş karşılar, 
lâzım gelen takibatı yapmazsa elbetteki huzu
run gelmesi düşünülemez. Ve Anayasa gereğin
ce kurulan müesseselerden de umulan fayda te
min edilemez. 

Bu esasların, parti farkı gözetilmeden göz 
önüne alınmasını, memleketin yüksek menfaat
leri bakımından a ez ederiz. Hürmetlerimle (Sol
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — O. İv. M. l \ Meclis Urupıı adı
na Sayın S ey fi Öztürk. 

O. K. M. I\ MECLİS GRİ W ADİNA SEY-
Fİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Yüce Meclisin çok 
muhterem milletvekilleri, demokratik rejimin 
başlıca teminatını ve ıınüesseselcrinden birisini 
teşkil eden Anayasa Mahkemesi bütçesinin görü
şüldüğü şu antla V. K. M. P. Meclis Urupıı adı
na -büyük bir sevinç ve bahtiyarlık içerisinde 
olduğumuzu arz etmıek isterini. 10 küsur sene 
evve! 13 Şubat günü partimizin kuruluş günü 
programa aldığımız temel müesseselerden biri
si, evvelâ Anayasa bünyesine girmiş, sonra Yük
sek Meclisin kabul ettiği kanunla kuruluş scfha-
sını tamamlamak suretiyle milletin hizmetine. 
rejimin hizmetine muhassas ıbulunınıuştıır. Ana
yasa Mahkemesi, demokratik rejimin, bilhassa 
siyasi iktidarların imkânlarını ve tasarruflarını 
aşan hareket lern e karşı en büyük ve belli başlı 
teminatlardan 'birisini teşkil edecektir. Başta 
Anayasaya aykırı kanunlar olmak üzere demok
ratik rejimin kökleşmesi için, bugün demok
ratik vasatı ihlâl eden kanunların ayıklanması 
bakımından bu mahkemeye büyük vazifeler düş
mektedir. Kaynağını Anayasadan alan, bugün 
halkın 'hizmetine, (milletin hizmetine geçmiş olan 
bu mahkeme, her bakımdan milletimize güvenle 
vazife görecektir. 

Mahkemenin tümü üzerinde enine boyuna 
ten'kidler yapmaktan tevakki ediyorum. Gerek 
kuruluşunda, gerekse çalışmasında büyük bir 
•hassasiyetle takibedilmiş olan bu mahkemeye ef
kârı umumiyede fazla tenkid ve tarizlerde bu
lunmak 'bizce 'lüzumsuzdur. Ancak, şu kadarını 
ilâve edelim ki, Anayasamıza göre başta Ounı-
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'hurbaşkanı olmak üzere Başbakan ve Bakanlar 
î dâhil Devlet 'hayatının en yüksek mevkilerini 
işgal eden zevatı muhakeme etmek durumunda 

I olan, siyasi partilerin kaderi hakkında; hüküm 
j vermek mevkiinde bulunan bir /mahkemenin üye-
! lerinin icaplı icapsız; lüzumlu, lüzumsuz siyasi 
1 polemiklerden daima çekinmelerini, itibarla

rını mulhafaza etmeleri bakımından faydalı gör
mekteyiz. ('Bravo sesleri) 

Malî portesinde, uzunboylu münakaşa edile
cek maddeler göze çarpmamaktadır. Sayın ra
portörler ıbıı (hususu raporlarında dercetmişler-
dir. İki başkâtip, 10 kâtip - steno bulunama
mış,. Bu yüzden mahkemenin faaliyete geçeme
diği söyleniyor. Arkadaşlar, adaletin kutsiyeti 
üzerinde ve bunun zaruret ve lüzumu üzerinde 
söz söylemeye hacet yoktur. Ancak, steno bulu-
namamasından faaliyetinin aksamasını hepimiz 
ibretle müşahede etmekteyiz. Devletin, elindeki 
imkânlarını en kısa zamanda bu malhkemenin 
emrine tahsis ederek faaliyetini sağlamasını, lü
zumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Mahkemenin 'bina ihtiyacını karşıhyacak bir 
(binaya sallıibolmaması dolayısiyle senelik 329 
'bin lirayı bulan kira ödemek dur um iyi e karşı 
karşıya bulunduğu keza bütçede görülmektedir. 
Savcılar teşkilâtı ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
teşkiiâtiyle 880 bin lirayı aşan bir kira Ödemek 
mecburiyetindedir. Şu hale göre 15 hâkimlik 
kadrosu içinde mütevazı (bir binaya sahibolması 
lâzımdır. Bunun için de Hazinenin elinde bulu
nan arsalardan birisinin tahsis edilmesi sure
tiyle yapılacak bir binada mahkemenin faaliyete 
geçmesi, hem kiracılık durumundan ve hem de 
Hazineyi 329 ıbiıı liralık bir masraftan kurtara
caktır. önünümzdeki yıllar içinde, inşallah, bu 
'hususun nazara alınarak yerine getirileceğini 
ümidetmekteyim. Bir an evvel lüzumlu binanın 
inşaatı suretiyle mülkiyetinin iktisabedilmesinde 
büyük fayda görüyoruz. 

Mulhterem arkadaşlarını; Anayasa Mahkeme
yi 'bütçesinin g'örüşüimesi vesilesiyle, benden 
evvel konuşan çok muhterem ve kıymetli bir ar
kadaşım noterliklere tâyin meselesinden ve par
tizan idareden bahsettiler. Bildiğiniz veçhile 
Anayasa Mahkemesi; siyasi partiler dışındadır, 
meclislerin dışındadır, müstakil hüviyettedir, 

kaynağını Anayasadan almış ve hiç kimseye kar
şı hesap vermek mevkiinde olmıyan bir mah
kemedir. Bu mahkemenin, ne suretle partizan-
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lıkla ilişiği olduğu 'hususunu bendeniz hir tür
lü aıılıya'madım, irti'bat kuramadım, ve 'merakla 
takibenin). Arkadaşımın da bir irtibat; kurama
dığını tartımin ediyorum. 

Bilhassa noterlik mevzuları üzerinde durdu
lar. Bu mevzuda cevap vermek Adliye Vekiline 
dü.şer. (Ben hiç kimsenin avukatlığını yapmak 
kararında ve niyetinde değilim. Defaatle şu söy
lenmektedir : Falan partiye mensup bir adam 
filân yere tâyin edildi mi, partizanlıktır bu tâ
yin. Hayır arkadaş]ar; Anayasaya göre siyasi 
faaliyette bulunmak herkesin hakkıdır. Partiye 
girer, mücadele yapar; takat Devlet, iktidar 
lüzumlu gördüğü zaman ehlİ3retine göre kendi
sine >bir iş verir. Asıl. partizanlık işin ehli ol-
nııyan insana iş vermek ve bir de iş mevkiine 
gelen insanın -bir siyasi partiyi kayırması sure
tiyle tecelli eder. 

Ne olmuş? Adalet Bakanlığı kendi takdir 
hakkını (kullanmış, bfızı noterlikler ihdas edil
miş, (müracaat edenler araismda muayyen kişi
ler tâyin edilmiş. Kimler vardır bunların ara
sında?.. Bendeniz 'bir ilki 'tanesini açı'klıyayım, 
belki şu şekilde arkadaşımı tatmin ederim. (Sol
dan, gürültüler.) 'Müsaade ederseniz, arkadaşı
mın fi'krine cevap vermek 'hakkım olduğuna 
göre, lütfen dinleyiniz. 

Maraş Adalet Partisi ikinci Başkanı var. As
la aılkadaşımızın görüşünde değilim; Maraş No
teri tâyin edilmiştir, tdbri'k ederim, Ihizmet ede
ceğine inanıyorum.. Asla partizanlık yapacağı 
'husıi'su'nda en ufak »bir şüphem ve endişem yok
tur. 

Mesude Yardımcı arkadaşımız izmir Noteri 
bulunmaktadır. Diğer siyasi... 

BAŞKAN — (Bunların Anayasa Mahkeme
siyle ilgisi yföktur. 'Şayet Naci (lüray arkada
şımız 'bir 'hata işlemiş, 'bundan bahsetmiş ise, 
zatıâMniz de buna mukabele ederek aynı hata
yı işlemek durumuna düşmeyin. 

C. K. M. P . MECLÎS 'GRUPU ADINA SEY-
F t ÖZTÜRK. (Devamla) — Kiyaset, arkadaşı
mızın mevzuu dışına çıkıp 'hata ettiğine kani 
ise, ihtar etmeliydi; (Benim hu sebeple görüş
mem ta'biî /görülmelidir. 'Mevzua 'kısaca dokun
mayı faydalı mülaihaza ettim. 'Maruzatmı bun
dan 'ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
MeJhmet Ali. Arı'kan. 
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C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ 

ARI'KAN (Mardin) — Muhterem arkadaşlarım, 
yeni Anayasamızın getirdiği çjok lüzumlu ve 
faydalı müesseselerden 'birisinin de Anayasa 
Mahkemesi olduğundan hiç. (birimizin şüphesi 
yoktur. Anayasa Malı'keme'si bir ba'kımdan 
(kanunların Anayasaya uygunluğunu kazai ba
kımdan .muraka'be edecek, diğer 'bakımdan da 
Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, 
Yargıtay Başkan ve üyelerini, Danıştay Baş
kan ve üyelerini (Başkanım S'özcü'sünü, Sayış
tay (Başkan ve üyelerini ve nihayet Askerî 
Yargıtay Başkan ve üyelerini 'vazifelerinden 
doğaealk suçlardan dolayı muhakeme etmek 
vazifesiyle mükellef buluna çaktır. 

22 . 4 . 1962 tarih 've 44 sayılı Kanunu Yük
sek Meclis tedvin etmek suretiyle bu mahkeme
nin ikuraluşunu temin etmiş bulunmaktadır ve 
'bu (büyük müessese ve yüksek •mahkeme 28 . 8 
1962 tarihinde vazifeye başladıktan sonra mah
keme usulüne ve kendi üyeleri arasında iş bö
lümüne dair (içtüzüğünü de hazırlamış ve bunu 
3 . 8 . 1962 tarihinde 11/171 sayılı Resmî Gaze
tede neşretmiştir. Bu suretle Anayasa Mahke
mesinin 'kuruluş safihası tamamlanmış bulun-
maiktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mahkemenin 
19(i;> yılı bütçesinde sarfiyat karşılığı olarak 
2 8hr> 854 liralık bir gider bütçesiyle çalışmak 
mevkiinde bırakıldığını gerekçede görmekteyiz. 
Biz 'bu miktarın Anayasa Mahkemesinin vazi
fesini lâyıki ile görebilmesi için, kifayetsiz bu
lunduğuna kaaniiz. Filhakika, kâtiplerin ve 
stenografların temin edilmesi hususunda Anaya
sa Mahkemesi maaş bakımından çok büyük hir 
müşkülât ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. 
Bir stenografın yetişme şartları malûmunuzdur. 
Bir stenograf 1 000 lira ile çalışmaz. Asgari üc
ret; J 500 liradır. Hariçte, hususi müesseselerde 
çaılışau stenoğlarm aldıkları ücret ve maaş 
1 500 liradan aşağı değildir. İBn itibarla Ana
yasa Mahkemesi tarafından hazırlanıp Başvekâ-
le'te intikal ettirilmiş bulunan teklifin-süratle 
kabul edilmesi ve hu Mahkemenin steno ve kâ
tiplerinin temini hususunda gerekli tedbirlerin 
süratle alınması iktiza OAICV kanaatindeyiz. 

Muhterem, arkadaşlarını, Anayasa Mahkeme
sinin binasından bahsettiler. Bendeniz de arka
daşlarınım fiklirlerine iştirak etmek isterim. 
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Hakikaten yıllık kirayı 329 550 liraya baliğ 
olan bu binanın kirası fazla olduğu gibi, maa
lesef bu bina mahkemenin çalışması için kifa
yetsiz bulunmaktadır. Vazifeye başlıyabilmesi 
için duruşma salonu yeni tanzim edilmeye baş
lanmıştır. Ben 'bu arada Hükümetten bir te
mennide bulunmak istiyorum -

Muhterem arkadaşlarım; Büyük Atatürk 
yalnız büyük bir kahraman değil, yalnız büyük 
bir hatip değil, yalnız büyük bir asker değil, 
aynı zamanda büyük bir hukukçu ve bilhassa 
Türkiye'de demokrasiyi kurma, Türkiye'de 
Anayasayı hâkim kılmak ve onun üstünlüğünü 
temin ve müdafaa etmek için çalışmalarda bu
lunan büyük bir liderdir. Gönül arzu eder ki, 
Anayasa Mahkemesine eski Türkiye Büyük Mil
let Meclislerimizin toplanıp hizmet gördüğü bi
nalardan bir tanesini 'bahşedilsin ve bu mahke
me orada Anayasanın bekçiliğini tıpkı Büyük 
Atatürk'ün, tıpkı Birinci Türlüye Büyük Mil
let Meclisi ve onu takibeden Meclislerin yapmış 
olduğu gibi ifa etsin. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahkeme
mizin kuruluş sistemi cidden takdire lâyıktır. 
Anayasamızın 145 ve mütaakıp maddelerinde 
tedvin edilen hükümleri hepiniz benden daha 
iyi bilmektesiniz. Yalnız şu noktaya işaret et
mek isterim ki, Anayasamız telfi'ki bir sistem 
ile Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu tedvin 
etmiş bulunuyor. Ne siyasi organlara tam mâ-
nasiyle seçim yetkisi verilmiş, Almanya'da ol
duğu gibi, ne İtalya'da olduğu gibi, bir taraf
tan siyasi organlara, bir taraftan Reisicumhu
ra seçim yetkisi verilmiş ve ne de Avusturya'da 
olduğu gibi bütün Anayasa Mahkemesi üyeleri
nin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesine im
kân bırakmıştır. Bir yandan siyasi organ olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin her iki kana
dına, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, 
na, seçim hakkı tanımış, diğer yandan kaza i 
organ olan, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargı
tay ve hattâ Sayıştaya bu imkânı bahşetmiş ve 
ayrıca Cumhurbaşkanına da iki kontenjan ta
nınmıştır. 

Akla şu mülâhaza gelebilir. 1)euebilir ki; 
Cumhurbaşkanını, Yargıtay Başkan ve üyeleri
ni, Bakanlar Kurulu üyelerini, Sayıştay Baş
kan ve üyelerini, Başkanun sözcüsünü, Askerî 
Yargıtay Başkan ve üyelerini, Danıştay Başkan 
ve üyelerini muhakeme etmek yetkisi ile mu 
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vazza£ bulunduğuna göre bu organlar nasıl olur 
da kendi hâkimlerini kendileri seçerler1? 

Muhterem arkadaşlarım; bu dünyanın her 
tarafında böyledir. 44 sayılı Kanunun 52 
nci maddesinde bu hususta faydalı bir hüküm 
sevk edilmiştir. Yargıtay ve Anayasa Mahke
meleri üyeleri karşılıklı birbirlerini muhakeme 
edecek imkânlara sahip bulunmaktadırlar. 44 
sayılı Kanunun 52 nci maddesinin bilhassa son 
fıkrasında bu hususta, kendi vazifelerinden 
dolayı Yargıtay Başkan ve üyelerinin Anayasa 
Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin de Yargıtay Başkan ve üyeleri tara
fından muhakeme edileceklerine dair bir usule 
tabi kılınmış bulunmaktadır. Görüyorsunuz ki, 
karşılıklı bir murakabe sistemi vaz'edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını; hiçbir müessesenin 
yetkisi hudutsuz değildir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin dahi yetkisi hudutsuz olamaz. Onun 
içindir ki, Anayasa Mahkemesi kurulmuş; onun 
içindir ki, Anayasa Mahkemesine Teşriî Organın 
tedvin edeceği kanunların Anayasaya uygunluğu
nun murakabesi hakkını tanımış ve onun için
dir ki, Anayasa Mahkemesi üyelerinin de mu-
hakemeleıi hususu Temyiz Mahkemesi Başkan 
ve üyelerine tanınmıştır. (Adalet Partisi sırala
rından doçenlik tezi mi hazırlıyorsun sesleri?) 
Doçentlik meselesi değil Beyefendi, bâzı iddia
lar kulağıma, geldi de, arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
ken şu noktaya da temas edip huzurunuzdan 
ayrılmaya çalışacağım. 

Anayasa Mahkemesi, hiç şüphesiz bir taraf
tan millî irade ile buraya gelmiş ve teşekkül 
etmiş bulunan iki Meclisimizin tedvin edeceği 
kanunların Anayasaya uygunluğu bakımından 
kazai murakabesini yaparken, diğer taraftan 
da vatandaşlar tarafından yapılacak itirazlar 
ve mahkemelerden re'sen gönderilecek dosyalar 
üzerinde tetkikler yapmak suretiyle kazai mu
rakabe vazifesini yapmaya devam edecektir. 
Bu itibarla, Türk Anayasasının korunması, de
mokratik sistemin yerleşmesi bakımından Ana
yasa Mahkemesinin göreceği hizmetin çok bü
yük olduğunu ve bu hizmetin milletimize, mem-, 
leketimize hayırlı olmasını temenni ve ifade et
mek suretiyle huzurunuzdan ayrılmak isterim. 
Hürmetlerimle. (Alkışiar) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bütçesi üzerindeki parti grupları adına 
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yapılan konuşmalar bitmiş bulunmaktadır. Sa
yın Nur Baki sırada yalnız şahsı adına konuşa
cak arkadaşımız sizsiniz, konuşmak istiyor mu
sunuz? (Vazgeçti, sesleri) 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 
Talnız bensem konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, (yalnız bensem konu
lurum) un mânası kendime göre önemlidir. 
Anayasa Mahkemesinin bütçesi Türkiye'de ilk 
•defa konuşuluyor. Bu sebeple hiç olmazsa bir 
mebusun kendi adına konuşması, her halde po
litikacının Anayasa Mahkemesine verdiği öne
min küçük bir nişanesi olsun, diyedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesinin bizdeki durumu itibariyle göreve baş
laması, birtakım fonksiyonlarını icra etmesi için 
gerek siyasi partilerin, gerekse icra organları
nın faaliyetlerine ihtiyacı vardır. Bu bakımdan 
herkesin temennisi gibi bendenizin temennisi de, 
bir an evvel, Anayasaya aykırı kanunların ge
reken şekilde Anayasa Mahkemesine intikal et
tirilmesi, kanun yoliyle değiştirileceklerin de 
değiştirilmesidir ki, bu şüphesiz Anayasa Mah
kemesini ilgilendirmez. 

İkinci nokta da; Anayasa Mahkemesinin en 
büyük fonksiyonu, demokrasinin teminatı ol
ması gereken partilerin sevkü idaresine dair 
kanunun bir an evvel parlamentomuzca çıkarı
lıp, partilerin ve rejimin, Anayasa Mahkemesi
nin hukuk ilmi ışığındaki murakabesine bir an 
evvel kavuşması ve sokak politikalarından kur
tulması, ilmîlesmesi, bir nevi garanti altında 
•statikolarını bulabilmesidir. 

Bundan başka üzerinde çok önemle durula
cak bir nokta, bütün politikacıların, Türk hal
tını, Türk Anayasasına inandırmaları gerek
mektedir. Arkadaşlar, bir memlekette en kor
kunç hâdiselerin bir tanesi, bir memlekette bü
yük bir kütlenin Anayasaya inanmamasıdır. 
Anayasaya inanmıyan insanların bir memleket
te çoğalmasının sonu, çok kötü akıbetlere, re
jimin yıkılmasına müncer olur. Bu bakımdan, 
bir memlekette rejimin ayakta durabilmesi için, 
bütün politikacıların Anayasaya karşı şüpheler 
değil, bilâkis itimat yaratacak şekilde adım at
malarıdır. 
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Anayasa Mahkemesinin Türkiye'de demok

rasinin teminatı olarak ilk yılım idrak ettiği 
bugünden itibaren devamlı surette bu şerefli 
vazifesini yürütebilmesini ve dolayısiyle reji
min yaşatılmasını temenni eder, sözlerime staı 
veririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, daha evvel
ce alınan karar gereğince saat 18,00 de müza
kerelerin hitama ermesi gerekmekteydi. Ancak, 
şimdi bütçenin yalnız oylama muamelesi kal
mıştır. Eğer, müsaade ederseniz bunu da ikmal 
edelim ve gece mesaisi de yapmıyalım. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Sayın Başkan, iki dakika 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
larım, bendeniz huzurunuzu fazla işgal edecek 
değilim. Vaktin ne kadar gecikmiş olduğunu 
biliyorum. Zaten Anayasa Mahkemesi hakkın
da konuşmuş bulunan arkadaşlarımızın ekse
risi gayet güzel ve likit bir şekilde Anayasa 
Mahkemesinin fonksiyonunu ifade ettiler ve 
ihtiyaçlarını belirttiler. Bendeniz, üzerinde 
ehemmiyetle durulan stenolara ait bir iki keli
me söylemekle iktifa edeceğim. 

•" Anayasa Mahkemesi hakikaten steno bula
mamıştı. Bulamayışının sebepleri gayet açık ve 
sarihtir. Barem Kanununa göre, oradaki maaşı 
labilecek derecede Devlet hizmetinde çalışmış 
olanlar Anayasa Mahkemesine talip olmuyor. 
Müracaat edenler Devlet hizmetinde çalışmamış 
olanlardır. Bunlar da oradaki bu yüksek maaşı 
alamıyorlar. Bu itibarla Yüksek Meclise bir ka
nun sevk ediyoruz. Bu kanun, Barem Kanunu
nun 6 ncı maddesi gereğince stenoların bu tah
ditten çıkarılması ve aynı zamanda tazminat 
alabilmelerini temin edecek bir kanundur. Pek 
yakında Yüksek Meclisten bu kanun çıktığı za
man, Anayasa Mahkemesi, muhakemeleri icra 
etme imkânını, steno temin etmek suretiyle, bu
lacaktır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İkinci kısım - Perspnel 
giderleri 

l - Aylıklar ye ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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Liııa 

1 247 771 

245 730 

II - Başka haklar 
4178 ye 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl'er... Kabul edilmiştür. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
BfŞKAN — Kabul edenler... 
Et m iyenle r... Kabul eclümişîtnr. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince. T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödçmeler 97 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlier... Kabul edıUmlşttâır. 
44 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ödenek 451 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ed41mi§t4«r. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

B^ro giderleri 186 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştr.ır. 
Basılı kâğit ye defterler 20 000 
BAŞKAN; — Kabul Rejiler... 
Etmiy enler... Kabul eddlrniş'tiiır. 
ppşta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 105 000 

BAŞKAN — 304 ncü fasıl hakkında bir de
ğiştirge önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi Bütçesinin 304 nçjj- bö

lümündeki posta, telgraf ve telefon giflerleri 
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meyanmda geçen sene 10 000 Ura olan telefon 
giderleri bu yıl 95 000 lira olarak teklif edil
miştir. ^u rakam yıllık mesai gününe bölünür
se her çalışma gününe ortalama olarak 387 lira 
telefon masrafı düşer ki, ne kadar mübalâğalı 
bir rakam olduğu aşikâr olması sebebi ile bu 
miktarın 25 000 lira olarak tashihinin oya vaz'-
edilmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

KABMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Bir hususu izah et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Anayasa gereğince bütçenin* 
kalemleri, fasılları üzerinde müzakere cereyan: 
etmez, biliyorsunuz, efendim-

Yalnız, katılıp katılmadığınızı bildirin. 

ŞEKÎP ÎNAIi (Devamla) — Peki, o ha^e 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bütçe müzakereleri bu şekilde 
yapılır, efendim. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmemiş
tir. 

304 ncü faslı oyunuza sunuyorum. KaJim! 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

IB. 
305 

306 

3°s? 

308 

309 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştür. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiy enler... Kabul edilmişttiiir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kat̂ U/i edilmiştfır. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlier... Kabul edümişlâir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edemle*... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
" 329 550 

10 600 

9 000 

20 000 

8 000 

403 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

2 000 

472 — 



M. Meclisi B : 48 
B. l i ra 
417 Muhakeme ve inceleme gider

leri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenttar... 
Etoiyculer... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabili edenler... 
Etmdyenlör... Kabul edilmiştik*. 

453 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edemiter... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar *" 
501 Geçen yıl borçları 1 

BAŞKAN — Kabul edenden... 
Etmd'yen'ter... Kabul edilmiştir. 

13 . 2 . 1963' O : 2 
Başbakanlık bütçesine geçiyoruz. Prog

ram gereğince, yarından itibaren görüşmeye 
başlıyacağız. 

MUZAFFER DÖŞEMECİ (İzmir) — Tak
rir var, takrir var, efendim. 

BAŞKAN — Evet takrir var, Sayın Döşe
meci. Takririn muhtevasına göre şimdi halledi-
lemiyeceği anlaşılmaktadır. Çünkü, gece Başba
kanlık Bütçesi üzerinde yapılacak konuşmalar 
için söz almış olan arkadaşların birçoğunun ha
beri olmadığından ve kendilerini de haberdar 
etmek mümkün olmıyacağmdan yarın Heyeti 
Umumiyeye intikal ettireceğiz. 

14 Şubat 1963 Perşembe günü saat 10 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,15 

..>... > » - < < ...<.... 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

KIRKSBKÎZİNOÎ BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1963 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
nı 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

4. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/324, C. Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 69, C. Senatosu S. Sayısı : 21) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 .1963] 

5. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/329, C. Sena
tosu 1/156) (M. Meclisi S. Sayısı : 82, C. Sena
tosu S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

6. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/331, C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sayısı : 
83, C. Senatosu S. Sayısı : 19) [Dağıtma tarihi: 
9 . 2 . 1962] 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/332, C. Senatosu 1/154) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 68, C. Senatosu S. Sayısı : 
20) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/327, C. Senatosu 1/155) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 71, C. Senatosu S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve i 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı : 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1963] 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/325, C. Senatosu 1/139) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 67, C. Senatosu S. Sayısı : 18) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 2 .1963] 

3. — Vakiflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile 1963 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/337, C. Senatosu 1/152) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 81, C. Senatosu S. Sayısı : 17) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 



9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 1/158) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 70, C. Senatosu S. Sayısı : 
23) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/330, C. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 72, C. Se
natosu S. Sayısı : 25) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/336, C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 74, C. Se-

2 — 
natosu S. Sayısı : 27) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 

i 1963] 
13. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 

j Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-
I yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
! Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere

leri. (M. Meclisi : 1/334, C. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 75, C. Senatosu S. Sayısı : 28) 

I [Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 
i 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum

huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
I Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, C. 

Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 

I 9 . 2 . 1963] 
I 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
| Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-
I yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı : 30) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCI GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
! B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 




