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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1957 

yılı bütçesi ile, 
Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü bütçe

sinin fasılları üzerindeki müzakerelere devam 
olundu. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçe
sinin burslara taallûk eden 450 nci faslı ile dik
kate alman takrirlerle birlikte 605 nci faslı en
cümene iade edildi. 

Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü 1957 
Bütçe Kanunu kabul olundu. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti, 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı büt

çelerinin heyeti umumiyesi üzerindeki müzake
reler kâfi görülerek fasıllara geçilmesi kabul 
edildi. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Van Mebusu 
Fikri Apaydın Muslih Görentaş 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attüâ Konuk 

İkinci celse 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesinin 
burslara ait 450 nci faslından maada diğer fa
sılları ile 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Büt 
çe Kanunu kabul edildi. 

Ziraat Vekâleti, 
Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Umum Müdürlükleri bütçelerinin he

yeti umumiyeleri üzerindeki müzakereden son
ra 

Ziraat Vekâleti bütçesinin burslara mütaallik 
450 nci faslından maada diğer fasılları kabul 
edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Orman Umum Müdürlüğü 1957 Bütçe kanun

larının 450 nei fasıllarından maada diğer fasılları 
kabul edildi. 

Burslara mütaallik olan 450 nci fasıllar encü
mene verilmiş olduğundan mezkûr kanun lâyiha
larının maddelerinin müzakeresi tehir olundu. 

Münakalât Vekâleti, 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü 
1957 yılı bütçelerinin heyeti umumiyesi üzerinde 
bir müddet görüşüldü. 

İnikada fasıla verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

Üçüncü celse 

Münakalât Vekâelti 1957 yılı bütçesi, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü

dürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu kabul olundu. 
İnikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Dördüncü celse 

Çalışma Vekâleti 1957 yılı bütçesi kabul edil
d i / 

İşletmeler Vekâleti ile, 
Petrol Dairesi Reisliği bütçeleri üzerinde gö

rüşüldü. 
Müzakereler esnasında Kırşehir Mebusu Os

man Bölükbaşı, ̂ Makamı Riyaseti hedef tutarak 
hakareti tazammun eden sözler sarf ettiğinden 
hakkında bu İnikat için Meclisten çıkarılma ce
zasının tatbiki kabul edildi. 

İşletmeler Vekâleti 1957 bütçesi ile, 
Petrol Dairesi Reisliği 1957 Bütçe Kanunu 

kabul edildi. 
Umumi Heyetçe dikkate alman takrirlerle er. 

eümene verilen veya encümence talebedilen tak 
rirlere ait Bütçe Encümeni mazbatası okundu. 

Mevzuubahis ve muhtelif dairelerle alâkalı 
fasıllar da ayrı ayrı okunup kabul edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, 
Orman Umum Müdürlüğü ve 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe 

kanunları kabul olundu. 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler do-

im-
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layısiyle alınacak Hazine hissesi hakkındaki Ka
nun ile, 

Damga Resmi Kanununa ek Kanun, 
5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 ncu 

maddesinin değiştirilmesine ve 
Hususr otomobil Vergisine dair kanunlar ka

bul olundu. 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 

lâyihasının son iki maddesinden maada diğer 

1957 0 : 1 
maddeleri kabul olundu. 

28 . II . 1957 Perşembe günü saat 16 da top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Görenim 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 
Übeydîdlah Seven 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — Türkiye'ye bir telnıik yardım daimî 

temsilcisi izamı hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu ara
sında imzalanan Teknik Yardım Ek Anlaşmasını 
tadil eden 17 Ekim 1956 tarihli mektubun tasdi 
ki hakkında kanun lâyihası (1/638) (Harieiye 
Encümenine) 

Mazbatalar 
2. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî 

masuniyetinîn kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen

lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbata
sı (3/417)" (Ruznameye) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/379) (Ruznameye) 

4. — ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 
.sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/498) (Ruana-
meye). 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 16,15 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
Muslih Görentaş (Van), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Celseyi Açıyorum. Fikri Apaydın. 
REİSVEKİLİ FİKRİ APAYDIN (Kayseri) 

— Muhterem arkadaşlar; dün akşamki celse
lerde Bahri Turgut arkadaşımızın usul hakkın
da aldığı söz üzerine burada bir beyanname 
okundu. Öğrenildiğine göre bu beyanname Hür
riyet Partisi Meclis Grupu namına matbuata 
intikal ettirilmek üzere gazetecilere verilmiş ve 
bu yoldan bu beyanname Bahri Turgut arkada
şımız tarafından Meclise intikal ettirilmiştir. 

Dün bu beyanname yüksek huzurunuzda 

okundu. Akabinde bunun kendileri tarafından 
verildiğini de Fethi Çelikbaş ifade ve tekabbül 
etti. Beyannameyi tekrar okumıyacağım. Bunu 
böylece kaydettikten sonra Yüksek Meclisin his
lerine de ̂ tercüman olarak Divanın noktai na
zarım arza çalışacağım. 

Arkadaşlar; bütçe müzakeresine bu ayın yir
minci Çarşamba günü başladık o günden bugü
ne hemen fasılasız gündüz ve gece devam eden 
bütçe lâyihasının gerek U*numi Heyeti ve ge
rek maddelere geçildikten sonra vekâlet bütçe-

im — 
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lerinitı bütün fasıl ve maddeleri üzerinde en ge- I ti. Bu hususu teyit için de sekiz günlük çalış-
niş tetkik] mütalâa ve müzakereler cereyan et- ı malarımız hakkında bir cetveli okuyacağım: 

Yekûn 

înikad 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

8 

Celse 

3 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 

25 

Tarih 

20.11.1957 
21.11.1957 
22.11.1957 
23.11.1957 
24.11.1957 
25.11.1957 
26.11.1957 
27.11.1957 

8 

Çalı? 
S. 

7 
8 

10 
10 
10 
11 
12 
17 

88 

sma S. 
Dk. 

10 
— 

20 
45 
05 
55 
55 

45 

D.P. 

6 
4 

12 
21 
39 
55 
59 
86 

282 

C.H.P. 

1 
3 

10 
11 

7 
7 

18 

57 

I I P . 

5 
2 ' 
2 

11 
9 
8 
9 

11 

57 

C.M.P. 

1. 
o 
5 
7 
8 
5 
4 

19 

52 

Müstakil 

— 
1 
2 
1 
2 
4 

— 
— 

10 

Konuşan 
hatip 

12 
11 
24 
50 
69 
79 
79 

134 

458 

166 

Bu rakamlar dahi sarahaten gösteriyor ki, 
bütün arkadaşlarımız gerek şahsi ve gerek par
ti görüşlerini en geniş ölçüde izah ve beyandan 
geri kalmamışlardır. 

Bu itibarla beyannamede münderiç, muha
lefetin söz hürriyetlerinin Anayasa ve Meclis 
Dahilî Nizamnamesine aykırı olarak Yüksek 
Meclis tarafından tahdit ve takyidedildiği ve sa
ire yolundaki iddiaları asla varit değildir. 

Bu vaziyete göre Hürriyet Partisi Meclis 

Orupunun bu yersiz hareketlerinden dolayı 
Yüksek Meclis adına kendilerini şiddetle tak
bih eyler, Nizamname hükümleri dairesinde me
seleyi ayrıca tezekkür eyliyeceğimizi arz ederim. 
(Soldan; alkışlar) 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Hür
riyet Partisi Meclis Grupu adına bu hususta 
cevap vermek için söz istiyorum. 

REÎS — Bu cevaba lüzum yok, efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. —1957 malî yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

REÎS — 1957 Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının son maddelerini okuyoruz efendim : 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1957 tarihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
bitmiştir. Dahilî Nizamnamenin 110 ncu mad
desi mucibince lehte ve aleyhte olmak üzere iki 
mebus arkadaşıma söz vereceğim.. . 

tsmet İnönü, aleyhte; buyurun, efendim. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bendeniz 

konuşacağım, efendim. 
REİS — Buyurun. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVİT 

YETKÎN (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, 
1957 bütçesinin müzakeresi vesilesiyle verilen 
kısa fırsat ve imkânlar içinde Devlet faaliyet
lerinin her cephesinde görüşlerimizi izaha gay
ret ettik. Fikirlerimizi ifadede kullandığımız 
üslûp ne olursa olsun tenkidlerimizin değişmi-
yen karakteri Hükümetin icraatında hatalı bul
duğumuz hususları belirtmek ve doğru buldu
ğumuz yolları göstermek emeli ve iyi niyetidir. 

Bu iyi niyetten ilham alan tenkid ve mura
kabe hak ve vazifelerimizi her türlü şart için
de ifadan bir an fariğ olamıyacağımız tabiîdir. 

• - Birkaç- gün evvel bütçe müzakerelerinin en 

1228 
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sert ve üzüntü veren bir gerginlik iktisabettiği 
bir sırada Başvekilin; tarafların yekdiğerinin 
iyi niyetinden şüpheye haklı bulunmadıklarını 
ve karşı fikirlerde de isabet payı bulunabilece
ğini kabul etmek lâzımgeldiğini bildiren ve bu 
anlayış içinde yapılacak bütün şikâyetleri aynı 
anlayışla karşılamaya hazır olduğunu ifade 
eden beyanlarını lâyık olduğu dikkat ve ehem
miyetle telâkki ettik. 

J3u beyan, yurdumuzun içte huzurunu, dışta 
emniyet ve itibarını yakından ilgilendiren rejim 
ve iktisadi mevzuların daha geniş yürekle tar
tışılması ve salim neticelere varılması ümitle
rimizi takviye etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile C. H. 
P. Grupu adına bir daha belirtmek isteriz ki 
başta adalet istiklâlini tanzim eden statü ol
mak üzere seçim, basın, toplantı ve üniversite 
muhtariyeti gibi mevzularımızda içinde bulun
duğumuz rejim şartlarını Anayasa, insan hak
ları, vatandaş ve siyasi partilerin emniyeti ve 
demokrasi prensipleri ile ve yaşadığımız asrın 
medeni ve ileri Devlet anlayışiyle telif edemi
yor ve Türk Milletinin lâyık ve müstahak ol
duğu tekâmül seviyesine uygun bulmuyoruz. 
Ayrıca bu şartların ne iktidara, ne de mem
lekete fayda ve huzur getirmiyeceğine inanıyo
ruz. 

İktisadi sahada Hükümetin takibettiği poli
tika ile mutabık değiliz. Bu politikanın hayat 
pahalılığını, geçim şartlarını, tediye muvazene
mizi zorlıyarak iktisadi gücümüzü israf ve if
na ettiği kanaatindeyiz. 

Hususiyle bu bütçenin bu iktisadi buhranı 
artıracak bir karakter ve hüviyet taşıdığını be
lirtmeyi vazife biliyoruz. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Hayrettin Erkmen. 
DEMOKRAT PARTİ MECLLÎS GRUPU 

ADINA HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; 1957 malî yılı 
Muvazenei Umumiye ve mülhak bütçe kanun 
lâyihaları ile bunlara bağlı cetveller üzerindeki 
tetkikleriniz nihayete ermiş bulunuyor. Çok ke
sif ve dikkatli mesainizle değeri bir kat daha 
artan 1957 yılı bütçe lâyihası biraz sonra rey
lerinize arz olunacaktır. Lâyiha hararetli, çe
tin ve uzun müzakerelere mevzu oldu. Türlü 
sübjektif ve partizan adeseler altına kondu. 
Zaman zaman çekişme haline gelen müzakere-
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| ler, bu bütçenin de selefleri Demokrat Parti ik-
î tidarı bütçeleri gibi, samimî, realist ve yapıcı 
I vasıflar taşıdığı hakikatini meydana çıkardı. 

İşte bu kanaatledir ki, Demokrat Parti Grupu 
1957 bütçesine huzuru kalb ile beyaz rey kulla-

j nacaktır. Beyaz rey kullanacağız, çünkü ser-
J best seçimlerle halk içinden gelen iktidarımız 

bütün gücünü halktan doğrudan doğruya aldı
ğı hizmet emirlerini ifaya tevcih etmiş ve hiz
met idealini mütevali bütçelerine nakşetmesini 
bilmiştir. Şimdi bu hakikati beraberce bir kere 
daha tesbit edelim. 

j Aziz arkadaşlarım, 
Bütçeler hukuki bakımdan hükümetlere, ta-

j allûk ettikleri yıllar içinde âmme hizmetlerinin 
j ifasına mezuniyet'veren kanunlar, siyasi bakım

dan Hükümet programlarının yıllar itibariyle 
tatbik imkânlarını ve emirlerini ihtiva eden 
itimat kararları; iktisadi bakımdan ise iktisadi 

I faaliyetlerle 'karşılıklı tesir ve münasebetler 
I içinde bulunan bir külliyattır. 

Modern bütçelerin iktisadi vasıfları galiptir. 
Demokrat Parti hükümetleri bütçelerini bu an
layışa göre hazırlamış ve tatbik etmişlerdir. 
Biz bütçeleri sadece Devlet gelir ve giderlerini. 
gösteren cetveller değil, millî iktisada dinamizm 
aşılamak fonksiyonunu haiz bir iktisadi politika 
vasıtası telâkki ederiz. Bütçelerin bu fonksiyonu 
lâyıkı veçhile ifa edebilmeleri için, her şeyden 
önce müstehlek masrafların az, müstahsil mas
rafların yüksek nispetli olması gerekir. Diğer 
taraftan, imkânların aşılmaması, yani bütçenin 
denk olması lâzımdır. Programımızda yer almış 
bulunan her iki esası da iktidara geldiğimiz 
günden beri dikkat ve titizlikle muhafaza ettik 
ve tatbiki için mütemadi gayretler sarfiyle 
1954 yılında ilk mütevazin bütçemizi takdim et
tik. Hal böyle iken, Demokrat Parti iktidarı 
bütçelerinde tasarrufa riayet- edilmediği ve 

I denkliğin sağlanamadığı durmadan iddia olun
maktadır. Personel masraflarının artması birin
ci iddiaya ve hesabı katî kanunlarına dayanıla
rak yürütülen bâzı ameliyeler, ikinci iddiaya 
delil olarak gösterilmektedir. Ciddî mesnetler
den mahrum bulunan bu iddiaları Maliye Veki
li arkadaşım tam bir katiyetle çürüttüğü için 
ben teferruata girmekten kaçınacağım. Şu ka
darını söylemek isterim ki hizmet hacminin ar-

i tısı, kadro imkânlarının genişletilmesi ve beş 

- 1 2 2 9 -
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maaş nispetinde ikramiye tediyesi sebepleriyle 
yükselen personel masrafları tahsisatının umu
mi bütçe yekûnuna nispeti 1950 yılının yüzde 
45,32 sine mukabil 1957 yılı lâyihasında % 39,9 
a düşmüş bulunmaktadır. 

5 maaş nispetindeki ilâve tediyeler tenzil olu
nursa bu nispet daha da aşağıya % 30,4 e iner. 
Hemen ilâve edeyim ki, 5 maaş ilâve tediyenin 
sebebini sadece fiyat yükselişinde değil, aynı za
manda memur vatandaşlarımızı terfih sosyal gö
rüşü ve iktisadi gelişmenin tabiî neticesi olan ida
ri ve teknik elemana talep artışı ve binnetice üc
ret seviyeleri yükselişi ekonomik vakıasında ara
mak lâzımgelir. 

Bütçe denkliği hakkındaki iddiaya da bir tek 
cümle ile cevap vermek istiyeceğim ve diyeceğim 
ki; ileri sürdükleri denk bütçe tarifi yanlıştır. 
Bir bütçenin denk olup olmadığı, tatbikinden 
sonra değil, tasdiki sırasında hükme bağlanır. 
İddia sahiplerinin lisaniyle ifade etmek lâzım-
gelirse, ilim bunu böyle söylüyor. Filhakika büt
çe, muhammenat tevzinîdir. Masraflar tahmine 
dayandığı gibi varidat da tahmine dayanır. Bu
rada kullandığımız tahmin tâbirini, hesaben tak
dir ameliyeleri ile varılan neticeler mânasında an
lamak lâzımdır, llmîlik iddialarına mesnedola-
rak seçtikleri Fransız malî literatüründe buna 
«Estimation» denildiğini de bu vesile ile beyan 
etmiş olayım. 

Tahmin, evvelâ Hükümet tarafından yapılır. 
Muhterem Heyetiniz namına vazife gören Bütçe 
Encümeni takdir ve hesap ameliyelerini kontrol 
suretiyle muhammenatm isabet derecesini ölçer. 
Encümen tarafından vize edilen muhammenat 
Muhterem Heyetinizin tasdiklerine iktiran etmek
le bütçe mütevazin vasfını ihraz etmiş olur. He
sabi olan bu tevazünün, bütçe tatbikatı sonunda 
yüzde yüz tahakkuk etmesi pek az ihtimal dahi
lindedir. 

Bütçeler hemen hemen daima ya masraf veya 
varidat fazlasiyle kapanırlar. Bu farklar tahmin
lerdeki isabet derecesini ölçmek bakımından şüp
hesiz ehemmiyetlidir. Fakat taallûk ettikleri büt
çelerin denklik vasfına sirayetleri yoktur. 

Bu bahsi bitirirken Muhterem Heyetinizin 
bir noktaya dikkat nazarlarını bilhassa çekmek 
isterim. Ne denilirse denilsin, Demokrat Parti ik
tidarı denk bütçeler tahakkuk ettirmiştir. Ne su
retle? Bütçe yekûnunu tenkis ederek mi? Hayır 
aziz arkadaşlarım. Bilâkis bütçelerimizdçki denk-

. 1957 0 : 1 
lik, yükselen bütçe rakamları içinde gerçekleşmiş
tir. Millî ekonomiye verdiğimiz hamlenin netice
si olan bu yüksek seviyeli muvazene, işte asıl ikti
dar olarak övüneceğimiz cihet budur (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet partile
ri sözcülerinin müşterek bir iddiaları da plân ve 
program meselesidir. Bu vesile ile C. H. P. sinin 
daha dün 1949 yılında, umumi ekonomik bir 
plân yapılması müşkül ve hattâ imkânsız ve 
faydasız olduğunu Milletlerarası İktisadi İş 
Birliği İdaresine resmen ve yazılı olarak bildir
miş bulunduğunu hatırlatmak isterim. Diğer ta
raftan yıllardır bu mevzu üzerinde tartışır du
ruruz. Bizi plansızlıkla itham partilerden hiçbi
ri plân fikrinin hudut ve şümulü hakkında he
nüz sarih beyanda bulunmuş değildir. Zaten 
mülkiyet esasına dayanan ekonomi rejiminin 
cari olduğu memleketlerde umumi ekonomik 
plâna raslanmaz. Bâzı garp memleketlerinde 
tatbik mevkiine konulduğu söylenen plânlar 
ya mevzu itibariyle veya bölge esasına göre ha
zırlanmış programlardan ibarettir. Şu ciheti bir 
kere daha açıkça belirtmek isterim : Ekono
minin bütün sektörlerini, iktisadi hayatın bü
tün safhalarını kavnyan plânlar totaliter rejim
lere mahsustur. Bizim bu mânada bir plânımız 
yoktur ve olmıyacaktır. Fakat programlarımız 
vardır. Bu programlar ilhamlarını memleket ih
tiyaç ve realitelerinden almışlardır. Bu prog
ramlar geri kalmış memleketlerin ilerî^bir ikti
sat merhalesine geçmesi için takibi elzem pren
siplere uygundur. Bir memleket ki halkının yüz
de sekseni ^iraatle meşguldür ve bu halkın bü
yük ekseriyeti asgari istihlâk seviyesinin çok al
tında yaşar, yani fizyolojik sefalet içindedir, 
o memlekette elbette her şeyden evvel ziraatin 
teşvik ve himayesi gerekir. Bunu sanayileşme 
tedbirleri takibeder. Zirai kredilerin artırılması, 
ziraatin makinalandırılması ve zirai mahsuller 
fiyatlarının himayesi tedbirlerimizi beğenmiyen-
leri kitabi mütalâalarının çıkmazında bırakıp, 
çalışkan ve vefakâr köylümüzün kalkınması isti
kametinde her yıl artan bir hızla yürüyoruz ve 
yürüyeceğiz. (Soldan, alkışlar). 

Programlarımız memleket ihtiyaç ve realitele
rinin ilhamı ile hazırlanmıştır, dedim. Bu anla
yış içinde yapılmasına karar verdiğimiz işlerimi
zin inşa yerlerini ve müddetlerini gösteren, fi
nansman şekil ve kaynaklarını tâyin ve randıman 
hesaplarını ihtiva eden, hulâsa bütün meseleleri-
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ni içine alan işte bu programlardır. Bunlar her 
sene bütçe müzakereleri sırasında gerek Bütçe 
Encümeninde ve gerekse Muhterm Heyetinizde 
tetkik ve tasvibolunmaktadır. Elektrik enerjisi, 
çimento ve şeker sanayii, karayollarımızın inşa, 
ikmal ve tevsii, limanlar, ve iskeleler inşaatı hu
lâsa iktisadi cihazlanmaya müteallik işlerimizin 
topyekûn hepsinin millî bir program halinde 
ilerlediği milletimizin ve dünyanın görüp tasdik 
ettiği hususlar değil midir? 

Arkadaşlar; 1951 yılından beri yüksek tasvip
lerinize mazhar olup milletimizin hizmetlerine 
girmiş bulunan bütçelerimiz birbirlerini takip 
ve ikmal ederek geri bir iktisat seviyesinden ileri 
bir iktisat seviyesine, ortaçağ hayat seviyesin
den modern hayat seviyesine doğru hızla yol al
mamızı mümkün kılmışlardır. Ferdî istihlâk ra-
kamlarımızdaki gelişme bu oluşu sarahatle gös
teriyor. Birkaç misal arz edeyim : 

1950 1951 

Ekmeklik buğdağ 140 kilodan 200 kiloya 
Şeker 6 kilodan 9 kiloya 
Pamuklu mensucat 10 metreden 30 metreye 
Akar yakıt 24 kilodan 54 kiloya 
Çimento 25 kilodan 52 kiloya 
Elektrik enerjisi 35 kilovat saatten 106 kilovat 
saate yükselmiştir. 

Bu rakamlar, halkımızın refah seviyesi yük
selişi hakkında bir fikir edinmeye kâfi gelir. 
Fakat şu ciheti bilirtmek isterim ki, kaydedi
len mühim inkişaflara rağmen bugün vâsıl 
olduğumuz neticeler tatminkâr olmaktan uzak
tır. Aynı istikamette daima artan bir hızla 
ilerliyeceğiz ve milletimizin hayat seviyesini 
mutlaka muasır medeni milletler seviyesine 
ulaştıracağız. (Soldan, alkışlar) Demokrat Par
ti iktidarının öz malı olan yeni bütçe ile ger
çekleştirdiğimiz yatırımların yekûnu 5 milyar 
84 milyon 360 bin liraya baliğ olmaktadır; 
Bu meblâğ umumi bütçe yekûnunun % 26 si
ni teşkil eder. Tasvibinize sunulan 1957 büt
çesinde bu nispet '% 31,6 dır. Demokrat Par
ti birinci Hükümetinin programı burada müza
kere edilirken, zamanın Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsü Faik Ahmet Barutçu 1923 - 1950 
Devresi bütçe yatırımlarının bütçe yekûnla
rına nispetini % 15,7 olarak ifade etmiştir. 
Sadece bu iki nispet sabık iktidar ile aramız-
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daki iktisadi zihniyet farkını belirtmeğe kâ
fidir : Bir tarafta % 15,7 diğer tarafta % 31,6. 
Şu cihetide ilâve edeyim ki, bu nispetler mu
kayese edilirken Demokrat Parti iktidarı büt
çelerinde yer alan yatırım tahsisatının sene
ler itibariyle kaydettiği hamleyi göz önünde 
bulundurmak lâzımdır. 

Bütçe yolu ile yaptığımız yatırımların mil
lî ekonomimize kattığı değerler eser olarak, 
semere olarak, bütçe gerekçesinde etraflıca be
lirtilmiştir :' Gene gerekçede işaret olunduğu 
gibi iktidarımız müddetinee, bu yatırımların 
ötesinde bunun birkaç misli hususi sermaye 
yatırımları vâki olmuştur. Hususi sermayenin 
sanayi sahasına itibar etmesi kendiliğinden ol
muş bir hâdise değildir. İktidarım izm temin 
ettiği siyasi ve iktisadi istikrar ve telkin et
tiği itimat Türk Milletinin cevherinde mevcut ' 
fakat tek parti idaresinin kısır iktisat poli
tikasının tazyiki altında gelişmek imkânım 
bulamıyan teşebbüs kabiliyetinin, sedleri.n bir
anda yıkılması ile feyiz ve bereket saçan bir 
sel haline inkilâbını mümkün kılmıştır. Sade
ce bu hâdise, Türk zekâ ve cesaretine güven
mekte ne derece haklı olduğumuzu gösterme
ye yeter; 

Sevgili arkadaşlarım, iktidarımız bütçele
rinden doğup aziz vatanımızın en hüera kö
şelerine yayılan hizmetlerimiz millet olarak 
bekamızın en büyük teminatını teşkil etmek
tedir. Şanlı ordumuzun müdafaa gücünün hu
zur verici yükselişi, her derecede mekteple
rimizin ve sağlık tesislerimizin sayılarındaki, 
iç açıcı artışlar, sosyal güvenlik masraflarımı
zın kat kat kabaran miktarları, yeniden bü
yük devlet olma azmimizin baha biçilmez vasıta
ları olarak elimizdedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; buraya kadar 
vâki beyanlarımda işaret ettiğim hususat bütçe 
müzakereleri sırasında Muhterem Heyetinizin hu
zuruna serilmiş ve biı yol ile Türk Milletinin 
ıttılaına arz olunmuş vakıaların çok mahdut bir* 
kısmıdır. Demokratik rejimlerde bütçe tetkik ve 
tasdik muamelelerinin biivük ehemmiveti vardır. 
Bu müzakereler devam mea geçmiş yılların mu
hasebesi yapılır, gelecek yıllara ait hizmet im
kânları tesbit olunur. Müzakerelere katılan muh
telif siyasi görüşlere mensup grup ve hatiplerin. 
millete yapılmış ve yapılacak hizmetleri objektif 
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esas ve kıstaslara göre kıymetlendirmeleri gere
kir. İktidar partisi grupu olarak, muhterem mu
haliflerimize böyle bir anlayışı bulamadığımızı 
ve bu yüzden müzakerelerin zaman zaman şaşır
tıcı istikametler aldığını esefle ifade etmek mec
buriyetindeyim. İktidar ile muhalefetler ara
sında elbette görüş farkları olacaktır. Ama müş
terek noktalar da bulunmak lâzımdır. Bu müş
terek noktalar hakikatler olmak gerekir arka
daşlarım. Demokrat Parti iktidarının millî ha
yatımıza kattığı maddi ve mânevi değerlerin ve 
âbidelerin inkârına imkân yoktur. Esasen mil
letimiz inkârlara ve inkarcılara itibar etmediği
ni, iktidarımızı tuttuğu nurlu yolda büyük bir 
dikkatle takip ve tasvip suretiyle gösteriyor. Biz 
millet işlerinin şeref ve mesuliyetini milletin ser
best iradesiyle deruhde ettiğimiz günden beri 
demokratik iklimin tesis ve idamesinde daimî 
ve samimî yapıcılar olmaya çalıştık. Fakat böy
le bir iklimin tek taraflı olarak yaratılmasına ve 
yaşatılmasına imkân yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisi daha muhalefette 
bulunduğumuz yıllarda bize atıf ve isnadettiği 
kusurları bizde görmek iddiasında ısrar etti. 
Muhterem İsmet İnönü 9 Mayıs 1950 tarihinde 
İstanbul'da söylediği meşhur nutkunda (Mevcut 
şiddet kararlarını yakın bir zamanda kaldıra
caklarına ve hiç olmazsa kaldırmayı salahiyetli 
müesseselerine teklif edeceklerine dair demok
ratlardan teminat alamıyoruz) diyordu. Bu şi
kâyetten birkaç gün sonra iktidara geliyoruz ve 
siyasi tarihimizde bir merhale telâkki edilmesi 
gereken (Devri sabık yaratmamak) prensibimizi 
ilân ve tatbik ediyoruz. Muhterem Heyetiniz 
Umumi Af Kanununu ve matbuata en geniş hür
riyeti veren Basın Kanununu kabul buyuruyor. 
Rejimin en sağlam temeller üzerinde geliştiril
mesi kararımızın övülmesini beklerken, 28 Ağus
tos 1950 tarihinde yani Hükümetimizin Büyük 
Meclisin itimadınıza mazhar oluşundan ancak 
iki buçuk ay sonra Muhterem İsmet İnönü'nün 
lisaniyle en ağır ithamlara mâruz kalıyoruz. 
İnönü bu konuşmasiyle; «Demokrat Parti ida
resinde memleket baştan başa huzursuzluk için
dedir. Siyasi emniyetimiz pervasız ye apaçık 
tehditler altındadır. Her hangi bir meseleyi B. 
M. M. inde de lâzımdır demek bile vatan hi-
yaneti derecesinde suç sayılıyor. Ordudan ta
pu memuruna kadar bütün Devlet teşkilâtın
da memurlar yataklarını bağlamışlar ve kimin 
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bir iftirası ile ne muamele göreceklerini bekle
mektedirler.» iddiasını, Devlet radyosundan bü
tün memlekete, bütün cihana ilân ediyor. Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eski Cum-
hurreisi Sayın İnönü, aynı konuşmasında; «Ka
nun yolundan yeni büyük seçimler oluncaya 
kadar bu idarenin bütün mahzurlarını memle
ket çekecektir.» demek suretiyle, iktidarımızı 
tesadüfi telâkki ettiğini açıklıyor. 

Bu ağır ithamların genç demokrasimizin in
kişafı için lüzumlu olan vasati ne derecede 
gayrimüsait hale soktuğunu ve Demokrat Parti 
mensuplarının vicdanında ne elemli tereddüt
ler doğurduğunu hatırlamak, iktidar - muha
lefet münasebetlerinin neden bir türlü normal-
leşmediğini anlamak için kâfi gelir. Görülü
yor ki ; rejim dâvası, Toplantı ve gösteri yürü
yüşü, Matbuat ve radyo yoliyle işlenen suçlar 
gibi kanunların ısdarından çok evvel, hiçbir 
sebep gösterilmesine lüzum hissedilmeden vaz '-
edilmiştir. Bu tarihî hakikatin böylece tesbi-
tinde fayda vardır. 

Yine Muhterem İnönü, eski Cumhurbaşkanı; 
«Dış politika bahsinde D. P. iktidarı mesuliyet 
hissi tanımamaktadır. Bu şartlar altında idare 
olunan bir dış politikadan selâmet beklenemez.» 
diyorlar. Hemen ilâve etmek isterim ki muh
terem arkadaşlarım, bu dış politika, dünya 
tarihinin tanıdığı en sağlam müdafaa sistem
lerinden biri olan NATO'ya girmemizi müm
kün kılacak olan dış politikadır. (Soldan, al
kışlar) Bu dış politika, Orta - Şark'm sulh ve 
emniyet unsuru olan Bağdad Paktını kurmaya 
ve geliştirmeye muvaffak olan dış politikadır. 
(Soldan, bravo sesleri) Yine bu dış politika 
sayesindedir ki, bâzı Arap memleketleri ida
recilerinin memleketimiz aleyhine giriştiği ağır 
itham kampanyasına rağmen kardeş Arap mil
letleriyle iyi münasebetler kurmak imkânları 
mahfuz tutulabilmiştir. Nihayet, itham edilen 
bu dış politika tutumu sayesindedir ki, yurdu
muz ve milletimiz için hayati ehemmiyet arz 
eden Kıbrıs meselesinde lehimize büyük inki
şaflar kaydedilebilmiştir. Hulâsa sevgili arka-

î daşlarım, selâmet beklenemiyeceği ilân edilen 
bu dış politikayı Türkiye Cumhuriyetini dev
rimizin en güvenilir, en muteber devletlerinden 
biri haline getirmiş bir dış politika olarak vas-
fetmek lâzımdır. (Soldan, alkışlar) 
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c) Acentalıktan alındığına göre mesuliye

ti mucip halleri görüldüğü neticesi çıkarılmak
tadır. Bu halde neden tekrar acentalığa iade 
edilmiştir? 

d) Acentalığa iadesine kimler müessir ol
muştur? 

Trabzon 
S. Orberk 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 19 . II . 1957 

Liman ve Denizişleri Dairesi 
Reisliği 

Ulaştırma Müdürlüğü 
Dosya No. 12/1-18 
Kayıt No. 783-5085 

özet : Tahrirî sual takririne 
ait cevap Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ankara 

K : 4 . II . 1957 tarih ve 7-294/3843-17216 
sayılı yazınıza : 

Trabzon acentası Ali Seymen hakkında ya
pılan muameleye dair Trabzon Mebusu Sayın 
Sami Orberk tarafından verilen tahrirî sual lak* 
riri üzerine keyfiyetin Denizcilik Bankası T. A. 
O. Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiş bulun
duğunu ve bu hususta mezkûr Banka Umum 
Müdürlüğünden alman 11 . II , 1957 tarih ve 
3/122/1622 sayılı cevabi yazının bir örneğinin, 
takrir sahibine verilmek üzere, ilişik olarak 
takdim kılındığını saygılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekili 
Arif Demirer 

Denizcilik Bankası 
T. A. O. 

Şube : T. O. E. T. 
Sayı : 3/122/1622 

11 . II . 1957 

Münakalât Vekâletine 
Ankara 

7 . II . 1957 tarih ve 456/1543 sayılı ve Ulaş
tırma Müdürlüğü ifadeli yazıları cevabıdır : 

Denizyolları İşletmesi Trabzon Acentalığınm 
işletmeye devri bankamıza tasarruf sağlamak 
gayesiyle yapılmışsa da, bilâhara işin fonksiyon-
man arz ettiği ehemmiyet nazarı dikkate alına
rak halka hizmet etme ve kolaylık gösterme ba-
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kımından bunun iyi bir netice vermediği bilfiil 
müşahede edilmesi üzerine bu devirden vazgeçi
lerek eski çalışma tarama dönülmek suretiyle 
acentalık sahibine iade edilmiştir. 

Bu itibarla, vâki tebeddülün mumaileyh hak
kında yapılan her hangi bir şikâyetle alâkası bu
lunmamakta ve esasen mevcut şikâyetler de 
acentalık işlerinin hususiyeti icabı kaçınılmaz 
nevideki noksanlıklardan ileri gelmektedir. 

Trabzon acentalığı son defa olarak 1956 se
nesinde teftiş olunmuştur. Ancak bu lüzum 
mutat teftiş mesaisine istinadetmektedir. 

Keyfiyeti saygılarımızla arz ederiz. 
Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlük 

Emin Erer Yusuf Ziya öniş 
îmza İmza 

4, — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in Ava
nos Belediye Reisi hakkında mülkiye müfettişli-
ğince yapılan tahkücat neticesine dair sualine 
Dahiliye Veküi Namık Gedik'in, tahrirî cevabı 
(7/299) 

8 . II . 1957 
özü : Avanos Belediye Reisi 
hakkında Mülkiye Müfettiş-
liğince yapılan tahkikat ne
ticesinin bildirilmesi hakkın
da. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Avanos Belediye Reisi Halis Balta hakkında 

vazifesini suiistimal ettiği iddiasiyle Mülkiye 
Müfettişi tarafından yapılan tahkikat neticesi
nin yazılı olarak bildirilmesi için işbu takriri
min Dahiliye Vekâletine havalesine delâletleri
nizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Kırşehir 
Tahir Taşer 

T. C. 
içişleri Vekâleti 1. IH . 1957 

M. 1. G. M. 
2. D. R. Ş. M. 

Sayı: 621-302-10/4925 

özü : Kırşehir Mebusu Tahir 
Taşer'in tahrirî sual takriri 
Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
11 . n . 1957 gün ve U. Kâtiplik Kanunlar 
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Saat başına öde 
nen fazla mesai 

ücreti 
Asgari Âzami 

Sene Krş. Krş. 

Saat başına öde
nen tazminat 

Asgari Âzami 
Krş. Krş. 

Gece 
taz 

minatı 
Krş. 

1954 70 350 

1957 100 360 25 80 100 
(aynen kah
valtı olarak 
verilir) 

Fazla mesai ücreti masrafları 
1950 Fiilî sarfiyatı : 543 142 Lr. 
1954 » » -. 1 852 498 Lr. 
1956 » » : 4 329 000 Lr. 

Cumartesi ve Pazar günleri ile Millî ve Dinî 
bayramlarda ödenen ücret 

Cumartesi günleri saat 13 ten sonra maktuan 
100 kuruş, 
Pazar günleri 9 - 14 arası maktuan 100 Krş. 
Pazar günleri öğleden sonra maktuan 100 Krş. 
Pazar günleri 9 -18 arası maktuan 200 Krş. 
Millî ve dinî bayram günleri 9 - 14 arası mak
tuan 150 Krş. 
Millî ve dinî bayram günleri 9 - 18 arası mak» 
tuan 300 kuruş, 
Maktu ücret verilen günler için ayrıca fazla me
sai ücreti verilmez. 
Pazar günleri ile genel tatil günlerinde yapı
lan fazla mesailer, saat başına fazla mesai ücre
tine tazminat miktarlarının ilavesi suretiyle ve 
çalışılan saate göre hesaplanır. 
Yukarda yazılı günlerde nöbeti icabı vazifede 
bulunanlara sadece çalıştıkları saatler hesabı ile 
tazminat verilir. 
Cumhuriyet Bayramı günü yapılan fazla mesai 
ücreti % 100 zamlı olarak ödenir. 

3. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, De
nizbank Trabzon acentası hakkında yapılan mua
meleye dair sualine Münakalât Veküi Arif De-
mir er* in tahrirî cevabı (7/294) 

1. I I . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bağlı olarak sunduğum maruzatıma Sayın 
Münakalât Vekili tarafından (yazılı olarak) 
cevap verilmesini saygiyle arz ederim. 

Trabzon 
S. Orberk 

1955 senesi Kasım ayında belediye seçimle
rini mütaakıp Trabzon'dan dönüşte, Trabzon 
Denizbank Acentası Ali Seymen tarafından di
ğer Trabzon mebuslarına lüks, kamaralar tah
sis edilmiş, Sayın Reşit Tarakçıoğlu ile bende
nize alt katta iki yataklı bir kamara verilmiş
tir. 

Acentamn şahsımıza hakaret kasdiyle (zira 
vapurda Sayın Reşit Tarakçıoğlu'nun, müdaha
lesi üzerine üst katta 4 numaralı kamarayı aç

mıştır) yaptığı bu muameleyi o tarihte Deniz
bank Müdür Muavini bulunan Sayın Ulvi Yen-
al Beye arz ettim ve dedim ki; «Ben kimsenin 
ekmeğine mâni olmak istemem, yalnız bu za
ta ihtarda bulununuz bir daha böyle harekette 
bulunmasın.» 

Denizbank tarafından aeentaya ihtar yapıl
mış ve netice resmî surette bendenize bildirile
rek bu mesele böylece kapanmıştı. 

Aradan 11 ay kadar uzun bir zaman geçtik
ten sonra Acenta Ali Seymen acentalık vazife
sinden alınmış, bir müddet sonra bâzı teşeb
büsler üzerine tekrar vazifesine iade edilmiştir. 

Ali Seymen'in vazifesinden alınmasında bi
zim şikâyetimizin âmil olduğu tarzında bir sö
zün söylendiğini bâzı arkadaşlardan işittim ki, 
hakikatle hiçbir alâkası yoktur. O halde son 
defa : 

a) Acenta Ali Seymen hakkında hangi zat 
veya makam tarafından şikâyet vâki olmuştur? 

b) Şikâyet mevzuları bir teftişe tâbi tutul
muş mudur ve netice nasıl olmuştur? 
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II - Sayın Emrullah Nutku'nun ikinci soru

sunda sözü edilen fazla mesai ücretlerine ait 
talimatname teşekkülün malî kudretine nazaran 
yeniden gözden geçirilmiş olup 1.1.1957 tarihin-
den itibaren yürürlüğe girmiş bulunan yeni ta
limatnamedeki ücret miktarları personeli tat
min edecek nispettedir. 

1957 C : 1 
Fazla mesai ücretlerinin 1950, 1954 yılı ile 

mukayesesi ekli cetvelde gösterilmiştir.' (Ek : 2) 
Hizmetlerinin hususiyetleri bakımından yo

rucu mesai ifa eden PTT personelinin asgari 
maişetlerinin ve terfihlerinin temini için işlet
menin malî imkânları dâhilinde geniş gayretler 
sarf edilmekte olup bugünkü şartlar personeli 
tatmin edici durumdadır. 

PTT personelinin 1950 - 1954 - 1957 yılları aylık vasatileri 

, . . ; ' 

Personel 
Sene adedi 

1950 13 689 
1954 14 753 
1957 16 788 

Bütçeye mev
zu tahsisat 

Lira 

30 921 120 
36 698 100 
49 373 100 

Bir personele 
isabet eden 
vasati aylık 

Lira 

188 
207 
245 

NOT : 1954 yılında bir tahsisat, bir fevkalâde 

İkr. prim ve tah
sisattan bir per
sonele isabet 
eden miktar 

Lira 

104 
142 

Yekûn 
Lira 

188 
311 
387 

ikramiye, bir temettü 

1950 yılma 
nazaran ar
tış nispeti 

% 

65 
106 

ikramiyesi ve 

1954 yılma 
nazaran ar
tış nispeti 

% 

___ 
— 
24 

% 25 prim 
olup bir aya isabet eden miktar aylığın % 50 sidir. 

1957 yılında tahsisat bir fazlası üe iki olup diğerleri aynendir. Bir aya isabet eden miktar da ay
lığın % 58 dir. 

1950 - 1954 • 1957 yuları fazla mesai ücreti mukayese cetveli 

Sene 

1950 

Saat başına öde
nen fazla mesai 

ücreti 
Asgari Âzami 

Krş. Krş. 

15 100 

Saat başına öde- Gece 
nen tazminat taz-

Asgari Âzami minatı 
Krş. Krş. Krş. 

Cumartesi ve Pazar günleri ile Millî ve Dinî 
bayramlarda Ödenen ücret 

Cumartesi günleri saat 13 ten sonra ve millî ve 
dinî bayramlarda çalışanlara munzam ücret ve
rilmez. Servis aktifte haftada bir gün tatil ala-
mıyanlara aşağıda yazılı munzam ücretler veri
lir. 
a) Dört saate kadar vâki çalışmalar için 125 
kuruş, 
b) 8 saate kadar vâki çalışmalar için 250, 
c) 8 saatten fazla çalışmalar için 425, 
d) İstanbul'da kablolarda yapılacak aktarma 
ve eklerin fasılasız çalışmayı lüzumlu kıldığı 
hallerde bu işte çalışanlara saat başına 150 ku
ruş. 
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1. Esasen çok az ücretle çalıtırılan PTT 

memurlarının ve bilhassa geceleri mesai ya
pan telefon ve telgraf memurlarının terfihi 
hakkında Vekâletiniz ne düşünmektedir? 

2. Halen verilmekte olan fazla mesai üc
retleri bugünkü hayat şartları muvacehesinde 
kâfi midir? 

Fazla mesai ücretlerinin artırılması düşü
nülmekte midir? 

Trabzon 
Emrullah Nutku 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 4 , I I I . 1957 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 163 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik 3840-17201 sayı ve 4JI.1957 

tarihli yazı cevabıdır : 
PTT memurlarının terfihleri hakkında ne 

düşünüldüğüne dair Trabzon Mebusu Emrullah 
Nutku tarafından verilen tahrirî sual takririnin 
cevabının ilişik olarak sunulduğunu saygılarım
la arz ederim. 

Münakalât Vekili 
Arif Demirer 

I - PTT idaresi, fktisadi Devlet Teşekkülü 
haline geldiği 17.X.1953 tarihinden itibaren, 
aşağıda izah olunan aylık yükseltilmeleri, çeşit
li tazminat ve sosyal yardımlarla personelinin 
terfihini temin etmiş olup bu hususta hususi 
mevzuat dâhilinde alman başlıca tedbirleri üç 
grupta toplamak mümkündür. 

A) Aylık yükseltilmesi : 
1953 yılı teşekkül kadrolarında memur limi

ti asgari 150, âzami 225 lira iken limitler 200 -
350 olarak yükseltilmiş, kadrolar barem içi ve 
barem dışı kullanılabilir bir hale getirilerek kü
çük dereceli personelin barem dışında bir veya 
iki derece terfileri suretiyle tatminleri cihateine 
gidilmiştir. 

1950 - 1954 - 1957 yıllarında bir personele 
isabet eden vasati aylık miktarı ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. (Ek : 1) 

Bu cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı veç
hile personelin aylık vasatisinde 1954 senesine 
nazaran % 24 bir artış meydana gelmiştir. 

B) Aylık, prim ve ikramiyeden gayrı öde
nen tazminatlar ve fazla mesai ücretleri -

.1907 C : 1 
1. Aylık durumları itibarîyle barem dışı 

ücrete geçmek suretiyle terfileri mümkün olmı-
yan veya barem dışına çıkmak istemiyen me
murlardan aylıkları 400 liraya kadar (400 lira 
dâhil) olanlara ayda 25 lira mahal tazminatı ve
rilmektedir. 

2. 1.1.1957 tarihinden itibaren motosikletli 
dağıtıcılara bu hizmeti ifa ettikleri müddete 
münhasır olmak üzere, ayda 75 lira munzam bir 
tazminat verilmesi kabul edilmiştir. 

3. Umum Müdürlükçe tesbit olunan çalış
ma müddetleri dışında çalıştırılanlar ile ulusal 
bayram ve genel tatil günlerinde mesai yaptırı
lanlara, beher saat başına 100 kuruştan aşağı 
olmamak üzere, fazla mesai ücreti verilmekte, 
ayrıca gece saat 24 ilâ 05 arasında vazife ba
şında bulunanlara beher geoe için maktuan 100 
kuruş gece tazminatı tahakkuk ettirilip muka
bili aynen, kahvaltı olarak verilmektedir. 

C) Sosyal ve diğer nakdî yardımlar : 
1. 17.X.-953 tarihinden evvel yalnız sıhhat 

müesseselerinde tedavileri lüzumu fennen sabit 
olan maaşlı memurlar tedavi ettirilmekte iken 
bugün, 6145 sayılı Kuruluş Kanununun 16 ncı 
maddesi mucibince Sağlık Yardım Sandığı teş
kil edilerek hizmetlilerle, bütün personelin aile 
ve çocuklarının her türlü sıhhi yardım ve teda
vilerine imkân sağlanmıştır. 

2. Sağlık Yardım Sandığı Teşkilâtı meya-
nmda, Ankara ve İstanbul'da kurulmuş olan 
kantinlerde, memurlara maliyet fiyatı üzerin
den, müstahdemlere de 25 kuruş gibi cüzi bir 
bedel mukabilinde bir öğün öğle yemeği veril
mektedir. 

3. Evvelce yalnız maaşlı memurların istifa
de ettikleri çocuk ve yakacak zammı ile doğum 
ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlardan ba
rem dışı ücretli memurlarla hizmetlilerin de is
tifadeleri temin edilmiştir. 

Yukarda belirtilen aylık yükseltilmesi, taz
minat ve sosyal yardımlardan başka PTT perso
neline aylık ve ücretlerine ilâveten, Devlet sek
törüne dâhil diğer teşekküller personeli meya-
nında; 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile 
3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla muad
del 13 ncü maddesinin C ve E fıkralarına istina
den temettü ve fevkalâde ikramiye ile prim ve 
6675 sayılı Kanun esasları dairesinde tahsisat 
verilmektedir 
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viçre, Yunanistan, İngiltere, Batı - Almanya, 
Yugoslavya, Paskitan, Romanya, Irak. Askerî 
ataşeliklerimizin bulunduğu devletlerdir. 

Askerî ataşeliklere gönderilecek subayların 
seçimi (Askerî Ataşeler Talimatnamesi) hüküm
lerine göre yapılır. Buna göre : 

Vekâletçe, askerî ataşelik vasıfları olan subay
larla, istekli subayların listeleri tanzim edilir, 
tetkik edilir. Nitelikleri tam olanlar Dil ve Tarih 
Fakültesinde dil imtihanına tâbi tutulurlar. Bu 
imtihanda başarı gösterenler Erkânıharbiyei 
Umumiye Riyaseti İstihbarat Başkanlığında kurs 
ve çalışmalara tâbi tutulurlar. Bu çalışmalarda 
müspet not alıp başarı gösterenlerin o yılın boşa
lan ataşe kadrolarına tâyinleri vekâletçe yapılır. 

Soru 6 : Ordu hudut karakol binalarımız 
Türk Devletinin satvetini ve içinde vazife gö
ren Türk subay ve erlerinin sıhhat ve emniyet
lerini temin edecek şekilde yapılmış mıd?r? 
Bunların ıslah ve yeniden inşaları için nasıl bir 
program tatbik edilmektedir? 

Cevap 6 : Aziz vatanımızın hudutlarında 
bulunan, hudut birliklerimize ait karakol bina
larımızın mühim bir kısmının iyi bir halde ol
madıkları bir hakikattir. 1952 yılından beri ele 
alınmış bulunan karakol binalarımızın ıslahı 
konusunda bütçe imkânları dâhilinde şimd*ye 
kadar yapılmış olan işlerin özeti şöyledir : 

a) Doğu hududunda : 
Yapılması gereken (43) karakol binasından 

şimdiye kadar (7) tanesi yapılmıştır. (6) kara
kol da kira ile tutulmuştur. Bu bölgedeki ka
rakol binalarımızın tamamiyle yapılabilmesi 
için (5 160 000) lira sarf edilmek lâzımdır. 

b) Batı hududunda : 
(15) hudut karakolumuzdan (10) tanesinin 

inşası bitmiş ve hizmete girmiştir. Geriye ka
lan (5) karakol binası için (600 000) liraya ih
tiyaç vardır. 

o) Güney hududunda : 
Jandarma teşkillerinde bulunan bu hudut 

bölgemizde (268) karakol binasından (11) ka
rakol binası vardır. (258) binaya ihtiyacolup 
bunların yapılması için bu yıl Jandarma Genel 
Kumandanlığı bütçesine (1 000 000) lira konul
muş olduğu öğrenilmiştir. 

Karakol binalarımızın mevcut imkânlara 
göre peyderpey inşaatı üzerinde durulmaktadır. 

Soru 7 r Hudutlarda ve okulu bulunmıyan 

1957 C : 1 
mahrumiyetli bölgelerde vazife gören subay 
ailelerinin iskânları ve çocuklarının tahsilleri 
için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Cevap 7 : Silâhlı kuvvetler personelinin loj
man ihtiyacını giderme konusu esaslı olarak 
1955 yılında ele alınmıştır. 1955 ve 1956 sene
lerinde tahsis edilen (4) milyon lira ile : 

Erzurum, Sarıkamış, Van, Özalp, Bitlis, Muş, 
Siird, Diyarbakır Doğu hudut bölgesi, Trakya 
hududu, Gelibolu, İzmir mevkilerinde (30) ade<3 
(6) daireli apartman, (24) ikiz evin inşaatı ele 
alınmış ve bunlardan bir kısmı hizmete girmiş
tir, 

1957 yılında da (268) ailenin lojman in-
şaası plânlanmış bulunmaktadır. Ayrıca 6771 
sayılı Kanunun verdiği salâhiyetle, ordumuz 
için yeni kışlalar inşasına da bu yıldan itiba
ren başlamış olacağız. Yaptıracağımız bu kış
laların müştemilâtı olarak vücuda getirilecek 
lojmanlarda hesaba alınırsa, bu yıl yapıla
caklarla (500) den fazla Ordu Personelinin loj
man ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Uzak ve mahrumiyetleri fazla olan bölge
lerden başlıyarak tahakkukuna çalıştığımız 
programla orduda her vazifeliye mütevazı bir 
mesken tahsis edebilmek gayemizdir. İrfan mer
kezlerinden uzak yerlerde görevli olanların ço
cuklarını okutabilmeleri için geçen sene İs
tanbul'da (125) kişilik bir yurt açmıştık. Bu 
sene İstanbul, Erzurum, Ankara, Çanakkale, İz
mir gibi büyük garnizonlarımızın bulunduğu 
yerlerde ordu mensuplarının orta tahsil sevi
yesindeki çocukları için kız ve erkek ayrı ay
rı olmak üzere talebe yurtları açmasını da plân-
laştırmış bulunuyoruz. 

Bundan başka ordu mensuplarının çocuk
larının askerî okullarda parasız ve mükellefi-
yetsiz olarak okumalarını sağlamak üzere yeni 
bir kanun lâyihası üzerinde Vekâletçe çalış
malar yapılmaktadır. 

2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'-
nun, PTT memurlarının terfihleri hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sualine Münakalât Vekili 
Arif Demirer'in, tahrirî cevabı (7/293) 

1 . II 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki, sorularımın Ulaştırma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet Duyurulmasını rica ederim. 
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T. C. 

M. M. V. 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
2 

4 . III . 1957 
Ankara 

Konu : Elâ^ğ Mebusu 
Selâhattin Toker'in tah
rirî sual takriri Hk. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6 . VI . 1956 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 -192, 2842/12630 sayılı yazıya cevaptır : 
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in «Ordu 

Terfi listesinin nasıl hazırlandığına, orduda tâyin 
ve nakillerin hangi ayda yapıldığına, mevcut ata
şeliklerimizle hudut karakol binalarına dair» tah
rirî sual takririne verilen cevabın ilişikte sunul
duğunu saygı ile arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekâleti V. 
Semi Ergin 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in yazılı sorula
rı ve cevapları 

Soru 1 : Mer'i kanunlara ve usullere göre or
du terfi listesi nasıl hazırlanmakta ve ne zaman 
ve nasıl tebliğ ve ilân olunmaktadır?. 

Cevap 1 : Orduda terfiler, subaylar heyeti
ne mahsus 4273 sayılı Terfi kanunu ile Ordu Sicil 
Talimatnamesi hükümlerine göre şu esaslar dâ
hilinde icra edilmektedir. 

Her sene terfi sırasında bulunan personelin 
birinci sicil âmirlerinden itibaren tekemmül etti
rilen sicilleri Temmuz ayma kadar neticelendi
rildikten sonra kuvvet kumandanlıklarında top
lanır. Bunun dışında generalliğe terfi edeceklerle 
generallikte yükseleceklerin sicilleri de Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetine gönderilir. 

Müspet hükümlü sicil sahipleri terfi listeleri
ne dâhil edilir. Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
seti, albay ve üst rütbelilerinin terfilerine ait 
liste hakkında Askerî Şûranın mütalâasını da al
dıktan sonra vekâletçe yüksek tasdika sunulmak 
üzere muamele tekemmül ettirilir. 

Böylece 28 Ağustos gününe kadar bütün mua
mele intacedilir ve 30 Ağustos gününden muteber 
olan bu terf iler kendilerine kıtaları vasıtasiyle 
telgrafla tebliğ edilir. Ayrıca bu terfi listeleri 
matbuat ve radyo ile de yayınlanır. 

Soru 2 : Her yıl 30 Ağustosta neşredilen ordu 

terfi listesinin 1955 yılında geciktirilmesi sebebi 
nedir? 

Cevap 2 : 1955 yılında da terf iler zamanında 
yapılmıştır. Ancak bir kısım generallerle albay
ların yükselmelerine ait muameleler muhtelif ida
ri sebepler yüzünden geciktiğinden bunların ter
fileri ek liste halinde yapılmış olduğu anlaşılmak
tadır. Zamanıma aidolan 1956 yılında tek liste ile 
ve zamanında yapılmıştır. 

Soru 3 : 30 Ağustos terfi listesine dâhil edil-
miyen bir kısım terfilerin bilâhare yapılması se
bepleriyle adedleri nedir? 

Cevap 3 : 1955 yılında 30 Ağustos terfi liste
sine dâhil edilmeyip sonradan ek liste ile terfi et
tirme sebeplerini 2 sayılı soruya verilen cevapla 
sunmuştum. 

Bu ek liste ile, 
2 Korgeneral orgeneralliğe, 
1 Koramiral oramiralliğe, 
4 Tümgeneral korgeneralliğe 
1 Tuğgeneral tümgeneralliğe, 

17 Albay tuğgeneralliğe, 
1 Deniz albay tuğamiralliğe yükseltilmişler

dir. 
Soru 4 : Mer'i kanunlara ve usullere göre or

duda tâyinler ve nakiller hangi ayda yapılmak-, 
tadır? Bu aylar dışında yapılan tâyin ve nakiller 
hangi sebeplere istinadetmektedir? 

Cevap 4 : Şark hizmeti ile, kıta hizmetlerine 
ait nakil ve tâyinlerin normal şartlar altında her 
sene Haziran ayında başlıyarak Sonbahara kadar 
sonu alınır. Kısım kısım yapılan bu tâyinlerde kı
taların birden boşaltılmaması düşünülür. 

Bunun dışında : 
a) Şahsi ve ailevi sağlık durumu ile ilgili 

yer değiştirmeleri, 
b) NATO Başkumandanlığının lüzum göster

diği silâhlı kuvvetler teşkilâtımızda yapılan deği
şiklikler yüzünden olan atanmalar, 

c) Bâzı idari sebeplerin Ilcasile yapılmak 
zorunda kalınan tâyin ve nakiller için, zaman 
faktörü düşünülmez. Hizmet ve vazifenin aksatıl
maması hâkim düşünce olur, 

Soru 5 : Halen hangi devletlerde askerî ataşe
liklerimiz vardır? Askerî ataşeliğe gönderilecek 
subaylar nasıl seçilmektedir? 

Cevap 5 : Amerika, Iran, Suriye, Çekoslovak
ya, Kanada, Japonya, isveç, Fransa, Afganistan, 
israil, italya, Sovyet Rusya, ispanya, Mısır, Is-
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mesi dolayısiyle Hükümetimiz ve şahsım adına, 
naçizane, en derin şükranlarımı arz ederim. 

Kırmızı rey verenler, nasıl kendi prensipleri
ni, görüşlerini müdafaa ediyorlarsa biz de inan
dığımız prensipleri, tatbikatımızı ve muazzam 
eserlerimizi, Demokrat Parti örupu olarak, ke
mali ciddiyet ve iftiharla herkese karşı savun
maya devam edeceğiz. Verdiğiniz beyaz reylerin 
mânası budur. Programımızı, prensiplerimizi, 
icraat ve tatbikatımızı ve eserlerimizi mutlak 
slrette müdafaa ederek bu yolda yürümekte de
vam edeceğiz. 1957 bütçesinin bütün yurda ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder ve bu 
bütçenin tatbiki neticesinde memlekette daha 
da feyizli ve muazzam eserlerin müşahede edil
mesini Cenabı Hakkın cümlemize nasibetmesini 
canı gönülden niyaz ederim. (Soldan, şiddetli 
alkışlar ve bravo sesleri) 

REÎS — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
ordu terfi listesinin nasıl hazırlandığına, ordu
da tâyin ve nakillerin hangi ayda yapıldığına, 
hangi devletler nezdinde askerî ataşelerimiz bu
lunduğuna ve hudut karakol binalaıına dair sua
line Millî Müotafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'in, 
tahrirî cevabı (7/192) 

4 . VI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aağıdaki sualimin Sayın Millî Müdafaa, Ve
kili tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarını saygı ile rica ederim. 

Elâzığ 
Selâhattin Toker 

1. Mer'i kanunlara ve usullere göre ordu 
terfi listesi nasıl hazırlanmakta ve ne zaman ve 
nasj tebliğ ve ilân olunmaktadfır? 

2. Her yıl 30 Ağustos'ta neşredilen ordu 
terfi listesinin 1955 yılında geciktirilmesi sebebi 
nedir? 
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muhterem azaları, geceli gündüzlü ve azimli bir 
çalışmadan sonra kabul buyurduğunuz 1957 ma
lî yılı bütçesinin memleketimiz ve milletimiz 

| için hayırlı ve başarılı olmasını temenni eder, 
Yüksek Heyetinizi en derin muhabbet ve hür
metlerimle selâmlarım. (Soldan, şiddetli alkış
lar ve bravo sesleri) 

Efendim, yorucu bir mesaiden sonra kabul 
buyurulan bütçenin tatbikatını dairei intihabi-
yelerinizde müşahede etmek ve gerekli tetkik
lerde bulunmak ve hem de istirahat etmek 
maksadiyle Meclis çalışmalarına 25 Mart 1957 
Pazartesi gününe kadar ara verilmesi hususunu 
yüksek reylerinize arz ediyorum : Kabul eden-

I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Alman karar mucibince 25 Mart 1957 Pa

zartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere tni-
i kada nihayet veriyorum. 
j Kapanma saati : 18,30 

m m 

3. 30 Ağustos terfi listesine dâhil edilmi-
yen bir kısım terfilerin bilâhara yapılması se
bepleriyle adedleri nedir? 

4. Meri kanunlara ve usullere göre orduda 
tâyinler ve nakiller hangi ayda yapılmaktadır? 
Bu aylar dışında yapılan tâyin ve nakiller hangi 
sebeplere istinat etmektedir? 

5. Hâlen hangi devletlerde askerî ataşemiz 
vardır Askerî ataşeliğe gönderilecek subaylar 
nasıl seçilmektedir? 

6. Ordu hudut karakol binalarımız Türk Dev
letinin satvetini ve içinde vazife gören Türk subay 
ve erlerinin sıhhat ve emniyetlerini temin edecek 
şekilde yapılmış mıdır? Bunların ıslâh ve yeniden 
inşaları için nasıl bir program tatbik edilmek
tedir? 

7. Hudutlarda ve okulu bulunmıyan mahru
miyetti bölgelerde vazife gören subay ailelerinin 
iskânları ve çocuklarının tahsilleri için ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
B — TAHRlRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

— 1242 ~ 



î : 49 28.2 .1957 C : 1 
Biz, kimseye kendimizi beyendirmek mecbu

riyetinde değiliz. Biz NATO'nun bir sığıntısı 
değiliz beyler. (Soldan, şiddetli ve sürekli al
kışlar) Biz NATO içinde müsavi haklarla yer 
almış, birbirlerine şerefli ve müsavi taahhütler
le bağlanmış müttefik devletleriz. 

Eğer memleket, dört bir taraftan işgale uğ
radığı sıralarda, kendimizi beyendirmek mak-
sadiyle falan veya filân devlete akıl ve fikir al
mak üzere müracaat etmiş olsaydık, ben emi
nim ki, Millî Mücadeleye şüru etmemizi bun
lardan hiçbiri tavsiye edecek değildi. O günün 
manda zihniyeti ile dünün Quissling telâkkile
rine, Türk Milletinin tahammülü yoktur. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bunlar, bu memlekette geçer akçe değildir. 
Bu memleketi ancak, Türk Milletinin iradesi 
sevk ve idare eder. (Soldan, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, böyle bu nevi
den mücadele usulleri bertaraf edildiği takdir
de, herkes kendi hakkına ve kendi kaderine 
rıza göstermek ve tolerans zihniyetine sahibola-
rak Mecliste konuşmak, dâvasını müdafaa et
mek, taleplerini ileri sürmek suretiyle mâkul 
ve makbul bir mücadele tarzına avdet edilmiş 
olur. 

Çünkü biz kendi şahsi işlerimizi idare edi
yor değiliz. Biz milletin bize verdiği kutsî bir 
vazifeyi ifa etmekteyiz. Bir memleketin sevk 
ve idaresindeki müşkülâtı, tehlikeleri, müspet 
ve menfi durumları, uzun zaman iş başında bu
lunmuş, mesuliyet deruhde etmiş ve zaman za
man içi yanmış bir insan olarak Muhterem is
met inönü'nün daha iyi anlıyacağma eminim. 
Böyle bir anlayışın mevcudolması şartı ile ve 
demokratik bir zihniyete uygun olarak teşriki 
mesaiden çekinmeyiz. Ama bir rüzgârın kaya
lar üzerinden parçalar koparması şeklindeki 
zorlamaların, memleketi emniyetsizliğe ve teh
likelere mâruz bırakmak neticesini doğuraca
ğım bildiğimiz için, bu şekildeki gayretlere 
karşı olan tedbirlerimiz elbetteki ona göre alı
nacaktır. 

Arzım bundan ibarettir, arkadaşlarım. (Sol
dan, şiddetli alkışlar) 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Söz 
istiyorum, efendim. 

REÎS — Muammer Alakant ne hakkında söz 
istiyorsunuz? (Soldan, gürültüler, olmaz ses
leri) 

MUAMMER ALAKNT (Manisa) — Gerek 
bütçe ve gerekse Başvekilin sözleri hakkında 
'konuşacağım. Cevap vereceğim. (Soldan, nere
de idin şimdiye kadar sesleri) 

RElS — Müsaade buyurun, Riyaset Dahilî 
Nizamnamenin 110 ncu maddesine göre müza
kereler bittikten sonra aleyhte ve lehte birer 
mebusa söz verir. (Sağdan, Başvekile söz ver
diniz sesleri) 

Başvekile söz vermek, Dahilî Nizamnamenin 
87 nci maddesindeki kayıt ve şartlar dahilinde
dir. Hükümet her zaman müzakerenin başından 
sonuna kadar istediği anda konuşma yetkisine 
sahiptir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bitti. 
REÎS —- Bitse dahi sonuna kadar her zaman 

konuşabilir. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Usul 

hakkında. 
REÎS — Biten bir müzakerenin usulü olmaz. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Tü

züğün alâkalı maddesini okuyacağım. 
REÎS — Müzakere bittikten sonra ne usulü? 

Böyle şey olmaz... 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ni

zamnameyi okuyacağım. 
REÎS -— Nizamnameyi okumaya lüzum yok

tur. Madde sarihtir, müzakere bitmiştir. 
Müzakere edilen 1957 Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihasını açık reylerinize arz edece
ğim. Reylerin istihsalinden evvel hangi dairei 
intihabiyeden başlıyacağımıza dair kura çeke
ceğiz. 

Eskişehir'den başlıyoruz, efendim. 
(Eskişehir intihap dairesinden başlanarak 

reyler toplandı.) 
REtS — Oylama muamelesi bitmiştir. 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye kanun 

lâyihasına (493) arkadaş oy vermiştir. (432) 
kabul, 61 ret vardır. Lâyiha (432) reyle kanu-
niyet iktisabetmiştir. (Soldan, bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar) 

Söz Başvekilindir. 
(Başvekil Adnan Menderes şiddetli r e sü

rekli alkışlar ve bravo sesleri arasında kürsüye 
geldiler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERS (İstanbul) 
— Muhterem arkadaşlar; 1957 bütçe lâyihasının 
kanuniyet kesbetmesi ve tasdikinize iktiran et-
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lerle ne hallere getirildiğine şahidoldunuz. Bu 
hal bu şekilde devam edemez, muhterem arka
daşlarım. Bunları elbette düzelteceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü muarızlarımızın bir kısmı, Demok

rat Partili olarak buraya teşrif ettikten sonra 
kisve değiştirmişler, yeni bir hüviyet iktisabet-
mişlerdir. Fakat bir yandan da sanki vatanper
verlikten ve hamiyetten doğan muazzam bir his 
galeyanı içinde imiş gibidirler. Fakat bu gale
yanın asıl sebebi, yeni hüviyetleri içinde nasıl 
telâkki edileceklerini bilmemelerindendir. Çün
kü, bunlar henüz seçmenlerinin karşısına çıkıp 
da bu hususta bir fikir edinmiş değillerdir. 
Bunlar, büyük heyetinizi, küçük görürler, ha
karete lâyık telâkki ederler. Sanki biz suçlu
yuz, ve hatalıyız, onlar ise davacı ve haklıdır
lar. İstedikleri, gırtlağımıza sarılmak ve ekal
liyet olarak kendi dilediklerini mutlaka yap
tırtmaktır. 

Böyle demokrasi olmaz, arkadaşlar. Gelsin
ler, fikirlerini söylesinler, kabul olunursa ne 
alâ. Eğer olunmazsa, yeni seçimler geliyor, bu 
siçmler beklenir. Eğer millet kendilerini seçer
se, buraya gelirler, bildiklerini, inandıklarını 
ta.tbika korlar. Binaenaleyh, zorlama için orta
da hiçbir sebep mevcut değildir. 

Zorlamanın bir şekli de, güya kendilerine 
söz verilmediği hakkındaki şikâyetleridir. Bi
raz evvel, Riyaset Divanından verilen izahatı 
dinlediniz. Halen doksan küsur saat toplantı 
yapmış. bulunuyoruz. Bu esnada herkes konuş
muş. Kendileri ise çok daha fazla konuşmuşlar. 
Grup sözcüsü olarak, grup reisi olarak ve ay
rıca şahısları adına her defasında mütaaddit 
namla söz almışlar, fikirlerini ifade etmişler
dir. Buna mukabil bizim grupumuzdan yalnız 
bir kişi ve bir defa konuşmuş. 90 küsur saat iş
te böyle geçmiş. Daha evvel, Bütçe Encümenin
de de iki buçuk ay çalışılmış, fakat dâvalarını 
halledememişlerdir. Çünkü dâvaları bâtıldır. 

Başka bir noktaya daha işaret etmek iste
rim : Dikkat edecek olursanız, • bizi içeriye ve 
dışarıya jurnal etmişlerdir. Asıl elem verici ci
het, . bu. olmuştur. Doksan küsur saat -konuşul
muş, dâvalarını ispat edememişler. İşte bunun 
üzerinedir - ki, bir • beyanname neşredilerek, 
Anayasanın ihlâl -edildiği • • iddia-olunmaktadır. 
Bıı,rMnıa'sTien, ihtilâlci-bir- metotdur, • «Bu Mecji-
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sin, hattâ bu vatanın duvarlarını aşıp tesirleri
ni dışarıya aksettirecek kadar tantanalı, velve-
leli ihtilâlci bir metottur. Böyle şey olmaz, ar
kadaşlar. Bu metotlar maazallah tesirini göste
recek olursa, evvelâ perişan olacak kendileri
dir. Hepimiz, bütün millet perişan oluruz. Bu 
memleketi acaba nereye götürmek istiyorlar? 

Beyannamelerinde söylediklerinin mânası şu
dur : Bütçe Kanunu, Anayasa ve Meclisin Da
hilî Nizamnamesi çiğnenmek suretiyle çıkarıl
mıştır, meşruiyeti mualleldir. Bu şekilde ha
rekete katiyen hakları yoktur. Demokrat Parti 
Meclis Grupunun bunu derin derin tezekkür 
ederek bir karara, bir usul ve kaideye bağla
ması gerektir. Bunlar ne demektir? , Dünyada 
böyle bir şey görülmemiştir : İçimizden bir par
ça çıkacak^ bize her gün hakaret edecek, nıü-
tehakkim bir ekalliyet halinde, âdeta bir ırk 
ekalliyeti gibi, separatist bir hareketin müba
şiri gibi hareket edecek, mütemadiyen baskı 
yapacak, ihtilâlci metotlar kullanacak, nifak 
ve şikak çıkaracak, bir nevi dikta rejimi tat
bik edecek. «Ya bizim dediğimize gelirsiniz, ya
hut da sizi kanunsuz hareket etmekle, millî men
faatleri ihlâl etmekle içe ve dışa jurnal edece
ğiz, obstrüksiyon ve sabotaj yapacağız ve ni
hayet sizi dize getireceğiz.» diyecek. Böyle şey 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dışa yapılan jurnala başka misaller.vereyim: 

Basın Kanunu münasebetiyle Amerika Hariciye 
Vekilinin basın toplantısında yaptığını iddia et
tikleri bir beyanattan bahsettiler. Sizi itham 
etti, dediler. Bununla ayrıca, sizin mevcudiye
tiniz millî menfaatlere aykırıdır, demek istiyor
lar. Üçüncü bir jurnal olarak da; «Türkiye'de 
iş hürriyeti yoktur, sendikalar serbest değildir, 
iddiasını ileri sürüyorlar. Sovyetler bizden şi
kâyet etmişler, o şikâyeti oradan alıp buraya 
getiriyorlar. 

Bundan başka, NATO bir klâsik ve alelade 
bir ittifak değildir. NATO, bütün şümulü ile 
ideolojik bir gruplaşmadır, Türkiye bu hal ve 
etvarı ile NATO 'jıun içine yakışmaz, . -bunları 
NATO.'dan çıkarın, jurnalini yaptılar. . . . .. 

- Şimdi muhterem arkadaşlarım•;• 
- Bunlar bizi.böyle- -bir- bahse tereddütsüzce 

ve vicdanlarında- ıstırap hissetmeksizin sevk et
tikleri içiıv. bunun .sflrjh. cevabını- yereyim,: 
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tinin mensupları, grup içinde, köşe başlarında, 
evlerde, kahvelerde muaşeret halinde görüşür
ler, hattâ birbirlerine şikâyet de ederler. On
lar, bu şikâyetlerin milletvekilleri ve partilile
rin kararlarında ne dereceye kadar müessir ola
cağını takdirde de acemilik göstermişlerdir. 
Kısa bir zaman içinde mühim neticeler elde et
mek emeli, kendilerini hakikatleri görmek im-. 
kânından mahrum bırakmıştır. Derken, bir ha
reket, her tarafta bir hücum... Nihayet netice 
ne oluyor? Bir başka parti kurmak ve o par
tiye geçtikten sonra da 1955 e, hattâ 1955 bu
çuğa kadar olan bütün hâdiseleri bir nisyanı 
külli unutmak ve yeni doğmuş bir çocuk gibi 
siyasi hayata doğuvermek... Aceleden ve kısa 
bir zaman içinde mühim neticeler elde etmek 
emeliyle grup arkadaşları ile şurada ve bura
da yaptıkları konuşmaları kendi lehlerine bir 
hesaba bağlamak hususunda dahi acemilik gös
termişler ve meselâ Demokrat Partiden 150 me
bus arkadaşı kendi taraflarına çekebilecekleri
ni ummuşlardı. Bu gibi spekülâsyonlara kendi
lerini kaptırdıkları içindir ki; 1955 e, hattâ 1955 
buçuğa kadar olan bütün hâdiselerin tamamen 
unutularak, kendilerinin yeni doğmuş bir ço
cuk gibi siyasi hayata doğuvereceklerini um
muşlardı. Kendi düşüncelerine göre, partilerini 
kurduktan sonra geriye iktidarı Demokrat Par
tinin elinden almak kalacaktı. Hazır bir muha
lefet mevcut, ismet Paşa ile görüşülür, Cum
huriyetçi Millet Partisi ile konuşulur, hattâ 
aslında mümkün olmasa bile belki bir fuzyon 
yapılır ve böylece yeni bir seçime gitmeye lü
zum dahi kalmadan, iktidar mevcut Meclis ni
zamının bu şekildeki tahavvülleri neticesinde 
ele geçirilmiş olur. Bu hareketi kuvveden fiile 
çıkarmak için, unsurları birleştirecek müşterek 
mevzu mevcuttur, rejim dâvası. Halk Partisi 
bunun peşindedir. Kendileri de bunu ele alabi
lirler. 

Gerçi, 1955 de hattâ 1955 buçukta bunun ta-
mamiyle zıddmı müdafaa ediyorlardı. Diyor
lardı ki; partiler arası mücadele ve münakaşa
nın yeri Meclistir. Senenin 365 günü memleket 
sathı üzerine dağılarak meydanlarda mitingler 
akdetmeye elbetteki cevaz verilemez. En ileri 
ve medeni demokrasilerde olduğu gibi mücade
leyi bir kere Meclisin içinde yapmak, ikincisi 
de secim zamanına inhisar ettirmek lâzımdın 

İşte bizden ayrılacakları güne kadar bunu 
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I söyliyen bu siyaset spekülatörleri, bizden ay

rılmayı tasarladıkları günlerde ve ayrıldıktan 
sonra giriştikleri faaliyette karşımıza rejim buh
ranı iddiasiyîe çıkma garabetine sapmışlardı. 

Bizden ayrılarak kendilerine ayrı bir hüvi-
I yet vermek peşinde olan bu iki siyasi teşekkül 

nasıl olur da ismet Paşa'nm liderliği altındaki 
Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı muameleye 

I tâbi tutulur? bu bahiste Halk Partisini kıskan
mamaları lâzımgelir. Herkesin kaderine rıza 

I göstermesi icabeder. (Burada Hürriyet Partisi 
I saflarında gürültüler olmuştur). 
I , Istitradolarak şu noktayı da arz edeyim: 
I Muarızlarımız kürsüye geldikleri zaman, hemen 
I her defasında dillerine, doladıkları bir cümle

yi tekrarlamakta, «niçin sinirleniyorsunuz» de-
I inektedirler. Bunu zapta geçsin, gazetelere in-
I tikal etsin, diye söylemektedirler. Yaratmak 
I istedikleri tesir, sözleriyle iskat edici savletler 
I yaptıkları, bunun karşısında bizlerin hiçbir 
I müdafaa imkânını bulamadığımız ve bundan 
j dolayı sinirlendiğimiz intıbaıdır. 
I Şimdi ben de kendilerine soruyorum : Ni-
I çin sinirleniyorsunuz?.. (Soldan, gülüşmeler) 
I Şimdi başka bir noktaya da temas etmek is-
I terim : Son bir hafta içinde, Büyük Meclisin 
I ne hallere getirildiği meydandadır. Büyük Mil-
I let Meclisinin otoritesi, mehabeti, her nesi var-
I sa hepsi yerle bir edilmiştir. Kullandıkları tâ-
I biye bu olmuştur. O derecelerde ki, muhterem 
I samimin, gecenin geç vakitlerinde bile direk-
I 1er arasında Ramazan gecesi geçirmeye gelir 
I gibi buralara geldiklerini ve saflar halinde bu 
I manzarayı seyrettiklerini gördük. Bunlar ge-
I rek Meclis için, gerek partiler için cidden aeı-
I nacak vaziyetlerdir, diğer taraftan da demok-
I rasiden Avrupa'daki misallerinden bahseder-
I 1er. Fakat Meclis Reisinin, meselâ; ingiltere'de 
I nasıl heybetli bir kortejle salonuna geldiğini 
I unuturlar. Bu unutmanın verdiği kolaylıkla da, 
I Riyaset Makamının kararlarına karşı gelirler. 
I Meselâ, bir arkadaşın Heyeti Umumiyeden çı-
I karılması karar altına alınır, kendisine salonu 
I terk etmesi söylenir, fakat o çıkmamakta dire-
I tir, hattâ odacıların müdahalesi lâzımgelir. Son-
I ra da çıkarken Namık Kemal vâri jestler yapı-
I lir, «yazık, yazık» diye bağırılır. 
I Büyük Millet Meclisinin, yani Türk Milleti-
I nin etrafında toplandığı tek kuvvet kaynacını 
I teşkil eden Yüksek Heyetin, bu gibi hareket-
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ğinde düzmece bir parti olduğu iddia edildi. 
Böylece parti içinde mücadele açarak idareyi 
ele almak, bu mümkün olmadığı takdirde de 
parti dışına çıkarak bu silâhlarla muhalefetin 
inhisarını ele almak istiyorlardı. Düşününüz 
bir kere.... Bir partinin içinde büyük bir hare
ket oluyor ve bu hareketin taraftarları sert 
mücadele istiyorlar, kıyam istiyorlar, «öcü
müzü kanla alacağız, silâhla mukabele edece
ğiz» teranelerini sarf etmekten geri kalmıyor
lardı. Devrin iktidarı ise «şiddet politikasına 
saptınız, memleketin asayişini tehlikeye koyu
yorsunuz, Balkan Komiteciliği usullerini getiri
yorsunuz, bunlara müsaade etmiyeceğim» diyor, 
kaşlarını çatıyor, tehditıkâr vaziyetini daha da 
ileri götürmek istiyordu. Hattâ belki haklı bel
ki haksız, bu partiyi kapatmak mümkün mü
dür, değil midir diye tetkikler yaptırıyordu. Bu 
noktada kimseyi itham etmek istemiyorum. 
Çünkü başka memleketlerin 300 sene evvel vâsıl 
olduğu bu içtimai ve siyasi evolüsyonlar memle
ketimizin de geçirmesi lâzımgelen terakki ve te
kâmül safhaları idi. 

Nihayet 1950 seçimleri sonunda Demokrat 
Parti büyük bir ekseriyetle iktidara geldi. Bu 
netice, Demokrat Partiye isnadedilen* muvazaa 
ittihammın bütün vatan sathında toptan tekzibi 
mânasını taşımakta idi. 

Arkadaşlar, 
Ayrı bir programa, ayrı bir iktisadi ve siyasi 

düşünceye sahiboldukları içjri değil, fakat sa
dece ve sadece Demokrat Partinin takibettiği 
politikanın o günün iktidarına karşı mümaşa-
atkâr bir manzara arz ettiğini ve böylece mu
vazaa mânasına geldiğini ileri sürerek bu par
tiden daha evvel ajyrılmış olanların 1950 seçim
lerinin taşıdığı bu külli tekzip mânası karşı
sında dâvalarının yanlış olduğunu, aldanmış bu
lunduklarını ifade suretiyle bir hakkı yerine 
getirmeleri lâzımgelirdi. Fakat böyle olmadı. 
Sanki bizden program ayrılığı, görüş ayrılığı, 
fikir ayrılığı yüzünden ayrılmışlar gibi bir ta
vır takınarak ve muhalefet safına iyice yerle
şerek, bize karşı sabık iktidardan da daha ileri 
giden bir savlet gösterdiler. Buna nasıl keder
lenmezsiniz1? Bu, üzerinde daima ibret ve hüzün
le durulması lâzım, oportünist politikanın ta 
kendisidir. Şimdi soruyorum, bizim, bu çeşit 
bir politikayı ve bunu tecviz edenleri, Halk Par-
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tisi ile bir tutmamıza imkân var mıdır? Halk 
Partisi, hikmeti vücudunda yatan mantık teza
hürleri ile yaşamaya devam etmektedir. Halk 
Partisi, inkılâplar yapılacağı sırada Atatürk'ün 
icraatının bir mesnedi, vasıtası oknuş, memleke
tin siyasi ve içtimai bünyesindeki operasyonlar, 
onun vasıtasiyle yapılmış ve bütün bunlar da 
tarihe intikal etmiştir. Bu arada Halk Partisi 
birtakım itiyadlar edinmiş, birtakım zaıflarla 
malûl olmuştur. Tarihî vazifesini ikmal edip 
başka bir âleme, başka bir istikamete intikal 
ederken bunda muvaffakiyetsizlikler, başarı
sızlıklar göstermiştir. Yeni gelen şartların ne
ler olduğunu görüp takdir edememiştir. Bu ha
taları, elbette şiddetle tenkid etmeye devam 
edeceğiz. Nasıl onlar inandıkları icraatlarını 
sonuna kadar savunacaklarını söylüyorlarsa biz 
de prensiplerimizi, icraatımızı ve eserlerimizi 
sonuna kadar ciddiyetle müdafaa eleceğiz. 

Diğer arkadaşlara gelince, onlar da, içimiz
den çıktı. Onlar da geniş bir huruç hareketi ile 
ve bıraktıkları partiyi paramparça etmek ümi
diyle harekete geçtiler: (Soldan, alkışlar) 

Muhterem İsmet Paşa, yukarda arz ettim, 
1950 de rejim buhranı var, der. Fakat onlar, 
1954 te bizim saflarımızda mebus olurlar kendi 
zuumlarınca Demokrat Partiye seçimi kazandı
rırlar ve fakat rejim buhranından bahsettikleri 
hiç işidilmez. Buna mukabil, bir huruç hareke- -
tini kendi aralarında tasarladıkları sırada bâzı 
müsait sebeplerin ortaya çıktığını zannederler. 
Sene : 1955 kuraklık olmuş, sıkıntı başgöster-
miş, üç dört senedir envestismanlar devam et
mekte ve birtakım sun'i yokluk buhranları yara
tılmakta.. Hariçle her türlü iktisadi ve malı iş 
birliğini kesmek için gösterilen gayretler tesir
lerini göstermiş zannolunur... Gaz yok, pirinç 
yok, nal yok. Amerika'dan yapılacak 300 mil
yon dolarlık istikraz reddedilmiş ve bunun De
mokrat Partiyi vatandaşın gözünden düşürdü
ğü zehabı hâsıl olmuş. Ortada bir de 7 Eylül hâ
disesi var. Uzun zaman toplanmadığı içm üze
rinde birtakım spekülâsyonlar yapılmış olan De
mokrat Parti kongresi de hazır toplanıyor. Bu 
hakikatleri kongreye söylersek onları atar, par
tinin idaresini biz ele alırız. Yeni bir âlemin, 
yeni görüşlerin mübeşşiri olarak hemen hareke
te geçelim. Ya partinin içinde iktidarı ele ge
çiririz, yahutta çıkarız dışarıya ve bir başka 
parti kurarız, diye düşünürler. Halbuki bir par-

- i s s e -
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Yine Demokrat Parti iktidarım bir haksız

lık ve kanunsuzluk rejimi halinde göstermek . 
yolundaki tabiyeye, belediye seçimleri vesi- I 
lesiyle 1950 Ağustosundaki söz ve beyanlarda [ 
sistemli ve maksatlı, olarak yer verildiği gÖ- : 
rülmüştür. Yine bizim iktidarımızın ilk ayların- ; 
da, Kore'ye Birleşmiş Milletler Andlaşmasma ; 
göre kabul etmiş olduğumuz taahhütlerin ica- \ 
bı olarak ve sulh ve kollektif emniyet poli- ; 
tikamıza olduğu kadar millî menfaatlerimize ] 
de uygun bulunan silâhlı kuvvetler gönder- j 
me kararımız, muhalefet tarafından Anayasa ; 
esaslariyle zoraki bir irtibata götürülerek, re- j 
jim buhranı iddialarının ortaya atılmasına i 
vesile ittihaz edilmiştir. Memleket dış politi- ] 
kasının çok nazik bir ânında köylere kadar j 
propaganda yaparak Hükümeti harb tahrik- j 
çiliği ile ittihama bile kalkışmaktan çekinme- j 
mislerdir. i 

Görülüyor ki, ta bidayetten beri, bir rejim buh- i 
r an mm, bütün şiddetiyle hüküm sürmekte ol- j 
duğu iddiası, tekrar iktidara avdetinin başlı- j 
ca vasıtası halinde, bilerek, sistemli ve ısrarlı | 
bir şekilde imâl edilmiştir, işte biz sıfcı bir j 
rejim buhranı imâl etme faaliyetinin, bütçe j 
tenkidlerinde tam yedinci senesini idrâk etmiş j 
bulunuyoruz. j 

Bütçe müzakereleri sırasında şayet rejim i 
buhranından bahsedilmemiş olsaydı, bunları ! 
hatıralarınızda ihyaya teşebbüs etmiyecektim. - j 
Eğer böyle hareket etmemiş olsalardı, maziyi, j 
sayfası kapanan bir kitap gibi kapamak ve bi- ! 
zi nurlu bir istikbale götürecek çalışmalarımı- ; 
za dönmek mümkün olurdu. Bu bahse bu kadar- | 
cık olsun temas etmek zaruretini, rejim buh- J 
ranının mevcudiyetini yeniden ortaya koyan j 
beyanata bağışlasınlar. Çünkü biz, millet hu- ! 
zurunda hesap verirken, meseleleri ve hâdise- | 
leri izah ederken açık konuşmak ve hakikat- j 
leri olduğu gibi ifade etmek mecburiyetindeyiz, j 

Geçen gün, bütçe müzakereleri sırasında bir ı 
konuşmayı takiben, ortalık yine birdenbire ka- i 
nştı. Müzakere ve münakaşalar bir kör döğü- j 
şü halini aldı. Bu.sefer, Hürriyet Partisi; ve i 
onunla birlikte . Millet Partisi kıyam etti. Bir- j 
çok üzücü, incitici sahneler, hattâ, kavgalar, ve i 
bunları takiben do nihayet bir beyanname., -,: j 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu tarafından j 
neşredilen- bu beyannamede de'•••- Büyük• Millet j 
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Meclisi Heyetine kanunsuzluk, Anayasaya mu
halefet, Meclis Dahilî Nizamnamesini çiğnemek 
isnatları.. Bütün bunlar, Cumhuriyet Halk 
Partisi Muhterem Lideri ve C. H. P. hakkında 
söylediğim sözlerin diğer muhalefet partilerin
deki arkadaşları üzmüş ve incitmiş olduğunu 
gösteriyor. Fakat, bizler Halk Partisini elbette 
diğerlerinden ayırmak mecburiyetindeyiz. Çün
kü ne denirse densin, ismet Paşa da, Halk Par
tisi de hataları ile, sevapları ile tarihe mal ola
cak varlıklardır. 

Arkadaşlarım beni muzur görsünler, mazi
den bahsetmek istemediğim gibi Cumhuriyetçi 
Millet Partisinden de hiç bahsedecek değildim. 
Fakat, mazide konuşulanları ve bunların hâtı
ralarını, memleketin her tarafına bavullarında 
taşımak ve bunları mütemadiyen bir tehdit va
sıtası gibi kullanmak itiyadı, artık insaf öl
çülerini de aşacak bir hale gelmiştir. •«' 

O halde ben de biraz maziden bahsetmek ve 
âdeta batm maderi yararak aramızdan ayrıl
dıklarını hep bildiğimiz bu teşekküllerin bize 
insafsızca dil uzatmaları üzerinde bir nebze 
durmak mecburiyetindeyim. 

Demokrat Partinin kurulduğu günleri ha
tırlarsınız. O güne kadar Türkiye'de iktidar, 
bir defa dahi serbest seçimle değişmiş değildi. 
Hattâ, o tarihe kadar bir tek köy muhtarı dahi 
serbest seçimle vazife almış değildi. Ayrıca, 
o günkü iktidarın çok tahammülsüz olduğunu 
da hatırdan çıkarmamak lâzımgelir. O kadar 
tahammülsüzdü ki, vesile arar, şüphe ve tered
düt gösterirdi. Memleketin geçirdiği felâketle
rin, tarihteki acı tecrübelerin elemi içinde bu
lunuyor ve yeni başlıyan bu hiç alışılmamış ha
reketi, büyük bir teyakkuz hattâ dehşet için
de seyrediyordu. Demokrat Partiyi sevk ve 
idare edenler ise, Terakkiperver ve Serbest Fır
ka maceraları henüz hafızalardan silinmemiş 
olduğu için, bir taraftan bu yeni teşebbüsün 
bir muvazaa ve taklidolmadığma Türk Mille
tini inandırmaya çalışıyorlar, bir taraftan da 
devrin iktidarını kendi niyet ve gayelerinin 
samimîliğine, halisliğine -ikna için gayret sarf 
ediyorlardı. - ~: 

işte bu sırada Demokrat Parti içinde bir 
vaveyla koptıi; Parti idarecilerinin yumuşak 
hareket ettikleri, iktidarla anlaştıkları, mebus
luk ve saire gibi taltif ve ihsan vaitleri aldık
ları ileri sür-üldü-ve-Df P.-nin iktidâr-ı-n- yede-
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2. Ziraat, madencilik, sanayi ve münakale 

gibi istihsal kollarındaki teşebbüslerin muvaffa
kiyeti, pazar şartları, mânevi, hukuki ve malî 
iklim ve kredi kolaylığı kadar, her ekonominin 
temel yapısını teşkil eden ana tesislerin kurul
muş olmasına da vabestedir. 

Hükümetleriniz, eskiden tahayyül dahi edi-
lemiyen tesislerin mühim bir kısmını iktidarımı
zın daha altıncı yılında aziz milletimizin hizme
tine açmış bulunuyor. 

Her mevsimde geçit veren geniş ve emin eko
nomik yollar, köprüler, en yeni vasıtalarla mü
cehhez büyük limanlar, muazzam barajlar ve 
elektrik santralleri, silolar gibi bir millet iktisa
dının inkişafında şart olan büyük ana tesisler 
bu cümledendir. 

3. Gayretlerimizi tevcih eylediğimiz husus
lardan üçüncüsü de, birinci plân sanayii denile
bilecek fabrikaların işletmeye açılmasıdır. Hü
kümetleriniz iç ve dış bütün imkânları seferber 
ederek, şeker ve mensucat gibi büyük kütleleri 
ilgilendiren maddeler ile çimento ve demir gibi 
yurdun yeni baştan inşa ve imarında son derece 
mühim rolü olan maddelerin bütün inşa malze
mesini ithal mevzuu olmaktan çıkarılmasını zaru
ri görmüştür. 

Ziraatimizde, iktisadımızda, hattâ içtimai 
bünyemizde, şimdiden iktitaf edilmekte bulunan 
pek müspet neticeleriyle şeker ve mensucat sa
nayiimiz âdeta yeni baştan kurulmuştur. Çimen
to tesislerimiz tamamlanmak üzeredir. Demir 
sanayiinde elde ettiğimiz neticeler, kısa bir za
man zarfında ihtiyaçlarımıza cevap verir hale 
gelecektir. 

4. Madencilik, ormancılık, hayvancılık ve 
balıkçılık gibi yerüstü ve yeraltı servetlerimizin 
kiymetlendirilmesine matuf istihsal kollarında
ki tesislerimiz, bilhassa ihracatımızın artırılma
sını istihdaf etmekte ve müspet tesirlerini şim
diden göstermeye başlamış bulunmaktadır. Bu 
çalışmalarımızın millî gelirimiz ve ihracatımız 
üzerindeki muvaffak neticelerini bir taraftan 
hususi teşebbüs, diğer taraftan Devlet olarak, 
yeniden giriştiğimiz sermaye yatırımlarının iç 
ve dış finansmanına tahsis eylemekteyiz. Her 
geçen gün, ziraate açılan yeni topraklar, tüt-
meye başlıyan yeni bir fabrika bacası, işlemeye 
açılan yeni bir tesis halinde iktisadi potansiyeli
mize yeni imkânlar katmakta ve aziz milletimiz 
büyük hamlesinin daha yedinci yılında, katî ve 
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emin neticeli iktisadi zaferini kutlamaya hazır
lanmakta ve bu azimle gayretlerini hızlandır
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
1957 bütçesi karşısında muhalefetin nasıl 

menfi bir tavır aldığını ve nasıl tam bir ret 
VG inkâr yoluna saparak, memlekette hiçbir 
şey yapılmamış olduğu iddiasiyle ortaya çık
tığını burada gördük. 

Bir bütçe müzakeresinin kasden bu hale ge
tirilmiş olmasına, bir memleket evlâdı olarak 
üzülmemeğe imkân yoktur. 

Şimdi muhalefetin bu silme ve dikine in
kâr tabiyesine neden başvurduğunu ve bunun
la asıl neyi istihdaf ettiğini dedilleriyle arz 
edeceğim.-

Muhalefet memleette 1950'den beri bariz 
ve müspet bir bünye istihalesinin ve bunu 
mümkün kılmakta olan bir iktisadi kalkınma
nın mevcudiyetini neden ilk gününden beri 
inkâr etmekte ise, şu 1957 bütçesinin objektif 
ve insaflı bir tetkikine de ondan dolayı giriş
memiştir. Çünkü güttüğü gaye, memleketi ge
rek siyasi, gerek iktisadi ve malî bir peri
şanlık içinde göstererek rejim buhranı nokta
sına gelmektedir. 

Fakat bu, muhalefetin bu tarihte ve şu cel
sede ve yine bu 1957 bütçesinin müzakeresi 
dolayısiyle diline doladığı bir yeni mevzu de
ğildir. Muhalefetin bu tabiyesi çok eskidir. 
Demokrat Partinin iktidara geldiği günden, 
yani 1950 Mayısından itibaren başlamıştır. Fil
vaki, daha 1950 senesinin 30 Mayısında topla
nan Halk Partisi Kurultayında, bizim taham
mülsüz bir iktidar olduğumuzdan ve muhale
fetten bir yolunu bulup kurtulmak istediğimiz
den bahsedilmiştir. İktidara gelişimizden an
cak bir hafta sonra ortaya konan bu iddia, 
şimdi 1957 bütçesinin müzakeresi sırasında ya
ni tam 7 sene sonra yine, muhalefet tarafından 
tekrar edilmektedir. 

Arkadaşlar bu peşin hüküm değil de nedir! 
Aynı Kurultayın aynı toplantısında Hükü

metin faaliyet ve muvaffakiyet unsurlarından 
biri olan idare cihazını endişeye sevk edecek 
iddialar mevcuttur. Ordudan tapu memuruna 
kadar, Devlet teşkilatındaki memurların ya
taklarım bağlayıp gitmek iftirası üzerine ne 
muameleye tâbi tutulacaklarını bilmedikleri 
hikâyesi gibi. 

- Î236 — 
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Örnek vereceklerdi. Bu böyle olmadı. Ve buna I 
ne kadar esef etsek yeridir.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokrat Parti iktidarının idare mesuliye

tini devraldığı* zaman karşılaştığı en büyük 
musibet, millî teşebbüs fikrinin tam bir atalete 
mahkûm edilmiş bir halde bulunması idi. Tarih 
boyunca medeniyet meş'alesini elinden bırak- I 
mamış olan Türk milleti, yirminci asrın orta
sında, tarihî vazifelerini ifa için zaruri olalı ik
tisadi kudretten maalesef mahrumdu. Millî sa- I 
nayi on. dokuzuncu asır sonlarında ve umumi 
harb sırasında kurulmuş birkaç fabrika ile bu
günkü Cumhurveisimizin İkinci Dünya Harbine 
takaddüm eden yıllarda sarf ettiği gayretlerle 
vücut bulmuş tesislere inhisar ediyordu. Bu 
sabadaki ferdi teşebbüs ise, han köşelerine sı
ğınmış esnaf faaliyetinden daha ileriye geceme- I 
misti. Emsaline ancak Ahiler devrinde rastla- I 
nabilir demek mümkündü. I 

Ticaretimiz, çoğu istihlâk mallarından te- I 
şekkül eden ithalât ile büyük kısmı tâli ehem- I 
miyetteki mallardan terekkübeden ihracat ye 
bunlardan pay çıkarmak için çabalıyan, millî 
iktisadın icaplarına lakayt bir komisyon tica
retine münhasır gibiydi. 

Şehirlerimizi yekdiğerine ve limanlava bağ- I 
lıyan münakale hizmeti, teçhizatı yıpranmış bir I 
idare ile birkaç bozuk şose ve eski teknenin I 
sırtına yüklenmişti. Şehirler, kasabalar, köyler, I 
muntazam yollarla birbirine yaklaşacağı yerde, I 
hususi idarelerin kazma ve kürekle ve cümle- I 
nin hatırladığı ıstıraplar pahasına eşmeye ça
lıştığı izlerle, adeta birbirinden uzaklaşmakta I 
idi. 

Modern tesislerle, devâsâ tahmil ve tahliye I 
vasıtalariyle mücehhez Garp limanlarının faal 
manzaraları, memleketimizde ancak coğrafya I 
kitaplarının kapaklarında görünürdü. Bizim li- I 
inanlarımızda ağır mavnalar ve sırt hammalları, I 
yanaşmak için açıkta müsait hava fırsatı kol- I 
lıyan gemileri beklerdi. I 

Elektrik birkaç şehir ve kasaba hariç, nü- I 
mune kabilinden kurulmuş küçük, ittiratsız ve I 
takatsiz tesislerden ibaretti. I 

Su kuvveti; taşkınları, selleri ve getirdiği I 
taş, toprak ve rüsup ile sadece birer zarar âmi- I 
li idi. 

Ziraatımız sellerden başka haşerelerin ve | 
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mürabacılarm elinden tohumsuzluktan, vasıta
sızlıktan mütemadiyen cılızlaşmakta, birai nü
fus pazardan ve çarşıdan her gün biraz daha. 
uzaklaşarak susuz köyünün içine biraz daha 
katiyetle kapanmakta idi. 

Mektebe kavuşmak istiyenler cümlenin bil
diği angariyelerle bu arzularına bin defa piş
man edilmekte, orta tahsil bâzı büyük şehirlere 
ve birkaç talihli kasabaya inhisar etmekte idi. 

Memleket elbette bu halde bırakılamazdı. 
Ne kadar güç ve büyük gayretlere bağlı olursa 
olsun, aziz Türk milleti tarihine ve medeniyet 
âlemine karşı borçlu bulunduğu hizmeti ifa için, 
iktisadi cihazlanmasmı ileri milletler seviyesine 
çıkarmak, tabiî kaynaklarını verimli usullerle 
işletmek, maddi ve mânevi refahını kifayetli 
bir istihsal sistemi ve imkâniyle teminat altına 
almak, dünya pazarlarına sağlam bir şekilde 
yerleşmek ve nihayet millî müdafaasının ikti
sadi ve teknik icaplarını karşılamaya kaadir bir 
bünyeye en kısa zamanda kavuşmak mecburi
yetinde idi. 

îşte, dâvamız buydu. Bütün bu işleri yapa
bilmek için giriştiğimiz mücadele ve almakta 
olduğumuz müspet neticeler gözlerinizin önün
dedir. Artık bugün uzun ve çetin yolun büyük 
kısmını kat etmiş olmanın şevkini duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidarı, bu millî ve büyük 

dâvayı hal yolunda çalışmalarını başlıca dört 
istikamete tevcih etmiştir: 

1. Her şeyden evvel, millî teşebbüsün ve 
yabancı sermayenin muhtacolduğu iklimin ya
ratılması ve süratle geliştirilmesi zaruri idi. Es
ki iktidar zamanında İsrarla takibolunan dar 
görüşlü, tahditçi devletçilik politikasına niha
yet verilmiş, vatandaşlarımızın çeşitli istihsal 
kollarında yeni teşebbüslere girmelerinin hu
kuki, idari, iktisadi ve malî şartları hazırlan
mıştır. 

Ziraat sektörünün, uyanan millî teşebbüs için 
emin ve canlı bir talep unsuru olarak, mübade
le ekonomisine girmesinin temini zaruri idi. Zi
rai politikamızın gayelerinden^birisi de bu ol
muştur. 

Kredi sistemimiz ve bu sisteme hâkim pren-. 
sip, her sahada istihsale müteveccih teşebbüsle
rin teşvik ve tergibidir. Bu sayede millî ban
kacılık teşebbüs fikrinin ve müteşebbisin yanın
daki hakiki mevkiini almıştır. 

I 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bir millet hayatının ihtiyaçlarına ve memleket 

şartlarına uygun malî ve iktisadi politikanın, müs
pet ve hayırlı iş tutumunun verimli neticelerini 
bütçelerde bulmak ve görmek mümkündür. 

Bütçeler, bir taraftan millî gelirden bir yıl 
zarfında Devlet hizmetleri için ayrılacak hissenin 
miktar ve mahiyeti, diğer taraftan harcanması ta
sarlanan paraların taallûk ettikleri hizmet ve mev
zular bakımından, yalnız millî ekonomilerin in
kişaf seyri, işleyişleri ve organizasyonu ile değil, 
aynı zamanda iş başında bulunan hükümetlerin 
zihniyeti ve iş tutumu bakımından ve ayrıca o 
memlekette cari siyasi rejim bakımından, hattâ 
memleketin erişmiş bulunduğu medeniyet seviyesi 
ve bu medeniyet seviyesinden hangi irtifalara doğ
ru yol alındığını irm bakımından mâna taşırlar. 

Bütçeler tetkik edilirken, çeşitli Devlet hiz
metlerine yapılan tahsislerin, girişilen sermaye 
yatırımlarının millî ekonomi üzerindeki tesirleri
ni gözden geçirmek iktiza eder. 

İsabetli bir bütçe politikasının, bir taraftan 
vatandaşlara yeni iş ve refah ufukları açarken, 
diğer taraftan gelecek yıllara ait bütçe imkân
larını geliştirdiği, ve iyi ifa edilmiş âmme hizme
tinin, yalnız halkın huzur ve rahatı ve içtimai 
seviyesinin yükseltilmesi bakımından değil, aynı 
zamanda iktisadi inkişaf ve medeniyet yolunda 
ilerleme bakımından da büyük tesirleri olduğu, 
muhakkaktır. 

Bugün, yüksek huzurunuzda şu kadarını söy-
' üyeyim ki : Millî ekonominin büyük hamlelerle 
ilerlemeler kaydetmediği, iş sahalarının yeni en-
vestismanlarla gelişip kuvvetlenmediği, istihsal 
ve millî gelirin artmadığı ahvalde, bütçeleri yük
sek seviyelere isal etmek mümkün olamaz. Bu hu
susta yapılacak zorlamalar ise, Devlet hizmet
lerinin ifası bakımından da ancak menfi neticeler 
doğurur. 

Bütçelerimizin son on, on beş yıllık tarihçesini, 
tfünye ve mahiyetlerine nüfuz ederek tetkik ede
cek olanlar, 1950 yılma takaddüm eden seneler
de, bütün zorlamalara rağmen, Devlet gelirle
rinde ve bütçe yekûnlarında, ehemmiyetli telâk
kisi mümkün olabilecek bir artış göremedikleri gi
bi Devlet hizmetlerinde bir gelişme de tesbit ede
mezler. 

Bu sebepledir ki, Devlete işi düşenlerin, hak
lı oldukları ve haklı olduklarını bildikleri hal
de dahi, matiaza Devlete işleri düştüğünden do-
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: layı, sanki büyük bir üzüntü mevzuu ile karşi-
! laşmış gibi, benizlerinin sarardığı devirler, da

ha pek yeni sayılabilecek tarihlerde mazi olabil
miştir. 

Şimdi arkadaşlarım; 
Muhalefetin uzun uzun yaptığı tenkidlerde, 

bütçenin huzurunuza arz ettiğim şu esaslı hat
larından hangisine temas edilmiştir? 

Üzüntü ile söylemek mecburiyetindeyiz ki, 
bütün bu esaslı noktalar bir tarafa bırakılarak, 
umumi ve yuvarlak sözlerle gerekçelere taan 
edilmiş, bir yıldan diğer yıla rakamlarda görü
len küçük bâzı değişikliklere, hattâ bunların 
mahiyeti ve sebepleri üzerinde bir nebze dahi 
durulnıaksızm, mubayenet ve tenakuz ağlarına 
takılarak tekrar tekrar huzurunuza ve efkârı 
umumiye huzuruna getirilmiş, yol gibi, köprü 
gibi, baraj gibi, fabrika gibi, silo gibi, liman gi
bi görülmemesine, inkâr edilmesine maddi var
lıkları mâni bulunan tesisler dahi, mariz bir ha
leti ruhiye içinde külliyen kıkâr olunmuş ve 
bütün bunlara yapıcı tenkid adı verilmiştir. 

Bu tenkidlerin her noktası üzerinde Maliye 
Vekilimiz uzun uzun durarak lâzımgelen cevap
ları vermiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maliye Vekilimiz bütçeyi yüksek huzurunu

za takdim ederken iktisadi ve malî bütün hu
susları izah etti. Bu izahat etraflı, aydınlık ve 
tamamen tatminkârdı. Her sektörü çeşitli mu
kayeseler ve verilmesi mümkün rakamlarla te
barüz ettirerek, yurdun, Demokrat Partinin ik
tidara geçiş tarihinden evvelki ve sonraki por
tesini çizdi. 

Yedi yıl gibi kısa bir müddet içinde başarı
lan ve aziz vatanın her köşesine uzanan gayret 
ve muvaffakiyetler bu izahlarda sanki teşahhus 
ve tekasüf etmiş ve ışıklı bir hal almıştı. 

Vakıaların bu sarahati ve eserlerin bu belâ-
gati karşısında, muhaliflerimizden birkaç tatlı 
cümle, müspet ve mütebessim birkaç tatyipkâr 
kelime ümidetmek elbette ki hakkımızdı. 

Yine elbette ki bu yolda yapılacak tenkid-
leri şükran duygulariyle karşılamayi bilecek
tik. Onlar da bu güzel vazifeyi ifa etmiş olma
nın mânevi huzurunu duyacaklar. Türk mille
tine yapılan hizmetlerin günlük politika men
faatleri fevkinde tutulması lâzimesine beliğ bir 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Muhalefetin; demokratik rejimin inkişafına 

yardım etmek şöyle dursun, onun havasını bo
zan, yaşamasını tehlikelere mâruz bırakan tür
lü hareket ve sözlerini hatırlamak mümkündür. 
1954 seçimlerine girerken; yejim emniyetinin 
sağlanması maksadiyle Seçim Kanunu üzerin
deki muhalefet taleplerini geniş ölçüde karşı-
lıyan 6272 sayılı Kanunla kabul buyurduğunuz 
tadilâta rağmen, bu seçimlerde ne kadar ağır 
ve haksız hücumlara mâruz bırakıldığımız, se
çim emniyeti hakkında şüphe ile dolu iddialara 
muhatabolduğumuz hatırlardadır. Bunları zik
retmekten maksadım, çok nazlı bir idare tarzı 
olan demokrasinin, tek taraflı olarak yaşatılma
sının güçlüğünü ve yaşadığımız yedi senelik 
ikıyasıya mücadele devrinde, demokratik reji
min muhafazası için katlandığımız müşküllerin 
değerini belirtmektir. Demokrasimizin geliştiril
mesi için ismet inönü'nün hu kürsüden birkaç 
gün evvel beyan ettiği üzere «Bütün emekleri
mizi sarf etmeye» mecburuz. Emek sarfına baş
lamak lâzımdır. Bu yola girmesini, ̂ bugüne ka
dar yardımlarını görmemekten şikâyetçi oldu
ğumuz Cumhuriyet Halk Partisinden bekliyo
ruz. Ciddî gayretlerinin grupumuzdan ancak 
anlayış göreceğine itimadetmelerini, muhterem 
Cumhuriyet Halk Partisi mensubu arkadaşları
mızdan rica ederiz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Mâruzâtıma başlarken, 1957 bütçesine beyaz 

rey vereceğimizi arz ettim. 
REÎS — Müsaade buyurun, efendim, sükû

neti muhafaza edin. 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Söz

lerimi ikmal ederken ilâve ediyorum : Beyaz rey 
vereceğiz, çünkü : 

1957 yılı bütçesi de, kendisinden evvelki ik
tidarımız bütçeleri gibi, sağlamdır, yapıcıdır, 
yurt kalkınmasını idame ettirecek vasıftadır, 
samimîdir, vazıh ve mütevazindir. Onu tatbik 
edecek olan Cumhuriyet Hükümeti, milletimizin 
refahını sağlamak, müdafaa gücünü artırmak, 
dış emniyet ve itibarım yükseltmek yollarında 
muvaffak merhaleler almış bir Hükümettir. Tam 
itimadımıza lâyıktır. (Alkışlar) 

Demokrat ParM Grupu Cumhuriyet Hükü
metine yeni başarılar diler, 1957 bütçesinin mil-
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1 etimize hayırlı olmasını temenni eder. (Soldan, 
alkışlar) 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Usul hak
kında söz işitiyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Ne sebeple! 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Teamüle 

göre siyasi grup sözcülerine daha geçen sene 
söz verilmiştir. Tensibederseniz bu mevzuda 
umumi görüşümüzü arz edeyim. 

REÎS — Müsaade buyurun. Fethi Beyin nok
tainazarına Riyaset cevap verecektir. Riyaseti, 
yalnız Dahilî Nizamname takyideder. 110 ncu 
madde diyor ki : (Lâyiha veya teklifin madde
leri üzerinde müzakere bittikten sonra heyeti 
umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte söz söy
lemek istiyenlerden yalnız birer mebusa ruhsat 
verilir.) Metin budur. Binaenaleyh kanunun he
yeti umumiyesi üzerindeki müzakere bittiğine 
göre aleyhte Nüvit Yetkin'e, lehte de Hayrettin 
Erkmen'e Riyaset söz vermiştir. Buna ait mad
denin 62 nci numaralı notunda ve nota esas za
bıt ceridelerinde kararlar mevcuttur. Binaen
aleyh bundan evvel şöyle yapıldı, böyle yapıl
dı; bu şekildeki hareketler Riyaseti takyidet-
mez; Nizamname hükümleri sarihtir. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Bir sual. 
REÎS — Nizamnamenin sarih hükümleri 

karşısında usul müzakeresi açılması yersizdir ve 
Riyaset buna müsaade edemez. Usul hakkında 
söz talebi ancak Nizamnameye uygun olması 
şartiyle kabildir. Aksi halde, mesnetsiz her usul 
talebinin is'afına imkân yoktur. Bu itibarla söz 
vermiyorum. Söz Başvekilin, buyurun. 

(Başvekil Adnan Menderes, soldan şiddetli al
kışlar arasında kürsüye geldiler.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Pek muhterem arkadaşlarım; 

1957 bütçeleri üç aylık bir tetkikten sonra yük
sek tasvibinize sunulmuş bulunuyor. Bu tetkikle
rin ne kadar ciddiyet ve titizlikle yapıldığını, ica
bında tek bir fasıl veya madde üzerinde nasıl sa
atlerce durulduğunu, gece yarılarına kadar emek 
sarf edildiğini ve ancak böylece mükemmel bir 
hale getirildikten sonra tasvibinize iktiran etmek 
üzere huzurunuza getirilmiş olduğunu biliyoruz. 

Bu bütçelerin memleket için en hayırlı ve ve
rimli bünye ve şeklini almış olduğu hakkındaki 
kanaatimiz derindir. * -
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Md. 7 - 299/3868 -17334 sayılı yazılariyle alman 
ve Avanos Belediye Reisi hakkında Mülkiye 
Müfettişliğinee yapılan tahkikat neticesine mü
tedair Kırşehir Mebusu Tahir Taşer tarafından 
verilen tahrirî sual takriri dolayısiyle yapılan 
inceleme neticesinde : 

Avanos Belediye Reisi ve arkadaşları hak
kında Mülkiye Müfettişliğinee tanzim olunan 
tahkikat evrakı üzerine Vilâyet İdare Heyetin
ce 24 . VIII . 1956 tarihinde 192 sayı ile men'i 
muhakeme kararı verildiğinden evrakın ikinci 
derecede tetkik ve karara raptolunmak üzere 
Devlet Şûrasına intikal ettirildiği ve Şûraca 
henüz iade olunmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

5. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'
in, Hatay, Adıyaman, Balıkesir ve Gazianteb vi
lâyetleri emrine 1955 - 1956 yıllarında ne kadar 
lâstik tahsis edildiğine ve bu vilâyetlerin beledi
yelerine kayıtlı nakü vasıtası sayısına dair sua
line İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Akerin 
tahrirî ceyabı (7/308) 

14 . I I . 1957 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımızın Ticaret Vekâletince 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederiz. 

Gazianteb Mebusları 
Ali Ocak Süleyman Kuranel 
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1. 1955 - 1956 yıllarında Hatay - Adıya

man, Balıkesir ve Gazianteb vilâyetleri emrine 
ne miktar lâstik tahsis edilmiştir? 

2. Yukarda yazılı vilâyetlerin belediyelerine 
kayıtlı ne kadar nakil vasıtası vardır? 

3. Bu vilâyetlere ne miktar nakil vasıtası 
tahsis edilmiştir? 

T. C. 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 28 . I I . 1957 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Sayı: Genel .11 

özel 135 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

15 . I I . 1957 tarihli ve 7 - 308/3901 -17531 
sayılı yazıya cevap. 

Gaziantep Mebuslarından Ali Ocak ve Sü
leyman Kuranel'in Hatay, Adıyaman, Balıkesir 
ve Gazianteb vilâyetlerine 1955 - 1956 yıUann
da tahsis olunan lâstik,ve motorlu nakil vası
taları hakkındaki yazılı sual takrirlerinde ta-
lebolunan malûmat ilişik cetvelle takdim kılın
mıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

İktisat ve Ticaret 
Vekili 

A. Aker 

Vilâyetin 

Hatay 
Adıyaman 
Balıkesir 
Gazianteb 

adı 
Belediyelere kayıtlı 

vasıta adedi 

1 513 
98 

1 643 
1 092 

Yapılan lâstik tahsisleri 
1955 1956 

1 421 4 925 
170 479 

1 016 4 675 
799 3 535 

Yekûn 

6 346 
649 

5 691 
4 334 

1955 ve 1956 yıllarında yapılan vasıta tahsisleri 
Vilâyetin adı Kamyon Kamyonet Jeep Pick - Up Otobüs Otomobil Yekûn 

Hatay 
Adıyaman 
Balıkesir: 
Gazianteb 

7 
7 

18 
6 

12 
3 

10 
7 

Not: 
1. iskenderun'da bulunması, fiyatlarının 

26 
10 
37 
17 

yüksek olması, muhtelif tahsis mahallerince alın
maması sebebi ve - talip zuhur etmediği takdir-
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do satışlarının serbest yapılması - kayıt ve şar
tı üe 3 aded Belçika Menşeli binek otomobili 
Hatay Valiliği emrine tahsis edilmiştir. 

2. Hatay vilâyetinin vasıta adedi evvelce 
fazla bildirilmiş re bilâhara vekâletimizee tes-
bit edilen hakiki vasıta miktarları üzerinden 
lâstik tahsislerine itina gösterilmiştir ve gös
terilmektedir. 

3. Adıyaman'ın yeni teşkil edilen bir Vilâ
yet olması, yollarının muntazam bulunmaması 
dolayısiyle - uzun bir müddet lâstik verilme
mek kaydı ile - 1956 yılı zarfında biraz fazla 
lâstik* verilmiştir. 

4. Mercedes markalı 5 otobüs Balıkesir, 4 
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otobüs Gazianteb belediyelerince hususi döviz 
temini suretiyle ithal edilmiştir. 

5. Gazianteb Valiliği emrine 846 sayılı mu-
cipname ile 10, 1516 sayılı mücipname üe 1 ve 
1061 numaralı mücipname ile de 3 ki, ceman 14 
aded jeep tahsis edildiği halde, 7 adedinin alın
masından sarfınazar olunduğu mezkûr valüiğin 
18 . V. 1956 tarihli, 10 - 336 sayılı yazısiyle bil
dirilmesi üzerine mezkûr 7 aded Jeep başka 
ihtiyaç mahallerine tahsis edilmiştir. 

6. Balıkesir Valiliği emrine tahsis edilmiş 
bulunan ceman 18 kamyondan 9 adedi, Avus
turya menşeli ve (Mavag) markalı kamyonlar
dır, 

* * 

I 
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1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 1 

AFYON KARAHÎSAE 
Rıza*Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Qlgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Rainiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zintirkıran 
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Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
m Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
493 
432 

61 
0 

31 
17 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen . 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pcivan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcah • 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necatı Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Ijûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 
, BURSA 
Selim Ragıp Emee 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağ ta 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal . 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasart 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
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Sabahattin Parsoy 
Kemal Yagınkılıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Eahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenooak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Nuraanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topçuoğlu *-" 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
îsmail Saym 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdd Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

1 : 49 28 
GÜMÜŞANE 

Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizam ettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Furuzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topeu 

Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik İ3akay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağnaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güxelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek ^ 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil Özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
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Eemzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 

abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akü Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

^Temiş Yazıcı 
RtZE 

Hü>eyin Agun 

I : 49 28.2 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah fCeleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit" Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batunılu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinaıı Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
tsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Server Somuneuoğlu 

. 1957 0 : 1 
StVAS 

Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin ömekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
. Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy -

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi ,. Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-

* oğlu 

Osman Turan 
TUNCELİ 

Bahri Turgut Ökaygün 
URPA 

Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Deniz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Göreritaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban" 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâfcn 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ele 

ANTALYA 
Asım Okur 

BURDUR 
Fethi Çelikbas ' 

Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakcı 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

^ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
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Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

ÎZMÎR 
Öihad Baban 

KARB 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

î : 49 28.2 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer . 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

KONYA 
Sabahattin Sönmea 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlıı 

.1957 C : i 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

SINOB 
Şorat'ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbas 
Nuri Sertoğlıı 

Ha§im Tan 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Aralan Bora 
Fethi ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Reye iştirak etkiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Oakıroğhı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Raii: Aybar (1) 

ERZURUM 
Hâmid Şevket İnce (I.) 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Celâl Bayâ.r (ReİMCum-
lıui') 

İZMİR 
Abidin Tekön . 

KARS 
Sırrı Abalay 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
M. Rüştü özai 

MALATYA 
Hilmi özbay 

MUĞLA 
Turhan Akarca (t.) 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Pasamehmetoğlu 

SİVAS 
Nuri Demirağ (t) 

TEKİRDAĞ 
IH ma il Hakkı Akyüz 

TOKAfr 
İhsan Ba'e (Rs. V.) 
Osman Hacıbaloğlu 

ZONGULDAK 
Sahih Duralı 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karnhisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

* Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1* 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
fi 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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