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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanmılariyle diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının bir 
kısım maddesi verilen takrirlerle birlikte encü
mene verildi, bir kısım maddeleri kabul olundu. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki Kanun kabul edildi. 

5434 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun lâyihasının bir 
maddesi verilen bir takrirle birlikte encümene 
verildiğinden lâyihanın müzakeresi talik olundu. 

Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesin
de yazılı ödenek miktarlarının artırılmasına da
ir Kanun kabul edildi. 

Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara verilen tayın istihkak
larının artırılmasına dair Kanun kabul olundu. 

îmar ve iskân Vekâleti 3959 malî yıli Büt
çesi kabul edildi. 

Toprak ve iskân İşleri Umum Müdürlüğü 
1959 malî yılı bütçesi kabul olundu. 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım, müzakere 
esnasında söz kesmek suretiyle müzakerenin se
lâmetini ihlâl ettiğinden Riyasetçe kendisine iki 
ihtar cezası verildi. 

Dahiliye Vekâleti, , 
Emniyet Umum Müdürlüğü, 
Jandarma Umum Kumandanlığı 1959 bütçe

leri kabul olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı t i ) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
6808 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Tef
tiş Heyeti Reisliği kısmında değişiklik yapıl
masına, 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bas
tırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin son fıkrasının tadiline, 

Divanı Muhasebat Kanununa ek 8 . VI. 1956 
tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanunlar ka
bul olundu. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı 
Bütçe Kanunu lâyihasının son iki maddesinden 
maada diğer maddeleri kabul edildi. 

Alman karar gereğince, 
28 . II . 1959 Cumartesi günü saat 13 te top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 
Reisvekili Reisvekili 

Bursa Mebusu h Kayseri Mebusu 
Agah .Erozan ibrahim Kirazoğlu w 

Reisvekili Kâtip 
Trabzon Mebusu Kütahya Mebusu 
Mahmut Goloğlu Kemal Özer 

Kâtip Kâtip 
Kırklareli Mebusu Kayseri Mebusu 

Mehmet Ali Ceylân Hakkı Kurmel 
Kâtip Kâtip 

Bolu Mebusu Antalya Mebusu 
îhsan Gülez Attilâ Konuk 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 

2. — HAVALE'EDİLEN EVRAK 

Mazbata 
1. —• Avrupa Konseyi Âzası memleketler ara

sında tıbbi tedavi maksadiyle harb malûllerinin 
mübadelesine mütedair Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve 
içtimai Muavenet encümenleri mazbataları 
(1/1) (Ruznameye) 



BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 13,15 

REÎS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim.-
(Manisa mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REÎS — İnikadı açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 malî 
yılt Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/272) 

REÎS — Vakıflar,Umum Müdürlüğünün büt
çesinin müzakeresine devam ediyoruz. 

Son iki maddeyi okutuyorum. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

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

Lâyiha açık reylerinize arz edilmiştir. 

2. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/316) 

REÎS — Bu kanun lâyihasının encümene ve
rilen maddeleri hakkındaki encüme*n raporu 
gelmiştir, okutuyorum. 

Esas No 
Karar No 

1/316 
77 

2 . 1959 

Yüksek Reisliğe 
Çeşitli Teadül ve Teşkilât Kanunlariyle diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının Umu
mi Heyette müzakeresi sırasında 3 ve 5 nci mad

deleri ile ikinci muvakkat maddenin tadili hak
kında verilen takrirler encümenimize tevdi edil
miş olduğundan mezkûr maddeler ile takrirle
rin muhtevaları yeniden tetkik ve müzakere 
edildi, 

Lâyihanın o ncü maddesinin takrirlerdeki 
talep veçhile tadili, bir kısım memurların ala
bilecekleri munzam istihkaklar haddinin mak
sat haricinde genişletilmesini ve bir kısım me
murlar için de daralmasını intaç edeceği cihetle 
evvelce kabul edilmiş bulunan metnin aynen 
muhafazasının daha isabetli olacağı nazarı dik
kate alınarak tadili cihetine gidilmemiştir. 

Lâyihanın 5 nci maddesi hakkında verilen 
takrirde teklif edilen (husus, lâyihanın bidaye-
ten encümenimizde tetkiki sırasında nazarı dik
kate alınarak encümenimizce ilâve edilen fık
ranın tevsii mahiyetinde olup İcra Vekilleri 
Heyeti kararı ite ihdas edilecek 1500 ve 1750 
liralık ücretli kadrolara tâyin vasfını haiz ele
manlar arasına yüksek mimar, mimar ve jeolog
ların da ithali ile hususî bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına sahip teknik elemanlarla yüksek 
tahsilli işletme mütehassıslarının da ilâvesi su
retiyle madde yeniden encümenimizce tanzim 
ve kabul edilmiştir. f 

Muvakkat ikinci madde üzerinde verilen 
takrir üzerine madde metni yeniden müzakere 
edilerek 3 1 . X I I . 1958 tarihinde aldıkları üc
rette geçirdikleri müddet üç seneyi doldurmuş 
olanların bu tarihten sonra yapılmış olan üc
ret terfilerinden zamma tâbi tutulmaları uygun 
görülmüş ve muvakkat ikinci madde bu esası 
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ihtiva etmek üzere yeniden tanzim ve kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın tadilen kabul olunan üçüncü 
maddesinin aynen ve 5 nci madde ile muvakkat 
2 nci maddenin encümenimizce yapılan yeni 
tadil veçlhile kabulünü Umumi Heyetin tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe Encümeni Reis Vekili 
Muğla 

Nuri özsan 

REÎS — Nazım Tanıl. 
NAZIM TANIL (Yozgad) — Çok muhterem 

arkadaşlar, memurların maaşına yapılan zam
lara ait kanun tasarısı yüksek huzurunuzda mü
zakere edilirken bendenizin 3 ncü maddeye ait 
52 arkadaşımla birlikte verdiğimiz bir takrir 
üzerine söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlarımla yaptığımız tetkikat neticesin
de 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında iki hatalı 
durum tesbit etmiş bulunuyoruz. Bunlardan bi
risi, memurların alacakları ek görevlerdir ki, 
madde içinde tadat edilmiştir. Bu maddeyi ay
nen okuyorum. 

Bu müesseseler memurlarının hususî kanun
ların verdiği cevaza müstenid olsa dahi, kad
rosu olsun veya olmasın, deruhte edebilecekleri 
bilûmum munzam vazifeler dolayısiyle alacak
ları ücretler ile yukarıki fıkra şümulüne giren 
veya girmeyen çeşitli istihkaklarımı! (Harcırah 
hariç) vasati aylık yekûnu birinci derece tu
tarının % 60 mı geçemez.) 

Arkadaşlar, birinci derecedeki memur maa- I 
şı olan iki bin liranın % 60 ı olan 1200 lira mun
zam ücretin, 1750, 1500 ve daha aşağıdaki de
recede bulunan memurların da 1200 lira alabi
lecekleri yolunda bir hüküm derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Bu hüküm, muvafık ve muhalif 
bütün mebuslar ve hattâ aynı müesseselerdeki 
memurların da şikâyelci olduğu bir hükümdür. 
Eski 10 ncu maddenin yeni şekilde değişik bir 
tarzda yazılmış olmasından başka bir mâna ifa
de etmez. Nasıl ki, 10 ncu maddeye müsteni
den yüksek mektep mezunu bir memura ilk 
memuriyete almışında' 300 lira verilirken, aynı 
tahsil görmüş diğer bir memura 750 lira ver
mek imkânının sağlandığı gibi. Bu müsavatsız
lık tasarıdaki bu hükümle aynen devam ede
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci dereceye | 
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çıkmış bir memur, senelerin verdiği tecrübe, 

i bilgi, görgü hülâsa bütün aranan vasıfları ih
raz ederek o mevkie oturtulmuştur. Maaşı iki 

i bin liradır. Bundan üç, beş, on derece aşağıdaki 
memurun birinci derecedeki memura munzam 
olarak verilebilecek 1200 lirayı küçük kademe
lerdeki memurlara da aynen verirsek, şikâyet 
ettiğimiz ve kötü kullanıldığını iddia ettiğimiz 
maddeyi aynı şekilde ipka etmekten, ihya et
mekten başka hiç bir şey yapmış olmayız. 

I Bu madde hakkındaki 2 nci mâruzâtım da 
şudur : Yüksek Meclisçe kabul edilen ve birta
kım haklı esbabı mucibeye dayanan mer'i ka
nunlarla birtakım ücretler ödemeler yapılmakta-

j dır. Bunlar şudur : Bankalarca verilen ikrami
yeler, temsil tahsisatları, çocuk zamları, kasa 
tazminatları, ölüm ve doğum yardımları, yaka
cak zamları... îşte arkadaşlarını, yüksek dere
cede bir memura verilecek olan âzami % 60 ı 
geçemez nispeti, bunların ilâvesiyle kanunların 
kendisine tanımış olduğu bir hakkı ortadan kal
dırmaktadır. Yacak zammı bir kanunla veril
miştir ve 1 500 veya daha fazla rakımda oturan 
memura verilmektedir. Çocuk zammı, keza ka
nunla verilmiştir, hüküm yaşamaktadır. Bina
enaleyh, bu memuru yukarıki zamlarmdan is
tisna edemeyiz. Yani kanun bâzı imkânlar sağ
larken hakkı müktesepleri ihlâl etmemesi lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu takriri ve
rirken, kıymetli 54 arkadaşımın imzasını aldım. 
Bu imzaları alırken Hükümetle mutabık kalındı
ğını da kendilerine söyledim. Çünkü, bu takriri 
Maliye Vekili ve salahiyetli memuru ile birlikte 
kaleme aldık. Bu takriri imza eden kıymetli ar
kadaşlarım müsterih olsunlar ki, bu bildirişim. 
bir hakikatin ifadesidir. Bunu teyiden arz etmeyi 
faydalı bulurum. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te
şekkülleri, banka memurları ve 3656 sayılı Ka
nuna tâbi Devlet memurlarının bugüne kadar 
maaş nispetleri ve miktarlarını tâyin eden ka
nunlar hakikaten her müessesenin zaman zaman, 
getirmiş olduğu kanunlarla keşmekeş bir hale 
gelmiş, içinden çıkılmaz bir hal iktisabetmiştir. 
Personel Kanununa talikan bunların ele alınma
dığı da bir hakikattir. Ancak bu zamlar dolayı
siyle tatbikatta rastlanan bâzı mahzurları önle
mek ve bu mevzuda mümkün mertebe şikâyetle
ri gidermek istendiği de muhakkaktır. Maalesef 

1316 ~ 



\ 

î : 48 28.: 
bugünkü bu tasarı ile yeni şekilde yapmış oldu
ğumuz metin hükmü, evvelce şikâyet ettiğimiz 
durumu gidermediği gibi gerek Devlet kadrola
rında, gerek bankalarda, gerekse iktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışanları mağdur bir hale 
getirmiştir. Meselâ bir fabrikanın müdürü veya 
bir iktisadi Devlet Teşekkülünün umum müdü
rü, muhakkak ki birtakım üstün vasıfları haizdir. 
Onun iktisabettiği yüksek derecedeki maaşın
dan, ondan daha çok dün seviyedeki memurla
rın istifade etmesi düşünülemez. 

Binaenaleyh bu hususta bir takrir hazırla
dık. Bu takriri kabul buyurmanızı rica ederim. 

RElS — Vaktiniz tamam Nazım Bey. 
NAZIM T ANIL (Devamla) — Bâzı arkadaş

larım tarafından izhar edilen bir endişe vardır, 
o da bu takrirle mebus maaşlarında artmak im
kânının hâsıl olmasıdır. Benim takririmin meb
us maaşları ile alâkalı durumu yoktur, ve kat
iyen artmıyacaktır. 

RElS — Tamam Nazım Bey, vaktiniz tamam
dır. 

Selâhajttin Karayavuz. 
SALÂHATTlN KARAYAVUZ (Trabzon) 

— Muhterem arkadaşlar, Maaş Kanununun mu
vakkat ikinci maddesi «bu kanun meriyete gir
diği tarihte 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 sa
yılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi mucibince istihdam edilenlerin 
31 . XII . 1958 den evvelki maaşları nazarı iti-
bare alınmak suretiyle idare âmirleri tarafın
dan istenildiği takdirde maaşları % 100 nispe
tine çıkarılır» diye bir kayıt vardı. 

Bu kayda karşı arkadaşlarımızın hazırladığı 
takrirle 31 . XII . 1958 kaydının kaldırılması 
istenilmektedir. 

RElS — Efendim, tBütçe Encümeninin ha-
N zırlamış olduğu bu raporda 3 ncü madde üze

rinde değişik hükümler vardır. Yüksek Heye
tiniz müsaade ederse bu mevzuları teker teker 
halletmek suretiyle daha salim bir karara var
mış olabiliriz. Onun için tensibederseniz şimdi 
3 ncü madde üzerinde konuşarak bunu halle
delim, ondan sonra encümenin diğer maddeleri 
üzerinde konuşalım. 

SALÂHATTlN KARAYAVUZ (Devamla) 
—"•Şu-halde sonra konuşurum 

REÎS — Cemal Zühtü Aysan. 
CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, dün vermiş olduğunuz 
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bir takrire; bilhassa teknik elemanlardan mer
kezlerde' bulunanlarla, fiilen ocaklarda, fabri
kalarda veyahut dağlarda, şantiyelerde çalış
mış olanlar arasında bir fark bulunmuş olması 
tabiî telâkki edilmiş olduğundan, nazarı dik
kate alınarak encümenin noktai nazarına sunul
muştu. Encümenin son vermiş olduğu bir ka
rarla bu mevzu katiyen nazarı itibara alınma
mış ve dördüncü maddedeki bir fıkrada mev-
zuubahsedildiği gibi maden yerinde çalışanların 
maaşlarının bir misli artması ile % 20-40 a çıkarıl
mış olması bu aradaki farkı telâfi edeceğinden ba
hisle bir noktai naza,r ileri sürülmüştü. Halbuki 
dördüncü maddede aynen : 

t 

Madde 4. — Çeşitli kanunlarda mevcut ve 
maaş ve ücret tutarlarının muayyen bir yüzde 
nispeti üzerinden ödenen tazminat ve ücretlerin 
hesabında bu kanuna göre alacakları maaş ve 
ücretin nısfı esastır. Kanuna göre alacakları 
maaş nispeti esas tutulur) deniliyor. Eski maaş
lara göre % 20 nispetinde maden tazminatı 
veriliyor. Bu bakımdan merkezde oturan Eti-
bank ve Sümerbak'taki mühendis arkadaşlarla 
ocaklarda ağır şartlar altında birçok zehirli 
ve boğucu gazlarla mücadele eden arkadaşların 
durumu aynı vaziyete geçmektedir. Bunun ne-
tşesi bu ağır B şartlar altında çalışanların başka 
müsait sahalara kaymasını mucibolacaktır. Key
fiyeti yüksek takdirlerinize arz ederim. 

RElS — Nâzım Tanıl. 
NAZIM TANIL (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlarım; deminki mâruzâtımda bir kısım nok
taların tavzih imkânını bulamadım. Şimdi arz 
etmek için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Encümenin son toplantısında bulunamadığım 
için cereyan eden müzakereleri ve takririmin ret 
mucip sebeplerini şimdi dinledim. Bunların hiç 
birisi beni tatmin etmedi. 

Söylendiğine göre 90 lira asli maaşlı bir vali, 
eğer bendenizin teklifi kabul edilirse 50 lira za
rar edecekmiş. Hayır arkadaşlar; 90 lira asli 
maaşlı bir valinin maaşı 1 250 liradır. Huzuru
nuza gelen tasan ile 1 200 lira da munzam üc
ret 'nazara alınırsa yekûn, 2 450 lira eder. Be
nim teklifim (bir mislini geçemez) şeklindedir. 
Bunun bir misli 2 500 lira olduğuna göre azal
ma değil 50 lira gibi bir fazlalık olur. 

Benim üzerinde hassasiyetle durduğum nok
ta şudur : Neden daha aşağıdaki memur en üst 
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derecedeki kadronun tahsisatı olan 1 200 lirayı 
alsın. 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki boşlu
ğu gidermek için kadro maaşı esas tutulmalıdır. 
Ve kadro maaşının bir mislini tecavüz edemez 
denmelidir. Bu suretle hakkaniyet teessüs etmiş 
olur. Riyasetten ricam, bu mevzuda verilmiş 
3 - 4 takrir olduğu için 3 ncü maddeye ait tak
ririn önce diğer maddelere ait takrirlerin de 
bundan sonrayreye vaz'edilmesidir. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL-

GlN (izmir) — Muhterem arkadaşlar; Nazım 
Tanıl ve diğer arkadaşlarımızın takrirleri en
cümenimizde bidayette Sukomisyon olarak, son
ra da encümen heyeti umumiyesi olarak müzake
re edildi. Arkadaşımızın bütün kadro veyahut 
maaşlardaki % 60 nispetinin % 100 e çıkarıl
mak suretiyle ek görev ve diğer hizmetler dola-
yısiyle yaptığı teklifin bilhassa şu sebeplerle na
zarı itibara almmasi uygun görülmemiştir. 

2 000 liraya % 100 ilâve edilecek olursa 
4 000 liralık bir yekûn hâsıl olur ki, bu yekûn, 
mevcut, mülâhaza edilmiş olan tediye hududunu 
genişletir ve diğer tediyelere de büyük mikyasta 
sirayet eder. Bu sebeple bu teklifin kabul edil
mesi bir dafa uygun görülmemiştir. 

Diğer taraftan bâzı küçük kadrolarda dahi, 
mevcut vaziyete göre kendi kadro maaşlhın 
% 100 ünden fazla nispette ek görev almış olan 
memurlar mevcut bulunabilmekte ve bunların 
istihkaklarında azaltıcı bir durum hâsıl olmak
tadır. Yine raporumuzda arz ettiğimiz veçhile 
bir taraftan en yüksek kademeli memurların 
istihkaklarını genişleten ve aşağı kadrolardaki 
memurların istihkaklarını azaltan bir durum 
hâsıl olmaktadır. 

Diğer taraftan arkadaşlar; bu zam kanunu 
devamlı bir" kanun değildir, personel kanunu 
çıkıncaya kadar mevcut vaziyetleri ayarlıya» 
bir kanun olarak tatbik edilmesi lâzımgelmekte-
dir. Ve bunun getireceği hükümlerin, Personel 
Kanununda tesis edilmesi lâzımgelen sistemin 
zedelenmemesi icabeder. Bu bakımdan mesele
nin aslı, arkadaşımızın ileri sürdüğü mahzurlar 
Personel Kanunu ile halledilecek hususlardır. 
Personel Kanununda bütün bunlar hukuki ve 
kanuni sistemler kurulmasiyle, temelinden halle
dilecektir. Bu zam kanununda, munzam tediye
ler nispetinin yüzde yüze çıkarılması, arz etti
ğim sebeplerle, bâzı hakları genişletici ve bâzı 
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hakları daraltıcı bir netice vermektedir. Bilhas
sa genişletici tesiri, encümenimizce arkadaşları
mızın ileri sürdüğü mahzurlara galip bir mah
zur olarak mütalâa edilmiştir. Bu sebeple encü
menimiz bu takrire iştirak etmemiş ve en yüksek 
derecenin % 60 ı ile tahdidedilmiştir. Bunun 
mahzurlarına rağmen takrirdeki teklifin tazam
mum ettiği mahzurların buna galip olduğunu 
nazara alarak % 60 nispetinin olduğu gibi muha
fazasını şayanı tercih gördük. 

Mâruzâtım, bundan ibarettir. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLÜ (Sakarya> — 

Muhterem arkadaşlar; ben işin esasına bir neb
ze temas etmek istiyorum. Mesele de şudur: 

Munzam vazife, ek görev, belki de her biri 
ayrı ayrı vazifelileri meşgul edebilecek olan 
2 - 3 işin birtek şahsa verilmesi meselesidir Bu 
şahıs ek vazifeyi mesai saatleri dışında mun
zam mesai yaparak mı karşılar? Hayır. Esasen 
vazifesini yapması icabeden zamanlarda - bâ
zı istisnalar hariç - umumiyetle normal mesai 
saatleri içinde yapar. Demek ki, katî bir zaru
ret olmadıkça munzam bir vazife tevcihi cihe
tine gitmemek lâzımgelir. 

Bunun ikinci bir cephesi vardır, geçen gün
kü konuşmamda da arz ettim, bu hâl memur
ların hislerini rencide eden hususlardan biri
dir. Vazifeli iki kimse arasında ellerine geçen 
meblâğ bakımından büyük farklar bulunma
sı huzursuzluk amili olmaktadır. Munzam va
zife bu teklifle % 60 verilirken arkadaşımızın 
teklifi ile % 100 gibi bir duruma yükselecek
tir. Şüphesiz ki, bu aynı işi yapan diğer vazi
feliyi rencide eder. Bu itibarla maaşlarda ada
letsizlik yapması bakımından ek görev kötü 
bir istisnadır. ** 

Muhterem arkadaşlar; ek görev memurin 
zümresine dâhil olan şahısları bizzat işi rencide 
eden istisnai bir müessesedir. % 60 m % 100 e 
çıkması ise hiç doğru bir şey değildir. Bu iti
barla teklifin nazarı itibara alınmamasını me
mur arkadaşlarımızın iç huzura bakımından 
dahi lüzumlu görmekteyim. 

RElS •— Nazım Tanıl. 
NAZIM TANIL (Yozgad) — Arkadaşlarım; 

Nusret Bey arkadaşım har halde kanun tasarı
sını iyi okumamış olacaklar. Biz burada ek va
zifeyi müdafaa etmiyoruz. Yani ek vazife veril-
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sin, bunun parasını alsın, böyle bir hüküm yok 
maddede. 

NUSRET KÎRlŞCÎOĞLU (Sakarya) — 
Munzam vazife? 

NAZIM TANIL (Devamla) — Munzam va
zife değil Beyefendi. Muhtelif kanunların sağ
lamış olduğu birtakım imkânlar var, arz ettim. 
tyi dinlememişsiniz. Tekrar söyliyeyim; verile-
cak ikramiyeler temsil tahsisatları, çocuk zam
ları, kasa tazminatı, ölüm ve doğum yardım
ları, yakacak zamları. Burada ek görev en son 
gelecek bir meseledir. Biz bunları arz ediyoruz 
ve diyoruz ki, bugün bir fabrikada, bir banka
da bir İktisadi Devlet Teşekkülünün başında 
bulunan ve senelerin tecrübesini sinesinde top
lamış bir insanın âzami alabileceği miktarı tes-
bit ediyoruz. Nasıl tesbit etmek istiyoruz? Kad
ro dereceleri esas tutulmak suretiyle... Arka
daşlarım, encümen benim takririmle Hazineye 
külfet iahmil edileceğini söylüyor. Bilakis tek
lifimiz Hazinenin daha az para ödemesini sağ-
lıyan bir tekliftir. Zira yukarı derecede me
mur miktarı çok azdır. Aşağı derecedeki me
mur sayısı fazla olduğu için verilecek miktar 
% 60 dahi olsa büyük yekûn tutar. Bizim tek
lifimizde hiçbir zaman bir mecburiyet mevzuu-
bahis değildir. Bunu her memur alacak değildir. 
Hiç almıyabilir de. îeabmda bir umum müdür 
veya işletme müdürü alabilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Saim Karaömerlioğlu. 
SAÎM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel konuşan 
Nusret Kirişçioğlu arkadaşımın ifade ettiği 
gibi bir memur normal olarak bir vazife ya
par'. Ek görev olarak verilen işi, aslında baş
ka bir memurun yapması gerekirken kendisi
nin mesaisinden istifade edebilmek için tâli bir 
vazife olarak bu görevi de ona vermiş bulunu
yoruz, demektir. İkinci görevin ehemmiyet ve 
mesuliyeti birinci görev kadar olamaz. Eğer ek 
görev bedelini % 100 artırırsak, nslmda iki 
kişinin görmesi icabeden işleri bir kişiye ver
miş oluruz ki, bu mümkün değildir. Bu itibar
la kanaatimizce lâyihadaki gibi % 60 nispetin
de artırılması muvafık olur. 

Bendenizin nazarı dikkatimi çeken mühim 
bir nokta vardır. Ek görev dolayısiyle memur
lara verilecek munzam ücretin, bütün kadro
larda siyyanen 1 nci derecedeki miktarın % 

60 ı veya teklif sahiplerinin istediği gibi, % 
100 ü geçmemesi şartına bağlanmaktadır. Bu
na göre yeni memuriyete alman ve 300 lira üc
retli, az tecrübeli bir memur arkadaşa iki bin 
lira, üst derecede olduğuna göre 1 200 mun
zam ücret 300 daha 1 500 vereceğiz. Fakat 
onun yanındaki diğer memur yalnız 300 lira 
alacak demektir. Bu memurlar arasındaki mü
savat ve adalet prensibine uygun olmadığı gi
bi yerinde olmıyan bir hareket de olacaktır, 
kanaatindeyim. 

% 60 veya % 100 zam olsun fakat adalet 
kendi derecesini esas almak icabeder. Maruza
tım bundan ibarettir. 

REİS — Başka sz istiyen yoktur. 
Encümen tadilnameyi kabul etmediğine gö

re okutup reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer 

kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihasının üçüncü 
maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki «Vasati 
aylık yekûnu, birinci derece tutarının % 60 mı 
geçemez» ibaresinin yerine «Vasati aylık yekû
nu, alâkalıların kadro derecelerinin bir mislini 
geçemez» şeklinde, şifahen arz edilecek sebep
lerle, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgad 
N. Tanıl 
Samsun 
ö. Oüriş 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Aydın 
C. Ülkü 
Antalya 
A. Tokuş 
Erzurum 
M. Zeren 
Sakarya 
B. Hun 
Samsun 

N. Ulusoy 
İçel 

M. Dölek 
Kayseri 

H. Kurmel 
Adıyaman 
S. Ağar 

Giresun 
H. Bozbağ 
Erzurum 
M. özer 

* 
Manisa 

S. Akdağ 
İçel 

R. Çetin 
Balıkesir 

A. İleri 
Çanakkale 
S. Sezgin 

Balıkesir 
V. Asena 

Adıyaman 
S. Turanlı 
İstanbul 
E. Kaya 
Bolu 

1. Gülez 
Adıyaman 

G. Gürsoy 

Konya 
M. Güzelkılınç 

Çorum 
C Köstekçi 

İstanbul 
A. Harputlu 

Muğla 
S. Pekin 
Balıkesir 
M. Iştın 
Trabzon 

H. Polat 
Bolu 

R. Akşemsettinoğlu 
Erzurum 

S. Erduman 
-Kayseri 
D. Turan 

Adıyaman 
A. Yaşar 

Yozgad 
M. Ataman 

1319 — 



t : 48 28.2 
Yozgad Yozgad Yozgad 

N. Kurban S. Eronat F. Nizamoğlu 
Yozgad Rize Bursa 

ö. Erzurumluoğlu O, Kavrakoğlu N. t. Tolon 
Bursa îzmir . Kütahya 

S. Karacagil I. Sipahioğlu î. Germeyanoğlu 
Kütahya Erzurum Bingöl 
K. özer M. Fırat S. Göker 
Samsun Bursa Nevşehir 

F. Şen S. Karacabey M. H. Ürgüblü 
Samsun Muş Erzurum 
H. Tekay G. Emre F. Taşkesenlioğlu 

Bitlis Antalya Zonguldak 
N. Barut A. Selekler H. Ulus 

REÎS — Bu tadil teklifini encümen almış, 
tetkik etmiş ve kabul etmediğini raporunda be
yan etmiştir. Rapor okundu ve müzakere cere
yan etti. 

Tadil sahibi arkadaşlarımız tadilnamelerin-
de ısrar etmektedirler. Tadil takririni reylerini
ze arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. (Gürül
tüler) (Anlaşılmadı sesleri) 

REÎS — Efendim, Riyaset Divanmdaki arka
daşlarınız reylerin ilân edilen neticesinin tekrar 
edilmesini teklif etmektedir. Binaenaleyh katî 
netice istihsali için takriri tekrar reylerinize arz 
etmek hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Gürül
tüler) 

Müsaade buyurun izah edeyim: 
Demin takriri reylerinize koydum. Neticede 

Riyaset Divanını teşkil eden arkadaşlar netice hu
susunda ittifak etmediler. Bunun yeniden reye 
konması hususunu reylerinize arz ettim kabul 
edildi. Katî neticeyi alabilmek için % 60 m, 
% 100 e çıkarılması hususundaki takriri yüksek 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir kabul edilmemiştir efendim. (Sol
dan; gürültüler) 

Maddeyi okuyoruz efendim. 

MADDE 3. — 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müesseseler me
murlarına mezkûr kanunun 4621 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncüm addesinin (C), (E) ve (G) 
fıkralarına göre verilen temettü, ikramiye ve 
primlerle hususi kanunlarında mevcut hüküm
lere istinaden ödenen ikramiyelerin ve 15.XI.1935 
tarihli ve 2847 sayılı Kanuna tâbi Devlet Demir-
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yolları işletmesi memur ve hizmetlilerine verilen 
ikramiyelerin yıllık yekûnu iki aylık ücret tutarı
nı geçemez. 

Bu müesseseler memur ve hizmetlilerinin hu
susi kanunların verdiği cevaza müstenidolşa dahi, 
kadrosu olsun veya olmasın, deruhde edebilecek
leri bilûmum munzam vazifeler dolayısiyle ala
cakları ücretler ile yukarıki fıkra şümulüne gi
ren veya girmiyen çeşitli istihkakların aidat, his
se ve prim gibi her ne nam ile olursa olsun bil
cümle tediyelerin (harcırah hariç) vasati aylık 
yekûnu birinci derece tutarının % 60 mı geçe
mez. 

Bu fıkra hükmü çeşitli teadül kanunlarına 
tâbi bulunanlar hakkında da tatbik olunur. 

REÎS — Efendim, okunan maddeyi dinlemiş 
bulunuyorsunuz. Evvelce verilmiş olan tadil tak
rirlerinden birini reyinize arz ettim, kabul edil
medi, diğerlerini, reye arzında takrir sahipleri 
ısrar etmedikleri için reye arz etmiyorujn. 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümenin hazırlamış olduğu 5 nci maddeye 
ait tadil teklifini okuyoruz efendim; 

Bütçe Encümeninin tadili 

MADDE 5. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu, 3 . VII . 1939 tarihli 
ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . VI I . 1944 
tarihli 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri şü
mulüne giren hizmetlilerin derece ve ücretleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

Derece 

1 
'2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ücret 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 

. 500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
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Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 

mjmar, kimyager, jeolog gibi hususi bir meslek 
bilgisine ve ihtisasına sahip teknik elemanlarla 
yüksek tahsilli işletme mütehassıslarına münha
sır olmak üzere îcra Vekilleri Heyetince bu dere
celer üstünde 1 500 ve 1 750 lira ücretli kadro
lar ihdas olunabilir. 

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere ve
rilecek ücret, emekliye esas ücret derecelerinin 
üç yukarı derece ücretini geçemez. 

Memurlar için kanunen tanınmamış olan hak 
ve menfaatler hizmetliler için de kabul edilemez. 

Ancak bunlardan îş Kanununa göre işçi vas
fında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği nis
pette giyecek ve yiyecek temin olunabilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte 3656 sayılı Kanunun 19, 
3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 4620 sayılı Kanu
nun 7 nci maddeleri gereğince istihdam edilmek
te olan hizmetlilerden 31 . XII.. 1958 tarihinde 
aldıkları ücrette geçirdikleri müddet için üç se
neye baliğ olmuş bulunanların bu tarihten sonra 
terfi ettirildikleri ücret üzerinden aylıkları bir 
misli kadar artırılabilir. Mezkûr tarihte almakta 
bulundukları ücrette geçirdikleri müddet üç yılı 
doldurmamış bulunanlarla bu tarihten sonra hiz
mete alınanların yükselmeleri ise almakta olduk
ları ücret üzerinden yapılır. 

Ancak bu suretle artırılan ücretlerin âzami 
haddi 1 500 lirayı geçemez. 

SAlM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar, Yüksek Başkanlığa bir 
takrir vermiştim, onu izah etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Takririmdeki maksat, bi
raz evvel de başka bir madde vesilesiyle arz et
tiğim gibi,? memurlar arasında müsavat te
min etmektir. % 60 veya % 100 hangi nispet 
olursa olsun, bir fıkra konarak birinci derece 
tutarının değil kendi alacakları maaş üzerinden 
ücretinin tâyini lâzımdır. («Bu husus üçüncü 
maddede geçti» sesleri) Beşinci maddede var
dır, («Üçüncü madde ile ilgili» sesleri) O hal
de maruzatım arz ettiğim husustaki bir fıkra 
hakkında'idi, hata' olmuştur, özür dilerim. 

RElS —Orhan Uygun! 
ORHAN UYGUN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanununun ikinci 
fıkrası ile teknik elemanların icra Vekilleri He
yeti karariyle 1 500 veya 1 750 lira almaları 
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temin ediliyor. Yalnız üçüncü fıkrasında hiz
metli kadrolarında istihdam edileceklere veri
lecek ücret, bareme tâbi olacaklara verilecek 
ücretin, yani emekliye esas ücret derecelerinin 
üç mislini geçemez diye bir hüküm vardır ki, 
bu hüküm, evvelki hüküm tesis etmek istediği 
istisnai maaşları kati bir neticeye ulaştırmıyor, 
şüpeli bırakıyor. 

Şunu arz edeyim ki, böyle teknik eleman
lardan, meselâ bir yüksek mühendis, mektep
ten çıkar çıkmaz, mütaahhit olarak veya Av
rupa'da bir fabrikada mütahassıs olarak 20 se
ne çalışmış olsa, iyi bir ihtisasla memleketi
mize avdet edip her hangi bir fabrikaya veya 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden birisine gir
mek istese ve o ana kadar Devlet hizmetinde 
hiç bulunmamış olsa biz buna aeaba 1 750 lira 
veya 1 500 lira verebilecek miyiz? Vermiyecek 
miyiz ? bu şüpheli kalıyor. Eğer verebileceksek 
Muhterem Encümenin çıkıp burada söylemesi 
ve endişemizi ve Heyeti Umumiyenin endişesini 
kaldırması lâzımgelir. Aynı zamanda bunun za
bıtlara geçmesi lâzımgelir. Üçüncü fıkra «Yu
karı derece ücretini geçemez» diyor. Halbuki 
ikinci fıkra 1 750 veya 1 500 lira verebilir di
yor. Buna göre Barem Kanunu gereğince ic
ra Vekilleri Heyeti karariyle 35 lira alabilecek 
bir teknik elemana 1 750 lira verilebilir. Bu 
hususun zabıtlara geçmesi lâzımgelir kanaatin
deyim. Lütfen bunu encümen açıklasınlar. 

RElS — Encümen! 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-

GlN (izmir) — Efendim, icra Vekilleri Heyeti 
karariyle ihdas edilecek bu kadrolar, bu kadro
ları işgal etmek vasfını haiz olan elemanlara 
tahsis edilince o kadroların maaşı kendilerine 
erilir. 

RElS — Cemal Zühtü Aysan. 
CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki mâ
ruzâtımda encümenin vermiş olduğu bir karar
la maden yeri tazminatının, yeni hükümlerle 
maaşlarının artması dolayısiyle, bir misli arta
rak yüzde 40 ı bulacağını, bundan sonra bu «ribi 
madenlerde, fabrikalarda veya şantiyelerde ça
lışan mühendislerin arasındaki farkın bu madde 
ile karşılanacağını anlatmıştım. Ancak tekrar 
ediyorum, geçmiş olan 4 ncü maddede bu maden 
yeri tazminatının eskiden olduğu gibi % 20 si 
üzerinden olacağı, yani bu tazminatın şimdiye 
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kadar alman maaşların yarısı nispetinde olacağı 
tasrih edilmiş ve encümen yeniden bu hususta. 
görüşünü belirtmemiştir. 3 ncü maddedeki bu 
kararını katî olarak belirtmek ve eskiden oldu
ğu gibi maaşının % 20 si değil, % 100 olması
nın belirtilmesi lâzım. Bundan evvelki kanun
larda vali ve kaymakamlara verilmekte 
olan temsil ödeneği gibi tazminat ve 
saire gibi ödenek ve tazminatların bir 
misli artırılmış olması dolayısiyle, madenlerde 
çalışanların aldıkları paranın eskisi gibi kalması 
doğru değildir. Bu hususu tekrar nazarı dikka
tinize arz ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
GÎN (îzmir) — Bununla alâkası yoktur. 

REÎS — Fahri Köşkeroğlu. 
FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Kayseri) -~ Aziz 

arkadaşlarım, geçen gün bu maddenin müzake
resi sırasında ben encümen sözcüsünden bir hu
susun tavzihini rica etmiş ve demiştim ki., 6235 
sayılı Kanuna tâbi olan mühendis ve ihtisas sa
hipleri de buna dâhil midir? Bu sualim cevapsız 
kalmıştır. Şu noktanın açıklanmasını bilhassa 
rica edeceğim. Bu kısma giren yüksek mühen
dis ve mühendis tâbirinin içine orman mühen
disi, ziraat mühendisi veya makina mühendisi 
giriyor mu? Bunu bilhassa rica edeceğim. 

REÎS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen reylerini kullansınlar. 

Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Efendim, arkadaşımızın sualine 
arzı eevabedeyim : 

Yüksek mühendis ve mühendis tâbirlerine 
bu unvanı taşıyan bütün meslek sahipleri dâhil 
bulunmaktadır. 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Encümence tadilen hazırlanmış olup okut
tuğum maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat 2 nci maddenin tadilen gelen met
nini okutuyorum. 

Muvakkat madde 2. — Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte 3656 sayılı Kanunun 19, 3659 
sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci 
maddeleri gereğince istihdam edilmekte olan 
hizmetlilerin 2 yıldan az olmamak üzere cari ter
fi esasına göre 1 derece terfi ettirildikleri tarih
teki, bunlar dışındaki hizmetlilerin 31 . XII . 

1958 tarihindeki, mezkûr tarihten sonra hizmete 
alınanların ise hizmete alındıkları tarihteki üc
retleri birer misline kadar artırılabilir. 

REİS — Salâhattin Karayavuz. 
SALÂHATTİN KARAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, maddenin demin okunan 
ilk şekli ile tadil edilen şekli arasında bir deği
şiklik gözükmesine rağmen, hakikatte evvelki
nin aynıdır, hiç farkı yoktur. Çünkü 10 ncu 
madde ile istihdam edilenlerin evvelki şekle gö
re 3 sene kalmış olmalarına imkân yoktur. 10 
ncu madde ile istihdam etmek, esasen üç sene 
beklemeyi icabettirmez, onun için onuncu mad
dede istihdam edilmiştir. Encümen; (maaşında 
üç sene kalmışsa yüzde yüz verilebilir) demekle 
tekrar birinci maddeyi tadil ederek başka şekil- % 
de getirmiştir. Teklif edilen şekil kabul edildiği 
takdirde 31 . XII . 1958 tarihinde aldığı maaşm 
bir derece yukarısının yüzde ellisi verilebilir. 
Bu kabul edildiği takdirde adaleti tesis etmiş 
oluruz. Bir müdür bunu mecburi sermiyor, ka
nuni bir hak değil! Müdür veya dairesinin âmiri 
lâyık bulduğu memura, o maaş 31 . XII . 1958 
den sonra dahi alınmış olsa, maaşın % 60, % 70 
ini verebildiği gibi % 100 ünü de verebilir. 

İkinci şekilde bir muamele cereyan etse dahi 
bunun Devlet Hazinesine bir intikali yoktur. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri için konmuş olan bir 
maddedir. Muvazenei umumiye ile bir alâkası 
yoktur. 

REtS — Münip Özer. 
MÜNÎP ÖZER (Erzurum) — Bendeniz tek

lifimi bu madde şümulüne giren memurların leh
lerinde bir durum hâsıl olsun diye vermiştim 
ve Yüksek Heyetinizde dikkate alınması kay-
diyle komisyona havale etmiş bulunuyordu. Bi
raz evvel Selâhattin Karayavuz arkadaşımızın 
tebarüz ettirdiği gibi, madde dikkate alınmış 
ama lehte bir hüküm getireceğine, aleyhte bir 
hüküm getirmişti. Şöyle ki, 2 sene kaydını koy
ma halinde iktisadi Devlet Teşekkülleri için 
de iki sene kaydı yoktu. Bâzı teşekkülle
rin Dahilî Nizamnameleri vardı. İki sene 
içinde terfi ederler, ama daha erken terfi 
etmiş olabilirler, âzami müddet iki senedir. 
Bu hükmü buraya ilâve etmek suretiyle kendi 
eari usullerine göre iki seneyi doldurmuş ve 
terfie hak kazanmış olanlar terfi etmiyecekler-
dir. Kaldı ki, bu maddedeki bu hüküm ilerisi 
için de bağlayıcı bir hüküm haline gelecektir. 
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Yani 3 senelik müddeti dolduran 10 ncu madde
deki memur da terfi edemiyecektir. Bundan kı
yas yoliyle böyle bir hükme varmak mümkün
dür. Bu bakımdan bu maddenin aldığı yeni şe
kil eski halinden daha çok aleyhte bir hüküm
dür. 

Kaldı ki, bendeniz bu teklifi şu bakımdan 
vermiştim : Bir memur tasavvur buyurunuz ki, 
875 lira alıyor ve bu ücrette uzun müddet kal
mış ve baremi de aynı seviyeye gelmiş, yani 875 
liraya hak kazanmıştır. Bu kanunun neşrinden 
ve meriyete girmesinden evvel, yâni bugün te
kaüt edilir veya olursa Meclisin kabul buyur
duğu Tekaüt Kanununa göre ilâve edilen zamla 
bugün 1750 lira alıyor, ama hüsnüniyet gösterir 
vazifeye devam ederse ve sonunda tekaüt olursa 
1 500 lira alacaktır. 

Bendeniz bir defaya mahsus olmdk üzere bu 
maddede; (Herkes bulunduğu maaşın % 100 ünü 
alır) diye bir kayıt teklif etmiştim. Bu teklifim 
haksızlığı önliyeceği cihetle bunun kabul buyu-

I rulmasmı tekrar Yüksek Heyetinize arz ve istir
ham ederim. 

EEÎS — Encümen!. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlar, bu 
onuncu maddenin tatbikatında vâki suiistimal
lerden muhterem heyetiniz daima şikâyetçi ol
muştur. Şimdi Selâhattin Karayavuz ve Münip 
özer arkadaşlarımın beyanları nevama - hepsi 
böyledir, iddiasında değiliz - Meclisi Âlinin tas-
vibetmediği bâzı halleri tecviz etmek gibi bir ne
ticeye doğru gidiyor. 

Muhterem arkadaşlarımız; «Bu onuncu mad
deden istifade edenler iki ayda bir terfi eder, 
altı ayda bir terfi eder, senede bir terfi eder, 
denildi. Binaenaleyh, bu terfileri tescil edin ve 
bunları bir hakkı müktesebolarak kabul edin.» 
diyorlar.' Çünkü, encümenin koyduğu kayıt, ter
fi haklarını bareme dâhil ve bütün kanunlarda 
olduğu gibi üç sene ile kayıtlamıştır. Bir memur 
üç sene bekler ve terfi eder. ,Burada iki ayda, 
üç ayda, beş ayda, yapılmış olan terfilerin tara
fımızdan tescil edilmesi ve bir hakkı mükteseb
olarak devam etmesi arzu edilmektedir. Encü
men bu noktai nazara iştirak etmemiş ve kabule 
imkân görmemiştir. 

Münip özer arkadaşım halen 1 750 lirada 
tekaüt olabilecek bir memur bu hüküm kabul 
edildikten sonra 1 500 liradan tekaüt edileceğini 
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beyan ettiler. Hayır.. Emekli Kanununun mad
desine göre cezai bir hükme müstenidolmadan 
kadrosu 1 750 den 1 500 e inmişse 1 750 den 
tekaüt edilirler. 

Arkadaşımız bir defaya mahsus olmak üzere 
bu kanunu kabul edelim, diyorlar. Kanun bir 
nizam müessesesidir. Bir defaya mahsus olmak 
üzere kaydiyle bile olsa nizama aykırı bir hü
küm nasıl tesis edilebilir? Bu bütün memurlara 
şamil bir müddettir. Bir defaya mahsus, diye 
bu umumi nizam dışına çıkmak üzere getirilen 
bir teklifin muhterem heyet tarafından nazara 
almmıyacağından eminim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 

Arkada olduğum için maalesef tadil şeklini 
katiyetle anlıyamadım. Dünkü müzakere mev-
zuumuz olan 10 ncu maddede mükerreren arz 
ettiğimiz gibi, çabuk terfi edenler bizim için 
üzerinde durulmıya değer mevzu değildir. Hiç
bir memurun 3 - 5 ayda terfi etmesini şüphe
siz hiçbir milletvekili istemez. Fakat iki sene
sini geçirmiş, sonra terfi etmiş birçok memur 
vatandaşlar da vardır. Her teşekkülün kendine 
göre bu hususta aldığı bir kararı vardır. Me
selâ bâzı teşekküller seneyi dörde taksim et
miş ve dört terfi ayı kabul etmiştir. Diğeri se
neyi ikiye bölmüş ve 6 ayda bir yapmıştır. Yal
nız iki senesini tamam etmiş memurlar, takdir 
edersiniz ki; birçok haklardan mahrumdurlar. 
Buraya alınmalarının muhtelif sebebi vardır. 
İki seneyi ikmal etmiş olacakların terfii nor
maldir. İdare meclisinin kararı alınır, Vekâle
tin tasdikinden geçer, haklar kendisine verilir. 

Encümenden şunu öğrenmek isterim; halen 
iki senesini ikmal etmişte faraza bir buçuk 
ay evvel terfi etmiş olanların terfileri ne ola
caktır? Bunlar üç seneyi ikmal ettikten son
ra terfi haklarını iktisabedecekler mi, yoksa üç 
senelik terfi hakkından mahrum kalmak sure
tiyle mi terfi edeceklerdir? Yapacağımız şey şu: 
Bâzıları beş ay sonra terfie hak kazanacaklar
dır; üç seneyi ikmal ettiklerinde terfi edecek
ler mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —• Terfi edecekler. 

REİS — Münip özer. 
MÜNİP ÖZER (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlar, encümen sözcüsü arkadaşımız 
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buyuruyorlar ki; «Bu kanunun 10 ncu madde
sinin hükümlerine istinaden bu memurlar üç 
ayda, altı ayda terfi ettirilirler.» Bunlar olma
mış değildir, olmuştur, fakat bunlar istisnai 
hallerdir. Biz demiyoruz ki, bu hâdise böyle 
revam edip gitsin, bir kayıt koyalım, ama bu, 
makul hududu tecavüz etmesin. Üç sene kay
dını koyduğumuz takdirde bundan hiç kimse 
istifade edemez, iki sene hükmünün konmasına 
ben de taraftarım. 

İkincisi; 10 ncu madde suiistimal edilmiş
tir. Kim suiistimal etmiştir? 10 ncu maddeyi 
vekâlet mi suiistimal etmiştir, vekâletin malû
matı tahtında suiistimal edilmiştir. îşte Res
mî Gazete Vekiller Heyeti kararı Maliye Ve
kilinin de imzasını taşıyor, kadrolar ihdas edili-' 
yor. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Ne olmuş, ne var onda? 

MÜNİP ÖZER (Devamla) — Umum müdür, 
umum müdür muavini, müşavir, şu, şu, şu... 
Kendileri de bu kadrolardan istifade edenler. 
Hiçbir zaman bu maddenin şümulüne girenler 
kaloriferci filân değildir. 10 ncu madde zorla
narak bu yola götürülmüş ve bir ihtiyaç neti
cesinde bu istikamete gitmiştir. O halde şimdi, 
bu ihtiyacı bir kanun tedvin ederek karşılama-
lıyız. Hiç olmazsa kanunda yeniden açık kapı
lar bırakmayıp, haksızlıklara meydan vermiy*-
cek maddeler tedvin etmemiz lâzımdır. 

Benim mahzurlu diye arz ettiğim hususu 
encümen sözcüsü "cevaplandırdım diyor. Bugü
ne kadar gelen Teadül kanunlarında muvakkat 
maddeler ihdas etmek surÜiyle müktesep hak
lar himaye edilmiştir. Benim teklif ettiğim hu
sus da muvakkat bir madde ihdası suretiyle 
mevcudolanlarm durumunu intibak ettirmekten 
ibarettir. Yüksek Meclisin iltifat gösterip re
yini izhar ettiği bu hususun elbette ki yine ilti
fatına mazhar olacağına ben katiyen emin bu
lunuyorum. / 

REİS —. Efendim, mevzu üzerinde kifayet 
takriri gelmiş ise de vaktiyle Heyeti Unrami-
yede geçmiş olan bu mesele üzerinde iki arka
daş daha söz almıştır. Bu arkadaşların konuş
masından sonra yine söz istiyen olursa kifayet 
takririni reye arz edeceğim. 

Selâhattin Karayavuz! 
SELÂHATTÎN KARAYAVUZ (Trabzon) 

— Muhterem arkadaşlar, encümen sözcüsünün 

takriri reddettirmesi için başka bir sebep bul
masını çok arzu ederdim. 

Diyorlar ki «10 ncu madde ile alınmış olan 
kararlardan sizler şikâyetçisiniz, bu suiistimal 
edilmiştir.» Benim şahsan böyle bir şikâyetim 
yoktur. Barem dışına çıkarma müessesesi, vü
cudundan istifade edilmesi istenen elemanlara 
imkân sağlamak için meydana konmuş ve işletil
miş bir müessesedir. Binaenaleyh bunlar suiis
timal ediliyorsa hakiki işlemin dışında kendisi
ne bâzı fonksiyonlar verildiği içindir. 

Tekrar buyuruyorlar, bu şekilde iki ayda, 
üç ayda nerede ise günde terfi eden insanlar 
mevcudolduğunu iddia ediyorlar. 

ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — O Devlet Demiryollarında vardır. 

SELÂHATTÎN KARAYAVUZ (Devamla) 
Eğer böyle bir şey varsa, o müessesede bir has
talık vardır, onu tedavi etmek lâzımdır. Sisteme 
hücum etmek olmaz. Kaldı ki, yüksek mühendis 
ve ihtisas sahiplerine esasen Hükümet böyle bir 
hak kabul etmiş, encümen de bu şekilde kabuj 
etmiştir. Bunda bir dejeneresans yoktur, deje
nere edilmemiştir. Varsa buna başkası iştirak 
etmemiştir. Bu müesseselerde çalışanlar bu ma
aşlara lâyıktır, kanunun himayesi dâhilinde bir 
imkân sağlıyacak olan bu esbabı mucibe ile bu 
şekilde takririn kabul edilmesini hassaten istir
ham ederim. 

RE^S — Nüzhet Akın. 
NÜZHET AKIN — (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlar, Behzat Bilgin Bey arkadaşımız 10 
ncu madde tatbikatının müesseseler tarafından 
suiistimal edildiğini ifade buyurdular. Ve bu 
kanun hükümlerinin bu suiistimallere mâni ol
maya matuf hükümler olduğunu beyan ettiler. 
Buna mukabil Münip özer arkadaşımız da bu 
suiistimallere Hükümetin vasıta olduğunu ifade 
ettiler. Ben arkadaşlarımın bu noktai nazarla-
riyle beraber değilim. 10 ncu madde, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin iyi çalışmasını, muvaf
fak olmasını ttemin için bir iltica maddesidir. 
Kanunun bu maddesine iltica suretiyle bu mü
esseseler işler hale gelmiştir ve bu müesseselerde 
suiistimal mevzuubahis değildir. Bir müessesede 
suiistimal olabilir, bunlar istisnaidir. 

Şimdi size tatbikattan misal vereceğim. Zi
raat Bankasında 8 620 eleman vardır. Bu ele
manlardan 875 lira barem dışı aylığı 138 kişi 
alıyor. Şimdi iddia edildiği gibi suiistimal var-
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sa aşağıdaki kadrolarda da suiistimal olması I 
icabeder. Bu kadrolarda da suiistimal iddia edi- I 
lebilir. 550 lira alan bir memur 1 100, 475 lira i 
alan bir memur 950 lira aracaktır. 750 lira alan 
bir memura 1 500 lira Gerilecek ama 875 lira 
alan bir memura 1 750 lira verilmiyecek... Ar
kadaşlar böyle bir mantık olur mu? 

Bunların esasen mevcudu 138 dir ve portesi j 
de 400 bin liradan ibarettir. Milyarlarca vır- I 
manı olan bir müessesenin muazzam masrafları 
arasında 400 bin liralık bir masrafın ebJemmiye-
ti olabilir mi? Bu para ki, bankanın sevk ve ida
resi ile ilgili elemanlara verilecektir. 

500 şubesi olan bankanın 875 lira 'alan me
murları büyük şubelerin müdürü, müdür muavi
ni ve. muhasebecisi olan arkadaşlardır. Müesse
selerin sevk ve idaresinde vazife alan bu 'memur
ların aylıklarına da aynı nispet dâhilinde zam 
yapmaktan tabiî bir şey olabilir mi? I 

'Ancak büyük şube müdür ve müdür muavin
leri ile muhasebecilerine verilen bu ücretlerde 
bir suiistimal iddiası katiyen vâridolamaz. Hak
kı müktesepleri tanımak mecburiyetindeyiz ar
kadaşlar. 

Bugün memurların maaşlarında değişiklik 
icra ediyorsak bugünkü konjonktürü nazara 
alarak yükseltmeyi kabul ediyoruz. 5-6 sene 875 
lira almış bir memura ille altındaki derecenin 
maaşı yükselsin, seninki yükselmesin demek ol- | 
maz. 

Bendeniz Münip özer arkadaşımın teklifinin 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MEHMET 

DAİM SÜALP (Sürd) — Muhterem arkadaş
lar; 'bendeniz Bütçe Encümeninde bu kanunun 
raportörlüğünü yapmış bir arkadaşınız sıfatiy-
le durumu bütün açıklığiyle Yüksek Heyetinize 
arz etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Evvelâ 
konuşmamaya karar vermiştim; fakat hakikati 
açıkladıktan sonra takdiri Yüksek Heyetinize 
bırakmak suretiyle bütün mevzuu vuzuhiyle 
anlatmaya çalışacağım. J 

Arkadaşlar; onuncu madde Devlet nizamını 
bozan bir »maddedir. Arkadaşlarımız gerek grup 
toplantılarında, gerek bütçe münazekerelerinde I 
memur statüsünün karışıklığını izaha çalışır
larken bilaistisna hepsi müttefikan onuncu mad- I 
de üzerinde durmuşlardır. Ve Maliye Vekâleti I 
de bu konuşmalardan mülhem olarak Maaş | 
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Zammı Kanunu münasebetiyle bu 10 ncu mad
deyi kanuni şekle sokmaya gayret göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye Vekili
miz, bundan evvelki celsede 10 ncu maddeyi 
metin olarak okudular. Devlet memurlarında 
(D) cedveli, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 10 
ncu madde, Devlet Demiryollarında 7 nci mad
de birbirlerine mütenazırdır. Bu cedvel ve mad
deler, sadece muvakkat hizmetler için konmuş 
ve müstahdemler için kabul edilmiş maddeler
dir. Birçok müesseselerde, bilhassa İktisadi 
Devlet teşekküllerinde memurlar, memur ced-
velini bırakarak müstahdem cedveline iltica et-
nıişler.Neden? Çünkü memur cedvelinde kala
cak olurlarsa Barem Kanunu ile mukayyet ola
caklardır. 2 üst dereceden fazla üst derece al
mak imkânları olmaz. 3 sene geçmedikçe terfi 
edemezler. Halbuki 10 ncu madde, yani müs
tahdemler maddesinde bidayette memuriyete gi
rerken hiçbir kayıt mevcut değildir. Her.sene, 
hattâ altı ayda bir terfi etmek imkânı da mev
cuttur. Ne oluyor bu vaziyette? Devlet Bare
minde bulunan bir memurun 20 - 21 senede ka
zanabileceği dereceyi dört beş senede almak 
imkânına sahip oluyorlar. Bir arkadaşım de
min bir bankadan misal verdi. O bankada 875 
lira alan 138 arkadaş mevcutmuş dediler. Bu
na mukabil Maliye Vekâletinde 875 lira alan 
sadece üç kişidir: Müsteşar, Baş Hukuk Mü
şavir ve Mali Tetkik Heyeti Reisi.. (Soldan gü
rültüler), («Müktesep hak» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımız mük
tesep haklara riayet edelim diyorlar. Hakika
ten müktesep haklara riayet edebilmek için 
Bütçe Encümeniniz bütün gayretini sarfetti. 
Fakat müktesep haklar ancak kanunlarla elde 
edilen haklardır. Bir kimse aynı durumdaki 
bir arkadaşının 21 senede elde edebileceği bir 
Ihakkı kanunsuz olarak, kayrılmak suretiyle 
dört beş senede elde etmişse bu hak hiçbir za
man müktesep hak değildir. (Soldan gürültü
ler ve sıra kapakları sesleri.) 

REİS.— Mehmet Daim Bey sözlerinizi tav
zih ediniz. Yani bu «Bu şekilde olan bütün me
murların kayrılmak suretiyle» sözünü. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Ha
yır efendim... (Soldan kapak sesleri, gürültü
ler.) Müsaade edir efendim.... 

REİS — Sözlerinizi tavzih ediniz.. 
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MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Biz 

sadece adaleti, hakkı, hukuku müdafaa ediyo
ruz. Size demin de arzettim. Encümen namına 
hakikati izah etmek vazifemizdir. Takdir siz
lerindir efendiler... (Soldan şiddetli gürültü
ler, kapak sesleri, «Sözünü tavzih et» sesleri.) 

REÎS — Gürütlü etmeyiniz efendim, siz de 
Mehmet Daim Bey, bir tabir kullandınız (Ka
yırmam) diye, evvelâ bunu tavzih ediniz. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, deminki izahatımla şu
nu söylemek istedim; 1.0 ncu madde müstahde
mine aittir. Ve bu maddede terfi müddete bağ
lı değildir. Onun için bu maddeye geçmiş olan
lar barem dışına çıkmış ve kısa zamanda terfi 
imkânını sağlamışlardır. Bu Ihakikatin ifade
sinden başka bir şey değildir. Fakat arkadaşla
rımız mutlaka bu gibi hakları müktesep hak 
olarak kabul edelim diye ısrar ediyodlarsa di
yeceğimiz yoktur. Bizim vazifemiz hakikati siz
lere bildirmektir. Memur maaş azlığından şikâ
yetçi değildir, adaletsizlikten şikâyetçidir. Bir 
hâkim istifa ediyor, nereye gidiyor, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinde avukat, hukuk müşa
viri oluyor. Arkadaşı 250 - 300 lira alırken ken
disi 875 lira alıyor. Eğer siz memur nizamına 
adalet, nizam ve ahenk vermek isterseniz bu 
sözlerimize kıymet vermeniz lâzımdır. Yalnız 
şimdi vereceğiniz karar bir ay sonra ele alına
cak Personel Kanunu için bir ilham kaynağı 
olacaktır ve bugün yanlış atacağımız bir adımı 
bir ay sonra geri almak imkânı olmayacaktır. 

REÎS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Bu maddede müzakereler kâfidir. Kifaytin 

reye vaz'mı teklif ederim. 
Aydın Mebusu 

Necati Celim 

REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul 
olunmuştur. 

Takrir sasibi komisyonun bu tadil metnin
den sonra eski tadilleri tekrar reye konmasını 
istemekte midir'? (Okunsun sesleri) Takriıi oku
yoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 

kanunlarda mevcut aykk ve tutarlarının değiş-
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tirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ve bütçe 
Encümeni mazbatasının muvakkat 2 nci mad
desinin aşağidakı şekilde değiştirilmesi husu
sunu Yüksek Meclisin takdir ve tasviplerin-.' 
saygılarımızla arz ederiz. 

Muvakkat madde 2. — Bu kanun meriyete 
girdiği tarihte 3656 sayılı Kanunun 19, 3669 
sayılı Kanunun 10 ve 4620 sayılı Kanunun 7 
nci maddeleri gereğince istihdam edilmekte olan 
hizmetlilerden cari terfi esaslarına göre birer 
derece terfi edenler ile üst vazifelere tâyin
leri dolayısiyle birer derece tSrfi ettirilenlerin 
terfi ettirildikleri tarihteki, bunlar dışındaki 
hizmetlilerin 31 . XI I . 1958 tarihindeki, mezkûr 
tarihten sonra hizmete alınanların ise hizmete 
alındıkları târihteki ücretleri, bir misline kadar 
artırılabilir. 

Erzurum Zonguldak Zonguldak 
M. özer C. Zühtü Aysan Suat Başol 

Sakarya Zonguldak. Giresun 
T. Barış A. Akm T. İnanç 
Erzurum Bilecik Tekirdağ 

H. Numanoğlu M. Erdem t. Özdoyuran 
Bolu Kırklareli Konya 

K. Kocaeli A. Ceylan M. Runyun 
Zonguldak Sakarya Tekirdağ 
N. Tanyolaç Baha Hun A. Paker 
Sakarya îzmir Zonguldak 
S. Dinçer Salâhattin Akçiçek H. Ulus 
Kastamonu İstanbul îzmir 
S. Çağlar î. Altabev N. Davran 
Zonguldak Bitlis Bingöl 

A. Kaya N. Barut Sait Göker 
Erzurum Samsun Kastamonu 

F. Taşkeısenlioğlu A. Keleşoğlu Ş. Esen 
Konya İçel Adıyaman 

N. Tahralı M. Dölek S. Turanlı 
İçel Konya Amasya 

R. Çetin A. Salim Kaymak H. özbay 
Bingöl Amasya Amasya 
E. Yıldız H. Koray î. Olgaç 
Samsun Samsun Amasya 

H. Tekay S. Çonoğlu F. Çöl 
Çanakkale Konya Siird 

A. Hamdı Sezen S. Soylu F. Şendur 
Muş Erzurum Trabzon 

§. Ağaoğlu S. Kantarel H. Çulha 
îzmir Giresun Trabzon 

E. Dündar Başar H. Bozbağ S. Karayavuz 
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Trabzon 
F. Karanis 

İstanbul 
H. Giray 

î 
Trabzon 

H. Polat 
İzmir 

A. Ünal 
İstanbul 

A. Harputlu 
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Aydan 

P. Levent 
Bursa 

H. Ülman 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Redaksiyon ba
kımından çok hatalı. Suitefehhümlere sebep ola
bilir. 

REİS — Encümen redaksiyon bakımından 
109 a göre bu maddeyi geri almak istemektedir. 
Bu istek ancak maddenin katı kabulünden evvel 
olabilir. Bunun kabul ve ademikabulü, ise katı 
kabul demek değildir. 

Binaenaleyh okunan takriri reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. (Çok şiddetli ve sürekli al
kışlar, bravo .sesleri) 

Encümen ^iştirak ediyor mu efendim? 
BÜTÇE-ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — İştirak ediyor. 
REİS — Yalnız redaksiyon bakımından en

cümene veriyoruz efendim. 
Encümenden redaksiyonun yapılmasını bek

liyoruz. Encümenin esas üzerinde bir mütalâa 
vermesine imkân yoktur. Yalnız redaksiyon üze
rinde çalışacaktır. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun lâyihası ve Maliye ve Büfçe 
encümenleri mazbataları (1/337) 

REİS — Efendînr, Emekli Sandığı Kanunu
nun muvakkat maddesi hakkımda nazara alınan 
takrir üzerinde encümence hazırlanan rapor gel
miştir. Okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'ın, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek kanun lâyihasının muvakkat maddesinin bi
rinci fıkrasında tadilât yapılması hakkındaki 
takriri Umumi Heyetçe nazarı dikkate alınarak 

^encümenimize havale buyurulmuş olmakla tet
kik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın Maliye Encümenince tadilen tes-
bit ve kabul ettiği ve encümenimizce de aynen 
kabul olunan muvakkat maddesinin birinci fık
rası, bu lâyihanın kanuniyet iktisabettiği tarihte 
fiilî hizmet müddetleri (25) yılı doldurmuş olan-
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larla, (20) yıl veya daha fazla fiilî hizmet müd
deti bulunanların (25) yılı doldurduklarında 
emekliliklerini istiyebilecekleri gibi kurumların
ca da resen emekliye sevk edilebilecekleri hük
münü ihtiva etmektedir. 

Takrir sahibi muvakkat maddenin birinci 
fıkrasının son kısmında bulunan kurumlarınca 
emekliye sevk hususundaki hükmü kaldırmak 
suretiyle birine^ fıkranın tanzimini istemekte
dirler. 

Mucip sebep olarak, emekliye sevk müddeti 
(30) sene olarak tesbit edildikten sonra, (25) 
hizmet yılını dolduranların kurumlarınca emek
liye sevk edilebilmeleri salâhiyetinin^ bunları 
huzur içinde vazifelerine devam imkânından 
mahrum bırakacağı ileri sürülmektedir. 

Hakikat halde, Emekli Sandığı mevzuatında 
iştirakçilere İçendi arzuları ile emekliye ayrıl
mak hususunda verilmiş olan imkânlar daima 
kurumlarının mütekabil salâhiyetleriyle müte-
vazin bir hald s tutulmuş olup bu salâhiyetlerin 
suiistimal edilebileceğini ve edileceğini farz et
tirecek hiçbir sebebin mevcudolmadığı ve yet
kili kurumların lüzum ve icabına göre bu salâ
hiyetleri kullanmakla mükellef olduğu encüme
nimizce nazara alınmış ve serd olunan endişenin 
varidolamıyacağı mütalâa edilmiştir. İştirakçi
lerin müktesep haklarının karşılığı olarak ku
rumların da müktesep hakkının muhafazası ka
nunun ruhundan mündemiçolan bir zarurettir. 

Muvakkat madde mütekabil müktesep hak
ları mahfuz tutmak maksadiyle tedvin edilmiş 
olduğundan bir taraflı olarak tadilinin doğru 
oİamıyacağı neticesine varan encümenimiz ev
velki hükmün aynen kabulünün Umumi Heyetin 
tasvibine arz edilmesine karar vermiş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Bütçe Encümeni Reisvekili 
Muğla 

Nuri özsan 

REİS — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar ; 
1949 tarih ve 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fık
rası asgari hizmet ünitesi olarak 30 yıllık bir 
müddet kabul etmekte; Temyiz Reis ve azala
rı, profesörler ve Devlet Şûrası azaları hariç, 
bu müdd'etten sonra ve yaş haddinden evvel ku-
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rumlarmca re'sen emekliye ayrılanlara da Da-
nıştaya başvurma hakkı tanımakta idi. 

2 1 . V I . 1954 talih ve 6422 sayılı Kanun T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi
nin (B) fıkrasındaki asgari hizmet ünitesini 
25 yıla indirdikten başka kurumlarınca re'sen 
emekliye ayrılabileceklerin içine Temyiz Reis 
ve âzalariyle profesörleri, Devlet Şûrası aza
larını da ithal ve bu takdirde hiçbir memura 
hiçbir mercie şikâyet edememe mecburiyetini 
tahmil etti. 

Şimdi bugün elimizdeki bu kanun tasarısı 
ile Hükümet emeklilik müddetini tekrar 30 yı
la çıkarıyor. (30 yıldan 25 yıla indirdiği zaman
ki sebep gibi siyasi ve tasviyeci bir sebebe kar
şılık olabilecek bir sebepten dolayı değil, sade
ce Emekli Sandığının malî imkânları bakımın
dan bizzarure) ve hangi sebeple olursa olsun 
1954 yılında koyduğu 3 ağır kayıttan birincisi
ni kaldırıyor. Gönül Hükümetten bu vesile ile 
diğer iki ağır kaydı da kaldırmasını beklerdi. 
Fakat şairin: Ne verseler ana şâkir, ne kılsa-
lar ana şad tevekkülü ile Hükümete bu kadar-
cık himmeti için dahi yine de teşekkürler ede
riz. Ancak tasarının muvakkat maddesinde hiz
met müddetleri 20 yılı bulan memurların 25 
hizmet yılını ikmallerinde istekleriyle ayrılma 
müktesep hakları mahfuz tutulurken, sanki bu 
müddet içinde rızası hilâfına emekliye sevk edil-
mekde o memurların lehinde bir müktesep hak 
imiş gibi, hakikatta kendi nam ve hesabına, bu
nu da mahfuz bulundurmakta ve üstelik emek
li ikramiyesini bugünkü haddinde ipka ederek 
1 Mart 1959 dan sonra meriyete girecek olan 
yeni emekli ikramiyesi bareminin yarısını ver
mektedir. 

Arkadaşlar; kendi arzusu ile hizmetinden 
ayrılacak bir memura 25 yıl üzerinde mükte
sep hak tanıma hukukidir, zaruridir. Ve bu gi
bilere hizmetlerinden Devleti mahrum ettikleri 
için yarı ikramiye vermek de içtimai faide mü-
lâhazasiyle caizdir. Buna hiçbir itiranmız 
yok. Ancak, asgari emeklilik ünitesi 30 yû ola
rak tesis edildiği ve bu hükme merbut bütün 
kayıtlar da otomatikman bu müddete yüksel
mesi tabiî bulunduğu halde halen 20 yıl hizmeti 
olan bir kısım memurları 25 nci hizmet yılları
nı doldurduktan sonra re'sen emekliye sevk et
mek ve üstelik bunlara rızalariyle ayrılan me
murlar da olduğu gibi yarı nispetli ikramiye 
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baremi tatbik etmek asla hukuki, asla âdilâne 
bir tasarruf olamaz. Bu tasarı şayet bu şekilde 
kabul buyurulursa meselâ; 1 Mart 1959 da 20 
yıl hizmetli r>lan bir memur 1 Mart 1964 tari
hinden itibaren memuriyet hayatının devamm-
ca her gün kurumu tarafından re'sen ve görü
len lüzum üzerine emekliye sevk edilme ve 
yarı ikramiye alma kümemi başının üstünde sal
lanır bir halde hissedecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bu doğru değildir, 
âdilâne değildir ve içlerinde en yüksek adalet 
ve üniversite mensupları da bulunacak olan 
bir muayyen miktardr memur vatandaş züm
resini Hükümetin baskısı altında bulunduraca
ğı için D. P. ekseriyet grupunca tasvibe maz-
har olmıyaeağmdan katiyetle emin bulunu
yorum. 

R E l S - Turhan Feyzi oğlu. 
TURHAN FEYZIOÖLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, teknik fakat Önemli bir mevzu
da dün Yüksek Meclisin kabul buyurduğu bir 
takriri Bütçe Encümeni yeniden müzakere etmiş 
ve şimdi okunan mazbata ile reddetmiş bulunu
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan 
arkadaşımın izah ettiği gibi, emeklilik konusunda 
muhtelif şikâyet mevzuları vardır; bunlar Yük
sek Heyetin malûmudur. Re'sen emekliye sevk 
edilenlerin kazai müracaat imkânından mahrum 
edilmiş olmaları, 30 senelik müddetin 25 yıla 
indirilmiş olması, bilhassa 39 ncu maddede bi-
dayeten mevcudolan bâzı istisnaların sonradan 
kaldırılmış olması ve bu suretle yalnız memur 
teminatının değil, hâkim teminatının ve üniversi
te muhtariyetinin dahi zedelenmiş bulunması... 
önümüzdeki muvakkat madde bu mevzuda yeni 
bir münakaşa kapısı açmaktadır. 

Meclisin kıdemli âzalarının hatırlıyacağı üze
re, 4 ncü Menderes Hükümetinin programında; 
«39 ncu maddede vukubulan ağırlaştırıcı tadille
rin geri alınacağına dair açık bir vait vardı; bu 
tadiller huzursuzluk yaratmıştır, bunları tashih 
edeceğiz.» deniyordu. Elimizdeki tasarı, böyle 
bir maksat için gelmiyor. Hizmet süresi 25 yıldan 
30 yıla çıkarılıyor, fakat bunun gerekçesi tama
men malîdir. Nedir bu gerekçe? Hükümet de, En
cümen de gerekçe ve mazbatada bu hususu aynı 
sözlerle izah ediyor. Deniyor ki, «Emekli ikra
miyeleri iki misline çıkmıştır, bu itibarla eğer 
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25 yıllık müddeti muhafaza edersek, bu müddeti 
ikmal eden birçok kimseler % 100 artmış olan ik
ramiyeyi alabilmek için hemen emekliye şevkle
rini talebedecekler, bu suretle T. C. Emekli San
dığı ağır bir malî külfeti karşılamak mecburiye-
1 inde kalacaktır. Halbuki Sandığın esasen sarsıl
mış olan malî bünyesini korumak bir zarurettir. 
Bu sebeple, emekliye sevk müddeti 25 seneden 
30 seneye çıkarılmıştır.» deniyor. Hakikaten İ4 
yaşında memuriyete girmiş bir zat . 49 yaşında 
emekliye sevk edilir ve 70 - 75 sene yaşarsa ken
disine çok uzun müddet, tediye yapmak mecburi
yetinde kalınacaktır. Bu sebeple süre 30 sene
ye çıkarılıyor. Bu arada kanun çıktığı tarihte 
muayyen bir hizmet süresini doldurmuş olanlara, 
25 yıl hizmetten sonra emekliye sevk edilmelerini 
talep hakkı tanınıyor. Ancak bu durumdakilere 
yarı ikramiye verilerek, kadrolardaki tecrübeli 
elemanların toptan ayrılması da önlenmek iste
niyor. 

Hata şurada başlıyor: Bu hüküm re'sen emek
liye sevk edilenlere de teşmil ediliyor. Bunda 
mantıksızlık vardır. Çünkü memurunu resen 
emekliye sevk edip etmemek Hükümetin elinde
dir. Re'sen emekliye sevk edilenlere yarım ikra
miye vermek, Hükümetin esbabı mucibesi ile de 
Bütçe Encümeni esbabı mucibesi ile de tabanta-
bana zıttır. Müddet 25 yıldan 30 a çıkarıldığı 
halele, Devlete «25 yılda emekliye sevk» hususun
da müktesep hak tanınır mı?.. Hele re'sen emekli
ye sevk edileceklere yarım ikramiye vermek re'sen 
emekliye sevk müessesesinin bugüne kadar sebeb-
olduğu haklı. şikâyetlerin üstüne bir yeni şikâyet 
ve ıstirabın eklenmesi demektir. Bu, Demokles'in ' 
kılıcının bilenmesi demektir.... 

HSEİS — Vaktiniz tamamdır Beyefendi. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Üç 

dakikada mahzurların bu kadarını arz edebildim. 
Riyasetten tekrar söz verilmesini rica edeceğim. 

REÎS - H êrid Melen. 
PERÎD MELEN (Van) - - Muhterem arka

daşlar; Bütçe Komisyonunun mazbata muharri
rinden öğrendiğimize göre, dairelerince re'sen 
emekliye sevk yetkisinin, 25 seneyi dolduranlar 
için, mahfuz tutulmasının mucip sebebi bir mü
tekabil hak esasından doğmuştur. Bütçe Komis
yonu ve Hükümet diyor ki, 30 senede hem ben 
emekliye sevk edebilirim, hem de memurun kendi
si istiyebilir. Binaenaleyh, muvakkat madde ile 
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müktesep hakları mahfuz tutulan kimseler için 
de böyle olmalıdır. 

Arkadaşlar bu garip bir telâkkidir. Devlet 
statü ile bâzı haklar tesis eder. Bunları tesis 
ederken Devletin kendisi için müktesep haktan 
bahsetmesi - ben hukukçu değilim ama - hukuk 
kaidelerine uygun düşen bir esas olamaz. Bina
en aleyh mütakabiliyet esasını, burada müdafaa 
etmeyi ben yerinde görmüyorum. Kaldı ki, bu 
muvakkat maddeyi muhafaza tmeselerdi 20 se
neyi ikmal edenler için de emeklilik 30 sene ola
caktı. Muvakkat maddeyi niçin tesis ettiler, 
müktesep haklara riayet için! Bunu tanımasa-
lardı ne olacaktı? Bu takdirde hükümet kendi
sini memuru 25 senede emekliye sevk etmek yet
kisinden mahrum edecekti. Dâva bu arkadaşlar! 

Sonra arkadaşlar; müddeti neden dolayı 30 
seneye çıkardı? Sandığın malî müşkülâtı dola-
yısiyle. 25 senede emekliye sevk etme salâhiyeti
nin muhafaza edilmesi aynı müşkülâtı doğura
caktır. Bu salâhiyet muhafaza edildiğine göre 
yüzlerce, binlerce insan emekliye sevk edildiğin
de sandığın vaziyeti müşkülât arz etmiyecek 
midir? Bu kapıyı açık tutmak suretiyle sandığın 
külfeti artmıyacak mıdır? Bunun içindir ki, 
Hükümet tasarısı ile encümenin ortaya koyduğu 
prensip tezat halindedir. 

Muhterem arkadaşlar; bir salâhiyet lâzımdır, 
yedi sene içinde, kendileri ifade ettiler, re'sen 
elnekliye sevk edilen kimselerin adedi 1 500 ü 
geçmemiştir. Bugün bu muamele düne nazaran 
daha bariz bir ceza olarak kalmaktadır. 25 sene 
ile 30 senede sevk arasında alınan ikramiyede 
evvelce beher yıl için 1/25 nispetinde fark ya
pardı, bugün hem o fark olduğu gibi kalmıştır, 
ayrıca ikramiye eski tutarları üzerinden verile
cektir. Şu halde bu bir cezadır. Vekâlet emrine 
alma, yer değiştirme ve inzibati cezalar varken 
böyle bir salâhiyetin kullanılmasına esasen ihti-
yacolmadığı meydandadır. Kullanıldığı takdir
de dahi bunun ceza mahiyetini haiz bir müesse
se olarak muhafazası doğru değildir- Memurun 
çoluk çocuğuna tesiri olan aleyhte bir müeyyide. 
iyi düşününüz. 

REÎS — Mehmet Zeki Tulunay. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı 

bütçesi için rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 

.Muhterem arkadaşlar, elimize gelmiş bulunan 
kanunun esbabı mucibesinde iki esas var! Bi-
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Jİ11Cİ8İ, Emekli Sandığım mühim bir malî kül
fete sokacağı hususu, ikincisi de tecrübeli 
elemanların, tecrübelerinden istifade edilecek 
verimli çağlarında hizmetten ayrılacaklarıdır. 
Bir yanda böyle bir esbabı mucibe dururken 
öbür yandan muvakkat madde ile, bu esbabı 
mucibe ile taban tabana zıt bir fikir ileri 
sürülmektedir. Memuru 25 senede emekliye sevk 
imkânı veriliyor. İkramiyesini de % 50 nispe
tinde noksan vermek suretiyle cezayı iki misli 
artırmış oluyor. Dün Sayın Nuri özsan ar
kadaşımız dediler ki, memurlara böyle bir hak 
tanındığı takdirde kendi hareketleriyle ku
rumlarını, kendilerini 25 senede emekliye sevka 
zorlıyabilirler. Kurumun elinde birtakım im
kânlar vardır. Ceza ve müeyyide ellerinde mev-
cudolduğu halde malî bir şeyle tazyik etmek 
hakikaten kurumlarının şanına yakışmaz bir 
hareket olsa gerektir. 

Bu madde bu şekilde kabul edildiği tak
dirde emin olunuz ki,memurlar arasında ka
tiyen bir huzur kalmıyacaktır, memur devamlı 
suretle emekliye sevk olunacağı endişesini du
yacaktır. Buna mukabil takririm lütfedilip ka
bul edilirse, hiç olmazsa emekliye sevk edildik
leri takdirde ikramiyelerinin tam verilmesi 
sağlanmış olur ve nispeten huzura kavuşmuş 
olurlar. Benim maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Encümen! 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, ta
mamen malî bir hüküm olarak mütalâa edilmesi 
lâzımgelen bu hususa bâzı siyasi endişelerin 
karışmakta olduğunu müşahede ediyoruz. En
cümen teklifin mucip sebeplerini mazbatasında 
izah etmiştir. » 

Emeklilik hukukunda iştirakçiler ile ku
rumları arasındaki haklar mütekabil olarak 
tesis edilmiş ve mütekabiliyetin muhafazası za
rureti 25 yıl hizmetten sonra, emekliliğini ta-
lebedecekler için nasıl bir hak ihdas ediyorsa, 
müessese için de, kurumları içinde de mukabil 
bir hak ihdas etmek lâzımgeliyor. 

Konuşan arkadaşlarımız, daimî olarak, Hü
kümetin, yahut kurumların bu müktesep hak
kı, maksadı mahsusla, iştirakçinin aleyhine kul
lanacağı noktasından hareket ediyorlar. Yani, 
bu hakkı suiistimal edecekleri noktasından ha
reket ediyorlar. Halbuki Hükümetin böyle bir 

. 1969 C : 1 
suiistimale gitmiyeceği aşikârdır. Bütün Dev
let işlerimizi tevdi ettiğimiz bir merciin me
murlara karşı, mücerret, kendilerini mağdur 
edecek bir zihniyetle hareket edeceğini zannet
mek muhaldir. 

Nasıl memur kendisinin emekliye sevk edil
mesini talebedebiliyorsa muvakkat bir hüküm 
olarak kurum da aynı hakkı istimal etmek mev
kiinde bulunuyor. 

Deniliyor M, «Devlet bir müktesep hakka 
dayanamaz!» Bu mütekabil, zımni bir mukave
lenameye dayanan bir husustur. Memur bir 
haktan istifade ederken karşısında bulunan, hiz
met veren taraf da aynı haktan istifade et
melidir ve bu hak muhakkak surette adalet 
esasları dâhilinde kullanılacak bir haktır. 

Ferid Melen dedi ki, «Devlet neden bu hak
kı mahfuz tutmak istiyor? Kendisi zaten ku
rumun külfetini artırmak istemediği için bu 
kanunu sevk etmiştir.» 

Bu hakkı muhakkak istimal edilecek, yüz-
i de yüz kullanılacak bir husus değildir, lü-
| zumu halinde kullanılacaktır. Nasıl ki, otu/-

senesini doldurmadan emekliye sevk edilmesini 
talep hakkını müktesep hak olarak muhafaza 
ediyorsak, karşılıklı olarak idare de aynı şart
lar dairesinde münhasıran lüzum gördüğü 
takdirde bu hakkı istimal eder. Bu kayıttan 
hüsnüniyetle», icap ve zaruret halinde istifade 

1 edecektir. Dolayısiyle bunun memura mütevec
cih bir ceza olduğunu iddia etmek tamamiy-
le yersizdir. Emekliye sevk muamelesi 4 bir 
.ceza değildir, ve olamaz. Ceza tatbiki olma
yınca ikramiyesinin eski rejim dâhilinde tesbit 
edilmiş hudutlar dâhilinde kullanılmasını bir 
ceza olarak mütalâa etmeye imkân yoktur. 

Memurlar arasında bu kanun dolayısiyle 
huzur kalmıyacağı mülâhazası da kanaatimce yi
ne siyasi bir mülâhazadır. Hiçbir ciddî se
bebe istinadetmez. Memurların huzursuzluğunun 
veya huzurunun yalnız Emeklilik Kanunu ile 
temin edilebileceği kanaati yanlıştır. Bugün 
Hükümetin elinde memurlar üzerine tesir ya
pacak birçok imkânlar ve salâhiyetler vardır. 
Meclis tarafından daima murakabeye tâbi bu
lunan Hükümetin bu salâhiyetlerini gayriâdi-
lâne, indî ve keyfî olarak kullanacağını düşün
mek yersiz olur. Hatalı okır. Burada bilâkis 
memurlara hizmet müddetlerinin temadisini 
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temin eden bir hak tanımıştır. Bunda memur
ların huzursuz olmalarına bir sebep yoktur. 
25 seneye indiriyorsunuz hizmet müddetini, 
siyasi düşünce ile şikâyet, ediyorlar 30 seneye 
çıkarıyoruz. Yine şikâyet edilirse bunda tezat 
olur. Kanun katiyen memurların aleyhinde bir 
şekil taşımamaktadır. Bütçe Encümeniniz bu 
sebepledir ki, hükmün lâyihada olduğu şekilde 
muhafazasını zaruri görmüştür. 

v FERDA GÜLEY (Ordu) — Teşekkür et
tik. Fakat aksini de kabul edemeyiz ya. 

BEHZAT BİLGİN (izmir)...— Bir taraf
tan teşekkür ediyorsunuz, bir taraftan da me
murun mağdur edileceğini söylüyorsunuz. Te
şekkür ettiğiniz bir müessese memuru neâen 
mağdur etsin? 

RElS — Rica ederim efendim, teklifin için
de kalınız. 

Yakup Karabulut! 

YAKUP KARABULUT (içel) — Çok muh
terem arkadaşlarım, muvakkat maddenin ka
bulü hakikaten bir zarurettir. Sebebi, muvakkat 
maddede; şu kanunun yürürlüğe gireceği gün 
20 sene hizmet müddetini doldurmuş bir memur 
varsa bu memur yirmi seneyi doldurduktan son
ra kendiliğinden istifa etme hakkını haizdir, is
tifa edince bunun müktesep hakkı kanunun yü

rürlüğe girdiği yirmi seneyi doldurduğu tarih
tir ki, o tarihte aldığı maaş ne ise yirmi seneyi 
doldurduktan sonra bu maaşı alacaktır. Bu va
ziyette olan bir memur şu veya bu durumundan 
dolayı 25 seneden sonra emekliye sevk edilirse 
zam maaşının ikramiyesini istemek hakkını haiz 
değildir, Bu durumda olan bir memurun dahi 
bizim prensip ve kararımıza göre siyasi tema
yülü olabilir, Halk Partili olur, sulu olur, bulu 
olur./ 

ÎSElS — Yakup Bey lütfen madde ile alâkalı 
konuşunuz. 

YAKUP KARABULUT (Devamla) — Aynı 
mevzu içindeyim. Biz politik bakımdan kimseyi... 

RElS — Politikayı bırakın efendim, bu işin 
politika ile hiç alâkası yok. 

YAKUP KARABULUT (Devamla) — Dü
şündüğümü söylüyorum. Hiç kimse keyfî olarak 
çalışan bir memuru 25 senesini doldurdu, diye 
hakkında 39 ncu maddeyi tatbik edip göndermez. 
Bu vaziyette; (Benim müktesep hakkım şimdiki 
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aldığım zamlı maaşın tutarı olan ikramiyedir) 
demek haksızdır. 

RElS — Vaktiniz tamam, efendim. 
Burhanettin Onat. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh^ 
terem arkadaşlar, bu mesele bundan evvel de 
Heyeti Umumiyede konuşuldu. Verilen takrir 
ittifakla Heyeti Umumiyenin tasvibine mazhar 
olmuş, komisyona gitmiştir. Komisyon bermutat 
diyeyim, noktai nazarında ısrar ederek, eski id
diası ile karşımıza çıktı ve Behzat Bilgin arka
daşımızın beyanatı ile esbabı mucibenin ret se
bepleri izah edildi. Behzat Bilgin arkadaşımız 
inandığı mevzularda, sakin konuşmasiyle haki
katen ruhlara emniyet telkin eder, iyi telkinler 
yapar, inandırır. Galiba bu mevzua kendisi de 
inanmamış bulunuyor ki, bu beyanatı bende 
hiçbir iz ve tesir yaratmadı. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, kurumu tarafından re'sen bir 
memurun emekliye sevk edilmesinin iyi bir şey 
olmadığı hakkındaki kanaatimi, bu tefsir Mec
lise geldiği zaman o devrede bulunan arkadaş
larım hatırlarlar, gücümün yettiği kadar bunun 
aleyhinde bulunarak ifade etmiştim. Şimdi, bu 
takrirle aynı mevzuu yine önümüze geldi. Ko
misyon ileri sürdüğü esbabı mucibede tezada 
düşmektedir. Bir taraftan diyor ki, «Ben memu
rumu elimden kaçırmak istemiyorum, onun için 
\>\ı müeyyideyi koyuyorum.» Şayet memurumu 
25 senede re'sen emekliye sevk ederse, gerçi bu zam
dan evvelki aldığı tazminatı veriyor ama, zamla 
beraber 30 senede emekliye çıkan memura tanı
dığı ikramiyenin yarısını tanıyor. Mademki, me
murunuzu elinizde tutmak istiyorsunuz, neden 
25 senede o memuru tekaüde sevk edersiniz? 
Burada aşikâr bir tezat var. Tekaüde sevk etti
ğiniz bir memuru 25 sene kullanmışsınız. Onu 
hiçbir sebep göstermeden, hiçbir şikâyet kapısı 
tanımadan hem tekaüde sevk etmek, hem de 30 
senelik emekliye tanıdığın tam tazminatı tanı
mamak, nasıl olur? 

Arkadaşlar, beni asıl üzen şey, Nuri Özsan 
arkadaşımın. ileri sürdüğü esbabı mucibedir. 
Güya bir memur 6 aylığa tekabül eden tazmi
natını, yani % 50 nispetindeki farkı almak için 
kendisini emekliye sevk ettirecek hareketlere te
vessül edermiş. 25 senelik şerefli bir memur, 6 
aylık bir farkı almak için hoyratlaşacak, vazife
sine devam etmiyecek, ondan sonra kurumu bi-
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zar edecek. Böyle bir şey olmaz. Esbabı mucibe 
çürüktür, hiçbir ikna kudreti yoktur. Ne man
tıkidir, ne de vicdana hitabeden tarafı yoktur. 

Verilen takrir yerindedir, adilânedir. Geçen 
sefer olduğu gibi, Heyeti Celilenin tasvibine ik
tiran edeceğini kuvvetle ümidederek kürsüyü 
terk ediyorum. (Alkışlar) 

REİS — Encümen! 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Sayın Doktor Burhanettin 
Onşt Beyefendinin hakkımdaki iltifatlarına te
şekkür ederim!' Yalnız bu meselede kanaatimin 
kuvvetli olmadığı ve bu tesirle konuştuğum 
hakkındaki iddialarına şu suretle arzı cevabede-
yim : 

Bir defa burada Encümen. Mazbata Muhar
riri, encümenin görüşlerini ifade etmektedir. 
Encümen mazbata muharriri şahsi görüşleri ba
kımından encümen görüşü ile kati bir muhale
fet halinde olursa, mazbata muharriri o mevzuda 
sözcülük vazifesini ifa etmez. Teferruat üzerin
de görüş ayrılığı olursa sözcü olarak encümenin 
görüşünü müdafaa eder, şahsi görüşünü ifade 
etmez. 

İkincisi, meselenin esasında zannediyorum ki, 
Burhanettin Onat Beyefendi yanılıyorlar 

Şimdi bu itiraz şuradan geliyor, muhterem 
arkadaşlarım, esas şudur : Emeklilik mevzua
tında iştirakçilerle kurumları abasında daimî bir 
mütekabiliyet ve tenazur mevcuttur. 30 denede, 
Ferid Melen'in dediği gibi iştirakçi emekliye 
ayrılmak, hakkını haizse, aynı şekilde kurumları 
da emekliye sevk eder, 25 senede de yine öyle
dir. Muvakkat bir rejimde yine öyledir. Bu Dev
letle memur arasında bir münasebet değil, San
dıkla iştirakçiler arasında bir malî münasebet
tir. Ve bu münasebetler karşılıklı teessüs et
mektedir. Şu halde, arkadaşlarım aıf buyursun
lar, bir siyasi endişe ile hareket ediyorlar zan
nediyorum. Hükümet bu maksatla salâhiyet is
terse, bu salâhiyetler kendisine bâzı imkânlar 
vermekte ve bu imkânlar suiistimal edilebilir 
mülâhazasındadırlar. Kanaatimce Hükümete ve
rilen salâhiyetleri hüsnüniyetle kullanır, Hükü
met kullandığı salâhiyetleri suiistimal eden bir 
müessese değildir. Aksi şekilde hareket edecek 
dlsa, .Hükümet her an Yüksek Meclis huzurunda 
mesuliyet mevkiine düşer, her an akıbeti Yük
sek Meclis tarafından tâyin ve tesbit edilir. 
(Soldan, bravo sesleri) Binaenaleyh Hükümete 
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tevcih edilen mütekabiliyete müstenit bir salâ
hiyetin ve bütün memleketler mevzuatında bu 
mevzuda mütekabiliyet dâhilinde bu .salâhiyeti 
vardır. Bunun, münhasıran nıücerr>edo'l'arak sui
istimal edileceği zaviyesinden reddedilmesi ta
mamen siyasi ve tamamen hakikate aykırı bir gö
rüştür. Bu görüşü Halk Partisi iltizam edebilir. 
Fakat bu görüşü bu şekliyle bizim kabul et-
mekliğimize imkân ve ihtimal yoktur. 

F-ETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Grupunuz 
adına burada te^ikid yapıyorsunuz, bu doğru 
değil. 

REİS — Be'hzat Bey, Encümen Gözcüsü ola
rak konuşuyorsunuz, demin de bir arkadaşımı
za hatırlattım. Madde içinde politika mevzuu-
bahis değil. Kendi rızasiyle emekli olana ikra
miye verilmesi bakımından encümenin fikrini 
söyleyiniz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Şimdi en
cümenin dayandığı nokta şudur: Re'sen emek
liye sevk 'salâhiyeti mütekabiliyet esası dâhilin
de ve tenazur esası dâhilinde yürümen bir keyfi
yettir. Eğer 25 seneyi dolduran memurların 30 
seneyi doldurmadan emekliye ayrılmak hakkı 
olmasaydı, kurumlar için de böyle bir yetki dü
şünülemezdi; «Eğer dediler, meselâ 25 seneye 
ait kaydı olmamış olsa idi, memurlar için 25 se
nede tekaütlüğü isteme meselesi olmasa idi bu
nu Hükümet ister miydi ?» Tabiî istemezdi Hü
kümet, 25 sene hakkı müktesep meselesi ortaya 
çıkmamış olsa idi, hiçbir zaman böyle bir hak 
talebetmezdi. 25 sene kaydı hüsnüniyetle, hüs-
nüistimal edilecek bir salâhiyetten ibarettir ve 
İm suretle bu kaydı tanımak lâzımdır. 

Hükümet memuru ikramiyeden mahrum et
mek, yarı nispetinde ödemek ister mi? Fasit bir 
maksatla memuru emekliye sevk edebileceği id
dia edilebilir mi? Hükümetin ve kurumların 
salâhiyetlerini katî bir lüzum ve zaruret olmadık
ça kullanılmıyaeağı aşikârdır. 

Hükümete verilen salâhiyetlerin tatbikinde 
bu bakımdan hiçbir mahzur yoktur. Encümen 
olarak daha fazlasını söylemek mümkün değil
dir, takdir Yüksek Heyetindir. Bu kaydın kal
dırılması Muhterem. Heyetin takdirine vabeste
dir, kabul buyurulursa bizce buna imtisal müm
kündür ve tabiîdir. Yalnız bu kaydın şimdiki 
şeklinden başka türlü tefsir edilecek bir hüküm 
mevcudolmadığını da tekrar etmek mecburiyetin
deyim. 
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REİS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SÎPAHlOĞLU (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar; bugünkü kanuna göre re'sen 
emekliye sevk edilme müddeti 25 sene iken yeni 
kanunda bu otuz seneye intikal ettirilmiş olu
yor. Yani re'sen emekliye sevk salâhiyetinin 
kaldınlmamasına ben de taraftarım. Bu mesele 
daha doğrusu yirmi seneden fazla çalışan kim
seler^ verilecek ikramiye miktarını tesbit et
mekten ibarettir. Kendiliğinden emekliye şevkini 
istiyen kimseye bugünkü miktar üzerinden ik
ramiye veriyoruz. Zira Devlet hizmetinde daha 
fazla çalışmak istememiştir. Akıbetine katlan
malıdır. Fakat otuz seneye kadar çalışmak isti
yen kimsenin bu arzusuna re'sen mâni olduğu
muza göre, bunu önlemek için alması icabeden 
ikramiyenin yarısından mahrum etmeye imkân 
olmadığı kanaatindeyim. 

Arkadaşlar diyorlar ki «Müktesep hak karşı
lıklıdır.» Evet, müktesep hak karşılıklıdır ama 
müktesep hak şu noktadadır : Memurlar için 25 
seneyi doldurunca emekliliğini istemek hususu.. 
Bunun için müktesep hak, 25 senesini doldur
muş olan memuru emekliye şevke münhasırdır. 
Biz de bu hakkı mahfuz tutuyoruz. Geçmiş ka
nuna göre 25 seneyi dolduran memuru, kurumu 
re'sen emekliye sevk edebilir. 

Şimdi, bâzı arkadaşlar diyorlar ki «Ee'sen 
emekliye sevk için vesile aranır, bâzı kötü işler 
yapıhr. Emekliye sevk edilen kimseleri diğerle
rinden daha üstün tutmak gibi mantıksız bir hal 
meydana gelir.» (Soldan, «doğru» sesleri) Ve 
belki siz de böyle düşünüyorsunuz. 

Arkadaşlarım, kanaatimi ifade edeyim. 
Memurların % 99 u belki memuriyetten ayrıl
mak istemez. Yani, tâbirimi mazur görün, emek
liye ayrılmış memurlar karaya vurmuş balığa 
dönerler, öyle, ben şunu yaparım bunu yaparım, 
kendimi muhakkak emekliye sevk ederim, di
yen memura karşı elimizden başka imkânlar da 
vardır. Bir memurun iki defa vekâlet emrine 
alınması, onun müstakbel ikramiyesinin yarı
sını yemesine kâfidir arkadaşlar. 

Kabulü halinde, re'sen emekliye sevk hak
kı mahfuz kalmak kaydıyla verilecek ikramiye
nin yeni kanun hükümlerine tâbi olmasına ta
raftarım. 

Re'sen emekliye sevk hususunda pek çok söy-
liyeeeklerim vardır, fakat buradan serdirte ma-
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hal görmüyorum. ,. Re'sen emekliye sevk kay
dının kalması şartiyle emekliye ayrılacaklara 
yeni kanuna göre ikramiyelerinin verilmesinin 
âdil olacağını ifade etmek isterim. 

REİS — Üç tane kifayet takriri var, ayrı
ca* daha 17 arkadaş söz almıştır. Kifayeti oku
yacağız'. Kifayet aleyhinde de söz Nusret Ki-
rişeioğlu'nundur. -̂  

Yüksek Reisliğe 
% Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 
arz ve teklif ederiz. 

Gazianteb Bilecik 
Samih İnal \ Şevki Hasırcı 

REİS — Buyurun Nusret Kirişcioğlu! 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlar, vaziyet tavazzuh etmemiştir. 
Takrir re'sen emekliye ayrılanlar lehine ve ri-
zasiyle ayrılanlar aleyhine bir hüküm taşımak
tadır. Bu itibarla kifayetin reddini', kifayet 
reddedilmediği takdirde takririn reddini rica 
ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Kifayet okunmuştur, aleyhinde de 
konuşulmuştur. Nedir söyliyeceğiniz, oradan 
söyleyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Madde
nin ikinci fıkrası hakkında takririmiz vardır, 
müzakere mevzuu olmamıştk*. Binaenaleyh ki
fayet ikinci fıkranın dışında kalan hususa aidol-
mak üzere reye konulmalıdır. 

REİS — Efendim, açtığımız müzakere mad
denin tümü üzerindedir. Arkadaşımız bu mü
zakereler hakkındaki kifayetin yalnız şu ko
nuşulan mevzua aidolmasını ve ikinci fıkraya 
teşmil edilmemesini isterler. 

Gelen kifayetler maddenin tümü hakkın
dadır. 

Binaenaleyh kifayet takrirlerini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kifayet takriri kabul edilmiştir. 

Efendim, maddenin birinci fıkrası hakkında 
geçen celsede verilip nazarı dikkata alman ve 
encümene giden takrirden sonra encümen kendi 
noktai nazarında ısrar etmiştir. 

Takrir sahibi arkadaş yenidca takririnin 
reye konmasını istemekte midirler? (Okunsun 
sesleri). 

Ayrıca Turhan Feyzioğlu arkadaşımız tara-
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fmdan verilmiş bir takrir var. Mahiyeti aynı 
olup sonunda bir redaksiyon değişikliğinden 
ibarettir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Tulu
nay ,m takririne iltihak ediyorum. 

REÎS — Geçen İnikatta reye konması iste
nen takrire, yeni takririn sahibi arkadaşunız da 
iştirak etmektedir. 

Geçen İnikatta Heyeti Umumiyece nazarı 
itibara alınması kabul edilip encümene verilen 
ve encümen tarafından kabul edilmiyerek üze
rinde ısrar olunan kısmı halletmek mecburiye
tindeyiz. Binaenaleyh eski takriri tekrar oku
tarak reylerinize! arz edeceğim. 

Yüksek Riyasete 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı'Kanununa 

ek lâyihanın muvakkat maddesinin 1 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin reye 
vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun mer -
iyete girdiği tarihte, fiilî hizmet müddetleri 
25 yılı doldurmuş olanlarla, 20 yıl Veya daha 
fazla fiilî hizmet müddeti bulunanlar; 25 yılı 
doldurduklarında emekliliklerini istiyebilecek-
lerdir. 

REİS — Efendim, maddenin birinci fıkrası 
haricolarak nazara alınıp encümene giden ve 
encümence kabul edilmiyen bu takriri reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Efendim, reylerinizden katı neticeyi alama
dık. Ayağa kalkmanızı istirham edeceğiz. 

Takriri kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Lütfen oturun efendim. Kabul etmiyen
ler lütfen ayağa kalksınlar... lütfen oturun 
efendim. 

Tesbit edemiyoruz efendim. (Soldan, açık 
'oya, sesleri). Açık oya arz edeceğiz. (Sağdan, 
gürültüler). « 

Efendim, Dahilî Nizamnamenin 134 ncü 
maddesi sarihtir. Okuyorum: 

«Madde 134. — îşari reyleri Reisle kâtipler 
müttefikan saymak ve takdir etmekle mükellef
tirler. 

Binaenaleyh el Kaldırmak suretiyle rey is
tihsalinin neticesinde ittifak edemezler veyahut 
ekseriyetin husulünde şüpheye düşerler veya 
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azadan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerne ayağa 
kalkmak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahut yine 
şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat 
olunur....» ' 

Bu maddeye göre açık reye müracaatten 
başka çare yoktur. Çünkü sayamıyoruz. 

Efendim; meseleyi izah edeceğim: , Şimdi, 
reye vaz'edilen takrirdir. Binaenaleyh takrir
deki tadili kabul edenler beyaz rey atacaklar, 
takriri kabul etmiyenler kırmızı rey atacaklar
dır. Şimdi rey toplamaya başlıyoruz. 

(Reyler toplandı) 

REİS — Efendim, demin açık reylerinize 
arz olunan takrir hakkında kullanılan reyleri 
bildiriyoruz. 

Reye iştirak (449), takriri kabul edenler 
(203), reddedenler (234), müstenkif (12) tak
rir reddolunmuştur. (Soldan; alkışlar) 

İkinci fıkra hakkında iki tane tadil teklifi 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle, muvakkat 

maddenin ikinci fıkrasındaki; «ölüm, maluli
yet ve yaş haddi sebepleriyle* kelimelerinden 
sonra; «veya re'sen» kelimelerinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Urfa Sivas 
1. S. Omay E. M. Karakurt T. Feyzioğlu 

Ankara Adana 
H. O. Bekata S. Baykam 

Gümüşane -v Urfa 
H. Polat 1. E. Karakapucu 

Ankara Malatya Urfa 
Ü. Elli M. Delikaya Y. Alhas 
Burdur Kars Sivas 

O. Eroğlu 1. Us Ş. Moran 
Tunceli Maraş Malatya 
A. Bora H.F. Evliya M. Tulunay 

Malatya 
M. Kartal 

Meclis Riyasetine 
Muvakkat maddede yazılı 20 senelik müd

detin (15) seneye indirilmesini arz ve teklif 
eylerim. 

İzmir Mebusu 
E. D. Başar 

REÎS — Efendim, Turhan Feyzioğlu ve 

/ 
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arkadaşlarının takririnde fıkraya; «veya re'- I 
sen» kelimelerinin ilâvesi teklif edilmektedir. 
Bu takriri reyinize arz ediyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

îzmir Mebusu Enver Dündar Başar, muvak
kat maddede yazılı 20 senenin 15 seneye indiril
mesini teklif etmektedir. 

ENVER DÜNDAR BAŞAR (İzmir) — Tak
ririmi izah edeceğim. 

REİS — Kifayet takriri maddenin tamarnı-
' na aittir. Binaenaleyh söz vermekte mazurum. 

Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte fiilî hizmet müddetleri 
yirmi beş yılı doldurmuş olanlarla yirmi yıl ve- I 
ya daha fazla fiilî hizmet müddeti bulunan
lar yirmi beş yılı doldurduklarında emeklilik
lerini istiyebilecekleri gibi kurumlarınca da 
re'sen emekliye sevk edilebilirler. 

Bunların emekli ikramiyeleri otuz yılı dol
duranlar için verilecek ikramiye miktarının yir- ı 
mi beş veya daha fazla senelere isabet edecek 
miktarının yarısı, ölüm, maluliyet ve yaş haddi 
sebepleriyle aynlanlarm emekli ikramiyeleri • 
ise tamamı üzerinden hesaplanır. Bu ikramiye
lerin hesabında altı ay ve daha fazla yıl kesir
leri tam sayılır. Altı aydan az kesirler nazara 
alınmaz. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinde meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: j 
Kabul edenler... etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. I 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maaşlarla ilgili kanun hakkında kabul buyur- t 
duğunuz Muvakkat 2 nci maddeye dair olan j 
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takrir dolayısiyle encümende hazırlanan mad
de metni gelmiştir, okuyoruz: 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte 3656 sayılı Kanunun 
19, 3659 sayılı Kanunun 1G ve 4620 sa
yılı Kanunun 7 nci maddeleri gereğince 
istihdam edilmekte olan hizmetlilerin 2 
yıldan az olmamak üzere cari terfi esa
sına göre 1 derece terfi ettirildikleri ta
rihteki, bunlar dışındaki hizmetlilerin 31. XII , 
1958 tarihindeki, mezkûr tarihten sonra hizme
te alınanların ise hizmete alındıkları tarihteki 
ücretleri birer misline kadar artırılabilir. 

REİS — Efendim geçen inikatta okunmuş 
olan bu madde hakkındaki' takriri bir daha 
okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislğine 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlarıyle di

ğer kanunlarda mevcut aylık ve tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatasının muvakkat 2 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hu
susunu Yüksek Meclisin takdir ve tasviplerine 
saygılarımızla arz ederiz. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kamın 
meriyete girdiği tarihte 3656 sayılı Kanunun 
19, 3659 sayılı Kanunun 10 ve "4620 sayılı Ka
nunun 7 nci maddeleri gereğince istihdam edil
mekte olan hizmetlilerden cari terfi esaslarına 
göre birer derece terfi edenler ile üst vazifele
re tâyinleri dolayısiyle birer derece terfii ettiri
lenlerin terfi ettirildikleri tarihdeki, bunlar dı
şındaki hizmetlilerin 31. XII . 1958 tarihindeki. 
mezkûr tarihden sonra hizmete alınanların ise 
hizmete alındıkları tarihdeki ücretleri, bir mis
line kadar arttırılabilir. 

Erzurum 
M. özer 

Sakarya 
T. Barış * 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
Bolu 

K. Kocaeli 
Zonguldak 

N. Tanyolaç 
Sakarya 
S. Dinçer 

Zonguldak 
C. Z. Aysan 
Zonguldak 

A. Akın 
Bilecik 

M. Erdeni 
Kırklareli 

M. A. Ceylân 
Sakarya 
B. Hım 
İzmir 

S. Akçiçek 

Zonguldak 
S. Başol 
Giresun 
T. inanç 
Tekirdağ 

I.özdoyuran 
Konya 

M. Runyon 
Tekirdağ 
A. Paker 
Zonguldak * 

H. Ulus 
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Kastamonu 
S. Çağlar 

Zonguldak' 
A. Kaya 

Erzurum 
Taşkesenlioğlu 

Konya 
N. Tahralı 

İçel 
R. Çetin 
Bingöl 

K Yıldı/ 
Samsun 

H. Tekay 
Çanakkale 

A. H. Sezen 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
İzmir 

K. I\ Başer 
Trabzon 

• P. Karanis 
İstanbul 
H. Giray 

t 
istanbul , 

j . Altabev 
Bitlis 

Î\T. Barut 
Samsun 

A. Keleşoğhı 
İçel 

M. Dölek 
Konya 

A. S. Kaymak 
Amasya 
H. Koray 

Samsun 
S. Çonoğlıı 

Konya 
S. Soylu 
Erzurum 

S. Kanterel 
Giresun 

H. Bozbağ 
Trazbon 
H. Polat 

izmir 
A. Ünal 

İstanbul 
A.Harputhı 
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İzmir 

N. Davran 
Bingöl 

S. Göker 
Kastamonu 

Ş. Esen 
Adıyaman 
S. Turanh 

Amasya 
H. özbay 

Amasya 
1. 01gacs 
Amasya 
P. Çöl 
Siird 

P. Şendur 
Trabzon 

H. Çulha 
Trabzon 

S. Karay avuz 
Aydın 

V. Levent 
Bursa 

H. Ülman 
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BEİS — Maddeyi kabul edenler. 

ler... Kabul edilmiştir. 
Etmiyen-

REÎS — Efendim, Encümene soruyorum. Ri
yaset şu anda öğrenmek mecburiyetindedir. Re
daksiyonunu yaparak getirdiğimiz madde metni 
kabul edilen takririn esasına uygun mudur, de
ğir midir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) -— Efendim, encümenin redaksiyo
nu Münip Bey arkadaşımızın buradaki beyanına 
uygun bulunmaktadır. Burada ithal ettiğimiz 
tek bir fark vardır. Bu arkadaşımızın buradaki 
beyanında «Gelişigüzel terfiler yapılıyor.» düşün
ce ve ihtimalini izale etmek için iki sene kaydı
nı kabul ettik. Bu iki sene kaydını bunun için 
aldık. Bunun dışında başka bir redaksiyon yap
madık. Bu redaksiyon arkadaşımızın takdirinin 
meal ve ruhuna uygundur. 

REİS — Tadilen gelen ve okunan maddeyi 
reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Son maddeleri okuyoruz. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyiha ^açık reyinize arz edilmiştir. 
Sırrı Atalay Bey, deminki kanun hakkında 

bir tezkere var. Konuşmaktan vazgeçiyor musu
nuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vazgeçiyorum. 

4. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/258) 

Y r— Hariciye Vekâleti bütçesi 

REİS — Hariciye Vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesinin müzakeresine başlıyoruz. İki tak
rir var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Hariciye Vekâleti bütçesine münhasır olmak 

üzere Grup sözcülerinin müddet tahdidine tâbi 
tütulmamasmı arz ve teklif ederiz. 

Yazgad Denizli Bursa 
Â. Benderlioğlu B. Akşit M. Kayalar 

Yüksek Riyasete 
Yalnız vekâlet bütçelerinin heyeti umumi-

yesi üzerindeki müzakerelere münhasır olarak 
Grup ve encümen sözcülerinin söz hakkının yir
mi dakika olarak tesbit/ini arz ve teklif ederiz. 

24 . I I . 1959 
Malatya Ankara Ordu 

N. Yetkin H. O. Bekata A. H. Onat 

REİS — Atıf Benderlioğlu. Baha Akşit ve 
Mazlum Kayalar arkadaşlarımızın takrirleri ile 
Kasım Gülek arkadaşımızın takrirleri aynı ma
hiyettedir. 

Hariciye Vekâleti bütçesine münhasır olmak 
üzere grup sözcülerinin müddet tahdidine tâbi 
tütulmamasmı istiyorlar. 

Takrirleri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Riyasete Agâh Erozan geçti.) 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 malı yılı 

bütçesine 436 iştirak, 338 kabul, 94 red ve 
4 müstenkif. 

Kanun kabul edilmiştir. 

1936 
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Hariciye Vekili, buyurun. I 
(Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu Sol ta

ratın şiddetli ve sürekli alkışlan ve bravo ses- I 
leri arasında kürsüye geldi.) 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlarım, 
Hariciye Vekâletinin 1959 malî yılı bütçesini 
Yüksek Tensibinize arz ederken, geçen seneden 
bu yana vuku bulan milletlerarası gelişmeleri 
tahlil ve bu gelişmeler muvacehesinde Hükü
metimizin takibettiği politikayı izah edeceğim. 
Bu mâruzâtım esnasında Türkiye'yi doğrudan 
doğruya alâkadar eden meseleler üzerinde bil
hassa duracağım. 

Son senelerdeki milletlerarası gelişmeleri tah
lil ettiğimiz takdirde bu gelişmelerin ana hat
larını şu şekilde teressüm eder görmekteyiz. 

Batı Bloku ile Doğu Bloku arasındaki huzur
suzluk ve emniyetsizlik hiçbir şekilde azalma
mış, bilâkis Doğu Blokunun muhtelif mıntıka
larda tecelli eden mütecavizane hareketleri ve
ya tutumları, zaman zaman ortaya çıkan sulh 
taarruzlarına rağmen devam etmiş ve etmekte 
bulunmuştur. Bu suretle iki farklı ideoloji ve 
dünya görüşü araskıda mücadelenin devam et
mekte olduğunu kabul etmek lâzım. Bizim men
sup bulunduğumuz demokratik blok, bütün fa
aliyetini kendisini muhafaza ve müdafaada gös
termekte, karşı taraf ise bizim bloku muhte
lif noktalarda tazyik altında bulunmaktadır. 
Son senenin bu bakımdan en bariz vasfı, hiç 
şüphesiz, demokratik cephenin mâruz kaldığı 
bütün tazyikler karşısında bütün cephelerde 
tam bir mukavemet imkânı gösterebilmiş olma
sı ve hiçbir yerde artık hiçbir tâviz vermek ni
yetinde olmadığını isbadetmiş bulunmasıdır. 
Orta - Doğu hâdiselerinde olduğu gibi. Uzak -
Şark ve Berlin hâdiseleri de bunun canlı bir 
misâlini vermiştir. 

iki blokun bu şekildeki tazyik ve mukave
metleri yanında henüz taraf seçmemiş memle
ketler ve kıtalar üzerindeki mücadeleyi de mü
şahede etmemeye imkân yoktur. Bilindiği gibi 
ikinci Dünya Harbinin hitamından sonra nüfus
ları yüzlerce milyona baliğ olan bir çok Asya 

?ve Afrika devletleri istiklâllerini elde etmişler
dir. Bu devletlerin doğuşu hiç şüphesiz Asya 
Afrika kıtalarına beynelmilel âlemde yeni bir 
ehemmiyet verilmesine saik olmuş ve bu kıta- ' 
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larda zaten asırlarca müstakil kalmış olan dev
letlerin yanında ahzı mevki eden bu yeni dev
letlerin gösterdikleri faaliyet bilhassa 1955 ae-, 
nesinde toplanan Bandung ^Konferansında teza
hür etmiştir. Daha o zamandan müşahede olu
nan manzara, yeni doğan devletlerin iki blok 
arasında cereyan etmekte olan mücadelenin 
müspet veya menfi tesirleri altında oldukları 
idi, filhakika bu devletlerin içinde, komünist 
Çin ve Uzak Şark' ta tamamlanmakta olan Doğu 
blokunön tahakküm veya nüfus sahasını büyüt
me arzusuna karşı kendi yeni müstakil mevcudi
yetlerini demokratik cephenin yardımiyle müda
faa etmek arzusunda olanlar .görüldüğü gibi, bir 
müdafaa cephesinin kurulmuş olması neticesi 
teessüs etmiş gözüken muvazeneden bilistifade 
Doğu ile Batı arasında bir üçüncü grup tesis 
etmek istiyenler ve bu sonuncular arasında da 
bu siyasetlerine Doğu'ya mütemayil şekilde 
istikamet vermek suretiyle onun teveccühünü 
kazanmak istiyenlerle hakiki bitaraflık siyaseti 
gütmek istiyenler mevcuttur. Bandung Konfe
ransı bu muhtelif cereyanların bir arada tezahü
rünü ve muvazeneye gelmesine sahne olmuş ve 
Komünist Çin'in iştirak ettiği bu konferans ha
kikaten . mâkûl ve Doğu Blokunun propaganda
larına rağmen onun o günkü ve bugünkü tutu
mu ile yeni bir tehlike arz ettiğini irae eden bir 
kararla neticelenmişti. Mamafih muhakkakki 
bugün dünya durumunu tetkik ederden Asya 
Afrika kıtaları üzerinde her gün yeni bir safha
sına şahit olduğumuz Doğu - Batı mücadelesinin 
her gün yeni bir safhasına şahit olduğumuz Do
ğu - Batı mücadelesinin emarelerini görmemeye 
imkân yoktur. 

Yeni beynelmilel siyaseti düşündüğümüz za
man her gün inkişaf eden ve yeni istiklâlini ka
zanan milletler tevessü etmekte bulunan ve- As
ya Afrika blokunun her gün biraz daha fazla 
hayatiyet göstermek olduğunu görmemeğe de 
imkân yoktur. Bilhassa ki, Önümüzdeki iki sene 
içinde yeni altı Afrika memleketinin istiklâlleri
ne kavuşmakta olduklarını görmek ve hatırda 
tutmak lâzımdır. 

Doğu ile Batı arasında cereyan eden müca
delelerin sosyal ve jeopolitik olduğu kadar ikti
sadi alanda da kendini göstermesi, bu milletle-
rin hem siyasi inkişaf ve olgunlaşmalarını, hem 
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de iktisadi alanda daha dikkatli olmalarını tesri 
etmektedir. 

4 Beynelmilel sahada yine aynı mücadelelerin 
üçüncü bir tezahürü de hiç şüphesiz Doğu Blo-
kunun iktisadi alandaki inkişaflarının da tesi
riyle Batı Blokunda ve onun tesiriyle yeni doğan 
devletler arasında küçük bulan iktisadi ve siyasi 
entegrasyon fikridir. Entegrasyon hareketlerini 
demokratik cephede gördüğümüz gibi Asya, Af
rika grupunda da müşahede etmekteyiz. Bütün 
bunlardan biraz sonra bahsedeceğim. Muhakkak 
olan şudur ki, bugünkü teknik karşısında siyasi 
kudretin ancak ekonomik birlik ve bunun do
ğurduğu kudretle kabil olduğu anlaşılmış ve 
devletler arasında mevcudolan siyasi ve askerî 
mücadele bu sahaya kuvvetle intikal etmiş bu
lunmaktadır. 

Beynelmilel siyaset sahasının bu üç noktada 
toplanan tablosunu* bu şekilde çizdikten sonra 
müsaadenizle Doğu ile Batı arasındaki münase
betlerin son inkişafına avdet edeceğim. , 

Muhterem arkadaşlar, 
Hepimizin bildiği bir vakıa şudur ki, maat

teessüf İkinci Dünya Harbinden beri muhtelif 
kıtalardaki sulhsever devletler, muhtelif zaman
larda Doğu Blokunun tehditlerine mâruz kal
mışlar veya mevcudiyetlerini muhafaza için si
lâhlı mukavemete başvurmaya mecbur olmuşlar
dır. Vakıa zaman zaman, bilhassa 1953 ten son
ra herkesi ümide düşüren sulh taarruzları ol
muş ise de, her sulh taarruzunu yeni bir tehdi
din veya bir tecavüzi hareketin takibetmiş olması 
bu ümitleri boşa çıkartmış ve itimatsızlığı ar
tırmıştır. 

Şu son bir senelik hâdiseleri ele alırsak, 
Uzak - Şarkta, Orta - Şarkta ciddî tehditlerle 
karşılaştığımız ve en sonunda da Berlin mesele
sinde bir ültimatomla karşıkarşıya bulunduğu
muz bir hakikattir. Her ne kadar bunların ara
sında yüksek seviyede bir konferans, atom tec
rübelerinin durdurulması, atom silâhlarının 
men'i ve umumi tahdidi teslihat hakkında teklif
ler vukubulmuşsa da bunların, yukarda da arz-
ettiğim gibi, emniyeti selbedici, tehditamız ha
reketler ve teşebbüslerle aralanmış olması hür 
dünya milletlerinde eksik olan itimadın kurul
masına mâni olmuş ve bu tekliflerin ciddiyeti ve 
hakiki maksadı üzerinde onları endişeye düşür
müştür. 
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! Bugün, bildiğiniz gibi, Batı ile Doğu arasın

da muhtelif sahalarda ihtilâflar mevcuttur. 
Bunların en başlıcası Avrupa kıtasında mevcud
olan Almanya meselesidir. 

Almanya meselesinin geçirdiği safhalar mü-
taaddittir. Bunlar üzerinde uzun uzun durmıya-
cağım, fakat başlıca ihtilâf Almanya'nın birleş
tirilmesi meselesidir. 

Rusya bir Aralık 1955 senesindeki Cenevre 
Toplantısında kabul eder gibi göründüğü bu bir
leşme meselesinden bilâhara rücu ettiği gibi 
27 Kasım 1958 de tevdi ettiği bir nota ile Batı -
Berlin'in serbest bir şehir haline kalbini taleb-
etmiş bulunmaktadır. 

Sovyet Rusya'nın bu serbest ve gayriaskerî 
Batı - Berlin fikri, kendi etrafında muhtelif 
paktlarla teessüs etmiş olan müdafaa kuşağını 
yavaş yavaş gevşetilip geriletilmesi politikasının 
yeni bir tezahürüdür. Garp blokunun Rusya ve 
Doğu Blokuna karşı hiçbir tecavüzi emeli yok
tur. Garp Blokunun teessüsü sırf müdafaa ga
yesine matuf bulunmaktadır. Temenni etmek is
tediğimiz gibi hakikaten hüsnüniyet sahibi bir 
Rusya'nın Batı - Blokundan hiçbir endişesi ol
maması gerektiği gibi kendisini kuşatır gibi gö
rünen bu çemberin gevşemesi için hakikî kon
trollü ve herkese itimat telkin edecek bütün si-
lâlılara raci bir tahdidi teslihat kabul etmesinde 
tabiî bir şey yoktur. Sadece Rusya'nın muazzam 
kuvvetiyle şimdiye kadarki icraatiyle hakikaten 
müdafaai nefsten gayri bir arzusu olmıyan 
memleketleri ürkütmekte olduğu anlaması lâ-
zımgelir. Aynı zamanda sulh istiyen bir Rusya'
nın tehdit ile değil, itimat telkin etmek suretiyle 
dünya, sulhunu yaratabileceğini düşünmesi ge
rekmektedir. Halbuki, maatteessüf Rusya'nın 
icraatı, zaman zaman şahidolduğumuz ademite-
cavüz paktları tekliflerine rağmen, tehditlerle 
dolu olmuştur. Nitekim Berlin için NATO top
lantısı arifesinde dört Garp devletine verdikleri 
nota bunun canlı bir misalidir. Vakaa bu notayı 
Mikoyan'm bir Amerika seyahati takibetmiştir, 
ve bu suretle Sovyet Rusya Berlin için verdiği 
notanın -nahoş tesirini izale etmek istemiş ise de, 
10 Ocak tarihinde yine Almanya ile sulh mua
hedesi akti hakkında verdikleri nota, Almanya 
meselesinde Doğu ile Batı arasındaki görüş ay
rılığının yeni bir delilidir. 

Bu münasebetle, Berlin ve Almanya meselele-
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ri hakkındaki noktai nazarımızı teyidetmek iste
rim. "Biz bu hususta NATO'nun ve Batı dünyası
nın tam bir tesanüd ve görüş birliği ile hareket 

' etmesi ve Sovyet tehditlerine boyun eymemesi 
gerektiği kanaatindeyiz. Diğer taraftan, Alman
ya ehemmiyetinde bir memleketin haricî politi
kasının ipotek altına almamıyaeağmı ve kolek
tif müdafaa paktlarına dâhil olmak haklarının 
selbolunainıyacağmı düşünüyoruz. Bu husus sa
dece Almanya için değil, fakat NATO müdafaa
sı için de hayati bir ehemmiyeti haizdir. Niha-
'yet Almanya'nın demokratik prensiplere uygun 
bir şekilde birleştirilmesini hem milletlerarası 
adalet ve hem de Milletlerarası gerginliğin gide
rilmesi bakımından zaruri telâkki etmekteyiz. 

Silâhsızlanma meselesi: 
Doğu - Batı münasebetlerini gözden geçirir

den, üzennde ehemmiyetle durulması gereken 
bir mevzu da hiç şüphe yok ki, silâhsızlanma
dır. Dünyada hakiki bir sulhun temelinin kurul
ması umumi ve kontrollü bir silâhsızlanmanın 
tesisine vabestedir. Fakat bu mevzuda ikinci 
Dünya Harbinin sonundan beri müspet'bir inki
şaf kaydedilmemiş, aksine gittikçe şümulü artan 
bir silâhlanma ile müterafik olarak siyasi ger
ginliğin tezayüdüne şahidolunmuştur. 

Silâhsızlanma mevzuunda karşılıklı olarak 
yüzlerce teklif yapılmış ve Birleşmiş Milletler 

* çerçevesi içinde sayısız müzakereler cereyan et
miştir. Bütün bunlarla vaktinizi almak istemem. 
Yalnız bu husustaki son inkişaflar hakkında kı
saca bilgi vermeyi faydalı görüyorum. 

Batı devletlerinin, müessir Ijir kontrol siste
mine tâbi olma*k üzere Sovyet Rusya'ya yaptık
ları son tekliflerin esası şudur: 

— Bütün silâhların- ve askerî kuvvetlerin 
tenkisi. 

— Nükleer hammaddelerin silâh imali için 
kullanılmasının durdurulması. 

— Mevcut nükleer silâh stoklarının tenkisi. 
— Nükleer tecrübelerin durdurulması. 
— Baskın taaruzlanna karşı tedbirler. 
Bu yapıcı teklifler 1957 Kasım ayında Birleş

miş Milletler Siyasi Komisyonunda 57 Devlet ta
rafından kabul edildiği halde, Sovyet Rusya tara
fından reddedilmiştir. Sovyetler esas üzerindeki 
Batı tekliflerini reddettikleri gibi, Birleşmiş Mil
letler Silâhsızlanma Komisyonunun çalışmalarını 
da şimdiye kadar sekteye uğratmışlardır. 

Malûmunuz olduğu gibi, Birleşmiş Milletler 
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Genel Kurulu 1952 içtima devresinde Güvenlik 
Konseyinin 11 âzası ve Kanada'dan mürekkep bir 
Silâhsızlanma Komisyonu kurulmuştu. Komisyon 
da âzası arasından Birleşik Amerika, İngiltere, 
Fransa, Kanada ve Sovyetler Birliği'nden mürek
kep Tâli Komite teşkil eylemişti. Tâli Komite en 
son 1957 sonlarında Londra'da 3 ay kadar çalışmış
sa da, müspet bir karara varılamamıştır. Genel Ku
rulun 1957 içtimaında Sovyetler Birliği Silâhsız
lanma Komisyonunda müttehit bir grup teşkil 
edildiğini bahane ederek bütün Birleşmiş Millet
ler azasını ihtiva edecek yeni bir komisyon teşki
lini teklif eyledi. Mahdut âzalı komisyon fikrini 
tercih eden devletler, eski komisyona yeniden 14 
âza ilâvesini kabul ettiler; Genel Kurul, Silâhsız
lanma Komisyonunun, Güvenlik Konseyinin 11 
azasını da ihtiva etmek üzere 25 azadan mürek
kep olmasına karar verdi. Ancak Sovyetler, nok
tai nazarlarında ısrar ederek komisyonların mesa
isine iştirak etmediler. 

Bu seferki içtima devresinde, Batılı Devlet
ler meseleyi çıkmazdan kurtarmak için Sovyet 
noktai nazarını kabul ettiler. Genel Kurulun ka
bul ettiği kararda Silâhsızlanma Komisyonunun 
1959 senesine mahsus olmak üzere bütün Birleş
miş Milletler azasını ihtiva eylemesi kararlaştı
rıldı. 

Silâhsızlanma meselesi hakkında şimdiye ka
dar verdiğim izahat umumi silâhsızlanma mesele
sinde Batı ile Sovyet bloku arasında henüz bir 
anlaşma zemini bulunmadığını 'göstermektedir. 
Batılılar bilhassa kontrol ve muhtelif silâhsızlan
ma veçheleri arasında birbirine murtabit bir ge
lişme üzerinde ısrar etmektedirler. Sovyet Rusya 
ise, müessir bir kontrola yanaşmadığı gibi, umumi 
kuvvet muvazenesinin kendi lehlerine tecellisini te
min edecek surette silâhsızlanma mevzuunun bir 
bütün halinde değil, fakat kısım, kısmı neticeye 
bağlanmasını tervicetmektedir. 

Bununla beraber Batı devletleri, hüsnüniyet
lerini ispat etmek üzere, silâhsızlanma meselesinin 
iki veçhesi üzerinde Sovyetler ile bir prensip mu-
tabakatine varmaya gayret etmektedir. Bu iki 
veçhe, nükleer tecrübelerin durdurulması ve bas
kın taarruzlarının önlenmesidir. 

Filhakika 1958 Nisanında Başkan Eisenho-
wer, silâhsızlanmanın kontrolü ile ilgili pratik 
tedbirlerin tesbiti zımnmda bir eksperler toplan
tısı yapılmasını Sovyetler Birliğine teklif etmiş-
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tir. Sovyet Rusya, bu teklifin şümulünü daralta
rak, ancak nükleer tecrübelerin durdurulmasının 
kontrolü hakkında teknik bir konferansa razi ol- " 
muştur. Bu mukabil teklifin Batılılarca kabulü 
üzerine 9 Temmuz 1958 de Cenevre'de bir eks
perler konferansı toplanmıştır. 

Bildiğiniz gibi mezkûr konferans müspet ne
tice vermiş ve Batı ve Doğu eksperleri, nükleer 
tecrübelerin durdurulması müessir bir kontrole 
tâbi tutulurken alınması icabeden teknik tedbir
ler "üzerinde mutabakata varmışlardır. 

Bu müspet netice üzerine Amerika ve ingil
tere nüklüer tecrübeleri bir sene için durdurmaya 
hazır olduklarını beyan etmişler, fakat bunun 
için iki şart ileri sürmüşlerdir. 

•a | Sovyet Rusya aynı devre içinde nüklüer 
tecrübelerde' bulunmıyacak. 

b) Nüklüer tecrübelerde bulunmuş olan dev
letler, müessir bir kontrol sistemi altında tecrü
belerin ctevamlı olarak durdurulması için müza
kereye girişeceklerdir. Bu teklifler Sovyet Rus
ya tarafından reddedilmiş ve Sovyet Rusya da
ha evvel, Batı devletlerini aynı yola imale et
mek için tek taraflı olarak durdurduğu nüklüer 
tecrübelere yeniden başlamıştır. 

Bununla beraber nüklüer tecrübelerin durdu
rulması için bir anlaşmaya varmak üzere, Ame
rika, ingiltere ve Sovyet Rusya arasında siyasi 
seviyede bir konferans Cenevre'de toplanmış ve 
bu konferans bu hususta bir muahedenin hazır
lığına girişmiştir. Amerika ve ingiltere, konfe
ransın muvaffakiyetle neticelenmesi için bir tâ
viz daha yapmışlar ve eski noktai nazarlarını 
terk ederek^ nüklüer testlerin devamlı bir surette 
men'i için umumi silâhsızlanma mevzuunda te
rakki kaydedilmesini şart koşmaktan vazgeçmiş
lerdir. Fakat, anlaşıldığına göre, halen kontrol 
mevzuunda; bir mutabakata varmak güçleşmiş ve 
Sovyetler kurulacak kontrol organında veto hak
kı talebetmişlerdir. 

Cenevre'de silâhsızlanma ile ilgili bir başka 
konferans daha toplanmıştır. Bu konferansın 
maksadı, baskın taarruzlarını önlemek üzere alı
nacak teknik ve pratik tedbirleri tesbit etmektir. 
Bilindiği gibi baskın taarruzlarını Önlemek me
selesi ilk defa olarak Başkan Eisenhawer tara
fından 1955 senesinde Cenevre 'de yapılan 4 Dev
let Hükümet Reisleri toplantısında ortaya atıl
mıştır. Uzun menzilli bombardıman uçakları-
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nın ve roketlerin gelişmesi ve müstakbel bir 
harbde galibiyetin harbin ilk anındaki baskın 
tesirine bağlı olması sebebiyle, baskın taarruzla
rının önlenmesinin ehemmiyeti aşikârdır. Bu 
maksatla ortaya atılan başlıca fikir havadan tef
tiş ve karşılıklı olarak muayyen yerlerde kontrol 
ekipleri teşkilidir. Kontrola tâbi olacak saha 
bakımından da Batı devletleri birçok teklifler 
yapmış bulunmaktadırlar. Batılıların nazarında 
bu konferans tamamen teknik mahiyettedir. Fa
kat Sovyetler buna siyasi bir mahiyet vermeye 
gayret etmişler ve Almanya'nın atomdan tecrid-
edilmiş ve bitaraf bir bölge haline getirilmesi me
selesini ortaya atmışlardır. Konferans bu yüzden 
müspet bir neticeye varamamıştır. 

Avrupa Güvenliği meselesi : 
Doğu - Batı münasebetlerinde üzerinde kısaca 

durmayı faydalı gördüğüm bir mevzu da Avru
pa güvenliği meselesidir. 

Malûmunuz olduğu gibi, bu mesele ilk defa 
olarak 1954 de Berlin'de yapılan Hariciye Na
zırları toplantısında Sovyetler tarafından orta
ya atılmış 've Sovyet Rusya ve Sovyet Blokuna 
mensup diğer devletler bu mevzuda bugüne ka
dar mütaaddit teklifler dermeyan eylemişlerdir. 

Avrupa güvenliği meselesini Batı devletleri 
prensip itibariyle tetkik etmeye taraftardırlar. 

• Fakat bunun iki şartı vardır. Birincisi, Avrupa 
güvenliğinin Almanya'nın birleştirilmesi ile bir
likte ele alınması, ikincisi ise, Avrupa'daki kuv
vet muvazenesinin NATO aleyhine bozulmasını 
intacedecek bir hal tarzına varılmaması. Filha
kika şimdiye kadar yapılan Sovyet Bloku teklif
lerinin hepsi, Almanya'nın bugünkü ikiye bö
lünmüş durumunu devam ettirmeye ve NATO 
müdafaasını sarsmaya matuf olmuştur. 

Avrupa güvenliği meselesini mütalâa eder
ken bu mevzuda Polonya Hariciye Nazırı Ra-
paski tarafından ahiren ortaya atılan tekliflere 
de kısaca temas 'etmek isterim. 

Rapaski, 1957 sonbaharında Birleşmiş Mil
letler G-enel Kuruluna tevdi ettiği bir plânda, 
'her iki Almanya ite Polanya ve Çekoslovakya'
nın nükleer silâhların imal ve stokundan karşı
lıklı olarak: vazgeçmelerini, bu bölgede yerleş
miş yabancı devletlere ait kuvvetlerin nükleer 
silâhlarla teçhiz edilmemelerini teklif etmiştir. 
Bu plân kontrol hakkında hiçbir hüküm iihtiva 
etmeyip bu meselenin yukardaki hususlar hak-
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kında prensip mutabakatı elde edildikten sonra 
ele alınmasını derpiş etmektedir. , 

Rapaski plânı Batı devletler tarafından iti
razla karşılanmıştır. Zira kiaha evvel de belirt
tiğim .gibi Batı - Avrupa güvenliği 'meselesinin 
ancak Almanya'nın birleştirilmesi meselesi ile 
bir arada mütalâa edilmesi gerektiği kanaatin
dedir. Diğer taraftan Rapaski plânı Avrupa'-
daki NATO müdafaasını zayıflatacak mahiyette 
olduğu gibi kontrola mütedair hiçbir hüküm ifa
de etmemek gibi bir noksanı da haiz bulunmakta 
idi. Polonya Hariciye Nazırı Rapaski Batı re
aksiyonları karşısında plânına bâzı 'ilâveler yap
mıştır. Yeni ş'ekli ile plân, Rapaski'nin derpiş 
ettiği sahada atom silâhlarını havi yabancı bir
liklerin ilk safhada bu silâhlardan teeridedilme-
mesini ve ikinci d e verede atom. silâhlarında, ya
pılacak tensikatın klâsik silâhlarda yapılacak 
azaltmaya muvazi olarak tahakkukunu teklif 
etmektedir. Görüleceği veçhile ikinci plânda, Al
manya'nın birleştirilmesi meselesine temas et
mediği gibi kontrol hususunda da hiçbir kayıt 
ihtiva etmemektedir. 

Doğu - Batı münasebetlerinden bahsederken 
şu nokta üzerinde bilhassa durmayı faydalı gö
rüyorum. Muhakkak ki, Batı bloku, yukarda da 
arz etmiş olduğum şekilde bir ısulh cephesidir ve 
bu vasfının icabı olarak anlaşma ve uzlaşma ta
raftarıdır. Fakat hu anlaşma, ve uzlaşmanın ne 
kendi emniyetinin ihlâli ve ne de hangi mınta-
kada olursa olsun yeni yeni tâvizler verilmes» 
şeklinde tecelli etmesini istememekte ve bu hu 
susta tanı ve katî bir azim ve karara, sahip bu
lunmaktadır. Berlin meselesi üzerinde karar. 
alan son NATO Konseyi içtimai ile Misfcer Dııl-
les'in ve Başkan Eisenhower'in muhtelif vesile
lerle yaptıkları beyanatlar bunu katî olarak gös
termektedir. ıMr. Mac Mili an'm -'Moskova'ya 
yapmakta olduğu son seyahatte de aynı zihni
yeti müşahede etmemeye imkân yoktur. İngil
tere Başvekili yapmakta olduğu seyahatte. Ba
tının temastan kaçınmadığını, fakat temasın 
tefrik edici bir mahiyet taşıyamıyacagım gös
termiş olacaktır. 

Şimdi müsaadenizle Türkiye - Sovyet Rusya 
münasebetlerinden de bahsedeceğim. 

, Bildiğiniz gibi Türkiye kendi müdafaasını 
temin edebilmek için kolektif güvenlik paktla
rına âza bulunmaktadır ve Türkiye'nin siyaseti 
bu paktların 'bükümlerine uygun olarak mütte-
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fikleriyle mütesanit, dürüst, ta türlü sergü
zeştten uzak bir siyasettir: (Alkışlar) Türki
ye 'nüı bu şekilde bir siyaset takibetmesi. onun 
hüsnüniyet sahibi her hangi bir komşu devlel 
ile dostane münasebetler idame etmesine hiçbir 
zaman mâni değldir. Ancak yine Türkiye'nin 
ve Sovyet Rusya'nın karşılıklı iktisadi, askerî 
ve siyasi potansiyelleri Türkiye'yi kendi gü
venliğine Rusya ile başbaşa görüşüp temin et
tirecek bir mahiyet taşımamaktadır. Biz bu iki 
çerçeve dâhilinde bütün komşularımızla olduğu 
gibi Rusya ile de dostluk münasebetleri içinde 
yaşamaktan ancak zevk duyarız ve hüsnüniyet 
sahibi bir Rusya'nın bütün müttefiklerimizi*' 
dost olması ve dünyanın emniyete kavuşmasını 
en ziyade arzu eden bir devlet olduğumuzdan 
kimsenin şüphe etmemesini isteriz. (Bravo ses
leri, alkışlar). ' 

Orta - Şark 
Şmdi müsaadenizle, bizim için ve bütün hür 

dünya için hayati bir ehemmiyeti haiz bulunan 
Orta - Şark bölgesindeki son inkişaflar hakkmd.ı 
izahat vermek istiyorum. 

Orta - Şark'ta bölge çerçevesi dâhilinde bir
çok meseleler mevcuttur. Bunların başlıcaları 
Arab - İsrail inhtilâfı, iktisadi bünyelerin geri 
kalmış olması. Arap milliyetçiliği cereyanı ve 
radikal siyasi ve sosyal reform hareketleridir. 
Bununla beraber bu bölgedeki vaziyetin ırıillet-
letlerarası siyasi durum bakımından asıl ehem
miyeti beynelmilel komünizmin burada nüfu
zunu tesis için sarf ettiği gayretler ve bu yold'i 
süratle elde ettiği muvaffakiyetlerdir. Bu ba
kımdandır ki Orta - Şark'takl gelişmeleri umumi 
dünya vaziyeti ve Doğu - Batı mücadelesi çer
çevesi içinde mütalâa etmek bir zarurettir. 

Ortaşark üzerindeki beynelmilel komünizmin 
politikasını tetkik ederken bu mmtakanm Doğu 
bloku için arz ettiği büyük stratejik ehemmiyeti 
göz önünde bulundurmak icabetmektedir. İkinci 
Cihan harbinin akabinde Doğu bloku, kendi nü
fuz mmtakası haricinde kalan Avrupa memle
ketlerine nüfuz etmeye de çalışmış, fakat NATO '• 
ııun teessüsü ile buna imkân hasıl olmayınca 
Orta - Şark üzerinden Afrika'ya doğru yayıl
maya ve bu suretle NATO 'yu arkadan kuşat 
maya sayügayret etmiştir. 

Doğu blokunun bu husustaki gayretlerinden 
zaman zaman yüksek huzurunuzda bahsetmen 
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imkânını bulmuştum. Orta - Şark'a beynelmilel 
komünizmin hâkim olmasının memleketimiz et
rafında tehlikeli bir çember vücuda getireceği
ni, ilk önce bizim ve sonra bütün NATO ca
miasının sağ kanadını bu suretle ciddî şekilde 
tehdit edeceğini hatırlatmıştım. Htalen Doğu 
bloku tarafından başlanan bu sızma hareketi, 
devamlı bir şekilde gelişme istidadını göster
mektedir. Beynelmilel komünizm artık muhtelif 
Orta - Doğu memleketlerinde komünist partile
rini faaliyete geçirmekte ve bâzı memleketler 
üzerinde direkt nüfuz tesisine gayret etmektedir. 

Geçen Ağustos hâdiseleri ve ona takaddüm 
eden hâdiseler üzerine Yüksek Huzurunuzda 
kapalı ve açık celselerde mütaaddit izahlarda 
bulunmuş olduğum cihetle bunlar üzerinde tek
rar uzun uzun durmayacağım. Fakat size şu
nu hatırlatmak isterim ki, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti Orta - Doğu hususundaki po
litikasında yalnız ve yalnız kendi emniyeti 
bakımından beynelmilel komünizmin bu mın-
takaya sızmasına mâni olacak bir politika ta-
kibetmiş ve bütün karar ve hareketleri bu po
litika ile uygun olarak cereyan etmiştir. 

Şimdi bu politikanın teferruatına girmeden 
evvel Bağdad Paktından bahsedeceğim. 
Bildiğiniz gibi Bağdad Paktı beynelmilel ko
münizmin bulunduğumuz* bölgeye sızmasına mâ
ni olmak için kurulmuş olan bir kolektif em
niyet paktıdır. Bu pakt bidayeti teessüsün
den beri beynelmilel komünizmin muhtelif tah
riklerine ve onun «yıkıcı teşebbüslerine göğüs 
germek mecburiyetinde kalmıştır. Bunu tabiî 
karşılamak lâzımdır. Demin de arz etmiş oldu
ğum gibi Orta - Şark, Avrupa'da ilerlemesi dur
muş olan Doğu Blokunun Batı Blokunu ku
şatmak için giriştiği mücadelenin sahalarından 
birini teşkil etmektedir. 

Doğu blokunun teşebbüslerini Bağdad Pak
tının teşekkülü ile başlamış addetmek çok ha
talı bir düşüncedir. Haddizatında bu müca
dele İkinci Dünya Harbinin akabinde baş
lamış bulunuyordu. Truman Doktrinlerini ha
tırlamak, Orta - Doğu müdafaa teşkilâtı kurma 
teşebbüslerini düşünmek, bunu anlamak için 
kâfidir. / 

Bu mücadele hâlâ devam devam etmekte
dir. Eğer Bağdad Paktı, zamanında kurul
mamış olsa idi muhakkak ki, beynelmilel ko-
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münizm bu teşebbüslerinde çok daha kolay mu
vaffak olacak idi. Biz, bu mücadeleye mütte
fiklerimizle beraber, kemali cesaret, azimle ka
rarla göğüsf germekteyiz ye gereceğiz. 

Fakat derhal şunu söyliyeyim ki, bütün ar
zumuz her yerde olduğu gibi Orta - Şarkta da 
bu mücadelelerin sona ermesi, anlaşma ve em
niyetin teessüsü için gereken kontrollü ve ha
kiki emniyete müstenit tam sulhun korunma
sıdır. (Alkışlar.) 

Bildiğiniz gibi Irak hâdiselerinin hemen 
akabinde, 28 - 29 Temmuz tarihlerinde Bağdad 
Paktı Konseyi, nazırlar seviyesinde Londra'da > 
içtima etmiştir. Bu iç.timada âza devletler, 
paktın temsil ettiği kolektif güvenlik mefhu
munun Orta - Şark'in mâruz kaldığı tehdit mu
vacehesinde her zamandan ziyade hayati bir 
ehemmiyet taşıdığı hususunda tam bir muta
bakata varmışlar ve müşterek müdafaa tedbir
lerini takviyeye karar vermişlerdir. Londra 
toplantısında varılan neticelerin en mühimi, 
hiç şüphe yok ki, Amerika ile pakt âzası devlet-
let arasında imzalanan deklârasyondur. 

Bildiğiniz gibi Bağdad Paktının birinci 
maddesi, âkıdlerin, Birleşmiş Milletler Antlaş
ması 51 nci maddesine uygun olarak iş bir
liğini yapacaklarını ve bu iş birliğinin tahak
kuku için ittihazı icabettiğine karar verecek
leri tedbirlerin aralarında hususi bir anlağ
ıma mevzuu olabileceğini derpiş etmektedir. 
^Londra'da imzalanan deklârasyon ile Amerika,' 
deklârasyona imzalarını vaz'eden devletlerle 
bu maddede derpiş edildiği gibi anlaşmalar 
imzalamak suretiyle güvenlik ve müdafaaları 
için onlarla teşriki mesaiyi taahhüddeylemiştir. 

Amerika'nın bu taahhüdünün bölgemizin 
sulh ve emniyeti için arz ettiği ehemmiyet çok 
büyüktür. Zira bu deklârasyon Amerika'nın fii
len olduğu kadar hukukan da Bağdad'Paktı 
azalarına karşı paktın vecibelerini deruhde et
tiğini ifade eder. 

Amerika politikasındaki bu gelişme netice
sinde, artık Orta-Şark'ta Birleşik Amerika'nın 
da dâhil olduğu müessir bir kolektif müdafaa teş
kilâtının tahakkuku için zemin hazırlanmıştır. 

Bağdad Paktının 26 - 28 Ocak 1959 tarih
leri arasında Karaçi'de yapılan toplantısında, 
anılan deklârasyon mucibince yapılacak ikili 
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anlaşmaların müzakerelerini ilerletmek müm- I 
kün olmuştur. Nihai metin üzerinde mutabakat 
hemen hemen tamamen elde edilmiştir. Bu iti
barla anlaşmaların pek yakında imza edilme
sine intizar etmekteyiz. 

Bu toplantıda elde edilen bir diğer iki ne
tice de paktın hem askerî hem de siyasi ve ik-

. tisadi sahada kuvvetlenmesine dair kararlar alın
masıdır. 

, Mezkûr nazırlar toplantısında, teklifimiz 
üzerine, pakt dâhilinde siyasi istişarelerin ge
liştirilmesine karar verilmiştir. Bu maksatla 

. devamlı surette içtima eden Yardımcılar Kon
seyinde siyasi meseleler üzerinde daha geniş 
mikyasta görüş teatileri yapılacaktır. Ke7a, bu 
işi kolaylaştırmak üzere Genel Sekreterin oto
ritesinin takviyesi ve kendisinin NATO da ol
duğu gibi Yardımcılar Konseyinin Daimî Baş
kanı olması karar altına alınmıştır. 

iktisadi sahada Pakt azaları arasındaki iş 
birliği memnuniyet verici terakkiler kaydet
mektedir. Bilhassa telekomünikasyon, demiryo
lu ve karayolu projeleri, ziraat, sıhhat ve ilmî 
iş birliği sahalarında ehemmiyetli bir inkişaf I 
vukübulmuştur. Teknik iş birliğini geliştirmek I 
üzere; «Çok taraflı bir teknik iş birliği fonu», 
kurulmasına karar verilmiştir. I 

Bu münasebetle İngiltere'nin Bağdad Paktı 
dâhilinde teknik iş birliği ve müşterek proje
ler için yılda 850 000 isterlinlik bir yardım 
yapacağını bildirdiğini memnuniyetle kaydet- I 
mek isterim. Keza, Amerika'da müşterek pro- ;| 
jeler için yapılan yardım taleplerini «Develop-11 
ment Loan Funds» a intikal ettirdiğini ve bu I 
talepleri destekliyeeeğini beyan etmiştir. I 

Konseyde verilen diğer bir karar suretine t 
göre de Tahran'da bir mükleer merkez kuru- I 
lacaktır. Bu karar İranlı dostlarımız tarafın- I 
dan şükranla karşılanmıştır. I 

Konsey ayrıca, bizim teşebbüsümüz ile As- I 
kerî Komitenin yaptığı bir teklif üzerine Pakt I 

» askerî teşkilâtının takviyesini prensip itibariy- I 
le tasvibetmiştir. Bu husustaki tekliflerin te- I 
ferruatı Yardımcılar Konseyi tarafından tesbit I 
edilecektir. I 

Irak : " I 
Bağdad Paktından, bahsederken Irak üzerin- I 

de de bir nebze durmak isterim. Bugün bildi- I 
ğiniz gibi Irak, hukukan henüz çıkmamış ol- 1 
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masına rağmen fiilen Bağdad Paktının faali
yetine iştirak etmemektedir. 

Biz Irak ile olan münasebetlerimizi onun 
Bağdad Paktına dâhil olup olmamasına bağla
mış değiliz. Evvelce de arz etmiş olduğum gibi 
bu memleketle kardeşlik bağlarımız devam et
mektedir. Kendilerinin Kıbrıs meselesi Birleş
miş Milletlerde görüşülürken bize karşı göster
dikleri yakınlıktan büyük memnuniyet duyduk. 
Bağdad Paktında kalmalarının veya bu Pakt
tan çıkmalarının münasebatımız üzerinde her 
halde menfi tesir icra eyliyecek bir âmil ol-
mıyacaktır. 

İran : 
Şimdi, hepimizin malûmu bulunan kardeş 

İran'ın yukarıda mevzuubahsettiğim ikili an
laşmalar münasebetiyle Sovyet Rusya tarafın
dan mâruz kaldığı tazyiklere nakli kelam et
mek isterim. 

Bildiğiniz gibi, Bağdad Paktının takviyesi 
için yapılacak bu ikili anlaşmalar her hangi 
bir tecavüzi mahiyet taşımamaktadır ve hakikaten 
hüsnüniyet sahibi bir devletin, bir anlaşmazlık, 
yeni suitefehhüm hâdisesi hariç, bundan hiçbir 
şekilde endişe etmemesi lâzımdır. Sovyet Rus
ya'nın da bu anlaşmalar ilân olunduğu anda 
bu endişesinden fariğ olacağına emniyetimiz 
vardır. 

Fakat kardeş iran'ın bu vesile ile çok dira
yetli ve vatanperver Şehinşah Rıza Pehlevi'nin 
kuvvetli iradesi altında kendi güvenlik hakkı
nı nasıl müdafaa ettiğini ve ahde ne kadar ve
fakâr olduğunu bir kere daha müşahede etmek
le memnun olduk, öyle bir müttefika malik ol
duğumuzdan dolayı gurur ve iftihar duyuyo
ruz. Diğer feağdad Paktı müttefiklerimizin de 
bizim bu kanaatimizi beslediklerini de büyük 
bir zevkle müşahede ettik. 

Pakistan : 
Diğer müttefikimiz kardeş Pakistan'ın, Bağ

dad Paktının müsmir şekilde inkişafı için sarf 
etmekte olduğu gayret de her türlü sitayişin 
fevkindedir. 

Pakistan'ın, Karaçi'de iken yaptığımız mü
şahedelerle terakki ve istikrar yolunda büyük 
adımlar attığını tesbit etmiş olduktan büyük 
bir memnuniyet duyduk. General Eyüp Hanın, 
memleketinin terakki ve tealisi hususunda al-
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uıakta, olduğu tedbirlerde muvaffak olmasını 
canü gönülden temenni ederiz. 

Pakistan'ın dün olduğu gibi bugün de Tür
kiye'ye en yakın bir kardeş hissiyle bağlı ol
duğunu bir kere daha görebilmek bize maddi 
ve mânevi büyük bir zevk v<}rdi. (Alkışlar) 

Afganistan : 
Ortaşark'tan bahsederken kardeş Afganis

tan'dan bahselynemeye elbette ki, imkân yok
tur. Bu memleketin kendi istiklâlini her an mü
dafaa edeceğinden ve onun egemenliğine bağlı
lığından daima, emin bulunmaktayız. Kendile
rinin girişmiş oldukları iktisadi kalkınma dâ
valarında. muvaffak olmalarını canı gönülden 
temenni ederiz. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti : 
Şimdi, müsaadenizle Birleşik Arap Cumhu

riyeti ile olan münasebetlerimize temas edece
ğim. Eski Mısır ve Suriye'den müteşekkil olan 
bu memleketle mevcut münasebetimizin anane
vi maddi ve mânevi kardeşlik hislerimize uygun 
bir şekilde inkişafını daima arzu etmekteyiz. 

Birleşik Arap Cumhuriyetinin aldığı anti -
komünist vaziyet hiç şüphesiz bizi büyük ölçü
de sevindirmişti!1. 

Reisicumhur Nasır'm idaresinde kardeş 
memleketin terakki ve tealisinden ancak haz 
duyarız. Kuvvetli ve antikomünist bir Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, bizim kendi güvenliğimiz 
içinde pek önemlidir. 

Bu vesile ile Türkiye'nin Arap milletlerinin 
daima. Vahdet ve uzlaşma içinde kalmasından 
memnuniyet duymakta olduğunu bir kere da
im belirtmek isterim. (Alkışlar) 

Ürdün : 
Dostumuz Ürdün'e gelince; 1958 yazında bü

yük tehlikelere mâruz kalmış olan Ürdün hepi-
raizin bildiği gibi Kahraman Kiralının ve onun 
dirayetli Hükümetinin icraatı ile istiklâl ve is
tikrarını muhafaza edebilmiş ve bugün her za
mandan daha kuvvetli bir vaziyete gelmiş bu
lunmaktadır. Kendilerine istiklâlleri yolunda 
muvaffakiyet temenni etmekten zevk duymakta
yız. 

Lübnan : 
Dostumuz ve kardeşimiz Lübnan Cumhuriye

tinin de teali ye istiklâl yolunda yürümesinden 
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ancak memnuniyet duyacağımıza herkes emin 
olmalıdır. 

Suudi Arabistan : 
Suudi Arabistan'ın Haşmetlu Kiralının ida

resi altında müstakar ve sulh ve emniyet içinde 
bekası her bakımdan mucibi memnuniyettir. 

Libya, Tunus, Fas : 
Dostumuz Libya'nın tealisi ve bütün Şimali 

Afrika Müslüman devletlerinin istiklâl ve refah 
yolunda her gün . yeni bir merhale katetmeleri 
bugün Türkiye için memnuniyetle takibedilmek-
te olan mesut hâdiselerdir. Yeni doğan Afrika 
kıtası içinde Tunus, Libya ve Fas gibi sağlam 
dostlara ve kardeşlere sahibolmak Türkiye'ye 
büyük memnuniyet bahşetmektedir. 

Şimdi müsaadenizle Asya - Afrika devletle 
rinin beynelmilel sahadaki müşterek hareketle
rine temas edeceğim. Bu hareketler, bildiğiniz 
gibi Bandung Konferansı ile başlamış bulun
maktadır. Ve yer yer, zaman zaman, kâh Bir
leşmiş Milletler camiası içinde müşterek dâvala
rın ve ideallerin müdafaası şeklinde, kâh kendi 
bölgeleri dâhilinde yapılan resmî veya, nimres 
mı toplantılarda ortaya çıkmaktadır. 

Bu memleketlerin üzerinde durdukları dâ 
valar, yeni kazanmış oldukları istiklâllerinin 
muhafazası, bilhassa iktisadi kalkınmalarının 
sağlanması ve hâlâ istiklâllerine kavuşması olan 
diğer memleketlerin bir an evvel istiklâllerini 
temin etmelidir. Bu hareketleri mütalâa eder-

t ken uzun. zaman istiklâlini muhafaza etmek için 
' çarpışmış olan kahraman milletimizin ve Büyük 
Atatürk'ümüzün bunlar üzerinde tesirini gör
memeye ve yine bizim giriştiğimiz iktisadi kal
kınmanın ve iktisadi istiklâl savaşının akisleri 
ni müşahede etmemeye^ imkân yoktur. 

Bununla beraber Türkiye'nin istiklâline ka : 

vuşur kavuşmaz azimkârane bir şekilde Garp 
ile teşriki mesai siyasetine girişmiş olduğunu 
ve muhafazai mevcudiyet ve muhafazai istiklâl 
arzusu ile iktisadi kalkınmasının teminini Garp 
ile teşriki mesaide arandığını düşünmek lâzımdır. 

istiklâllerine yeni kavuşan Asya - Afrika 
devletlerinden mühim bir kısmı tıpkı bizimle 
aynı yolda yürümekte ve aynı istikamette iler
lemektedir. 

Bir Pakistan'ı, Burgiba'nm münevver idaresi 
altında ilerliyen Tunus'u, ve onların takibettilv 
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leri siyaseti gördüğümüz zaman memnuniyet ve 
inşirah duymaktayız. 

Diğer bâzı devletler ise, coğrafî uzaklık ve 
maziden gelen bâzı antipatilerin tesiri ile Garp 
ile Şark bloklarını aynı şekilde mütalâa eder gö
rünmektedirler. Bunların yavaş yavaş hakikat
leri daha iyi fark edeceklerinden emin olmak 
icabeder. Fakat bunların üstünde mühim olan 
nokta şudur ki, bugün istiklâllerini kazanmış ve 
Birleşmiş Milletlerde çok aktif bir rol oynıyan 
bir kütle vardır. Bunlar bir an evvel iktisadi 
kalkınmaya kavuşmak arzusundadırlaı?. Ekse
risi zengin bölgededirler. Bunların bu sahada 
tecelli eden millî iradeleri biraz gelişmiş memle
ketler meselesini beynelmilel sahaya atmış bu
lunmaktadır. 

Beynelmilel komünizm bu dâvayı istismar et
meye çalışmaktadır. 

• Avrupa'nın ve Garbin iktisadi bünyelerini 
takviye ederken bu takviyeyi geri kalmış mem
leketlerin kalkınmalarını da temin edecek şekil
de düşünmeleri bir zarurettir. Garp eğer kendi 
idealojisine inanıyor ve insanlığın ancak bu yol
dan terakki ve refaha gideceğine kaani bulunu
yorsa, bunu istiklâl hayatına yeni doğan bu kı
talar milletlerine de ispat etmeli, diğerkâm yar
dımlarla onları ikna etmeli ve iktisadi kudretim 
ona göre ayarlamalıdır. 

Afrika : 
28 şimdi de, dünya siyasetinde ehemmiyeti 

' he r gün artan ve yeni yeni inkişaflara sahne 
olan Afrika'nın durumuna bir göz atmak iste
rim. 

Şimdiye kadar koloni halinde idare edilen 
birçok Afrika memleketlerinin ikinci Cihan 
Harbinden sonra gittikçe artan bir nispette müs
takil devlet bünyesi ihzar ettiklerini görmekte
yiz. 1950 senesine kadar Afrika'da ancak dört 
müstakil devlet vardır. Mısır, Habeşistan, Liber
ya ve Cenubi Afrika Birliği İ951 de Libya bun
lara katıldı. 1955 Bandung Konferansından son
ra ise Sudan, Fas, Tunus, Gana, Gine müstakil 
devlet haline geldiler.1960 senesinde Somali, 
Nijerya, Kamerun ve Togo müstakil olacaklar
dır. Diğer taraftan Fransa'ya bağlı birçok mem
leketler, de Gaulle'ün hazırladığı yeni anayasa
nın liberal hükümleri sayesinde Fransız camiası 
içinde yarı müstakil birer Devlet haline gelmek
tedir. Nihayet Belçika daha geçenlerde, Belçika 
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Kongosuna «Şelf - government» ve daha ilerde 
istiklâl vadetmiştir. Bu suretle Asya ve Orta -
Şark'tan sonra Afrika kıtasında da milliyetçi
lik cereyanının galebesine şahidolmaktayız. 

Afrika'daki istiklâl hareketinin bir hususi
yeti, bu,hareketin, bu hareketin Batı modelleri
ne göre ve Batı'nm yardımı ile vukubulmuş ol
masıdır. Bununla beraber Afrika devletleri, ha
ricî politikalarında müspet bitaraflık prensibini 
kabul etmişlerdir. Aynı zamanda, hâlâ koloni 
statüsüne tâbi memleketlerin istiklâl arzuları 
tatmin edilmediği takdirde Batı'ya karşı cephe 
almaları ve müfrit cereyanlara kapılmaları teh
likesi de mevcuttur. 

Komünizm, Afrika'daki milliyetçilik cereya
nını, kendi emelleri uğruna istismar etmek üze
re harekete geçmiş bulunmaktadır. 

Afrika'daki süratli siyasi gelişme neticesinde 
bu kıtada muhtelif cereyanlar ortaya çıkmıştır. 
Bu cereyanları izah etmeden önce şu hususu be
lirtmek isterim ki, Afrika'da iki bellibaşlı un
suru birbirinden ayırmak lâzımdır. Filhakika, 
Afrika'da Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır 
Arap dünyasının bir parçasıdır. Ve bu dünya
daki cereyanların tesiri altındadır. Bunun hari
cinde siyah Afrika ise başka bir istikamete te
veccüh etmektedir. 

Afrika'da bugün bellibaşlı iki temayül tef
rik etmekteyiz. Bu temayüllerden birisi Gana 
Başvekili Nkrumah ve Gine Başvekili Sekou 
Toure tarafından temsil olunan Pan Afrikanizm 
cereyandır. 1958 senesinde Acera da yapılan iki 
konferans bu cereyanın ilk mühim tezahürünü 
teşkil eder. Mezkûr konferanslarda ve bilâhara, 
adı geçen iki Afrikalı liderin yaptıkları müşte
rek deklerasyonda ifadesini bulan Pan Afrika
nizm, Afrika Milletleri için istiklal prensibini 
teyidetmekle beraber her türlü emperyalizmi ve 
bilhassa komünist emperyalizmini reddetmiş ve 
siyah Afrikalılar arasında birliği terviceden bir 
mahiyet arz etmiştir. 

tkirici bir cereyan komünizmdir. 
1950 senesine kadar komünistlerin Afrika'da 

faaliyetleri mahdudolmuştur. Fakat istiklâl ha
reketlerinin gelişmesi ve Sovyet Busya'nm Or
ta - Şark'a sızmaya muvaffak olarak Afrika ile 
daha yakından temasa gelmesi ile komünizmin 
faaliyetleri hızlanmıştır. 

Beynelmilel komünizm, halen milliyetçilik ce
reyanlarını istismar, iktisadi ve içtimai istiferar-
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sizliği tahrik, iktisadi ve kültürel nüfuz tesisi 
ve siyasi partilere ve sendikalara sızma yolu ile 
Afrika'ya hâkim olmaya gayret etmektedir. 

Komünist faaliyetleri bilhassa Fransız Kame-
runun'da ve Nyasaland'a tekasüf etmektedir. 

istiklâllerini elde eden veya ayrı müstakil 
duruma gelen Afrika memleketleri arasında bi
raz evvel belirttiğim gibi, birleşme hareketleri 
başgöstermiştir. Filhakika, Şimalî Afrika Dev
letleri arasında bir «Mağrip Birliği» nin nüvesi 
teşkil edilmiş, Gine ile Gana birleşme hususun
da prensip mutabakatlerini ilân etmişler, Garbi -
Togo 1956 da yapılan bir plebisit ile Gana'ya il
tihak etmiştir. İngiliz Kamerunu'nun müslüman 
ekseriyeti olan Nijerya ile birleşmesi, hattâ 
buna Fransız Kamerun'unun Şimalinde bulunan 
bâzı müslüman mıntakalaınnın iltihakı mümkün 
görülmektedir, ingiltere, ingiliz Somali'sinin 
1960 ta istiklâle kavuşacak olan italya vesayetin-
deki Somali ile birleşmesine rızâ göstermiştir. 

Fransız camiası içinde Dahomey, Fransız 
Sudan'ı, yukarı Volta ve Senagal, «Mali» adı ve
rilen federasyonu kurmak üzere teşebbüse gel
mişlerdir. Fransız Hattıüstüva Afrika'sında da 
dört memleket bir gümrük birliği tahakkuk et
tirmişlerdir. 

Bu sebeple Afrika kıtasında da bir birleşme 
ve entegrasyon vetiresi ile karşılaşmaktayız. 

Afrika'daki bu gelişmeyi yakından takibet-
mekte ve yeni kurulan devletlerle temasa geç
mekteyiz. Gine Cumhuriyetini tanımış bulunu
yoruz. Liberya'nın merkezi Monrovia'da bir Bü
yükelçilik açılmasına karar verilmiştir. Keza 
Gana'da bir Elçilik ihdasını derpiş etmekteyiz. 

1960 senesinde kesin istiklâlini ihraz edecek 
olart Nijerya Federasyonu ile de yakından ilgi
lenmekte ve Müslüman ekseriyete sahibolan bu 
memleket ile bir an evvel yakın dostluk rabıta
ları kurmayı arzu etmekteyiz, ilk adım olarak 
Nijerya'nın başkenti Lagos'ta bir Başkonsolos
luk açmak üzere teşebbüse geçmiş bulunmakta
yız. 

Afrika'daki yeni istiklâllerin bir neticesi ola
rak, Birleşmiş Milletlerde müslüman devletler 
sayısının gittikçe arttığı ve ehemmiyetli bir un
sur haline geldiği nazarı dikkatimizi celbetmek-
tedh\ 
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Uzak - Şark: 
Muhterem arkadaşlar, 
izahatımın başlangıcında temas ettiğim ve 

bugün umumi dünya durumunun esas vasfını 
teşkil eden Şark - Garp mücadelesinin diğer 
bir tezahürüne de Uzak - Şark'ta şahit olmak
tayız. Filhakika, halihazır dünya şartları içinde 
hassas ve nazik noktalardan birini teşkil eden 
Uzak - Şark bölgesinde de dünyanın diğer böl
gelerinde olduğu gibi iki kuvvetin bir nüfuz 
mücadelesine girişmiş olduğunu ve bunların ya
nında da bitaraf kalmak suretiyle istiklâl ve/ 
emniyetlerim temin edebileceklerim zanneden 
bâzı memleketler bulunduğunu görmekteyiz. 

Bilindiği gibi Amerika, ingiltere, Fransa, 
Pakistan, Avüsturalya, Yeni Zelanda, Filipin
ler ve Tailand'dan mürekkep bulunan Güney -
Doğu Asya Anlaşması Teşkilâtı, daha kısa adı 
ile SEATO, bu bölgede müşterek emniyet ve 
beynelmilel iş birliği prensiplerini temsil etmek
tedir. 

Diğer taraftan, komünist Çin, Şimalî Kore, 
Şimali Viyetnam ve Dış Moğolistan gibi mem
leketler komünizmin ve Şark blokunun bu bol
deki unsurlarını teşkil eylemektedir. 

Keza hatırlanacağı gibi ikinci Dünya har
binden sonra Uzak - Doğu'daki muvazene ta
mamen değişmiştir. O zamankine nazaran Uzak -
Doğu bugün büsbütün farklı bir manzara arz 
etmektedir. Harbden önce bu bölgede katı söz 
sahibi olan Japonya'nın yanında bâzı mes
uliyetlere sahip bulunan Amerika mevcuttur. 
Harbden sonra komünintlerin iddiaları geniş
lemiş, Sovyet Rusya ile Komünist Çin Uzak -
Doğu'nun büyük devletleri olarak meydana 
çıkmıştır. 

Şimdi müsaadenizle Uzak - Doğu memle
ketleri ile 1958 yılı içideki münasebetlerimizi 
kısaca gözden geçirmek istiyorum. 

Japonya: ^ 
Japon Hükümetinin vâki daveti üzerine 

Başvekilimiz Adnan Menderes ve refakatindeki 
heyet 21 - 26 Nisan 1958 tarihleri arasında Ja
ponya'yı resmen ziyaret etmiştir. Bu ziyaret 
esnasında vâki görüşmelerde Japon Hükümeti 
ile siyasi mevzularda müdavelei efkârda bu
lunulmuş Japonya ile iktisadi münasebetlerin 
genişletilmesi ve bu alanda yapılabilecek iş bir-
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ligine de temas edilmiş ve aşağıdaki noktalar 
üzerinde durulmuştur: 

1. iki memleket arasında iktisadi münase- , 
batın genişletilmesini teminen mevcut imkân
ların tetkik ve tesbiti için heyetler teatisi ve
ya bir muhtelif komisyon teşkili, 

2. Japon mütehassıslarının memleketimize 
gelerek Türk mütehassıslariyle görüşmeleri ve 
yapılabilecek işlerin tesbit ve planlanması, 

3. Memleketimizde bir çelik fabrikası, hafif 
sanayi tesisleri yeni inşaat tezgâhları ve tâstik 
fabrikasının müştereken kurulması, 

4. Ziraat, sanayi, balıkçılık madencilik sa
halarında Japonya'nın teknik yardım imkânları. 

Bu mevzulardaki temaslar henüz sona erme- . 
mistir. 

Bundan başka siyasi sahada^ malûmat teatisi, 
kültürel sahada ise bir Kültür Anlaşması akdi 
üzerinde durulmuştur. Kültür Anlaşması üzerin
deki hazırlıklar ilerlemektedir. 

Kore ; 
— Birleşmiş Milletler kuvvetleri içinde Ame

rika Birleşik Devletlerinden sonra en büyük 
kuvveti teşkil' eden Tugayımızın bulunduğu Gü
ney Kore Cumhuriyeti ile münasebetlerimiz âza
mi şekilde devam etmektedir. 

Kore Hükümeti tarafından vâki davet üzeri
ne Başvekilimiz Japonya'dan sonra bu memle
keti de 26 - 28 Nisan 1'958 tarihleri arasında zi
yaret etmiştir. Bu ziyaret Türk - Kore dostluk 
ve iş birliğinin bir defa daha tezahürüne imkân 
vermiştir. 

Güney Kore Erkâni Harbiyei Umumiye Reisi 
General Sun Yup Paik maiyeti erkânı ile bir
likte 7 - 1 2 Ekim 1958 tarihleri arasında mem
leketimizi ziyaret etmiştp. 

Ocak ayının 12 sinde de Kore Millî Mü-
. dafaa Vekili Chung Kim de memleketimizi zi

yaret edecektir. 
— Yılın Uzak - Doğu ve dolayısiyle bütün 

dünya sulhunu tehlikeye sokan'en mühim hâdi
sesi 23 Ağustos 1958 tarihinden itibaren Milli
yetçi Çin'e ait bulunan Quemoy ve Matsu Sahil 
adalarının Komünist Çin bataryaları tarafından 
bombardıman edilmesidir. Bu bombardıman kar
şısında Milliyetçi Çin kuvvetlerinin ve halkının 
gösterdiği metanet ve Amerika'nın takındığı 
azimkar tavır zaman zaman vahîm safhalar arz 
eden bu hâdisenin umumi bir harbe müncer ol-
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masına mâni olmuştur. Bununla beraber bonv 
bardıman halen de aralıklı olarak devam etmek
te ve Kuzey Kore'deki kuvvetlerini Yalu nehri
nin gerisine almak gibi bir jestle sözde sulhcu 
arzularını belirtmek istiyen Komünist Çin'in 
mütecaviz ruhunu bir defa daha göstermektedir. 

Milliyetçi Çin'in elindeki 600 bin kişilik iyi 
talim görmüş kuvvetin, Komünist Çin'in aynı 
miktardaki kuvvetinin ve 2 000 kadar uçağının 
bu bölgede dondurulmasına yardım etmesini 
dünya sulhu bakımından arz ettiği ehemmiyet 
aşikârdır. 

Hindistan : 
— Hindistan Başvekili Nehru, Başvekilimiz 

Uzak - Doğu seyahati esnasında Kalküta'dan 
geçekken Başvekilimizi memlekete dönüş yolcu
luğunda Delhi'ye davet etmiş ve heyetimiz vâki 
olan bu davete icabetle 1 Mayıs 1958 tarihinde 
Delhi'yi de ziyaret eylemiştir. 

Bu ziyaret sırasında Hindistan .Başvekili 
Nehru ile yapılan görüşmede umumi bir müda-
velei efkârda bulunulmuş, müşarünileyh Türkiye 
hakkında kendisinin ve bütün Hint milletinin 
sevgi ve hayranlık beslediğini ifade ile Türkiye'
nin Garb ile Şark arasındaki mühim rolünü be
lirtmiştir. 

NATO : 
Muhterem arkadaşlar, 
1. Yüksek Heyetinize şimdi de NATO ile 

ilgili faaliyetlerimizden bahsedeceğim. 
Harici siyasetimizde NATO'ya ayırdığımız 

mevki, NATO gayretlerinin tahakkuku için 
müttefiklerimiz ile beraber sarf ettiğimiz faali
yete verdiğimiz ehemmiyet malûmdur. 

2. Filhakika her zaman arz ettiğim gibi, 
dünya siyasi münasebetlerinde, malûm müteca
viz kuvvetlerin zuhuru ve sulhu karşılamak için 
mukabil bir koruyucu kuvvetin meydana gel
mesi, bu günkü dünya manzarasını tâyin eden 
başlıca husus olmakta devam etmektedir. Şöy
le ki, hâlen bir tarafta bütün dünya hakimiye
tini kurmak istiyen beynelmilel kominizmin is
tilâ emelleri, diğer tarafta da bu âlemşümul 
tehdit muvacehesinde hürriyet ve istiklâllerini 
korumak istiyen hür memleketlerin müdafaa 
azmi vardır, tşte NATO, Dünya sulh ve hür
riyetinin en kuvvetli kefili olan bu müdafaa az
minin en ileri ifadesidir. 

3. Dünya manzarasının veçhesini daha uzun 
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müddet tâyin edecek olan bu ikilik muvacehe
sinde Türkiye'nin bidayetten beri aldığı vaziyet, 
sarih, azimli ve katidir. Türkiye NATO'mm fe
dakâr ve vefakâr bir uzvudur. Atlantik And-
laşmasma iltihakı neticesinde takabbül ettiği 
vecibeleri aynen yerine getirmek kararındadır 
ve mazideki efal ve hareketleriyle bunu yapma
ya muktedir olduğunu da ispat etmiştir. 

4. Türkiye'nin bu gayretleri NATO tara
fından şüphesiz ki, lâyıkiyle takdir edilmiş
tir. Bunun en bariz delilini NATO çerçevesi 
içinde Türkiye'ye yapılan yardımın vüsati teş
kil eder. Bu yardımın tafsilâtı ile Yüksek He
yetinizi lüzumsuz olarak işgal etmek istemem. 
Size sadece bunun başlıca maddelerini arz et
meme müsaadenizi rica edeceğim. 

NATO yardımları; 
Malûmları olduğu üzere, NATO üyesi ola

rak gördüğümüz yardımlar iki grupta toplan
maktadır: 

1. Bâzı üye memleketlerin diğer memleket
lere yaptıkları iki taraflı yardımlar. 

NATO'nun müştereken yaptığı yardımlar : 
NATO dâhilinde üye ımemleke^ere iki taraf

lı yardımda bulunan memleketler Amerika üe 
Kana'dadır. 

Bilindiği ıgibi, memleketimize bu yardımlar 
Truman Doktrini gereğince 1947 - 1948 senele
rinden itibaren başlamıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetileri'nin en modern ordu
lar seviyesine yükseltilmesinde çok büyük tesiri 
olan bu yardımın miktarı bugüne kadar bir mil
yar 700 milyon doları aşmıştır. 

Bu yardım programı içinde 1958 yılı zarfın
da üç kuvvetimizde kaydedilen başlıca inkişaf
lar ilîe 1959 senesi zarfında alınması beklenen 
yardımların belli'b aslıları hakkında kısaca ma
lûmat vermek isterim. 

Kara Kuvvetleri : 
Dokuz piyade tümenimiz harb gücü çok yük

sek olan M 47 tanklarından müteşekkil birer 
tank taburu ile takviye edilmiştir. Bu suretle 
bahis mevzuu tümenlerimizin gerek harekât ka
biliyetinin gerekse ateş kudretinin büyük ölçü
de yükselmiş olduğuna bilhassa işaret etmek is
terim. Diğer taraftan mevcut 6 zırhlı tugayımı
zın tank miktarları 52 den 70 e yükseltilmek su
retiyle bu birliklerimizin de muharebe güçleri 
daha da takviye edilmiş bulunmaktadır. 
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Ayrıca, Amerikan makamlarından diğer 6 

tümenimizde birer tank taburu teşkili ve 6 zırh
lı tugayımızın da yeni birer tank taburu ile 
takviyesini telebetmiş bulunmaktayız. Bu hu
susta halen müzakereler devam etmektedir. 

Yukardakilerine ilâveten diğer klâsik silâh
lar, nakil vasıtaları yardımları ve kâfi harb 
stokları tesisi için gerekli mühimıriat ve akar 
yakıt teslimatı tatminkâr seviyede devam et
mektedir. 

Deniz Kuvvetleri : 
Hizmetini doldurmuş bulunan üç denizaltımı-

zm modern denizaltılar ile ikamesi hususunda 
içinde bulunduğumuz sene zarfında Amerika 
Hükümeti ille anlaşmaya varılmıştır. Bunlardan 
bir tanesi donanmamıza katılmış, diğer ikisinin 
de bu sene içinde katılması beklenmektedir. 

Bu arada müttefikimiz Kanada 'ııın geçen 
sene zarfında Deniz Kuvvetlerimize devrettiği 
Bangor sınıfı 10 aded sairil refakat igemisi ile 4 
aded mayın tarama gemisini zikredebiliriz. 

Deniz kuvvetlerimizin takviyesi mevzuunda 
Hükümetimizce ittihaz edilen tedbirler meyanm-

" da İngiltere Hükümetince Deniz Kuvvetlerimize 
devri üzerinde mutabık kalınan 4 muhribi zik
retmek isterim. NATO askerî 'makamlarının tav- * 
siyesine uyarak ittifak çerçevesi içinde İngiltere 
tarafından Deniz Kuvvetlerimize devredilen bu 
büyük muhripler en yeni silâhlarla teçhiz edil
miş olarak pek yakında teslim edilecektir. 

Hava kuvvetleri : 
Amerikan Hükümeti, dünya havacılığının 

son zamanlarda kaydettiği seri inkişafları göz 
önünde tutarak, NATO askerî makamları ile 
askerî makamlarımız arasında mutabık kalın
mak suretiyle tespit olunan modernleştirme 
plânı çerçevesi içinde Hava Kuvvetlerimizin en 
modern silâhlarla teçhizine devam etmektedir. | 

Bu cümleden olmak üzere halen mevcut en 
üstün vasıfta F-100 tipi uçaklardan Hava Kuv
vetlerimize 60 aded tahsis edilmiş bulunmakta
dır. Bunlardan 23 adedi gelmiş, bakiyesi de 
1959 yılı Nisan ayma kadar tamamlanmış bulu
nacaktır. 

Ayrıca son derece müessir bir hava savunma 
silâhı olan ve NÎKE adı verilen yerden havaya 
ateş eden güdümlü mermilerden de memleke
timize iki tabur tahsis edilmiştir. Büyük* ölçüde 
teknik kabiliyeti gerektiren bu birliklerin Türk . 
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personeli, yetiştirilmek üzere, bir seneden beri 
muhtelif ekipler halinde Amerika'ya gönderil
mektedir. Bu taburlardan İ ncisi İ959, 2 ncisi 
ise 1960 senesinde memleketimize verilecektir. 
Müttefikimiz Amerika'nın, emniyetimizin sağ
lanması, müdafaa gücümüzün takviyesi maksa
diyle yaptığı bu fevkalâde 'kıymetli yardımları 
için duyduğumuz şükran hissini burada belirt
meyi bir vazife bilirim. Keza Kanada 'nm yap
tığı yardımlar için teşekkürlerimi arz etmek is
terim. (Alkışlar) 

2. NATO'mm müştereken yaptığı yardım
lar : , 

a) Bnfrastürüktür. 
NATO'ya iltihak ettiğimiz tarihten bugüne 

kadar, âza devletler topraklarında masrafların 
müştereken karşılanması suretiyle askerî tesis
ler inşasını derpiş eden Enfrastürüktür progra
mından memleketimize kıymeti 99 432 000 İn
giliz lirasına baliğ olan muhtelif tesisler tahsis 
olunmuştur. Büyük bir kısmının inşaatı hitama 
ermiş veya hali inşada bulunan bu tesisler, aynı 

' devre zarfında bütün NATO memleketlerinde 
yaptırılan tesislerin altıda birine tekabül etmek
tedir. 

Buna mukabil, Enfrastürüktür programları
na katılma payımız sadece 12 265 000 ingiliz li
rasından ibaret .bulunmaktadır ki bu, Türkiye'
ye tahsis olunan meblâğın dokuzda birini teşkil 
etmektedir. 

Bahse konu 99 432 000 İngiliz liralık tahsi
satın takriben 44 milyonu hava meydanları, 28 
milyonu akar yakıt tesisatı, . 13 milyonu muha
bere tesisleri, 6 milyonu deniz üsleri ve 9 milyo
nu ise harb karargâhları, radarlar ve seyrüse
fer yardımcı cihazları için programlanmış olup, 
bu tesislerin inşası maksaûüyle âza devletler bu
güne kadar tarafımıza 57 ı06 000 İngiliz lirası 
"göndermişlerdir. 

b) NATO tarafından"! ilmî sahada yapılan 
yardımlar : 

NATO'nun 1957 yılı Aralık ayı, nazırlar se
viyesindeki toplantısında, teşkilâta üye memle
ketler arasında ilmî ve teknik iş birliği imkân
larını tetkik ve bu iş birliğini geliştirmek maksa
diyle ihdas edilen NATO İLmî Komitesi, NATO 
memleketlerinde ilmî personel ve teknik eleman 
kifayetsizliğini nazarı itibara alarak, bu duru
mun tevlidedeceği zararları önlemek maksadiyle 
ilim adamı ve teknik personel adedini süratle ar-
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tırmak üzere bir burs programı ihdas etmiştir. 
Bu program mucibince memleketimiz 1959 yılı 
içinde 47 200 dolar» 1960 yılında 148 400 dolar, 
1961 yılında 222 600 dolar, 1962 yılında işe 
296 800 dolar karşılığında burs elde edecektir. 

NATO îimî Komitesi ayrıca yaz kursları ter-
tibedecek ve başta üniversiteler olmak üzere 
muhtelif ilmî müesseselere araştırma projeleri 
vererek bu teşekküllerde ilmî araştırma çalışma
larını teşvik edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Hükümetleri 1950 yılından beri dış 

yardımların tatminkâr seviyeye ulaşmasını sağ
lamak bakımından ehemmiyetli gayretler sarf 
etmiştir. Bu gayretler yatırımların genişleme
siyle mütenasibolarak hayat seviyesinin yüksel
mesi neticesinde artan talebi karşılamak ve mal 
arzının kifayetsizliği yüzünden ekonomi üzerin
de vukua gelen bâzı tazyikleri bertaraf etmek 
maksadiyle piyasaya kâfi mal arzını temin et
mek ve sanayiin tam kapasite ile çalışması için 
ham ve yardımcı maddeler sağlamaya matuf 
kifayetli kredi temini gayesine müteveccih idi. 
Yatırımların münasip bir seviyeye ulaştırılması 
ve bu seviyede devam ettirilebilmesi de Türkiye 
Hükümetlerinin dış krediler yolu ile tahakku
kuna çalıştığı işlerin başında gelmektedir. 

1958 senesine kadar dış yardımlar Hüküme
timizle dost ve müttefik devletlerin hükümetleri 
ve milletlerarası teşekküller arasında iki taraflı 
olarak yapılan temas ve anlaşmalar yolu ile te
min edilmiştir. 1958 senesinde iki taraflı, müza
kere yolu terk edilerek çok taraflı müzakere yo
lu ihtiyar olunmuştur. 

1958 senesinde Hükümetimiz Amerika Bir
leşik Devletleri ve Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı âzası memleketlerle yakından temasa 
geçerek Amerika Birleşik Devletlerinden 253,7 
milyon dolar, Beynelmilel Para Fonundan 25 
milyon dolar ve Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtından da 100 milyon dolar civarında bir 
yardım temin etmiştir. Bu suretle alman yardım 
yekûnu 376,7 milyon dolara baliğ olmuş bulun
maktadır. 

Diğer taraftan Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı çerçevesinde yapılan müzakereler ne
ticesinde ceman 432 milyon dolarlık borç ve tak
sitlerimizin konsolide edilmesi imkânı sağlanmış 
bulunmaktadır. , 
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Bu mevzular üzerinde fazla durmıyaeağım. 

Zira gerek Maliye Vekili gerek Ticaret Vekili 
arkadaşımız bu hususlarda mufassal malûmat 
vermişlerdir. Burada tekrar tafsilâta girmek is
temiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi, milletimizi en fazla alâkadar eden ve 

muvafakat olfcunt muhalefet olsun, üstünde dai
ma ittifakla hareket ettiğimiz ve bu ittifakımız 
sayesinde hayırlı bir neticeye isal edebildiğimiz 
Kıbrıs meselesinden bahsedeceğim. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile Kıbrıs 
meselesi Türkiye bakımından hayati bir ehem
miyet arz etmekte idi. Kıbrıs meselesinde men
faatlerimizin lâyıkı ile korunması için şu şart
ların tahakkuku lâzımgelmekte idi: 

1. Kıbrıs'ın hıiçbir zaman diğer yabancı bir 
devlete ilhak edilmemesi, 

2. Kıbrıs'taki Türk cemaatinin inkişafının 
önlenmeme'si ve onun Adada bir ekalliyet mua
melesine tâbi tutulmaması, 

3. Adanın Türkiye'nin emniyeti için arz et-
tfiği büyük ehemmiyet nazarı itibara alınarak 
Adanın müdafaasının temini ve müdafaaya Tür
kiye'nin iştiraki. 

Ve bu üç ana prensibin yanında Adada İn
giltere'nin üslere sahib olmasının Türkiye için 
faydalı olduğu ve bunun idamesinin lüzumu. 

Türkiye pek iyi bildiğiniz gibi, Kıbrıs mese
lesinin dünyanın bu karışık durumunda, hiçbir 
zaman bir mesele olarak ortaya çıkmasını iste
memişti, çünkü Türkiye bu dâvanın üç müttefik 
için pek büyük bir ıgaile teşkil edeceğini ve üç 
müttefik arasında mevcudolması lâzımgelen kar
deşlik ve dostluk bağlarını zedeliyeceğini düşün
mekte idi. 

Buna rağmen, bu dâva ortaya çıktı. Ö zaman, 
TJürkiye, hepimizin bildiği gibi, bir müddet sta
tükonun devamım müdafaa etti. Hattâ, Adanın 
hâkimiyetini haiz memleketin bu husustaki hak
kini müdafaada pek kanaat sahibi olmadığım 
müşa'hede edince emniyet mülâhazasını ve tari
hî ve coğrafi bağlan ileri sürerek Adanın Tür
kiye'ye ilhakını talebetti. 

Yine hepimizin bildiği gibi, Kıbrıs meselesi, 
1821 den beri Türkiye ile Yunanistan'ı karşı-
karşıya getiren bir dâva olmuştur. Bu sefer de 
bizi yine karşıkarşıya getirdi. Bu mesele, mu
hakkak ki, çok daha çetin safhalar ıgeçirecek ve 
çok daha mühiik neticeler doğurabilecekti. Fa-
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kat mücadelenin en çetin anında bile Türkiye 
ile Yunanistan arasında büyük ve ölmez Ata
türk ile büyük Yunan devlet adamı Venizelos 
zamanında başlamış olan ananevi dostluk ve iki 
devletin millî varlıklarını müdafaa hususunda 
birbirlerine olan ihtiyaçları ve devlet adamları
nın bunu müdrik bulunmaları, en müşkül an
larda bile müfrit yollara sapmaktan onları men-
etti. Ve müfrit istikametlere gitmekten ise her 
iki tarafın haklı menfaatlerini koruyacak ve bu 
menfaatleri bağdaştıracak yollar aramaya sevk 
etti.-

Türkiye'nin ilhaktan vazgeçip taksimi kabul 
etmesi ve Yunanistan'ın da ilhaktan vazgeçmesi 
ve son hal şekli üzerinde mutabakata varılması, 
ancak bn düşünce ile izah olunabilir. Kaldı ki, 
Kıbrıs'ın! vaziyetinde bir Ada için her tarafın 
hakkını koruyacak en âdil ve nasfet kaidelerine 
uygun hal şekli de bugünkü beynelmilel âlem 
içinde ancak bu olabilirdi. 

Kıbrıs meselesine hal çaresi bulunurken, ta
raflar kendi iddia ve millî iradelerini hâkim kıl
maya değil, kendi iddia ve millî iradelerini kar
şı tarafın haklı iddia ve talepleri ile çercevelen-
dirmeyi istihdaf etmişlerdir. 

Kıbrıs Anlaşmasında bir galip veya mağlup 
aramaya imkân yoktur. Bundan ancak haklı 
iddialar galebe çalmış ve galip yalnız ve yalnız 
anlaşma ve uzlaşma zihniyeti olmuştur. Yani 
galip aranılırsa, onu Birleşmiş Milletlerin ve 
yirminci asır medeniyetinin sulh ve insanlık 
zihniyetinde bulmak kaabildir. 

'Türkiye ve Yunanistan bu Anlaşmayı temin 
etmeky ikinci defa olarak medeniyet âlemine 
hüsnüniyet sahibi milletlerin en çetin dâvalar
da dahi "sulh yolu ile bir anlaşmaya varabilecek
lerini ispat etmişledir. Bakınız, tamamiyle bi
taraf olan şu İsviçre gazetesi ne diyor: «Mende
res ve Karamanlis Avrupa'ya lâyik olduklarını 
ispat etmişlerdir.» 

Biraz sonra anlaşmalar hakkında izahat ve
receğim. Fakat her şeyden evvel şunu belirtmek 
isterim. En iyi anlaşmanın dahi müsmir olması 
ve meyva vermesif onu akdedenlerin tatbikinde 
gösterecekleri samimiyete ve anlaşmanın ruh ve 
mânasına sadık kalmalarına bağlıdır. 

Derhal şunu 'söyliyeyim ki, biz, gerek dostu
muz ve, müttefikimiz İngiltere'nin, gereş dostu
muz ve müttefikimiz Yunanistan'ın her bakım
dan vefakâr alacaklarından emin bulunmakta-
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yız. Bunu "huzurunuzda söylemek hiçbir çekilde 
bir nikbinlik olarak kabul edilmemelidir. Zira 
anlaşmaların tatbikinde her üç müttefikin men
faatleri müşterektir, anlaşmalar her üçünün de, 
dünya sulhunun de menfaatinedir. 

(Burada anlaşmaların izahına girişmeden ev-
vel bu anlaşmaların bütün müzakeresi sırasında 
ıgerek bize, gerek Yunanistan'a tam bir itimatla 
bağlı kalmış olan ingiltere Hükümetine teşek
kür etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, 
\ Zürih'te Türkiye ve Yunanistan 'Başvekille
ri arasında parafe edilen anlaşmalar , yukarda 
arz ettiğim bütün esasları karşılıyacak, yani, 
hem Yunanistan'la Türkiye arasındaki dostluğu 
takviye edecek, ve hem de Adadaki menfaatleri
mizi ve Türk cemaatinin haklarım teminat al
tına alacak bir mahiyet arz ettiği gibi Yunanis
tan ve. İngiltere'yi tatmin edici mahiyettedir. 

Anlaşmaların esaslı hükümlerinin tahlili bu
nu kâfi derecede gösterecektir. Bu arada şunu 
da kaydedeyim M, Zürih'te Türk ve Yunan 
Başvekilleri arasında üç tane anlaşma parafe 
edilmiştir. Bunlardan birincisi, Kıbrıs Devleti
nin kuruluşuna mütaallik esaslara mütedairdir. 
İkincisi, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile 
Kıbrıs Devleti arasındaki Garanti Anlaşmasını, 
üçüncüsü de Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve 
Türkiye arasındaki İttifak Anlaşmasını teşkil 
-etmektedir. 

Yunanistan'la varılan Anlaşmanın . esasını, 
Kıbrıs'ın müstakil bir Cumhuriyet olması ve bir 
Ibaşkan ve bir başkan muavininden müteşekkil 
bir başkanlık rejimi altında her iki cemaatin 
müstakil varlıklarını muhafaza ederek müsavi 
hak ve şartlarla bu Devlet içinde teşriki mesai»-
de bulunmaları teşkil etmektedir. 

Bu anlaşmaya göre : 
a) Reisicumhur Bum, Muavini Türk olacak 

ve her ikisinin de haricî siyaset, millî savunma 
ve emniyet işlerinde nihai ve diğer işler husu
sunda taliki (Suşpensif) veto hakları buluna
caktır. 

b) Yüksek memurlar, ordu ve zabıta ku
mandanları, Reisicumhur ve Muavininin muta-
bakatleri ile tâyin edilecektir. Sivil idarede yüz
de yetmiş Rum, yüzde otuz Türk unsur buluna
caktır. 

c) Müstakil Kıbrıs'ın iki bin kişilik bir or
dusu olacak ve bu ordu yüzde altmış Rumlar-
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dan, yüzde Kırk da Türklerden teşekkül ede
cektir. 

d) Ayrıca iki bin kişilik bir iç emniyet kuv
veti teşkil edilecektir. İlk senelerde bu kuvvetin 
yüzde altmışı Rumlardan, yüzde kırkı Türkler
den terekkübedecek bilâhara bu nispet yüzde 
yetmiş ve yüzde otuz olarak değiştirilecektir. \ 

e) Yüzde yetmiş Rumlardan ve yüzde otuz 
Türklerden mürekkep bir teşriî meclis kurula
caktır. Ayrıca, din, eğitim, öğretim ve kültür 
işleri şahsi ahval ile iştigal etmek üzere iki ayrı 
cemaat meclisi kurulacaktır.. Cemaat meclisleri
nin bu mevzularda teşriî, idarî ve kazai salâhi
yetleri bulunacağı gibi ayrıca cemaate mütaal
lik iktisadi ve belediyeler gibi siyasi teşekküller 
ve faaliyetler üzerinde kontrol ve idare hakkı 
olacaktır. . • ' ; . • 

f) Müstakil Kıbrıs Devletinin teşkilâtı esa-
siyenin tatbikatı ile ilgili olarak bir yüksek 
mahkemesi olacaktır. Bu, mahkeme cemaat mec
lisleri ile merkezi teşriî meclisi arasındaki ihti
lâfları halledecektir. Ayrıca en yüksek adlî 
merci olmak üzere bir yüksek mahkeme daha 
kurulacaktır. Bu mahkemeler bir Türk ve Yu
nan ve bir de bitaraf devlet mümessilinden 
terekkübedecektir. 

g) Reisicumhur ve Reisicumhur Muavini 
yedi Rum ve üç Türkten mürekkep bir Kazırlar 
Heyeti marifetiyle icra kuvveti yürütülecek
lerdir. Reisicumhur ve Reisicumhur Muavininin 
Teşriî Meclisten sâdır olan kanunlarda olduğu 
gibi Hükümet kararlan üzerinde de veto hak
ları mevcudolacaktır. 

h), Kıbrıs Devletinin her hangi başka bir 
devletle hiçbir şekilde birleşmiyeceği teşkilâtı 
esasiyesinde tasrih olunacaktır. Ayrıca, Kıbrıs 
Devleti Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ara
sında bir Garanti Muahedesi akdedilecektir. 
Kıbrıs Anayasası Türkiye, Yunanistan ve İngil
tere'nin garantisi altında olup, anayasanın ihlâli 
halinde bu üç devlet müştereken veya münferi
den müdahale hakkına sahip bulunmaktadırlar. 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Devleti arasında 
ayrıca akdedilecek bir İttifak Muahadesi muci
bince bir Türk Yunan ve Kıbrıs Müşterek As
kerî Karargâhı kurulmaktadır. Bu karargâha 
Yunanistan 950, Türkiye ise 650 kişilik bir dev
letle iştirak edecek ve Kıbrıslılardan müteşekkil 
2 000 kişilik ordunun talim ve terbiyesi ile bu 
müşterek Karargâhı iştigal ̂ edecektir. Müşterek 
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Karargâhın kumandam bir senelik devreler için 
münavebe ile Türk - Yunan ve Kıbrıslı general
ler arasından seçilecektir. Bu madde bir anayasa 
hükmü kuvvetini haiz olacak ve orada yer ala
caktır. 

i) Beş büyük şehirde Türklerin müstakil 
belediyeleri olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Görülüyor ki, Anlaşma ile Türkiye'nin Ada

daki menfaatleri olduğu kadar, Kıbrıs'ta yaşı-
yan ırkdaşlarımızın da hakları teminat "altına 
alınmış bulunmaktadır. Filhakika, yeni kurulan 
Kıbrıs Cumhuriyeti değil, Yunanistan'la hiçbir 
başka devletle de birleşemiyecektir. Bu husus 
Kıbrıs Devletinin Anayasasında tasrih oluna
caktır. Ayrıca, Kıbrıs Devleti ile Türkiye, Yu
nanistan ve İngiltere arasında Kıbrıs Anayasa
sını garanti altına alan bir Garanti Anlaşmışı 
imzalanacak ve Anayasanın ihlâli halinde bu üç 
devlet müştereken veya münferiden müdahale 
hakkına sahib olacaklardır. Bilfarz, Kıbrıs Dev
leti Anayasasına aykırı olarak Yunanistan'la 
birleşmek istediği takdirde, Türkiye bu duruma 
istediği anda ve istediği şekilde müdahale edebi
lecektir. Bu hükmün Ada'nm yabancı bir devlet 
hâkimiyeti altına geçmiyeceği hususunda kuv
vetli ve kâfi bir teminat olduğunu takdir buyu
rursunuz. 

Gene Anlaşma hükümlerine göre, Kıbrıs Dev
letinin memleketimiz aleyhinde olabilecek siyasi 
faaliyetlere girişmesine set çekilmiştir. Filhaki
ka, Kıbrıs Teşriî Meclisi veya Hükümeti, bilfarz, 
Türkiye'nin menfaatleri aleyhine olacak bir ka
rar aldığı takdirde, bir Türk olan Reisicumhur 
Muavininin böyle bir kararı her zaman nihai 
olarak veto etmesi, yani hükümsüz bırakması 
mümkündür. Gene bu mevzuda anlaşmaya, Kıb
rıs Devletinin Türkiye ve Yunanistan'ın dâhil 
olmadıkları paktlara veya siyasi teşekküllere 
dâhil olamıyacağı yolunda da bir hüküm konul
muştur. 

Görülüyor ki, yukarda verdiğim izahat mu
vacehesinde Kıbrıs mevzuunda başlıca endişele
rimizden birini teşkil eden Türkiye'nin strateji^ 
menfaatlerinin teminat altına alınması hususu 
her bakımdan ve en mükemmel bir şekilde an
laşma ile temin edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi ikinci endişe noktamızı teşkil etmiş 

bulunan mevzua; yani Kıbrıs'taki ırkdaşlarımı-
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zm haklarının teminat altına,alınması meselesi
ne geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yeni kurulacak Kıbrıs Cumhuriyetinde 

! Türkler bir azınlık durumunda değildirler. Bilâ
kis, Adanın idaresine Yunanlılarla müsavi şart
lar ve aynı haklarla iştirak eden bir cemaat vas-
fmdadırlar. Cemaatimizin ekseriyetini teşkil 
eden Yunanlıların hâkimiyetlerine terk edilmesi 
veya Rumlar tarafından idare olunması katiyen 
mevzuubahis değildir. (Alkışlar) 

Türkler, Ada'da, her bakımdan ırk, din, dil, 
kültür, örf ve âdetleri ile, teşriî, idarî ve kazai 
salâhiyetleriyle tamamiyle müstakil bir varlık 
halindedirler. Anlaşmanın bu husustaki hüküm
leri Türklerin her türlü haklarını teminat altına 
alacak şekildedir. 

Filhakika, ada idaresinin teşriî ve icrai saha
da alacağı kararların Türkler aleyhine tecelli et
mesi Anlaşma hükümlerine göre imkânsızdır. 
Ada'nm Reisicumhurluğunun bir Yunanlıya, 
muavinliğinin ise bir Türk'e verilmesi sırf şekil 
bakımından ehemmiyetli olmakta, ancak, esas 
bakımından Reisicumhurluk makamı ile muavin
lik makamı arasında hiçbir fark bulunmamakta
dır. Ayrı ayrı kendi cemaatleri tarafından seçi
lecek bu iki zat Ada'da teşriki mesaileri ile ce
maatler arasında ahengi ve Ada'nm vahdetini 
tesis edeceklerdir. 

Ada teşriî meclisinin ekseriyetini yunanlıla
rın tenkil etmesine rağmen Meclisçe alınan ka-
raÂa'rm ve kabul edilen kanunların tatbik mev
kiine konulabilmesi, ancak, Reisicumhurun oldu
ğu gibi, muavininin de tasvibine muallâktır. Zi
ra, Türk olan Reisicumhur Muavini haricî siya
set, millî savunma ve emniyet 'işlerinde nihai 
veto hakkına sahiptir. Ayrıca, teşriî Meclisçe di
ğer meselelerde alınacak karar ve kabul edilecek 
kanunlar hususunda da Reisicumhur -Muavini 
taliki veto hakkına mâliktir. Bu, şu demektir 
ki, teşriî Meclisçe kabul edilen her hangi bir ka
nunun Türk menfaatlerine aykırı olması halinde 
Reisicumhur Muavini bu kanunu yeniden tetkik 
edilmek ve gözden geçirilmek üzere Meclise iade 
edebilecektir. Bu noktada şöyle bir sual hatıra 
gelebilir : Peki Meclis kararında ısrar ettiği tak
dirde ne olacaktır, bilfarz Türk cemaatinin aley
hine olan karar veya^kanun' tatbik edilecek mi
dir? 
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Edilemiyecektir, arkadaşlar. I 
Zira, böyle 4)ir halin vukuunda mevzuubahs-

olan karar veya.kanun, anlaşmada kurulması 
derpiş olunan anayasa mahkemesine tevdi olu
nacak ve bu heyetin vereceği nihai hükme göre 
amel olunacaktır. Bittabi, anayasa mahkemesi 
bitaraf bir mahiyet taşımakta yani bir Türk, bir 
Yunanlı ve bir de bitaraf devlet mümessilinden 
mürekkep bulunmaktadır. Görülüyor ki, anlaş
ma hükümleri teşriî Meclisin işlemesi bakımın
dan Türk cemaatinin haklarını tam bir teminat 
altına almaktadır. Ayrıca, şu noktayı da kay
detmek isterim ki, teşriî Meclis, teşekkülü itiba
riyle de nüfus nispetine göre değil, Türk cema
atine daha geniş haklar verecek mahiyettedir. 
Ayrıca, Seçim Kanununun değiştirilmesine, be
lediyelerin faaliyetlerine dair kanunlarla vergi 
ve hare ihdas eden kanunların kabul edilmesi, 
Yunan ve Türk temsilcilerinin ayrı ayrı ekseri
yeti ile mümkün olabilecektir. Bu suretle Türk 
ve Rumlar arasında ahengin sağlaniîîası ve hiç
b i r i n i hukukunun rencide olmaması temin edil
miştir. . 

Y î ^ teşriî bakımdan, Türklerin haklarını 
koruyacak olan diğer bir müessese de mevcut
tur. Bu da cemaat meclisidir. Anlaşmaya göre, 
Ada'nm teşriî meclisinden başka, her iki cema
atin ayrı ayrı birer meclisleri bulunacaktır. 
Türk Cemaat Meclisi dinî mevzularda, eğitim, I 
kültür ve öğretim ve ahvali şahsiye meselelerin
de müstakilen kararlar alabilecek, Türk beledi- [ 
yelerini, malî müesseselerini, kooperatiflerini 
murakabe edebilecek, bunları koruyup yürüte
bilmek için şahsi gergiler koyabilecektir. Bu nok
ta çok mühimdir| arkadaşlar... Bu şu demektir 
ki, Türkler kendilerine taallûk eden meselelerde 
tamamiyle müstakildirler, hiçbir yabancı tesire 
mâruz, kalmadan kendi kendilerini idare edebi
leceklerdir. O derecede ki, Ada'nm teşriî Mec
lisi, cemaat meselelerinde karar almak veya ka
nun çıkarmak hakkına bile sahibolamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi Ada'nm icra kuvveti bakımından 

Türk cemaatinin haiz olduğu salâhiyetlere geçi
yorum : Bu sahada da, Türlderin hakları tam bir j 
teminat altına alınmış bulunmakta ve Türkler ' 
Ada'nm icra kuvvetine de Yunanlılar ile müsavi 
şartlarla iştirak etmektedirler. | 

Filhakika, Anlaşmada Ada'nm icra kuvveti
nin Reisicumhur ve Reisicumhur Muavini ile 
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yedi Rum ve üç Türk'ten mürekkep bir Nazırlar 
Heyeti marifetiyle yürütüleceği derpiş edilmiş
tir. Yeni Ada'Hükümeti, netice olarak,, dört 
Türk ve sekiz Yunanlıdan müteşekkildir. Burada 
da, Ada'daki cemaat nüfuslarının birbirine olan 
nispeti değil, daha adilâne bir sistem kabul edil
miştir. îcra kuvveti bakımından da bizim için 
ehemmiyetli olan nokta şudur : 

Türk olan Reisicumhur Muavini, Meclisten 
sâdır olan kanunlar için olduğu gibi, Hükümet 
kararları üzerinde de veto hakkına sahiptir. Bu 
itibarla, Hükümet hiçbir zaman Türk cemaati
nin aleyhine olabilecek bir karar alamıyacaktır. 
Aldığı takdirde, •Reisicumhur Muavini, vetosu
nu kullanarak bu kararı tatbik mevkiine koydur
mamak imkânına sahiptir.. -

Hariciye, Millî Müdafaa ve Maliye vekillerin
den biri muhakkak Türk olacaktır. Ancak, Reisi
cumhur ile Muavini anlaştıkları takdirde bu ve
kâletlerin sıra ile Türk ve Yunanlılar tarafından 
işgal edilmesi mümkün olabilecektir. 

Ayrıca, Hükümetin yüksek memurları ile 
ordu ve zabıta kumandanlarının tâyininde de 
Reisicumhur Muavininin mutabakatı şart koşul
muştur. Ada'nm sivil idari mekanizması ise 
% 70 Rum, % 30 da Türk'ten teşekkül edecek
tir. 

Ancak, cumhuriyet müddeiumumisinin, umu
mi müfettişin ve millî banka müdür ve vezneda
rının muavinleri ile ordu, jandarma ve polis ku
mandanları muavinleri, şefleri ile aynı cemaat
ten tâyin edilmiyecektir. Meselâ, müddeiumumi 
Yunanlı ise muavini muhakkak Türk olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar. 
Şimdi Ada'nm kazai kuvveti muvacehesinde 

Türk'lerin sahibolduğu haklara geçiyorum : 
Bidayet mahkemeleri olarak Ada'da hem 

Türk ve hem de Yunan mahkemeleri bulunacak
tır. Yani bir Türk ile diğer bir Türk arasında 
çıkacak ihtilâfı rüiyete yetkili mahkeme sadece 
Türk hâkimlerden müteşekkil bulunacak mah
kemedir. Türkler arasında çıkacak ihtilâflara 
Rumların müdahalesi mevzuubahis değildir. Bu 
hal, rumlar içins de böyledir. Görülüyor ki, adlî 
bakımdan Türklerin tara bir istiklâl içinde ol
maları temin edilmiştir. 

Bidayet mahkemelerinin üstünde en yüksek 
adlî merci olarak bir yüksek adalet divanı tesis 
edilmektedir. Yüksek adalet divanı bir Türk, iki 
Yunanlı ve bir bifaraftan müteşekkildir. 
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Adlî sahada, en fazla ihtilâf mevzuu teş

kil edebilecek bir hal olan bir Türk ile bir Yu
nanlı arasında çıkacak ihtilâfın ne suretle ni
yet edileceği meselesi de hakkaniyete uygun bir 
şekilde hal tarzına bağlanmıştır. Filhakika, bir 
tfürk ile bir Yunanlı arasında bir dâva zuhur 
etmesi halinde bu dâvayı rüyet edecek mahke
me, âli mahkeme tarafından muhtelit olarak 
tâyin edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anlaşmanın askerî hükümlerine gelince (*) 
Ayrıca, gene iki bin kişilik polis kuvveti 

teşkil edilecek, ilk senelerde bu kuvvetin % 
60 ı Kumlardan, % 40 ı da Türklerden terek-
kübedecek bilâhara bu nispet % 70 ve % 30 
olarak değiştirilecektir. Ordu için böyle bir 
değişiklik mevzuubahis değildir. Gerek ordu
nun, gerekse polis kuvvetinin teşekkülünde nis-

, petler, adadaki nüfus dağılışına göre değil hak
kaniyet esaslarına göre tesbit edilmiştir. An
laşmaların en mühim askerî hükmü adada müş
terek bir askerî karargâhın kurulmasına dair 
olanıdır. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs dev
letlerinin askerî kuvvetlerinin katılacağı bu 
müşterek karargâhta 950 Yunan ve 650 de Türk 
askeri bulunacak ve Kıbrıslılardan müteşekkil 
2 000 kişilik ordunun talim ve terbiyesiyle bu 
müşterek karargâh iştigal edecektir. Müş
terek karargâhın kumandanı 1 senelik devlet
ler için münavebe ile Türk, Yunan ve Kıbrıslı 
generaller arasından seçilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anlaşmada yukarda arz ettiğim hükümler

den gayrı, gene Türk cemaatinin nef'ine olan 
başka ehemmiyetli hükümler de bulunmaktadır. 
Bu cümleden olarak, Türklerin adanın beş bü
yük şehrinde ayrı belediye teşkilâtlan buluna
cağını, ada resmî Hsanmın Türkçe ve Yunanca 
olacağını, millî bayramlarımızın orada kutla
nacağını, Türklerin ada bayrağı yanında Türk 
bayrağım çekmek hakkına da sahibolacaklarını 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütün bu izahatımdan da anlaşilacağı üze

re Kıbrıs meselesi Türkiye'nin Ve adadaki Türk 

(*) Müstakillen Kıbrıs'ın iki bin kişilik bir 
ordusu bulunacaktır. Bu ordu yüzde 60 Rum
lardan yüzde 40 da Türklerden teşekkül ede
cektir. 
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cemaatinin menfâat ve haklarına en uygun bir 
şekilde halledilmiştir. 

Türk cemaati adada bir ekalliyet gibi değil, 
eşit haklara sahip, federasyondan da ileri bir 
iş birliği içinde yaşayacak ve adanın harici si
yasetinde, millî savunmasında haiz olduğu hak
larla ana vatanın da menafiini korumak imkâ
nını bulacaktır. Ayrıca, cemaatlere tanınan 
haklarla Türkler adada kendi kendini idare et
mek imkânına sahibolacak, millî varlığını, din, 
dil, anane ve örflerini istediği şekilde muhafa
za eyliyecektir. 

Türkiye Hükümeti adadaki cemaatine her 
türlü iktisadi, malî kültürel vesair suretlerde 
yardımda bulunacak, cemaatinin her türlü ih
tiyaçlarını karşılıyabilecek ve millî varlıklarını 
muhafaza etmeleri hususunda kuvvetli bir des
tek teşkil edecektir. 

Görüldüğü gibi, bütün Anayasa, iki cemaat 
arasında ahengi temin ve onları haklarından 
emin olarak birbirleriyle teşriki mesaiye teşvik 
edecek surette tanzim olunmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk ve Yunan hükümetleri, Zürih'-te esas

larını arz ettiğim anlaşmalar üzerinde mutabık 
kalır kalmaz anlaşmaları Ada'mn hükümranı 
olan Büyük Britanya Hükümeti ile müzakere 
etmek üzere Yunanistan Hariciye Vekili Sayın 
Averof'la birlikte hemen Londra'ya gittik. 

Takdir ve şükranla belirtmeliyim İd, Yuna
nistan'la Kıbrıs meselesi mevzuunda müzakere
lere başladığımız andan beri İngiltere'Hükümeti 
müzakereleri teşvik etmiş ve desteklemiştir, in
giltere Hükümeti, büyük bir anlayış ve fedakâr
lık göstererek, Yunanistan'la bir anlaşmaya 
vardığımız takdirde, Ada üzerindeki hükümran
lık haklarını terk etmeye hazır olduğunu bize 
bildirmiş ve takdir buyuracağınız veçhile bu da 
bizim için müzakerelerin müspet neticeye bağ
lanması hususunda mühim bir rol oynamıştır. 

Londra'da ingiltere Hariciye Vekili Sayın 
Selwin Lloyd ile yapılan toplantılara bittabi 
Ada'da yaşıyan Türk ve Yunan cemaatlerinin 
temsilcileri de davet edildi. Bu suretle Birleşmiş 
Milletlerin Kıbrıs meselesinin alâkadar taraflar 
arasında müzakere yoliyle halledilmesi hakkın
daki karan da tam mânasiyle hüsnüniyetle tat
bik mevkiine konulmuştur ki, bu da taraflar 
için bir iftihar vesilesidir, ingiltere için ehem-
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mîyetli olan nokta, Ada'daki İngiliz askerî üs
lerini muhafaza ile bu üsler üzerinde hükümran
lık haklarının devamım •sağlamaktı. Bu maksat
la. da, kendilerine gerekli hakların sağlanmasını, 
üslerin bulunduğu bölgelerin bütünlüğünün ve 
bununla ilgili hakların Türkiye, Yunanistan ve 
Kıbrıs Devletince garanti altına alınmasını arzu-
luyorlardı. 

İngiltere Hükümetinin bu taleplerini kabul 
ettik. Zira, Ada'da İngüiz üslerinin bulunması
nın, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Devletinin 
emniyeti bakımından faydaları aşikârdır. Ayrı
ca, gerek NATO'nun Cenubu - Şarki kanadının 
kuvvetlendirilmesi, gerekse Orta - Doğu'nun is
tikran mülâhazaları muvacehesinde, İngiltere'
nin Ada'da üslerini muhafaza ederek Kıbrıs'ın 
ve bölgenin müşterek müdafaasına iştirak etme
si elbette ki, bütün bitarafların menfaatine olaı-
caktır. 

Kıbrıs'ın, İngiliz milletler camiasına dâhil 
olması mevzuunda da Büyük Britanya Hüküme
tinin gösterdiği anlayış ve kiyaseti takdirle an
mak isterim. Filhakika, İngiliz Hükümeti, bu 
hususta tamamiyle liberal bir zihniyetle hareket 
ederek, meseleyi Kıbrıs halkının arzusuna bırak
mıştır. Yani, Kıbrıs Devleti, kurulduktan son
ra, istediği takdirde Jngiliz milletler camiasına 
katılacak, istemediği takdirde katılmıyacaktır. 

Bu suretle anlaşmalar üzerinde taraflar ara
sında tam bir mutabakat hâsıl oldu ve bunlar 
nihai olarak 19 Şubat 1959 tarihinde İngiltere, 
Türkiye, Yunanistan Başvekil ve Hariciye Ve
killeri Kıbrıs'ın Türk ve Rum temsilcileri tara
fından imzalandı. 

Bu imza keyfiyeti ile, İngiltere, Zürih 5te 
Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan anlaş
maları kabul etmekte ve Ada üzerindeki hâkimi
yet hakkından, Ada halkı lehine feragat etmek
te buna mukabil Türkiye ile Yunanistan da İn
giltere'nin Kıbrıs'taki askerî üsleri için talebet-
tiği hükümranlık haklarını tanımaktadır Kıb
rıs temsilcileri ise hem Zürih anlaşmalarının 
ve hem de İngilizlerin üsler hakkındaki talep
lerini kabul eylemişlerdir. 

Gene Londra'da taraflar arasında v?nlan 
mutabakata göre Kıbns Anayasası 19- Şubat 
1960 a Içadar muhakkak hazırlanacak ve Kıb
ns bir yıl içinde istiklâline kavuşmuş olacak
tır. 
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' Muhterem arkadaşlar; 

Esaslannı tafsilen izah edegeldiğim Kıbns 
Anlaşmaları ile uzun yıllar karlı hâdiselere ve 
çetin mücadelelere sebebiyet veren Türk - Yu
nan münasebetlerini zedeliyen, iki memleketin 
hayati menfaatleri bakımından lüzumlu olan 
iş birliğinin tahakkukunu güçleştiren ve NATO 
nun Cenubi - Şarki kanadını âtıl bir hale ge
tiren bu ihtilâf bütün alâkadar taraflan mem
nun edecek bir şekilde her taraf için bir mu
vaffakiyet olarak halledilmiş bulunuyor. 

İftihar ve memnuniyetle kaydetmek iste
rim ki, Zürih anlaşmalan Türkiye ve Yunanis
tan hükümetleri için büyük bir zafer teşkil et
miştir. (Soldan; şiddetli alkışlar) 

Senelerdir, İngiltere'nin, NATO nun ve Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtının sarf ettikleri muh
telif gayret ve emeklere rağmen bir hal çare
sine bağlıyamadıklan Kıbns ihtilâfını Türki-
| e ve Yunanistan müşterek emniyet dâvasının 
ve iki memleket arasında banş, dostluk ve iş 
birliği zihniyetinin hüküm sürmesi zaruretinin 
ışığı altında büyük bir dirayet, cesaret ve si
yasi kiyasetle mükemmel bir şekilde müspet 
olarak neticelendirebilmişlerdir. Büyük Ata
türk ile Venizelos'un kanlı bir mücadeleden 
sonra büyük bir ileri görüşlülükle kurmaya 
muvaffak olduklan dostluk yeniden ihya edil
miştir. Müteaddit defalar da belirttiğim üzere, 
aynı tehlikenin tehdidi altında bulunan Türki
ye ve Yunanistan arasında dostluk re iş birli
ği yapılması iki memleketin müşterek siyasi 
kaderleri icabıdır. Kıbns meselesinin dostane 
bir şekilde halli ile bu icaplan tam mânasiyle 
yerine getirmek imkânlan her iki memleket 
içinde yeniden vücut bulmaktadır. Bundan son
ra münasebetlerimizin müşterek menfaatlerimi
ze uygun bir surette ve eskiden olduğu gibi, 
müspet bir şekilde, inkişafı, Kıbns ihtilâfının 
halli ile mümkün olabilecektir. 

Anlaşmalar, hür dünyanm emniyeti bakı
mından da büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. 
Kıbns ihtilâfı neticesinde, Batı dünyasının em
niyeti için çok lüzumlu olan NATO dâhilinde 
de sarsıntılar olmuş, Türkiye'nin bütün gay
retlerine rağmen, bu teşkilâtın Cenubi - Şarki 
kanadı zayıflamış, müşterek emniyetimiz ve 
Orta - Doğunun istikrarı bakımından gedikler x 
husule gelmişti. Artık bu tehlikeler 4e ortadan 
kalkmış bulunuyor. Bu suretle, Türkiye ve Yu-

\ 



î : 48 28.2. 
nanistan dirayet ve kiyasetleri 'sayesinde, hür 
dünyanın menfaatlerine büyük bir hizmette bu
lunmuş oluyorlar. Bu noktanın da her iki mem
leket için büyük bir iftihar vesilesi teşkil ede
ceğini Yüksek Heyetiniz elbette ki, takdir bu
yuracaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anlaşmalar, bütün alâkalı taraflar arasında 

büyük b i r memnuniyetle karşılanmıştır. Mu
hakkak ki, takibetmiş olacağınız üzere, gerek 
İngiltere, gerek Yunanistan ve gerekse Türki
ye efkârı umumiyelerinde bu husus gözle gö
rülür bir şekilde tezahür etmiş bulunuyor. 

Adadaki Yunan ve Türk cemaatleri de va
rılan anlaşmadan dolayı mutmain ve memnun 
olduklarını muhtelif yazı ve sözleriyle beyan 
ettiler. 

Görülüyor ki, arkadaşlar; alâkadar üç hü
kümet arasında temin edilen mutabakat, mil
letlerce de benimsenmiş ve hüsnü kabul gör
müştür. Bu da, Hükümetimiz için büyük bir 
memnuniyet sebebidir. 

Dünya efkârı umumiyesi de anlaşmaları, 
sevinç, hayranlık ve ümitle karşılamıştır. Taf
silâta girmeden, bu hususta dünya matbuatı
nın yaptığı neşriyatta başarının çetin bir de
virde Türk ve Yunan hükümetlerinin büyük 
bir basiret gösterdiğini, anlaşmanın sadece 
NATO yu takviye etmekle kalmryarak örnek 
bir siyasi ders de teşkil edeceğim, diğer anlaş
mazlıkların hallinde ışık tutacağını, iki hükü
metin çok basiretli bir siyasetle umulmadık bir 
zamanda büyük bir zafer kazandıklarını, anlaş
maların mesut siyasi askerî başarıların başlan
gıcını teşkil edip örnek vasıf taşıdıklarını tak
dirle tebarüz ettirdiklerini kaydetmekle iktifa 
edeceğim. 

Anlaşmalar karşısında tek memnuniyetsiz
lik, tahmin buyuracağınız veçhile komünist 
bloktan gelmiştir. Kıbrıs ihtilâfına kendi men
faatleri bakımından büyük ümitler ba^lıyan, 
bu yüzden NATO nun sarsılmasında, Türk -
Yunan dostluk ve iş birliğinin bozulmasında 
faide gören Moskova, Radyosu, matbuatı vası-
tasiyle., elde ettiğimiz muvaffakiyeti baltala
mak ve gölgelemek hususunda malum taktik
lere yeniden başvurmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
İzahatıma burada nihayet verirken, gerek 
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hür dünya menfaatleri gerek Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki dostluk ve iş birliği ve ge
rekse adadaki ırkdaşlarımızın hak ve menfa
atleri bakımından büyük bir muvaffakiyet teş
kil eden Kıbrıs Anlaşmalarının Yüksek Heye
tinizin de tasvibine mazhar olacağına emin bu
lunduğumu arz etmek isterim. (Bravo, sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Dışişleri bütçesi üzerinde sö^ alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Kasım Gülek, 
Nazlı Tlabar, 
Hamza Eroğlu, 
Muammer Çavuşoğlu, 
Hüsrev Polat, 
Hikmet Bayur, 
Necati llter, 
Osman Kapani, 
Bülend Ecevit, 
Osman Bölükbaşr, 
Osman Canatan, 
Hayri Çopuroğlu, 
Vahap Dizdaroğlu, 
Hürrem Müftügil. 

Buyurun Kasım Gülek. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KASIM 

GÜLEK (Adana) — Muhterem arkadaşlarım; 
dışişleri bütçesinin konuşulması dolayısiyle, da
ha evvel bütçe konuşmaları için, koyduğunuz 
tahdidi kaldırmak lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı Umumi Heyete teşekkürlerimi arz ede
rim. Gerçekten dışişleri konuşulması 10 - 15 da
kika gibi kısa zamanlara sığdırıl amazdı. Bu an
layışla memleketimizde ve her yerde dışişleri 
bahsinde esaslı bir konuşma yapılmıştır, dene
bilecektir. / s 

Sözlerime başlarken, Londra'ya vazife ile 
gittikleri esnada müessif bir kaza neticesi şe
hit düşen arkadaşlarınızı rahmetle anar ve 
Tanrıdan kendilerine mağfiret dilerim. 

Dış politikanın önemi üzerinde duracak de
ğilim. Dışişleri Bakanı eski arkadaşımdır, dış
işleri erkânının çoğunu yakından tanırım, Bu 
vesile ile d1 şişleri konusunda konuşmak fırsatını 
bulduğum için bahtiyarım. Dış politika nâzik 
bir konudur, üzerinde son dreece itina ile konuş
mak gerekir. Dış politika konuşulurken iç politika 
düşüncesini bir tarafa bırakmak icabeder. (Soldan, 
bravo, sesleri) Burada bahis mevzuu olan millî 
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menfaatlerdir, burada bahis mevzuu olan mem
leketimizin dünya nazarındaki itibarıdır. (Bra
vo sesleri). Bu bakımdan dış politikanın bu 
hususiyetini dikkate alarak dış politikayı parti 
düşünceleri üstünde ele aldığımızı ve öyle alın
ması gerektiğini belirtmek isterim. Samimî inan
cımız şudur ki; bir millî dış politika memle
ketimiz için hakikaten, ihtiyaçtır ve böyle olma 
lıdır. Muvafıkmm, muhalifinin gönül verebile
ceği milletin dış politikası. Muhterem arkadaş
lar, buna gayret göstermek hepimizin vazifesi
dir. Millî dış politikaya millî dıg politikadaki 
birlik kuvvet verir. Türkiye ile münasebette 
bulunanlar, bir millî dış politika mevzuubahs 
olduğu vakit elbette bizi çok daha kuvvetli görür. 

Muhterem arkadaşlarım; millî dış politikaya 
varabilmek için millî dış politikamız var diye
bilmek için elbette takdir buyurursunuz ki 
önce dış politika hakkında bilgi edinmek mec
buriyetindeyiz. Dış işlerimiz nasıl gidiyor? Dış 
işlerimiz üzerinde • yapılan işler nelerdir? Bil
mek, haberdar olmak lâzımdır ki, beraberiz diye-
bilelinj. Eğer bilmezsek, bu konularda beraberiz 
diyemeyiz, desek bile kimse inanmaz. Mütema
diyen haberdar olduğumuz, mütemadiyen üze
rinde beraber konuştuğumuz konulardadır ki, 
beraberiz diyebiliriz, böylece dünyaya karşı 
hep birlikte ve beraber olduğumuz temin edil
miş olur. 

Aziz arkadaşlarım, zaten dünya karşısında 
dış işlerini tetkik buyuracak olursanız, bilhassa 
demokratik memleketlerde dış politika mesele
lerinde iktidar tarafından muhalefet ve Meclis 
tenvir edilir. Evvelâ Meclis tenvir edilir, sonra 
muhalefetin ileri sürdüğü meseleler görüşülür 
ve muhalefetle istişare edilir. 

Bir partizan dış politikanın mevcut dahi 
olamıyacağı, hür dünyanın ve demokratik 
memleketlerin inandıkları bir husustur. 

\ Aziz arkadaşlarım, dış politika beyanlariyle 
milletin sık sık haberdar edilmesinin l|izumlu 
olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Amerika Re
isicumhuru her hafta bir basın toplantısı ya
par ve bu toplantıda iç politika kadar dış poli
tikadan da bahseder. Bu suretle millet aydın
lanmış olur. Amerika'nın eski başkanı Ruzvelt 
ocakbaşl denilen sohbetlerinde yalnız iç poli
tikaya değil, dış politikaya da temas ederdi. 
Bunun üzerinde dursunlar. Bilhassa cereyan 

1959 O : 1 
eden dış politika hâdiselerinde milletin haber
dar edilmesi lâzımdır. 

Şimdi Amerika'da televizyon gibi aletlerle 
bunlar yayınlanıyor ve konuşan şahıs şahsiye
tini de göstermeye imkân buluyor. Şüphesiz 
her mesele millete duyurulmaz, bunların gizlisi 
de olabilir. Ama her hâlü kârda Meclisi haber
dar etmek mutlaka lâzımdır. Büyük Meclis 
olaylardan haberdar edilmelidir. 

Aziz arkadaşlarım, memleketin mühim dış 
politika konuları üzerinde haberli olması mu
halefetin hakkı olduğu kadar iktidarın da hak
kıdır. Hepiniz ve hepimiz haberdar olacağız. 
Harb içinde memleketin en nâzik devirlerinde 
bile memleketin dış politikası ve dış meseleleri
nin bu Mecliste konuşulduğunu 2. Dünya Har- \ 
binde mebusluk yapanlar hatırlarlar. Her hafta 
Dışişleri Bakanı gelir T. B. M. M. ne malûmat 
verir ve aydınlatırdı. 

Aziz arkadaşlarım, Meclisin ve milletin dış 
politikadan haberdar edilmesinde hepimiz müt
tefikiz. Muhalefetin sık sık haberdar edilmesi 
lâzımdır. Millî bir dış politika kuvvetimizi el
bette çok artıracaktır. 

Bugün Dış İşleri Bakanı bize Kıbrıs hak
kında izahat verdi, teşekkür ederiz. Ancak şu
nu iç\miz sızlıyarak ifade etmek isteriz; Kıbrıs > 
hakkında pazartesi günü üç memleket radyo
sunda yayın yapılacaktı, daha evvel bunun esasla
rı kararlaşmıştı, deniliyordu ki, pazartesi günü 
Türkiye'de Yunanistan'da ve ingiltere'de aynı sa
atte açıklama yapılacaktır. Bu Yunanistan Parlâ
mentosunda yapıldı, İngiltere parlâmentosunda 
yapıldı, bizde muvafık ve muhalif olarak rad
yodan dinledik. Vakıa Vekil arkadaşımız bura
da değillerdi, çok temenni ederdik, ona vekâ
let eden arkadaşımız tarafından bu açıklama 
Meclis huzurunda yapılmış olsun. 

Aziz arkadaşlarım, elbette Mecliste her hâ-
diseyi\aeık celsede söylemek mümkün değil
dir. Zaman olur mahrem meseleleri gizli celsede 
söylemek icabeder, doğrudur, ancak bizde Bütçe 
Komisyonunda ve huzurunuzda yapılmış gizli 
celseler olmuştur. Ama o gizli celsede konuşu
lanların % 95 i açık celsede de konuşulabilir 
hâdiselerdi, temenni ederdik ki, onlar açık cel
sede konuşulabilsin, bu suretle millet haberdar 
olsun. 

Arkadaşlar; gizli celseler Avrupa Parla-
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mentolannda da frapılır ama mühim ,olanı açık 
celselerdir. Mühim olanı Mecliste dış politika
nın konuşulacağı, dış politikaya inhisar eden 
konuşma imkânlarının zaman zaman sağlan-
. maşıdır. 

Aziz arkadaşlarım, dış politikada istikrar 
sağlamak için iktidarla muhalefetin bu konuda 
birbirinden (haberdar olması dış politika mev
zularının muhalefete bildirilmesi lâzımdır. Çün
kü, dünya sorar: «D. P. iktidarda, dış politika
sını dinledik, acaba muhalefet ne düşünüyor? 
Bilmek isteriz.» Bu bakımdan iktidarın ve mu
halefetin mevzuları bilerek üzerinde mütalâa 
yürütmek, birlik olduklarını belirtmek isteme
leri gayet tabiidir. 

. Şimdi memleketimizi ilgilendiren muhtelif 
konuları birer birer ele alacağım. Evvelâ NATO 
üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlarım; NATO, Birleşmiş 
Milletlerin dünyada kâfi derecede emniyet temin 
edememesi dolayısıyle savunma bakımından 
ayrıca bir takım anlaşmalara varılmasının lü
zumu üzerine kurulmuştur ve esasen NATO 
Birleşmiş Milletler çerçevesi içindedir de. 

Dış politikamızın ve savunmamızın ana te
mellerinden biri hiç şüphesiz ki NATO'dur. 
Muhterem arkadaşlarım, NATO'da, Türkiye 
kendisine lâyık şerefli mevkii işgal etmektedir. 
Türkiye NATO'nun en önemli âzasından birisi
dir ve NATO bölgesinin en hassas noktaların
dan birisini işgal etmekte ve onu savunmaya 
hazır bulunmaktadır. NADO'dan birçok bakım
lardan faydalanıyoruz. Doğrudan doğruya bir 
teşekkül olarak faydalanıyoruz, NATO'dan te
ker teker Devlet olarak Amerika ve Kanada'dan 
faydalanıyoruz. Bu vesile ile bu dostlarımıza 
teşekkürü ben de bir vazife bilirim. NA
TO bu sene 10 ncu yılma giriyor. 10 yıldır NA
TO sımsıkı, bütün üyeleriyle beraber sağlam 
durmaktadır. Bu, bugün Batı dünyasının Şark 
dünyası karşısında ayakta durmasında, kifayet
le ve kuvvetle müzakereye girebilmesinde birin
ci ddrecede âmillerden olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, NATO'nun elbette, bir 
takım faydaları olduğu gibi vecibeleri de var
dır. Hiç olmazsa bugünkü NATO savunma va
zifelerini, bütün vecibelerini iyi niyetle yapa
caktır. Ancak müşterek savunma icabından ola
rak yapmamız lâzımgelen işleri, göstermemiz, 

. 1959 C : 1 
lâzımgelen kolaylıkları ve bu kolaylıklann kul
lanılış tarzını elbette bilmemiz lâzımdır. Bu ba
kımdan yapılmış, bize vecibeler yükleyen anlaş
maların hepsinin Yüksek Meclise arzedilmesi 
ve Yüksek Meclisin tasvibinden geçmesi lâzım 
ve tabiidir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer böyle kolaylık
lar gösteriyorsak bu kolaylıkların Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin tasvibine iktiran 
ederek kullanılması da gayet tabiidir. NATO 
bir askerî savunma câmiasıdır, fakat bir askeri 
savunma camiası olduğu kadar bir ideolojidir. 
NATO dışardan vâki olacak askerî taarruzları 
önlemek için kurulmuş bir teşekkül olduğu ka
dar, hürriyeti, insan haklarını, demokrasiyi ko
rumak için kurulmuş bir teşekküldür de. 

NATO 'da geçen sene içinde bir nev 'i Üç Bü
yüklerin kendi aralarında toplanıp istişarelerde 
bulunarak NATO'yu idare etmeleri temayülü
ne benzer bir cereyan ortaya çıktı. Bu De Gol
le'ün ortaya çıkardığı bir fikirdi. Bu tervici ka
bil olan bir husus değildir ve biz de bunu kabul 
etmiyeceğiz. Şüplhesiz Sayın Bakan bu ciheti 
açıklar. * 

Muhterem arkadaşlar, Avrupa Konseyi de 
katıldığımız ve bizim dış politikada önem ver
diğimiz milletlerarası teşekküllerden biridir. 
Avrupa oKnseyi bir nev'i Avrupa Parlâmento-
sudur. Oraya üye olanlar, üye memleketlerin 
parlâmentolarından seçilirler, Avrupa mebusu
durlar. Gittikleri yerlerde filân memleketi tem
sil ediyoruz, demezler, tıpkı bizde olduğu gibi 
filân yer mebusu nasıl yalnız o vilâyeti değil 
de, bütün memleketi temsil ediyorlarsa onlar 
da bütün Avrupayı temsil ederler. Yani bir Av
rupa Mebusu mesabesindedirler. 

Aziz arkadaşlarım, Avrupa meselelerini ko
nuşmak için bir imkân yaratan Avrupa Konse
yinin bizim için önemi büyüktür. Avrupa Kon
seyine katılışımız Türkiye'nin bir Avrupa Dev
leti olduğunu tecsil ettirmek bakımından önem
lidir. Bu konseye girmemizi istemiyenler oldu, 
bununla mücadele ettik. 1949 yılında ciddî mü
cadeleler yapıldı, o vakit şunu öne sürdük: Bir 
memleketi coğrafi bakımdan nerede olduğuna 
değil, o memleketin düşünüşüne bakmak, müta
lâa etmek lâzımdır, dedik. Yine coğrafya görü
şüne göre bugün Küçük Asya dediğimiz kısım 
Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa Ural dağla-
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nndan geçtiğine göre Türkiye'nin de Avrupa'
nın bir parçası olması lâzımdır. 1945 senesinde 
Avrupa Konseyine girmişizdir. Demokrat haya
ta başlamamızda bu tarihin büyük faydası ol
muştur, büyük bir âmil olmuştur. Avrupa Kon
seyinin gayesi odur ki bu Konsey insan hakla
rını, insan hürriyetlerini her şeyin üstünde tu
tar. İnsan Hakları Beyannamesi bu bakımdan 
Avrupa'nın, dünyanın ve elbette bizim de büyük 
önemle üzerinde durduğumuz bir vesikadır. 
Kurulan insan Hakları Mahkemesi, bu bakım
dan önemli teşekküllerdendir. Dışişleri Bakanı
mızdan evvelce ettiği bir vaadi hatırlatarak Mec
liste Avrupa Konseyi mevzuunda bir oturum 
yapmalarını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, dış politikamızda te
mellerden bir diğeri de Birleşmiş Milletlerdir. 
Birleşmiş Milletler daha evvel yapılmış Cemi
yeti Akvam'dan sonra dünjrada ileri bir adım 
olarak vasıflândırılabilir. Hakikaten Birleşmiş 
Milletler bir nevi dünya parlâmentoları mesabe
sindedir. Orada toplanmış bulunan memleket
ler muhtelif meseleleri ele alıp bunlar üzerinde 
ehemmiyetli kararlara varırlar. Bizim de bu
raya zaman zaman işimiz düşer. Nitekim, Kıbrıs 
meselesini Birleşmiş Milletler tetkik etmiştir. 
Bizim orası ile birçok hususlarda ilgili olmamız 
muhakkaktır. Birleşmiş Milletlerde yepyeni ta
raflar belirmişlerdir : Milletlerarası Parlâmento 
insanları. Bunlar parlemanter değildir, sadece 
kendi memleketlerinin meclislerinden gelmiş meb
uslar değildir, ikisini bir araya getiren insan
lardır. Bunlar kendilerine göre usulleri, tüzük
leri, vardır. Buradaki Devlet adamları parlâ
mentolarının müşaviri mesabesindedir. 

Aziz arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlere en 
seçkin insanlarm gönderilmesi, bütün devletle
rin takibettikleri bir politikadır. Çünkü bura
daki milletler bu memleketlerin müştereken mes
ul oldukları, kendilerini en yakından ilgilendi
ren meseleleri konuşmaktadırlar. Burada mem
leketler bloklar teşkil etmişlerdir. İngiltere mem
leketleri kendikendilerine bir blok teşkil et
mişlerdir. Diğer memleketlerden Lâtin memle
ketleri böyledir. Avrupa ve Asya memleketleri 
bir blok halindedirler. Buradaki memleketler, 
Birleşmiş Milletlerde kendi durumlarının daha 
iyi olmasını temin için gayret sarf etmek zo
rundayız. Birleşmiş Milletlere gelen milletler-
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arası Parlâmento adamlarına bakıyoruz. Fev
kalâde iyi dil bilen» gayet iyi hatip, konuştuğu 
vakit saatlerce dinliyenleri teshir ediyorlar. 
Biz de bu şekilde seçeceğimiz ve yetiştireceğimiz 
insanları oraya göndermekle büyük fayda temin 
ederiz. Bütün memleketler kendi parlâmento
larından seçtikleri adamları oraya gönderirler. 
Demokrat Parti de kendi mebuslarından seçsin 
ve bunları Birleşmiş Milletlere göndersin. Oraya 
gidenler ve oranın havasını alanlar günü geldi
ği vakit Dışişleri Bakanı olur, sefir olur. Bu 
suretle hazırlık yapılmış olur. 

Bir hâtıra olarak gözlerimin önünden hiç 
gitmez. Birleşmiş %Lilletlere şimdiye kadar ge
len hatiplerden Hindistan Delegesi Krişna Men-
non fevkalâde îngilizcesi, fevkalâde edibane ve 
selis konuşmaları ile oradakileri daima hayran 
etmiştir. Birleşmiş Milletler diğer üyelerinden 
Şarl Malik, Lübnan'a büyük itibarlar kazandır
mıştır. 

Temenni ederiz ki, bizlerden de oraya seçi
lecek arkadaşlar da çok tecrübeli olsun ve bu 
derecelere varsın, ve oradaki itibarlarımıza iti
barlar katsınlar. 

Muhtelif milletlerarası anlaşmalara gidilmiş
tir. Milletlerarası anlaşmalarda katılmadığımız 
hususlar vardır. Avrupa Konseyinin katılmadı* 
ğımız Kültür ve Sağlık anlaşmaları bunlardan
dır. Yine henüz katılmadığımız insan Hakları 
Mahkemesi vardır. Bilhassa bu mahkemeye in
kılâplarımız bakımından bâzı rezervlerle katıl
mamız icabedecektir. Fertlerin mahkemeye mü
racaat hakkını tanıma bakımından bunun üze
rinde durulmasını bilhassa temenni ederiz. 

Milletlerarası çalışma konferanslarına katıl
mamız ve bu gibi müesseselere en çok katılmış 
memleketler arasında bizim bulunmamız elzem
dir ve bu bize iftihar verir. 

Arkadaşlar; ikinci Dünya Harbinden beri ' 
dünya iki bloka ayrıldı. Doğu, Batı grupları 
arasında hakikaten arası bir türlü doldurula-
mıyan büyük bir uçurum var. Bu uçurumu dol
durmak için zaman zaman, mütemadiyen teşeb
büsler yapılır. Bu iki blok arasındaki huzursuz
luğun ortadan kaldırılması, dünya sulhunun te
essüsü için mutlak bir lâzimedir. Son zamanlar
da Mikoyan'm Amerika seyahatinin bu bakım
dan faydalı olmuş bir teşebbüs olduğu noktası 
üzerinde duruldu. Yine son günlerde İngiltere 
Ba§bakaatmm Sovyet Rusya'ya yaptığı seyahat, 
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Doğu ile Batı arasında Batının Doğu ile olan 
münasebetlerini konuşarak anlaşmak yolunda 
olduğunun foir delili gibi görülmek yerinde olur. 
Bilhassa Dulles'in, Mac Millan Sovyet Rusya'ya 
gitmeden evvel Londra'ya gitmesi, bu seyahate 
elbette önem katmıştır. 'Samimî temennimiz; ga
yesi sulh olan, sulha samimiyetle inanmış olan 
bizim de dâhil bulunduğumuz Batı blokunun, 
Doğu bloku ile samimî niyetlerle hareket ede
rek bir anlaşmanın lüzumunu vaz'etmesidir. Bu
nu her bakımdan desteklemek çok tabiîdir. 

İnsaniyet, silâhsızlanma meselesine bir hal 
çaresi bulmadıkça sulhta erişemiyecektir. Silâh
sızlanma üzerinde çok eskiden beri teşebbüsler 
yapılmaktadır. Ta Cemiyeti Akvam zamanında 
yapılmış olan teşebbüslerden başlıyarak, Bir
leşmiş Milletlerin bu husustaki teşehbüisleri üze
rinde durmayı lüzumlu görmem. Tam silâhsız
lanma .olmadıkça elbette bugünkü dünyanın si
lâhlarının önemi üzerinde ehemmiyetle durmak 
mecburidir. Bugün dünyada iki türlü silâh var, 
Nükleer silâhlar, bir de konvansiyonel, yani bi
linen silâhlar. Atom silâhları, nükleer silâhlar 
tecrübesini durdurmak suretiyle silâhların tah
didi yolunda, esefle ifade edelim, şimdiye kadar 
bir netice alınamadı, murakabe tesis olunamadı. 

Baskın taarruzlarının önlenmesi yolunda ya
pılan gayretlerden bir fayda temin edilemedi. 
Bütün hür dünya daima acaba nükleer silâhlar 
hususunda hür dünyanın durumu nedir? diye 
kendi kendine sorar. Sovyet Rusya sputnikle-
riyle çok ileride olduğu intibaını verdiği bir za
manda, her an hür dünya da, biz bu sahada ne 
âlemdeyiz, diye sorar. Hür dünya ilim adamla
rını çalıştırarak netice almak ister. Batıni'n nük
leer bakımından hiçbir suretle Doğudan geri ol
madığını öğrenmekle ferahlık duyması tabiîdir. 

Birleşik Amerika ve İngiltere'de olduğu gi 
bi bütün Batı âleminde herkeste Doğu blo-
kundan hiçbir suretle Batının 'geri kalmadığı ve 
Doğu ile yarışabileceği kanaatinin mevcudiyeti 
dünya için mühimdir. 

Doğu ve Batı blokları arasında nötralist bir 
blok da vardır. Bunlar İıer iki grupun ortasında 
kalabileceklerine ve kendilerinin biraz da bu 
iki grup arasında hakem rolünü oynıyabalecek-
lerine inanmaktadırlar. Bu durumda hür dün
ya ile beraber Türkiye'nin de mümkün olduğu 
kadar bunları ikna yolunda ve bunları bizim 
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hür dünyaya mütamayil hale getirme yolunda 

' yapacağımız çalışma elbette faydalıdır. 
I Doğu ve Batı arasında son günlerde çıkan 
| en mühim hâdise Batı Berlin meselesidir. Batı 

Berlin meselesi sadece bir şehir işi değildir. Bu 
ı Batının azîm ve iradesini gösteren bir senbol-

dür. Berlin'in bu kahraman halkının daha 1948 
de gösterdiği azîm ve cesareti bu defa da gös-

I tereceğine emin bulunuyoruz. Mevcut anlaş-
I maların zor yolu ile bozulamıyaeağı hususunda 
i Batı âleminin kararlı olduğunu göstermesi Ber-
I 1in meselesinin hallinde Doğu blokunu da el-
, bette çok düşündürecektir. 
! Berlin bir bakıma son derece talihsiz bir şe

hirdir. Doğu Blokunun ortasında bir ada ha-
j linde kalmıştır. 

Bir bakıma bahtiyardır. Sebebi, azimli, nıe-
I tanetli halkı ve o halkın başında metanet ve 
I azmi temsil eden birtakım insanların gelmiş ol

masıdır. )Aramızda da harb .yıllarında bulun-
j muş olan Berlin'in Belediye Reisi Reuter'i bu 
: vesile ile hayırla anmayı vazife bilirim. Bugün

kü Belediye Reisi Willibrant da Avrupa Kon
seyine geldi ve orada verdiği izahatta, taz-
yika karşı azîm. ve cesaretle karşı durduğunu 

i gösterdi. Bunu şimdi bir dünya, turu yapmak 
suretiyle göstermektedir, 

Berlin meselesi Almanya'nın birleştirilmesiy
le alâkalıdır. Almanya'nın birleşmesi ise an-

| cak demokratik usullerle olabilir. Bu bakım-
j dan müttefiklerimizin tuttuğu yolu bizim de 

desteklediğimizi görmek bizi de bahtiyar et-
1 mektedir. 

Şimaldeki komşumuz Rusya ile münasebet
lerimiz hakkında Dışişleri Bakanının verdiği 

| bilgiye teşekkür ederiz. Elbetteki Şimaldeki 
komşumuzla iyi münasebetler devam ettirmek 

I arzusundayız. Şimaldeki komşumuzun bütün 
ı dünya milletleri ile iyi münasebetler temin et

mesini istemek emelimizdir. Bizim birtakım acı 
! hâtıralarımız-vardır. Bu acı hâtıraların tamir 
i edilmesi elbette arzu edilir. Biz de Şimaldeki 
j komşularımızla siyasi, iktisadi, kültürel bakım

dan iyi münasebetler idame ettirmenin lüzu-
j muna kailiz. 

Dışişleri Bakanı burada izahat verirken Bal
kan Paktı üzerinde durmadı. . 

| Kıbrıs meselesi halledildikten sonra kanaa-
! timizce Balkan Paktı önem kazanacaktır. Kıb-
' rıs meselesi dolayısiyle Yugoslavya'nın Yunanis-



t : 48 28. i 
tan'a biraz fazla yakınlık göstermesi bu paletin 
işlemesini imkânsız bir hale getirmiş oldu. Yu
goslavya'nın komünist olmakla beraber, nöt-
ralist olan memleketler üzerinde tesirleri vardır. 
Ve' bundan faydalanmak lâzımdır. Türkiye, Yu
nanistan, Yugoslavya arasında, akdedilmiş 
olan bu anlaşmanın yeniden canlanması bizim 
için faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Dışişleri 
Bakanımızın bu hususta Yüksek Heyetinize bil
gi vermesi yerinde olur kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu böl
gesi, içinde bulunduğumuz ve bizi en yakından 
alâkadar eden bir bölgedir. Orta - Doğu'da son 
yıllardaki en büyük realite şüphesiz milliyetçi
lik ve tam istiklâl mefhumlarıdır. Türkiye, ta
rihî rolü icabı milliyetçiliği, istiklâli her yerde 
desteklemeyi kendisi için vazife ve tabiî bir his 
meselesi bildiği için, Orta - Doğu'daki milliyet
çilik ve istiklâl hareketlerini elbette ki, yakın
dan takibeder. 

NATO camiası için de, bu bakımdan tabiî 
vazifeler düşer. NATO'nun digeV üyeleri olan, 
istiklâl ve milliyetçilik bakımından Orta - Do-
ğu'yu biz daha iyi anlamak imkânını bulabiliriz. 
Orta - Doğu memleketleriyle asırlarca, ta Os
manlı İmparatorluğu zamanından beri beraber 
yaşamışız. Müşterek geleneklerimiz vardır, dini
miz vardır. Onları birçok garp memleketlerin
den daha iyi anlıyacak durumdayız. Bizim bun
ları Garba anlatmak imkânımız vardır. Türki
ye'ye düşen vazife büyüktür. Bu önemli vazife
mizi Orta - Doğu memleketleri noktasından yap
mamız lâzımgelir. 

Orta - Doğu memleketlerinin yapması lâzım-
gelen birtakım sosyal ve politik reformları var
dır. Bunlar yapılmadıkça kendilerinde ilerleme 
kaydetmek imkânı güçtür. 

Orta - Doğu'da takibettiğimiz politikada 
biz çok defa bu memleketlerde iktidarda olanın 
kalbini kazandığımızı zannetmiş ve onları des
tekleme politikası gütmüşüzdür. Halbuki halkın 
da kalbini kazanmak lâzımdır. Çıkar yol bu hal
kın kalbini kazanmakla olur. Bunu bize derin 
tecrübeler göstermiştir. 

Orta - Doğu'nun son derece önemli meselele
rinden biri de petroldür. Orta - Doğu'da petrol 
bölgeleri olan ve olmıyan yerler vardır. Petrol 
bölgeleri olanlara karşı petrolleri olmıyan mem
leketler politik ve icabında askerî teşebbüslere 

1959 O : 1 
geçerler. Buralarda sakin bulunanların hayati 
menfaatleri bahis mevzuu olduğu için Türkiye 
yakından ilgilidir. 

Bizim arap memleketleri ile dostluğumuz ga
yet tabiîdir. O kadar seneler beraber yaşadık, o 
kadar seneler müşterek gelenekler tesis ettik, 
bunu kendileri de iyi bilirler. Arap memleket
leriyle olan politikamızın bu memleketlerle bizi 
en salim bir yola getirmiş olduğu iddia edile
mez. 

Milletlerarası komünizmin Orta - Doğu'ya 
sızma teşebbüsleri yeni değildir. Komünizm bu
ralara sızması için birtakım insanların sureti 
nıahsusada yetiştirilmekte olduğu bilinmektedir. 
Adlarına sık sık tesadüf edilen bu kabîl insan
lar Suriye'de, Irak'ta mevcudolmuşlardır. Ya
kın komşularımız olan bu memleketlere millet
lerarası komünizmin sızmasiyle Türkiye'nin ya
kından ilgilenmesi ve bu hareketleri önleyici te
şebbüslere yardımcı olması tabiîdir. 

Yalnız komünizm deyince; derhal bu mem
leketlerdeki her hareketi komünizmle vasıflan
dırmamak lâzımgeldiği üzerinde ehemmiyetle 
durmamız lâzımdır. Zaman zaman burada işaret 
etmişizdir, aslında birer istiklâl ve milliyetçilik 
hareketi olan birtakım hareketlere komünizm 
damgası vurmada acele edilmiş ve bu da iyi ol
mamıştır. Bugün görüyoruz ki, Nasır komünist 
değildir. Bugün görüyoruz ki, 21 nci komünizm 
kongresinde Nasır'm aleyhinde bulunuyorlar. 
Bunları son günlerde sadece görmüş olmak ma
rifet değildir. Bunu ta evvelinden görerek buna 
göre politikamızı ayarlamak icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar, A. Birleşik Devletleri
nin Orta - Doğu'da takibettiği politika'da son 
günlerde önemli gelişmeler olmuştur. Bu devle
tin Dışişleri Bakanı Yardımcısının Orta - Do
ğu'da yaptığı seyahatin yakından takibedilmiş 
olması lâzımdır. Memleketimizde Amerikan Se
farethanesine gelmiştir, kabiliyetli bir zattır, 
dünyanın bu taraflarını çok iyi bilir. Mısır, Su
riye, Irak ve Lübnan'da yaptığı bu seyahatten 
sonra Amerika'nın Orta - Do'ğu politikasına ver
diği malûmat üzerine Dışişleri Bakanlığımızın 
dikkatini çekmek isterim. * 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç kelime ile 
de Bağdad Paktı üzerinde1 durmak isterim. 
Bağdad Paktı Norveç'ten Türkiye'ye kadar ge
len NATO müdafaa sistemini ve Uzak - Şark'ta 
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Seato dediğimiz Uzak Şark müdafaa sistemini 
tamamlayıcı, yine şimale karşı korunma ted
biri olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye, NATO ile 
Bağdad Paktı arasında olduğu ve her ikisin
de de bulunduğu için ikisinin arasında rabıta 
teşkil etmektedir. Bağdad Paktı Birleşmiş 
Milletler Anayasasının 51 nci maddesine göre 
kurulmuş olduğu için Birleşmiş Milletler ca
miasının anlayışı içinde bunun üzerinde önem
le durmalıyız. Bağdad Paktı Amerika Dışiş
leri Bakanı Foster Dulles'in söylediği gibi 
bir şimal şeddidir. 

Amerika Dışişleri Bakanının bu sözünü bu
rada tekrar ederken, bugün hasta olarak tedavide 
bulunan bu kıymetli Devlet adamına afiyetler 
temenni etmeyi de bir vazife bilirim. (Bravo 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, iktidarda olduğu dev
rede: Dışişleri Bakanlığını yapan, muhalefette 
olduğu vâki ise, iktidardaki Hükümetin müşa
virliğini ifa etmiş olan bu kıymetli Devlet ada
mının sıhhati üzerinde bugün bütün Avrupa 
önemlo durmaktadır, ilk zamanlarda kendisine 
pek taraftar bulunmıyan Avrupa hariciyeci
leri bugün gittikçe ağırlaşan sıhhi vaziyeti 
üzerinde, giderse ne yaparız, yerine kim ge
lir diye endişelerini izhar etmektedirler . 

Bağdad Paktının en kuvvetli üyelerinden ve 
desteklerinden biri hiç şüphe yok ki, hem as
kerî hem iktisadi bakımdan Türkiye'dir. 

Türkiye Bağdad Paktında kendine düşen 
vazifeyi daima yapmış ve yapmaya amadedir, 
bunu herkes bilir. Bağdad Paktının merkezi 
Ankara'ya gelmiştir. İrak ahden dâhil olduğu 
halde fiilen Bağdad Paktına katılmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Trak'daki milliyet
çilik cereyanlarının zamanında iyice anlaşılmış 
olması gerekirdi. Bağdad Paktı kurulduğu va
kit kurucuları arasında araplarm şüphe ile 
baktıkları müstemlekeci memleketlerin mü
messilleri diye vasıflandırdıkları bâzı insanların 
bulunması, Bağdad Paktının Arap âleminde 
hüsnüitibar görmesine mâni olmuştur. 

Bağdad Paktının işleyişinde Türkiye 'nin 
samimî olarak yaptığı hizmetler büyüktür. 
Ancak Bağdad Paktı camiası içinde Müslüman 
devletler diye bir grup ayrılmış olmasının 
faydalı olmadığı kanaatindeyiz. Amerika Bir-

1959 O : 1 
leşik Devletlerinin Bağdad Paktına tam üye 
olarak katılmış olmasını çok arzu ediyoruz. 
«Filhakika yaptığı deklârasyonlarla üzerine al
dığı askerî, iktisadi vecibeler Amerika'yı âdeta 
bu paktın bir üyesi saydırabilir» diyor, Sayın 
Dışişleri Bakanımız. 

Amerika'nın bu pakt içinde bulunmayışını, 
ki, kendi bakımından haklıdır, bâzı mülâha
zalarla pakta girmemiş olmasını Bağdad Pak
tı için bir za'f olarak kabul ediyoruz. Şimdiye 
kadar Bağdad Paktı cemaisı ikili muahede
lere girmiştir. Bu ikili muahedeler hakkında Sa
yın Dışişleri Bakanımızın izahat vermesini rica 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Bağdad Paktının kül
türel ve iktisadi bakımlardan faydaları var
dır. Fakat asıl askerî bakımdan faydaları 
vardır. Bu Pakttan Irak'ın çekilmesi Ameri
ka'nın son aldığı kararla beraber yürüyeceği 
vo yapacağı işler bakımından Dışişleri Bakanı
mızın vereceği izahatın yerinde olacağına kaa-
niim. 

Irakla olan münasebetlerin merkezi Anka
ra'ya gelmiştir. ı 

Irak ile münasebetlerimiz, Irak'ın Bağdad 
Paktında ahden dâhil olmasına rağmen, fiilen 
iştirak etmemesi elbetteki düşündürücüdür. 
İrak uzun yıllar bizimle beraber aynı impara
torluk camiasında yaşamış memleketlerden biri
dir. istiklâle kavuşmasından bahtiyarlık duya
rız, refah içinde yaşamasını da daima temenni 
ederiz. 

Irak'taki ihtilâli zamanında görememek bir 
istihbarat hatası mıdır, değil midir, bunun üze
rinde mütalâa yürütecek değilim. Irak ihtilâli 
Orta - Doğu'da çok mühim bir hâdisedir. Hiç 
değişmez zannedilen, oranın en mühim unsur
ları zannedilen birtakım insanların halkın mu
habbetini kaybetmiş olduğunu önceden görmek 
belki yerinde olurdu. Bu, bütün civar Orta -
Şark memleketleri için takibedilmekte olan bir 
hâdise olmuştur, ilk günde Irak hâdiseleri olur-
olmaz ne olduğu anlaşılmadan bunları; «Dışar
dan ilham almış vahşet hareketleri» diye hattâ 
daha ağır cümlelerle suçlandırmak yerinde ol
mamıştır. ilk günlerde Irak hâdiselerinin henüz 
ne olduğu anlaşılmadan Türkiye'nin Irak'a karşı 
biraz sinirli davranmış olması dünya basınında 
çok tefsirlere yol açmıştır. Hakkımızda New -
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York Times gibi çok büyük bir gazetenin; «Si
nirli müttefik» tâbirini kullanmasına ve dünya 
efkârında biraz da bizim hakkımızda şüpheler 
uyanmasına sebebolmuştur. 

Irak'ın önemi, coğrafi mevkii kadar, petrol 
< lurumundandır. Irak'taki petrole gözünü dik
miş civarda birçok memleketler vardır. Arap 
Birliği ile münasebette bulunurken Irak, petro
lünü muhafaza etmek gayretindedir ve bu ba
kımdan Nâsır'la birleşmeyi kabul etmemektedir. 

Irak'ta hayli sayıda ırkdaşımız vardır. Bu 
ırkdaşlarımızın eski Irak rejiminde olduğu gibi 
yeni Irak rejiminde de lâyik oldukları derecede 
himaye görmediklerine ittifak etmişizdir. Bunun 
birçok akislerini oralardan duymaktayız. Dışiş
leri Bakanımızdan önemle rica ediyorum, Irak'
taki bu ırkdaşlarımızla yakından ilgilensinler. 
(Bravo, sesleri) 

Irak'ta civar memleketlerden gelmiş birtakım 
ihtilâlci ve komünizme mütemayil insanların bu
lunduğu söylenir. Bunların birçoğu vaittir. 
Irak'ta bugün mücadele halinde olan Nâsır'cı-
lıktan, Birleşik Arap Cumhuriyetine iltihaktan 
bu memleketin kurtarılması ve bunda müstakil 
olarak kalabilmesi, mümkün olur ve hele komü
nizmden kendini kurtarmaya da muvaffak olur
sa ve komşuluğumuzu müstakil olarak devam 
ettirebilirse, bundan kendisi kadar bizde bahti
yarlık duyarız. 'Irak'ın bize hayli mühim sayıla
bilecek borcu da vardır. Bu borcun karşılığım 
ne eski rejimde, ne de yeni rejimde alamadık. 
Bu bakımdan ne gibi teşebbüslerde bulunuluyor. 
Bu hususta Hükümetin izahat vermesini tabiî 
görürüz. 

Bağdat Paktının diğer üyesi îran, Atatürk 
ve şimdiki Şehinşahın babası zamanından beri, 
sıklaşan dostluk münasebetleriyle ilgilendiğimiz 
dost ve kardeş bir memlekettir. Sâdabat Paktı 
ile i ran 'a bağlı idik. Bugün de bu paktın ölme
diğine kaaniim. 

î ran ' ın Amerika ile yaptığı ikili Anlaşma 
dolayısiyle Rusya ile uğradığı müşkülâtı takdir 
etmekteyiz. Bu müşkülât karşısında takındığı 
azimli tavrı takdirle karşılarız. 

Muhterem arkadaşlar, Pakistan Bağdad Pak
tının 4 ncü üyesi olarak elbette bizi yakından 
ilgilendirir. Bizim Pakistan'la alâkamız çok eski 
zamanlara, Osmanlı devrindeki Hindistan'la 
olan münasebetlerimize kadar gider. Yakın za
manlara kadar Hindistan diye anılan Pakis-
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tan 'm Türkiye ile olan ilgisi gelişmiştir. Bal
kan harbinde orada Türk evlâtlarının, ve o 
zamanki devlet büyüklerinin ilgisi bu memle
kette kuvvetli hâtıralar bırakmıştır. Temenni 
ederiz ki burada da hürriyet ve demokrasi ve 
insan hakları ilerleme kaydetsin, mevcut zorluk
lar iktiham olunsun. . 

Hindistan ve diğer uzak Doğu memleketleri 
de Pakistan gibi Türkiye'ye hissen bağlıdır. 
Türkiye'nin istiklâlini kazanmasının kendi is
tiklâllerinin kazanılmasında rol oynadığını söy
lerler. Türkiye'yi kardeş ve kendilerinin yap
mak istediğini daha evvel yapmış bir dost olarak 
görürler. 

Arkadaşlarım; Birleşik Arap Cumhuriyeti ile* 
Ürdün'le, Suudi Arabistan'la dostluğumuz ta
biîdir. Bu memleketlerin hepsiyle aynı camiada 
beraber bulunduk. İstiklâllerini candan arzu 
ettiğimiz memleketlerdir bunlar. 

Dış işleri Vekilimiz Lübnan'a dokunmadılar. 
Lübnan üzerinde birkaç kelime söylemeyi fay 
dalı görüyorum. Lübnan'da takibettiğimiz poli
tikanın oradaki milliyetçilik istiklâl ve halkın 
tuttuğu sevdiği insanları desteklemek bakımın
dan pek de iyi bir politika olduğu, iddia edile
mez. Arkadaşlar, Lübnan'da ihtilâl çıktığı va • 
kit, biz iktidarda olan hükümeti bütün kuvve
timizle desteklemekte devam ettik. O hükümet 
ki 1957 de yapılan seçimlerde hakikaten bütün 
dünya efkârını üzerine çekmiş ve herkesin çok 
şüphe ile baktığı seçimlerle iktidara gelmişti. 

Bunun tafsilâtı üzerinde durmayı lüzumlu 
görmüyorum. Yapılan kütük marifetleri, seçim 
dairelerinin iktidarın arzu ettiği şekle göre de
ğiştirilmesi gibi hâdiseler üzerinde çok duruldu 
ve sayfalarla yazılar yazıldı, hâdiseler oldu. O 
halde idi ki, muhalefetin başındaki Canbulat'm 
ismi seçim listesinde mevcut değildi. Bu şekilde 
gelmiş bir iktidara halkın bütün desteği 
ile gelmiş bir iktidar nazarlariyle bakmak bizim 
için hata olmuştu. 

Muhterem arkadaşlarım, Lübnan Ordusu 
Başkumandanı, iktidarın emirlerine rağmen ih 
tilâlciler üzerine ateş açmamayı münasip görmüş 
ve ateş etmemiştir. Memlekette kardeş kavgası 
ancak mahdut bir şekilde olabilmiştir. 

Sızmalar üzerinde çok duruldu. Fakat Bir
leşmiş Milletler iMüşahit Heyeti raporlarında 
açık açık ifade etmişlerdir ki, civar memleket-
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lerden sızma çok az olmuş, bir ehemmiyeti haiz 
bulunmamıştır. 

Bildiğiniz gibi, Amerika'nın Lübnan'a bir 
müdahalesi oldu. Amerika'nın oraya gönder
diği müşahit halkın mevcut idareyi tutmadığını 
gördü. Amerika nihayet orada, bütün milletin 
desteklediği ve bütün milletin muhabbetini ka
zanmış bir cumhur başkanı seçmenin çıkar yol 
olduğu kanaatine vardı ve o cumhur başkanı 
seçilerek mesele halledilmiş oldu. 

Muhterem arkadaşlarım Orta - Doğunun 
mühim meselelerinden birisi de İsrail meselesi
dir. Dışişleri Bakanı bütün memleketler üzerinde 
tafsilâtiyle durdular, İsrail konusuna temas 
etmediler. Bunların elbette sebepleri vardır. 
İsrail hakkında Arap memleketlerinin hislerini 
anlamamak kabil değildir, bizim için de kabildir 
Ama Arap memleketleri İsrail'in mevcudiyetini 
kabul etmek istememektedirler. Bunu istemi • 
yen bir görüşü benimsemek zordur. İsrail on 
yıldır, vardır, hayatiyet göstermektedir. İsrail 
ile Arap memleketleri arasındaki derin ihtilâfın 
hallini hakikaten samimiyetle arzu ederim. Tür
kiye olarak her iki tarafın aralarını bulmanın 
imkânlarını gerçekleştirmek bizi bahtiyar eder. 

. Bu bakımdan Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin 
İsrail ile Arap memleketleri arasında bulunu
şunun birçok bakımlardan faydalı olduğunu 
kabul ediyoruz. 

İsrail'e^ dışardan vâki muhaceretin endişe 
verici tesiri hepimizin gözümüzün önündedir. 
Filistin'den kaçan Arap mültecileri bir çıban 
halinde ıstırap verici olmakta devam etmekte
dir. Birleşmiş Milletlerin bunlara yaptığı yar
dım kâfi değildir. Bunlara Filistin'in kendisi
nin de yardım etmesi yerinde olur. İkinci Dün
ya Harbi esnasında Musevilerin Almanya'da 
uğradıkları zararlardan dolayı Alman Hükü
metinden aldıkları tazminata mukabil, Filis
tin'den uzaklaştırdıkları ' Arap muhacirlerine 
tazminat vermesi yerinde olur. Buna İsrail'in 
katılmasını tabiî karşılamak lâzımdır. 

Afro - Asya grupu diye anılan Afrika ve 
Asya memleketleri dünyada bir varlık halinde 
Birleşmiş Milletlerde ağırlığını hissettirmekte
dir. Bunlarla yakından meşgul olmak bizim 
için hakikaten lâzımdır. 

Afrika ve Asya'da birtakım memleketlerin 
istiklâllerine kavuşmasını, bilhassa bu son sene-

.1959 C : İ • 
ler zarfında istiklâllerine kavuşan Malaya, Gü-
yan ve Gine'nin hürriyete kavuşmalarını se
lamlamayı bir vazife addederiz. 

Yakında Nijerya ve Kongo'nun da hür mil
letler camlanma girmesi hür milletler camiasına 
bağlı olan Türkiye için bir bahtiyarlık ola
caktır. 

Asya'da ve bilhassa Avrupa'da dostumuz ve 
müttefikimiz İngiltere'nin idaresi altındaki 
memleketlere istiklâl vermek yolunda göster
diği anlayışı burada zikretmeyi zevkli bir va
zife addediyorum. Fransa'nın da göstermeye 
başladığı bu anlayışı daha ileri götürmesi şa
yanı temennidir. 

Müstemlekecilikten kurtulan bu gibi yeni 
devletler tabiî servetleri bakımından son dere
ce mühimdir. Afrikamn .bugün bariz vasfı bu 
müstemlekecilikten kurtulmanın yanında kal
kınma cehdü gayreti ve onun yanındaki büyük 
vakıa da; büyük sahrada bulunan petrol ve 
tabii gazdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu petrol, yapılan 
tahminlere göre; dünyanın en zengin damarla
rından biridir. Bunu işletmek için büyük Ame
rikan işletmeleriyle anlaşmalara varılmıştır. 
Bu petrolü denizlere akıtmak için lâzımgelen 
tedbirler alınmıştır. Fas, Cezayir, Tunus'ta, bun
lara (Mağribi) de derler, bunların konuştuk
ları lisan arapça değildir, kendi aralarında bir 
birlik yapmaya çalışmaktadırlar. Bunların bir 
kısmı beyaz, bir kısmı da siyahilerdir, arala
rında mücadele yapmaktadırlar. Bu hâdiseleri 
de yakından takibetmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım; Afrika memleketlerin
de Türkiye'nin pek büyük prestiji vardır. Gü-
yan'da, Gine'de, Fas'ta, Cezair'de, Tunus'ta, 
Libya'da bu muhabbet son derece derindir. Bü
tün bu memleketler istiklâllerine kavuşmakta, 
iktisadi gelişmede Türkiye'yi misal olarak al
mışlardır. 

Sudan, hakikaten bize büyük muhabbetle 
bağlı memleketlerden biridir. 

Cezair meselesi üzerinde Dışişleri Bakanı
mız hiç durmadılar. Cezair meselesinde temen
nimiz, oranın hususiyetlerini de nazarı dikkate 
alıp, Fransız ihtilâlinin prensiplerini de göz 
önünde tutarak bir neticeye varılmasıdır. 

Aziz arkadaşlarım; yeni kurulan, yeni mey
dana gelen Afrika memleketleri ile münasebet-
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lerimizi sıklaştırmak zorundayız. îsrail Güyan'-
da bir elçilik ve ticaret ateşeliği mümessilliği 
açmış bulunmaktadır. Dış Bakanımızın bu 
memleketlere bizim de ataşelik ve elçilikler aç
mak üzere bulunduğumuzu söylemesi bizleri el
bette memnun eden hâdiselerden olmuştur. 

Asya memleketlerinde bilhassa Güney - Do
ğuda, Türkiye'nin yakın ilgisinin mevcudolması 
tabiîdir. Buraların da Türkiye'ye karşı büyük 
bir muhabbeti vardır. Türk istiklâlini buralar
da kendileri için numune olarak gösterirler. 

Uzak - Doğu üzerinde durmıyacağım. Uzak 
- Doğuda kurulmuş olan bir Müdafaa Paktı ile 
Bağdad Paktı ve NATO bunun manzumesini 
teşkil etmektedir. 

Uzak - Doğuda Japonya iktisadi gelişmede, 
başka memleketlere iyi örnek olacak gelişmeyi, 
çabuk ve kendilerine has usullerle başarmışlar
dır. Bu memleket ders alabileceğimiz bir mem
lekettir. Burası ile yapılacak sıkı temaslarımız 
faydalı olacaktır, kanaatindeyim. 

Güney Kore yakından tanıdığım bir mem
lekettir. Bize karşı büyük muhabbeti vardır. 
Güney Kore'nin Türkiye'yi misal alma bakımın
dan her vesile ile izhar ettiği hislere aynı şekil
de mukabele ederiz. Güney "Kore'nin Cumhur
başkanı bugün 83 yaşındadır ve gayet dinçtir. 
Memleketinin muhabbetini kazanmış olan bu 
Cumhurbaşkanı Sigman Ree ile yaptığımız bir 
konuşma esnasında, Türkiye'nin başardığı in
kılâplardan bahsederken kendileri : «Bunları na
sıl başardınız bize bunları anlatın da faydala
nalım.» dediler. Bunu bir hâtıra olarak muha
faza ediyorum. 

Japonya'da Türk inkılâbına bilhassa harf 
'inkılâbına büyük alâka gösterilmektedir. Ja
ponya'nın muhtelif üniversitelerinde, orada bu
lunduğum zaman, Türk inkılâbı ve yeni harf
ler mevzuunda konferanslar verdim. Bu konfe
ransım ilgi ile takibedildi. Uzak - Doğu bizim 
inkılâplarımızla ilgilenmektedir ve takibetmekte-
dir. 

Aziz arkadaşlarım, Afganistan'la münasebet
lerimiz eskidir. Atatürk zamanında sıklaşan bu 
münasebetler bilhassa kültür sahasında büyük
tür. Afganistan'da Türkleri son kurduğu ve 
profesörleri Türklerden terekkübeden bir üni
versite vardır. Kültür münasebetlerimiz devam 
etmektedir, etmesinde büyük faydalar vardır. 
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. Afganistan nötralist bir memlekettir, bura-

siyle ölçülü gayretlerimiz olmalıdır. Buna bü
yük itina sarf edilmesini , bilhassa rica ederiz. 
Aksi hal endişeli hâdiseler doğurabilir, buna 
itina edilmesini rica ederiz. 

Pakistan'la Afganistan arasında ihtilâflar ol
muştur. Bunda Türkiye arabuluculuk yapmaya 
gayret etmişti. Buna riayette devam faydalı 
olur. ihtilâfın izalesini görmek bizleri de bah
tiyar eder. 

Nötralist memleketlerin en mühimmi belki 
Hindistan'dır. Nüfusu 400 milyona yakın olan 
ve dünya dış politikasında önemli rol oynıyan bu 
memleket Birleşmiş Milletlerde sözünü dinletir 
ehemmiyetli bir memlekettir. Türkiye'ye mu
habbeti büyüktür. Pakistan 'la Hindistan ara- • 
sında mevcudolan Keşmir ihtilâfının Birleşmiş 
Milletler çerçevesinde sulhçu yollarla halledil
mesini gönülden temenni ederiz. 

Diğer Asya memleketlerinden Seylân, Endo
nezya, Birmanya ve Malaya ile münasebetlerimi
zin kurulmakta olduğunu öğrenmekle bahtiyarız. 
Artakalanlariyle yakından alâkanın lüzumlu ol
duğuna inanıyoruz. 

Güney Amerika memleketleri Lâtin Ameri
ka Bloku olarak Birleşmiş Milletlerde mühim 
rol oynar. Bunlardan bâzılariyle dostane müna
sebetlerimiz vardır. Kıbrıs meselesi Birleşmiş 
Milletlere geldiği vakit bu memleketlerin müza
heretini temin etmek maksadiyle bir heyeti Gü
ney. - Amerika memleketlerine gönderdik. Ah
met Şükrü Esmer 'in başkanlığında giden bu 
heyetin buralarda yaptığı temasların büyük 
faydası oldu. 

HARİCİYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) Ahmet Şükrü Bey değil, Mu
zaffer Söker başkan idi. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Ahmet Bey 
veya! Muzaffer Bey, bilmiyorum. Mühim olan 
cihet, bu heyetin bu memleketlere yaptığı seya
hat ve temaslardır, bu temaslar aramızdaki 
münasebetlerin gelişmesi bakımından çok fay
dalı olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, gelişmemiş memleketlere^ 
yardım konusu üzerinde önemle durmamız icab 
eden ve bizimle alâkalı bir mevzudur. Gelişme
miş memleketlere yardım, gelişmiş memleketler 
için bir sadaka, lütfen yapılacak bir yardım 
olarak görülmemelidir ve görülmemektedir. 
ikinci Dünya Harbinden beri bu mevzu üzeri-
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ne pek çok yazılar yazılmış, pek çok fikirler | 
ileri sürülmüştür. Gelişmemiş memleketlere yar
dım. ileri memleketlerin de iktisaden faydalan
ıradır. Çünkü bu yi rdımlar sayesinde bu mem
leketler daha iyi pazarlar Ihaline gelebilir. Aynı 
zamanda bu memleketlerin kalkınması politik I 
balcımdan da gelişmiş memleketler için. faydalı- I 
dır. Çünkü iktisadi bakımdan, demokrasi ba- 1 
kamdan, hürriyet bakımından kuvvetli memie I 
ketler politik bakımdan da kuvvetli memleket- I 
ler olurlar. I 

İktisadi yardımın ana gayesi, iktisaden ge- I 
Jişmemiş memleketlerde iktisaden kalkınmanın 
yanında insan hak ve hürriyetlerinin de geliş-
lişmesini temindir. Bu yardımlar vesilesiyle in- I 
san hak ve hürriyetleri üzerinde de durulmak- I 
tadır. I 

Muhterem arkadaşlar, hür dünyanın yaptığı I 
iktisadi yardım çok hızlıdır. Bu yardımı yapan
ların başında Birleşik Amerika Devletleri gelir. 
Bunun yanında İngiltere Devletinin Kolombo 
Plânı ile gelişmemiş memleketlere yaptığı yar
dım da önemlidir. Bu bakımdan gelenek olarak I 
münasebetler idame ettirdiğimiz Amerika Bir- I 
leşik Devletleriyle İngiltere ve Almanya'dan I 
Türkiye'nin aldığı yardımları şükranla karşı- I 
lamayı biz de vazife biliriz. I 

Gelişmemiş memleketlere Türkiye'nin ön- I 
d erlik etmesi gayet tabiidir. Gelişmemiş meni- I 
leketler arasında istiklâlini ilk kazananlardan I 
biri Türkiye olmuştur. İktisadi gelişmeye doğ
ru gitmekte Türkiye ilk adımı atmıştır. Ge- I 
lişmemiş memleketlere yardım konusunda ku- I 
rulmuş teşekküllerde Türkiye'nin daima yer al
ması ve Garp memleketlerini bu yönden daima J 
aydınlatıcı durumda olması lâzımdır. I 

Hariciye Vekili Avusturalya ve Yeni Zelan- I 
d a'ya temas etmediler. Bunlar da Birleşmiş 
Milletlerde ehemmiyetli rol oynıyan memleket- I 
•lerdir. Bunlarla, da münasebetlerimizin temini I 
faydalı olacaktır. I 

Dışişleri Bakanlığımızda bir Dışişleri tstişa- I 
re Konseyine ihtiyacımız vardır. Birçok meni- I 
leketlercle istişare konseyinin başında eski baş
vekiller, dışişleri bakanları bulunur. Dışişleri I 
konseyi memleketin dışişleri bakımından I 
umumi politikasının devamı yolunda büyük I 
faydalar sağlamıştır ve sağlar. Yanımızdaki I 
komşumuz Yunanistan'da böyle olmaktadır. I 
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I Aziz arkadaşlar; esaslı dışişleri meseleleri

mizin etütlerinin dokümantasyonlara ve dos
yalara dayanması şarttır. Temenni ederiz ki 
Dışişleri Bakanlığında bunlar çok esaslı şekil
de kurulabilsin. Sadece mualhedeler değil, bun
lara ait bütün teferruata el atıldığı vakit bu-
lunabilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bilhassa Orta - Do
ğu memleketleri hakkında bilgimiz çok azdır. 
Orta - Şark memleketlerini iyi tanımamaktayız. 
Bunlar hakkında esaslı dosyalar ve bunlar hak
kında daha ileri (giderek bir merkez tesisi bizim 
için bir zarurettir. 

Aziz arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığının ba
şında meslekten gelmiş bir arkadaşımızın bulu
nuşu büyük bir fayda temin eder elbette. Bu 
işleri gayet iyi bilir ve bu işlerin iyi yürümesin.» 
de çok vakit kazandırır, bu işleri iyi yürütür. 

Dışişlerimizde bizim geleneğimiz ilk kurulu
şundan beri Fransız idili üzerine kurulmuştur. 
Bugün dünyada Fransızca önemini kaybetmiş, 
birinci derecede önemli olmaktan çıkmıştır, bu
nun yerini İngilizce lisanı almıştır. Vakıa Dış
işleri Bakanlığı Fransızca ve îngilizceyi eşit ola
rak kabul etmiştir, ancak llngilizeeye daha çok 
önem vermek lâzımdır. 'Hattâ İspanyolca da 
Fransızcayı laşmıştfr. Dışişleri Bakanlığımızın 
bunun üzerinde önemle durması lâzımdır. 

Yabancı dil derken bilhassa komşu memle
ketlerin dilleri birinci plânda gelir. Rusça, Arap
ça, Farsça, Orduca gibi dilleri bilen arkadaşları
mız Dışişleri Bakanlığında hemen yok gibidir, 

I Türkiye, Doğu ile Batı arasında bir köprü vazi-
I yetindedir. Hem Doğu ve hem de Batı ile ilgi

lenmemiz lâzımdır. Bu bakımdan Doğunun ve 
| Batının kültürünü ve dilini esaslı surette biî-
I mek iktiza eder. Temennimiz, Dışişleri Bakanlı

ğımızda, Arapça, Farsça, Rusça, Orduca ve di
ğer komşu dillere sahip arkadaşlarımızın mev-

I cudolmasidır. 
I Arkadaşlarimızı • bu bakımdan, 'icabediyorsa 
I mevcut ikramiyeleri artırarak, icabediyorsa ye-
I ni kurslar açarak, icabediyorsa memleketlere 

göndererek teşvik edelim. Dikkat ' ederseniz 
memleketimize gelen yabancılar dahi, bugün 

I Türkçe dünyada birinci lisan olmadığı halde, di-
I limizi bilerek gelmektedir. Bilhassa (Sovyet Se-
I faretinde Türkçeyi. bilen insanlar pek çoktur. 
I İngiltere ve Amerika sefaretlerinde Türkçeyi ibi-
| lenlerin «ayısı pek çoktur. İngiltere Sefaretinde 
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Türkçe bilen bir kâtibin, (Belki şüphesiz siz
lerin de dikkatlerinizi çekmiştir) yukardaki lo
cada, mebuslarımızdan daha çok Meclisimize de
vam ettiğini görmekte, takibetmekteyim. Türk-
çeyi bizim kadar bilen yabancıların meveudolu-
şu, bizim de yabancı komşularımızın dillerini 
iyi öğrenmemizi icabettirir. Türkler yabancı di
li kolay öğrenirler, tyi yabancı dil öğrenmede 
Dışişleri Bakanlığının bir zorluğa uğramıyacağı 
kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım, iyi işliyen bir Dışişleri 
demek, için'de çalışan insanların iyi yetişmiş, iyi 
hazırlanmış olması demektir. Bu bakanlığın ele
manlarının iyi yetiştirilmesi için elinden gelen 
gayreti sarf etmesi lâzımgelir. [Bugünkü eleman
lar istediğimiz kadar kifayetli değildir. Bu ele
manların terfih edilmesi yoluna gidilmesi doğ
ru olur. 'Dışişleri Bakanlığı memuru dışarı çık
tığı vakit kendini tatmin edici para almaktadır. 
'Halbuki yurda döndüğü zaman eline cüzi bir 
para geçmektedir. Halbuki kendisinin birçok 
mecburiyetleri vardır. Yabancı sefaretlerle te
mas halimdedir, içtimai bakımdan da bâzı mec
buriyetler altındadır. Bu bakımdan temsil öde
neklerinin yükseltilmesi lâzımdır ve Dışişleri 
memuriyetinin cazip bir hale getirilmesi ieabet-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif yerlerdeki 
sefaret binalarına temas etmek istiyorum. Os
manlı İmparatorluğu devrinden kalmış muaz
zam sefaret binalarımız vardır, Viyana'da ve 
Paris 'te olduğu 'gibi. Bunlar fevkalâde güzeldir. 
Cumhuriyet devrinde inşa edilmiş, meselâ Tah
ran'daki sefaret binamız da güzeldir. Kahire'de 
Nü kenarındaki bina fevkalâde 'güzeldir. Was-
hingto 'daki binamız da çok güzeldir. Bunun için 
merhum Münir Beyi hatırlamamak mümkün de
ğil. Bu binayı cüzi bir para ile almıştı. Bunun 
yanında birçok yerlerdeki sefaret binaları kâfi 
değildir. Buralarda çalışan arkadaşlarımız sıkın
tı çekmektedirler. Bürolar muhtelif yerlere da
ğılmıştır. Paris'teki sefaretimizin geniş bahçesi 
vardır, îburada hir büro yapmak düşünülmüş de
ğildir, nazarı itibara alınması faydalı olur. 

Aziz arkadaşlarım; son olarak Kıbrıs mese
lesine de temas edeceğim. 

REİS — Bir dakika beyefendi. 
Maaşların artırılması hakkındaki Kanuna 

reylerini kullammıyan arkadaşlar varsa lütfen 
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kullansınlar.. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun beyefendi. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Kıbrıs dâvası, Türklerin millî bir 
davasıdır ve bu devam edecektir. Hükümetin ve 
her Türkün içinde ırkdaşlarımızın yaşadığı bu 
Ada ile yakından alâkadar olması tahiîir. El
bette Kıbrıs'ın başka ülkelere katılmasına razı 
olamazdık. Elbette Kıbrıs'taki ırkdaşlarımızın 
gelişmeleriyle, akıbetleriyle çok yakından alâ
kadar olmamız tabiîdir. Bu bakımdan muhale
fetin iktidara daima gösterdiği anlayış ve mü
zahereti zikretmesinden dolayı Dışişleri Baka
nına teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım; 
Londra'da varılan Anlaşma Kıbrıs'a ve Do

ğu - Akdeniz bölgesine barış getirmiştir. Sene
lerden beri NATO içinde bir ihtilâf olarak sü
rüklenip giden bu konunun barış yolu ile hal
ledilmesi elbette hayırlı olmuştur. (Soldan, bra
vo sesleri) NATO içinde bir ihtilâfın halledil
mesi, bu ittifak sistemi için pek kıymetli ola
caktır. Bu Anlaşma 'sayesinde Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki dostluk tekrar gelişme im
kânını bulacaktır. Her hangi bir anlaşmaya va
rılırken öbür taraftan bâzı fedakârlıklarda bu
lunulması zaruridir. 

tlân edilen anlaşmanın metninin incelenme
sinden anlıyoruz ki, büyük fedakârlık hissesi 
Türkiye'ye düşmüştür. Londra Anlaşması bir
çok prensipleri tesbit etmiştir. Bu prensiplerin 
teferruatı ve anlaşmanın metinleri Büyük Mil
let Meclisine sunulacaktır. O zaman daha taf
silâtlı olarak bunlar üzerinde konuşmak müm-

• kün olacaktır. ^ 
Temenni ederiz ki, Londra Anlaşması tat

bikatı Kıbrıs halkının bu anlaşma hükümleri 
içinde ahenkli yaşamalarını mümkün kılsın Kıb
rıs Anlaşmasının amelî cephesi karışık bir ma-
kanizma manzarası arz etmektedir. 

Türkler giriştikleri anlaşmaları iyi niyetle 
tam tatbik ederler. Hulûs ile gösterilecek iyi 
niyetli diğer ilgililerden de beklemek hakkımız
dır. 

Kıbrıs Türkleri bir noktadan emin olmak is
terler, Kıbrıs Türklerinin anlaşma hükümle
rinden hakkıyla istifade etmelerini ve hiçbir za
man gadre uğramamalarını en yakından takib-
etmeyi bir vazife biliriz. (Bravo, sesleri) 
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deleye soğuk harb dendi ve bu hal 14 senedir bü
tan şiddeti ile devam etmektedir. Maruzatımıza 
mevzu teşkil eden geçen yıl hâdise ve meselelele-
rini Batı - Doğu münasebetlerinin ışığı altmck 
Tm'italâa etmenin doğru bir usul olacağını sanı
yoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, Dışişleri bütçesi do-

layısiyle memleketimizi ilgilendiren muhtelif 
konularda huzurunuzu işgal ettim. 

C. H. P., Türkiyede hepimizin gönül verece
ğimiz ve hepimizin beraber destekleyeceği mil
lî dış politikanın samimî taraftarıdır. 

Millî dış politikamızın milletimize ve mem
leketimize hayırlı olmasını temenni ederim. (Al
kışlar, bravo sesleri) 

RElS — Demokrat Parti Grupu Adına Bas-
ri Aktaş. 

DEMOKRAT PARTÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA BASRÎ AKTAŞ (Kastamonu) — Çok muh
terem arkadaşlarım, C. H. P. si sözcüsü Sayın 
Kasım Gülek'in beyanatını dikkatle dinlemiş 
bulunuyoruz. Kendilerinin üzerinde durduk
ları muhtelif Dünya meselelerine biz de aynı 
şekilde temas edeceğiz. Bu suretle kendilerinin 
ifadeleri ile bizim görüşümüz arasındaki fark
lar az da olsa, çok da olsa meydana çıkmış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hariciye Vekâletinin 1959 yılı bütçesinin 

Yüksek Heyetinize takdimi münasebetiyle, dış 
siyaset meselelerini, Türkiye'yi alâkadar eden 
cepheleri ile kısa olarak tahlil etmek istiyoruz. 
Böylece Hükümetin takibettiği dış siyasetin mu
hasebesini de yapmış olacağız. Derhal ifade ede
biliriz ki; dış politika olaylarının süratle inkişaf 
ettiği bir devrede bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
1945 yılının ilk baharında cephelerde silâh

lar susarken, muztarip insanlık en tatlı ümit
lerle istikbale bakıyordu. Dünya dehşetle hatır
lanacak bir devreyi geride bırakmış modern si
lâhların tahribatı, temerküz kampları ve insan
lığa karşı işlenen suçlar, hepsi unutulmak isteni
yor, barut dumanlarının tüttüğü harabeler üs
tünde, yeni, mesut, korkusuz bir hayat bekleni
yordu. Bu haklı ümitlerin çok kısa bir zaman 
içinde hüsrana uğradığına şahidolduk. Milyon
larca medeni insan silâh zoru ile başka renkte 
totaliter bir rejim altına alındı ve hürriyet Av
rupa'nın geniş bir bölgesinde tekrar boğuldu. 
Birleşik Amerika hür Avrupa memleketleri ile 
Batı; Sovyet Rusya ve tâbi kıldığı peyk devlet
ler grupu da, Doğu cephesini teşkil ettiler. Böy
lece kurulan cepheler arasında başlıyan müca-

Muhterem arkadaşlar, 
Geride bıraktığımız senenin eti ehemmiyetli 

olayları mmtakamızda cereyan etmiştir, ikinci 
Cihan Harbini takiben israil Devleti kurulduk
l a sonra, Arap devletleri ile îsrail arasında 
başlıyan çetin harb nihayete ermiş, fakat hudut 
çatışma ve çarpışmaları eksilmemiş ve gergin 
durum bu memleketlerin iç siyasetlerine de inti
kal etmiştir. Taraflar arasında mücadele devam 
ederken üçüncü bir kuvvetin, beynelmilel ko
münizmin bölgeye muntazam seyirle sızmaya 
başladığını geniş tahrikat sahaları bulduğunu 
görürüz. Beynelmilel komünizm, istiklâllerine 
yeni kavuşmuş, iç bünyeleri istikrardan mahrum 
Arap memleketlerinde israil düşmanlığı ile bir
likte aşırı Arap milliyetçiliği ve ırkçılığını kö
rüklemek, yerleştirmek ve yaymak için bütün 
vasıtalarla hâdiselerden istifade etmiştir. Maale
sef bâzı Arap siyaset adamları israil ve Garp 
düşmanlığını birleştirerek kendilerine program 
yapmışlar ve böylece Orta - Doğu'yu her an 
iştiali beklenilen barut fıçısı haline getirmişler
dir. Bu sözlerimizle Orta - Doğunun 1950 yılında 
arz ettiği manzarayı basit hatlarla belirtmeye ça
lıştık. 

Muhterem arkadaşlar, 
Partimiz iktidara geldikten sonra, Atlantik 

Paktına büyük bir başarı olarak katılmamız 
Türkiye'nin emniyet ve müdafaa gücünü artır
mıştı. Ancak, Arap yarımadasındaki yeni inki
şaflar, Partimiz Hükümetinin dikkatini bu böl
geye daha fazla teksif etmesini icabettiriyordu. 
Beynelmilel komünizmin, tecavüz emellerine 
sahne olabilecek her boşluğun doldurulması lü
zumuna inanan Hükümetimiz Orta - Şark'm mü
dafaası için teşebbüse geçti. Hakiki, müşterek 
bir müdafaa sistemi her şeyden evvel bu bölgede 
yaşıyan milletlerin bir araya gelmesi ve hür dün
yanın önünde bulunan Batılı büyük devletlerin 
yardım ve teşriki mesaileri ile kurulabilirdi. Bu 
itibarla Mısır'ın diğer bütün Arap devletleri 
gibi müşterek müdafaa gayretlerimize katılma
sının ehemmiyetini Hükümetimiz takdir edi-
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yordu. Biz, 1952 de Mısır'da vukubulan rejim I 
değişikliğini sempati ile karşılamıştık. Ümit ve 
temcini ediyorduk ki, yeni rejim harici siya
sette, Orta - Doğu'daki müşterek dâvalarımızın 
tahakkuku uğrundaki gayretlerimize katılacak
tır. - Bu ümidimizin tahakkuku tabiîdir. - Bağ-
dad Paktına dikkatli ve sabırlı bir çalışmanın 
neticesinde varılmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisince ittifakla tasdik olunan bu pakt, bey
nelmilel komünizmin Orta - Doğu'ya sızmasını 
önlemek için yapılmıştı. Kanaatimizce Atlantik 
Paktının tertibine sebebolan âmiller aynen bu 
pakt için de varittir. Ve böylece Avrupa müda
faa sisteminin Doğu kanadı kuvvetlendirilmiş-. 
tir. Bağdad Paktının lüzum ve ehemmiyeti, et
rafımızda her gün değişik şekilde görülen ve fa
kat bir hedefe yöneltilmiş hareketler sebebiyle 
artmaktadır. Şimdi kimsenin dikkatinden kaçmı
yor ki; Beynelmilel komünizm Orta - Doğu'da 
köprü başları kurmak için çetin fakat sessiz bir 
mjicadele yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Lübnan olayları hatırlardadır. Hükümet tak

riben bir buçuk yıl evvel yapılan umumi seçim
lerle iş başına gelmişti. Muhalefette kalan par
tiler Arap Birliğine ve dolayısiyle Birleşik Arap 
Cumhuriyetinin prensip ve siyasetine taraftar I 
bulunmakta Hükümet ise Oarba yakın bir poli
tika takibetmeye çalışmakta idi. Bir müddet de
vam eden çekişmeler muhalefetin Hükümete 
karşı silâhlı bir isyan hareketine girişmesi neti
cesinde hat bir safhaya vardı. Hükümet âsilerin 
yabancı memleketlerden, Birleşik Arap Cumhu
riyetinin Şam'daki mahallî idaresi tarafından 
silâhla beslendiğini iddia etti. Birleşmiş Millet
ler Müşahitler Heyetinin faaliyetleri ve çalış
maları müspet bir neticeye varamadı. 14 Tem
muz, Bağdad Hükümet darbesinden sonra Bey
rut Hükümeti Birleşik Amerika'dan istiklâl ve 
toprak bütünlüğünü korumak için asker gönde
rilmesini talebetti. Birleşik Amerika'nın' bu ta
lebe müspet cevap vermesi Birleşmiş Milletler 
andlâşması hükümlerine uygun olup bu devletin 
Orta - Doğu memleketleri hakkındaki beyan ve 
taahhütlerini yerine getirmiş olması bakımından 
da, memnunluk, istiklâl ve toprak bütünlüğünü 
dıştan gelen tehlikelere ve tecavüzlere karşı 
korumaya azmetmiş küçük milletlere cesaret ve 
ümit verici bir harekettir. Lübnanda durumun | 

. 1959 O : 1 
normale avdet etmiş olmasından büyük sevinç 
duyduk. 

Aynı öğünlerde Ürdün Kıraliyet Hükümeti
nin talebi üzerine ingiliz kıtalarının da buraya 
sevk edilmiş olması dost memleketin dört bir 
yandan gelen tazyiklere, ve yıkıcı tertiplere 
karşı koyması için faydalı olduğuna kaani bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Orta - Şark'ta cereyan eden bu hâdiseler böl

geye ait meselelerin süratle milletlerarası bir 
mahiyet iktisabeylemesini intaceylemiştir, 

Meselenin Birleşmiş Milletler Genel Asamble
sinde müzakeresi sırasında Sayın Hariciye Ve
kilimiz söyledikleri bir nutukla Türkiye'nin 
azimli durumunu belirttiler ve takdirle karşıla
dılar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orta - Doğu buhranı Türk - Sovyet münase

betlerine der tesir etmiştir. Bilvesile ifade etmek 
isteriz ki, Partimiz Hükümetleri Sovyet Eusya 
ile bütün cumhuriyet hükümetleri gibi iyi kom
şuluk ve dostluk münasebetlerinin devamına ça
lışmıştır. Sayın Başvekilimizin Sovyet Rusya 
Başvekilinin Orta - Doğu ile ilgili mesajına ver
dikleri cevap, samimî siyasetimizin ifadesini tes-
bit eden bir vesikadır. Sayın Adnan Menderes, 
Monsieur Nikita Krutçef 23 Temmuzda şunları 
yazıyordu. «Türk Hükümeti daima hâdiseleri 
kendi emniyetinin ve müttefiklerinin emniyeti
nin tehlikeye düşüp düşmemesi zaviyesinden tet
kik etmekte ve dâhil olduğu müşterek müdafaa 
paktlarının meşru müdafaa prensiplerinden il
ham alarak siyasetini ayarlamaktadır. Bu sebep
le Orta - Şark'taki gerginliğin artmasına her 
halde Türkiye'nin sebebiyet vermiyeceğinden ve 
Türkiye'nin alacağı her tedbirin ancak müdafaa 
tedbiri olacağından emin olabilirsiniz.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Orta - Şark'ı beynelmilel komünizmin istilâ 

emellerine karşı zayıf ve mukavemetsiz bırakan 
sebeplerden biri de Filistin ihtilâfıdır. Anlaş
mazlığa, karşılıklı haklar dikkate alınarak âdil, 
realist bir hal şekli bulunması zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
C. H. P. sinin Orta - Doğu hâdiseleri karşı

sında hareket tarzı bizden bir hayli farklı ol
muştur. C. H. P. si müttefiklerimizin Lübnan ve 
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Ürdün'e asker sevkı hakkında bir fikir serd ede
mediler. Sayın Sözcü ve liderlerin buhranın ha
reketli günlerinde açık ve sarih bir «beyanına 
raslıyamadık. Parti organları asker çıkarma 
işini basit bir hareket göstermek yolunda gay
ret sarf ettiler. Ayrıca Orta - Doğu olayları fır
sat sayılarak iç siyaset münakaşalarımıza yeni 
bir mevzu getirdiler : Millî Birlik.... 

Muhterem arkadaşlar, 
Orta - Doğu hakkındaki mâruzâtımızı neti

celendiriyorum. Bölgenin müdafaasının temeli
ni teşkil eden Bağdad Paktı son toplantılardan 
daha kuvvetlenmiş olarak çıkmıştır. Irak'ın 
Pakta kalıp kalmayacağı tartışılan bir mevzu
dur. Bu tamamen kendi bilecekleri bir husus 
tur. Paktın diğer azaları Türkiye, Pakistan, Iran, 
Büyük Britanya ve paktın her türlü faaliyetine 
tam üye gibi iştirak eden Birleşik Amerika Hü
kümeti, Bağdad Paktının lüzumuna ve Orta-
Doğu'nun artan ehemmiyetini de nazara alarak 
her zamandan daha fazla inanmış olarak tesa 
nüt içinde vazifelerine devam ediyorlar. İrak'ın 
yeni idarecilerinin gittikçe küçülen dünyâda 
müşterek bir emniyet sistemine bağlı kalmanın 
ehemmiyetini küçümsemiyeeeklerini ümidediyo-
ruz. Son günlerde, açıklanan birçok hususlar 
bu kanaatimizi teyidetmektedir. • 

Milletleri arasında müşterek bağları bulunan 
Arap memleketlerinin birleşmek arzularının ta
hakkuku meşru ve demokratik usuller takibedil-
dfdği takdirde, tabiî karşılarız, halkımız hudut
larımızın hemen yakınlarında değişik istikamet
te inkişaflar gösteren hâdise ve hareketleri dik
katle takip ve hükümetçe alınmakta olan ted
birleri tasvibetmektedir. 

Muherem arkadaşlar, 
Batı Berlin'e yeni bir statü tatbikini hedef 

tutan 27 Kasım tarihli Sovyet tekliflerini şa
yanı kabul görmüyoruz. Bu talepler Sovyet 
Rusya ile akdedilmiş bütün anlaşmalara aykı
rıdır. Sovyet Rusya'nın gayesi Doğu Almanya'
nın Batı devletleri tarafından tanınmasını; fe
deral Almanya 'nın Şimalî Atlantik Paktından 
çekilmesini ve Orta-Avrupa'da silâhlardan tec-
i'idedilmiş bir bölge tesis etmek hedeflerini güt
mekte açıkçası Garbın Almanya'da teslimini is-
mektedir. 

Müttefiklerimizin müşterek bir hareket hattı 
takibetmeleri ve NATO Bakanlar Konseyinin 
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azimli kararlariyle Garp âlemi Sovyet Rusya 
önünde boyun eğmiyeceğinin ve eğmediğinin 
yeni örneğini vermiştir. 

Almanya'nın birleşmesini sağlamak için es
ki işgal devletlerinden İngiltere, Fransa ve Bir
leşik Amerika'nın Sovyet taleplerine karşı katî 
tekliflerinin hazırlamaları lüzumu aşikârdır. 
Bu uğurda müttefiklerimizin giriştiği istişare
nin mâkul neticelere varmasını bekliyoruz. Al
manya bölünmüş olarak kalamaz. Bir milleti 
iki parçaya ayırıp, ayrı ve zıt rejimlere tâbi kıl
mak tabiat kanunlarına aykırıdır. Her gün yüz
lerce Alman çok müşkül şartları yenerek Batıya 
iltica ediyor. 12 seneden beri devam eden mu
haceret sonunda iki milyon dört yüz bin Alman 
ölümlerle dolu bu yolculuğu yapmıştır. Bu ye
kûn Atlantik Paktmdaki Norveç nüfusuna eşittir. 
Almanya ve Batı-Beıiin'in dâvaları Avrupanm ve 
hür dünyanın, dâvalarıdır. Batı-Berlin, zulmet
ler içindeki âlemde, bir fener gibi hürriyet ışı
ğını kuvvetle saçıyor. Çile, cefa çekmiş, karanlık 
günleri yaşamış Berlin'in, haklarını hür dünya 
kendi bir parçası gibi korumak mecburiyetin
dedir. 

Muhterem, arkadaşlar, 
Komünist Çin Hükümetinin karasularını 

tek taraflı kara olarak üç milden 12 deniz mi
line uzatması böylece, Matsu ve Kemoy sahil 
takımadalarının kendi karasuları içinde sa
yarak arazisini genişletmek istemesi ve bir müd
det sonra bu talebinin kabul edilmemesi karşı
sında bu adaları top ateşine tutması Savyet 
Rusya grupunun yeni bir tecavüzüdür. 

Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinde, Ko
münist Çinin teşkilâta alınması müzakere edi
lirken Sovyet grupunun verdiği takririnin pek 
haklı olarak aleyhinde reyimizi kullandık. 

Muhterem arkadaşlar Ocak 1959 dan beri 
Avrupa'da müşterek pazar müessesesi hayata s 

girmiş bulunuyor. Bu, kıtanın siyasi birleş
mesi uğrunda çalışmaların başarılı bir merhale-
sidir. Ancak müşterek pazara dâhil ve dışında 
kalan Avrupa memleketleri arasındaki ficari 
ve iktisadi münasebetlerin bir an evvel tanzim 
edilmesi şarttır. İngiltere ile Fransa arasın
da devam ettiği söylenilen müzakerelerin mâ
kul sonuçlar vermesini bekliyoruz. Neticenin 
gecikmesi alâkalı devletlerin ticarî ve iktisadi 
münasebetlerinde zorluk yaratıyor. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Arz ve izah etmeye çalıştığımız olaylardan 

Sovyet Rusya'nın tahrik ettiği Beynelmilel Ko
münizmin nasıl yer kazanma ve tecavüz halinde 
bulunduğunu görmüş olduk. Müdafaa pakt
larının ehemmiyeti bugün her zamandan daha 
fazla kendini hissettirmektedir. Medeniyetimizin, 
Garp medeniyetinin dayandığı, Şimali - Atlan
tik Paktıdır. Pakt geçen sene içinde imtihan
dan başarı ile çıktı ve müşkülleri yendi. Âza 
devlet arasındaki tesanüt hal ve âti için, bu 
Pakta verilen emeklerin boş olmadığını ispat 
etti. Pek yakında imzasını 10 neu yıl dönümü 
NATO'yu basit bir askerî ittifak saymak ha
talı bir görüştür. O söylediğimiz gibi müşterek 
medeniyetimizin ve istikbalimizin dayanağı
dır. Partimiz Hükümeti, pakta iştirak ettiğimiz 
günden beri onun prensiplerine sadık kalmış 
ittifakın icaplarını tam olarak yerine getirmiş
lerdir. NTAO siyaseti Demokrat Parti Hü
kümetinin dış siyasetinin temel taşlarından 
biri ve başlıcasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs adası ihtilâfının Zürih ve Londra kon-

feranslariyle nihai bir hal tarzına bağlanmış olma
sını memnunlukla karşılıyoruz. Son 5 sene içinde 
Kıbrıs'taki cemaatler çok müşkül şartlar içinde 
yaşadılar ve masum insan kanı beyhude yere aktı. 
Dâvanın ortaya çıkışından bu yana Yüksek 
Heyetinizin malûmu olan hâdiseleri ^tekrarlana
nın faydalı olacağına kaani değiliz. Geriye bak
tığımızda katettidiğimiz mesafenin ehemmiyet 
ve azameti kendiliğinden meydana çıkar. 

Partimiz Hükümeti ihtilâfın ilk gününden 
beri daima şu hususlar üzerinde katî vaziyet 
almış, başarı ile savunmuş ve şimdide neticeyi 
istihsal etmiştir. 

1. Adanın strateijk durumu sebebiyle Tür
kiye 'nin emniyeti, 

2. Adadaki 120 bin Türkün emniyet ve 
huzur içinde yaşamalarını temin etmek. 

Londra Konferasmda bu şartların tahakkuk 
ettirildiğini görüyoruz. Türk Askerinin Kıb
rıs'taki vazifesi bunlardır. Türk kışlasının üs
tünde dalgalanacak şanlı bayrağımız yüz yirmi 
bin Kıbrıslı Türkün, Türkiye'nin, sizin sulhun 
emniyetinin bekçisidir. 

Muhterem Hariciye Vekilinin beyanatını din
ledik, Anyasaya girecek ve hiçbir surette tadil 
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edilemiyecek temel esasları, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ile Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Kırallık 
arasındaki Garanti Anlaşmasını; Kıbrıs Cum
huriyeti, Türkiye ve Yunanistan arasındaki 
İttifak Anlaşmasını ve Birleşik Kırallık Hükü
metinin, Türk ve Yunan Hariciye vekilleri ile 
Kıbrıs cemaat reislerinin bayanatlarını dikkatle 
inceledik. 

Bu tetkik bizi şu neticelere vardırıyor : 
1. Cemaatler kendilerine has olan mevcudi

yetleri kabul edilmektedir. 
2. Ada'da ikili bir idare kurulmaktadır. 
3. Bu ikili idare bütün âmme hizmetlerine 

şâmildir. 
4. Ada'ya solcu girmemektedir. 
5. Ada'nm statüsü garanti edilmektedir. 
6. Türkiye müdahale hakkına sahip bulunuyor. 
Bu sebeple anlaşmanın Türk Cemaatini ve 

Türkiye'nin tamamen menfaatlerine uyar. 
Bu çok kıymetli netice, 6 yıldır çetin ve teh

likeli safhalardan geçen Türk - Yunan münasebet-' 
lerinin tabiî ve zaruri olan yolda ilerlemesini Bağ
lıyacaktır. 

Atatürk, Kurtuluş Savaşından sonra çok müş
kül şartlar altında, ilk dış siyaset mevzuu ola
rak Türk - Yunan münasebetlerini ele almış ve 
bu münasebetlerin samimî dostluk haline gelme
si için cesaretle çalışarak muvaffak olmuştur. 
Türk - Yunan dostluğu, Balkan Antantı Ata
türk'ün eserleridir. Dolder ve Lanchester House 
Kararları ve Türk ve dünya diplomatik tarihle
rine parlak harflerle yazılacaktır ve denecektir 
ki : 

Adnan Menderes ile Konstantin Karamanlis 
bütün dünyaya ihtilâfların nasıl halledilmesi 
hususunda en güzel örneği verdiler ve Kemal 
Atatürk ile Elefterios Venizelos'un açtıkları sulh 
yolunda beraber yürüdüler... 

Zürih ve Londra anlaşmaları hür dünyanın 
her yerinde memnunluk uyandırdı ve takdirle 
karşılandı. Dost ve müttefiklerimiz, hür dünya 
basını, radyoları, tefsircileri Türkiye ve Başve
kili için hepimizin iftihar edeceği ifadeler kul
landılar, neşriyat yaptılar. Memnun olmıyan 
tek grup Sovyet Rusya ve peykleridir. 

Britanya Hükümetinin Kıbrıs Cumhuriyeti
nin doğuşunu kolaylaştırmak için realist bir yol 
takibetmesi, çift ittifakla bağlı bulunduğumuz 
bu memleketle aramızda yeni bir devrin başlan
gıcı olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar, ' 
Başvekilimizin reisliğinde, Kıbrıs Adası ihti

lâfının son ka/tî müzakerelerini Londra'da bi
tirmek, böylece millî, kutsi bir dâvanın tahakku
kunu sağlamak için uçakla yola çıkan heyetimi
zin uğradığı feci kazada şehit düşen arkadaşla
rımızı rahmetle anıyoruz. Keder ve elemimiz bü
yüktür. Tek tesellimiz Aziz Başvekilimizin bu 
müthiş kazadan sağ ve salim kurtulmaları ve 
vatana avdet etmeleridir. 

Ebediyete karışan mümtaz Devlet ve siyaset 
adamları, memur ve diplomatlar, gazeteciler ve 
fedakâr havacılarımız, meziyet, hizmet ve şahsi
yetleriyle kalblerimizde yaşıyacaklardır. 

Aziz arkadaşlarımızı, müşterek mesai yılla
rının hâtıralarını bütün tazeliğiyle muhafaza ede
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mâruzâtımı neticelendiriyorum, Demokrat 

Parti muhalefette iken âtıl, cesaretsiz, bir kenar
da oturup kaderini bekliyen dış siyasetleri tas-
vibetmemişti. İktidara geldiğimizden beri, atıl
gan, müstakar, dostluklarına, taahhütlerine sa
dık Türkiye'nin emniyetini, menfaatlerini, istik
lâlini, dünya barışını hedef tutan bir dış siya
seti benimsemiş bulunuyor ve başarı ile devam 
ettiriyoruz. 

Partimiz Hükümeti bu yolda azimle yürüye
rek büyük milletimizin medeni âlemde şeref ve 
itibarım artırmaktadır. 

REİS — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret 
tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı kanun lâyihasına (462) arkadaşımız 
rey vermiş, (425) kabul, (32) ret ve (5) müs
tenkif oy kullanmışlardır. Lâyiha kabul edil
miştir. Muamele tamamdır. 

Nazlı Tlabar, buyurunuz. 
(Nazlı Tlabar alkışlar arasında kürsüye gel

di.) 
NAZLI TLABAR (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; beş dakikalık bir zaman içerisin
de harici siyaset gibi bir mevzuda fikirlere is
tikamet vermenin ne kadar müşkül olduğunu 
takdir buyurursunuz. Buna rağmen benden ev
vel konuşmuş olan arkadaşlardan aldığım il
ham dairesinde elimden geldiği kadar kanaat
lerimi arza çalışacağım. C. H. P. sözcüsü, Sayın 
Adana Mebusu, bize ümit veren bir cümb ile 
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I sözlerine başladı. Kendileri buyurdular ki ; «Dış 

siyasete iç politikayı karıştırmıyacağız.» saati
me bakdım, tam 12 dakika iç siyasetten, daha 
doğrusu dış siyaset münasebetiyle iç siyaset
ten bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; ayrıca sözcü dış 
politikada beraberlikten ve bunun faydaların
dan uzun, uzun söz ettiler. Hepimiz, muhak
kak İd, aynı ihtiyacı duymaktayız. Ancak rica
mız şudur ki, bu güzel duyguları yalnız bu kür
süden ifade etmiyelim, dışarıdaki dostlarımıza 
da, bu yolda telkinlerde bulunalım. (Soldan; 
bravo, sesleri, şiddetli alkışlat') 

Muhterem arkadaşlarım; ayrıca Sayın Gü-
lek Amerika Hariciye Nazın Dulles'in sıhhatin
den endişe ile bahsettiler. Hepimiz, aynı endi
şeyi duyuyoruz. Kendisine âcil şifalar dileriz. 
Aldığımız son haberlerden -Amerika Hariciye 
Nazırının işbaşında kalarak mühim meseleler
de bilfiil meşgul olmak kararında olduğunr ve 
ancak daha az ehemmiyetli mesaili Herter ve 
Dillon'a tevdi edeceğini büyük bir memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hususu Meclis kür-

• süsünden Kasım Gülek'e müjdelemek, benim 
için derin bir memnuniyet vesilesi olmuştur. 

Halk Partisi sözcüsünün konuşmaları ar-uSin-
da beni çok üzen bir cümle geçti. Sizlerin de 
bu üzüntüyü, benim gibi derinden duyduğunuz
dan emin bulunuyorum. 

Sözcü, Kıbrıs mevzuuna kısaca temas etti. 
Bu arada şöyle bir cümle sarf etti : «Bu mese
lede büyük fedakârlık hissesi, Türkiye'ye düş
müştür.» Merak ediyorum, acaba bu fedakâr
lık hissesini ne yolda ödedik? Hatırlardadır ki, 
encümende birinci McMillan plânına taraftar 
olduklarını söylemişlerdi. Hali hazır anlaşma, 
Türkiye için McMillan plânından çok daha 
ileri garantileri havidir. Şimdi, ben kendilerine 
sormak isterim. Birinci McMillan plânında 
müdahale hakkı var mıydı? Bu plânda adada 
asker bulundurmak derpiş edilmiş miydi? Ayrı 
belediye hususu mevcut muydu? Bütün bunlar 
yok iken bu anlaşmayı kabulümüzü bir feda-

I karlık diye tavsif etmekte biz hüsnü niyet gö-
I remedik. (Soldan; bravo, sesleri) Acaba ifade-
I lerini yanlış mı anladık? Kendisinin bir beya

nını daha hatırlarım. Avusturya sulh anlaşma
sının Avusturya'nın Almanya ile birleşmesini 
meneden 4 ncü maddesine benzer bir hükmün 

I Kıbrıs anlaşmasında da Enosis'e mâni olmasını 
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kâfi teminat olarak kabul edeceklerini bir be
yanatlarında ifade buyurmuşlardı. Aradıkları 
garantilerin fazlasiyle bulunduğu yeni anlaşma 
hakkında bu gibi nahak sözler sarf etmemiş ol
malarım, bizimle birlikte bu sevince iştirak et
miş olmalarını ne kadar arzu ederdik! Bu ka
darını ifade etmeme müsaadelerini rica ede
rim. 

Diğer taraftan, arkadaşlarım, gerek Sayın 
Vekil, gerekse Kasım Gülek, uzun uzun Doğu -
Batı mücadelesi ve münasebetleri üzerinde dur
dular. Bu arada Halk Partisi sözcüsü, eskiden 
olduğu gibi bugün de elastikiyet tavsiyesinde 
bulundular. 

1955 ten bu yana birçok memleketler, Rus
larla .politikalarım yumuşatırken biz, ihtiyat
tan ayrılmadık, delile müstenidolmıyan söze 
kapılmadık. 1956 sonundaki Macaristan hâdise
leri, bu görüşümüzde ne kadar haklı olduğu
muzu ispat etmiştir. Bir memleketin en mühim 
meselesi, muhakkaktır ki, emniyet meselesidir. 
Binaenaleyh, ben de Sayın Vekilimizden bâzı 
ricalarda bulunacağım, Bunların başında elasti
kiyet değil, bilâkis lüzumlu tedbirlerin tesiri 
vardır. 

Geçen sene 9 Ekimde Bay Kruşçef, New -
York Times muhabiri James Reston'a bir be
yanatta bulundu. Bizi ilgilendiren kısmını, mü
saade ederseniz okuyacağım. 

Bay Kruçef diyor k i : «Türkiye çok zayıf
tır. Harb halinde bir gün dahi dayanamaz, 
ayakta tutunamaz. Harb patlarsa biz, Türkiye'
ye yakınız, fakat siz, Amerikalılar, uzaktasınız. 
Toplar, ateşe başlayınca roketler de uçmaya 
başlıyabilir. Ve o zaman bu hususta düşülmek 
için dahi geç kaimmiş olur.» 

Muhterem arkadaşlarım; bizi roketlerle teh-
dideden bu siyasete karşı artık biz de bir an 
evvel roket rampalarımızı kurmak mecburiye
tindeyiz. Bütün dünya bilir ki, bizim siyaseti
mizde mütecaviz en ufak bir unsur yoktur. 
Politikamız, daima yapıcı ve iyi niyetli kalmış
tır. Fakat emniyetimiz bakımından icabeden 
her hususta her türlü tedbiri almakta elbette 
ki kararlı olacağız. Bu, ancak realist bir poli
tikanın icabıdır. 

Yine emniyetimiz mevzuu ile ilgili olarak 
Sayın Vekilimizin ifade etmiş olduğu bir hu
sustan «dolayı sevincimi belirtmek isterim Ge-
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çen Temmuz ayında Londra'da^toplanan Bağ-
dad Paktı memleketleri Başvekilleri seviyesin
deki konferansta alman karara uyularak ikili 
anlaşmaların pek yakında imzalanacağını öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu suretle sağ cenahımızı 
takviye etmiş olacağız. Bir ân evvel bunun ta
hakkuk safhasına girdiğini görmekle huzur du
yacağız. 

RElS — Bir dakikanız kaldı. 
NAZLI TLABAR (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleketimizin ihtiyatlı, fakat 
cesur, mücadeleci, fakat müspet, her türlü tah
rike karşı soğukkanlı ve vakur, iyi niyet dolu 
politikası, her tarafta Türk'ün itibarını artır
mıştır. Bunun grurunu duyuyoruz. Bilhassa 
Hariciyemizin son senelerde gösterdiği büyük 
gayretlerin bu kazançta rolü mühimdir. Bey
nelmilel sahada her gün daha faal bir rol oy-
nıyarak Türk'ün sesini duyurmamızı temenni 
eder, teşekkürle huzurunuzdan ayrılırım. (Sol
dan ; bravo, sesleri, alkışlar) 

RElS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, siyasi ve içtimai düzenin mihrakı 
olan ferde değil yalnız iç hukukta*, milletler
arası münasebette de değer vermek, yer vermek 
ferdin hikiki hüviyetini tanımak demektir, in
san haklarının milletlerarası münasebetlerde 
yer almasının en mühim sebebi, dünya barışı
nın temelini tesis etmiş olmasındandır: Şayet 
biz bugün burada huzurunuzda insan haklarına 
temas ediyorsak, dış politika münasebetiyle in
san haklarını ele alıyorsak insan haklarını ko
rumanın; garanti altına almanın dünya barış 
ve güvenliğini korumak için lüzumlu olduğuna 
inandığımız içindir. 

Muhterem arkadaşlar, bu güzel memlekette 
insan haklarını korumak, garanti altına almak 
diğer bir bakımdan da lüzumludur: . Milletler
arası tahhütler ve vecibeler sebebi ile insan 
haklarını korumak ve garanti altına almak 
mecburiyetinde olduğumuzdandır. 

BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — insan 
hakları yok mu bizim memleketimizde? 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Dinle be
yefendi, dinle! Şayet insan haklarından bahse
diyorsak bu mevzuda dertlerimiz olduğu içindir. 

REİS — Hatibe müdahale etmeyin efendim. 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — insan hak

larını yalnız korumaik değil, onun garanti altına 
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alınması da lüzum ifade eder. İnsan hakları 
hususundaki, sözlerime burada son vereceğim. 
Bununla neleri kasdettiğimi anlıyacağımzı ümi-
d ederim. 

Muhterem arkadaşlar; dış politikayı ilgilen
diren meselelerden bir kaçma gayet kısa olarak 
temas edeceğim.: Birleşmiş Milletler Anayasa
sının 2 nci maddeninin 4 ncü fıkrası yalnız 
kuvvet kullanılmasını değil, aynı zamanda kuv
vet tehdidini de meneder. 

Muhterem arkadaşlarım; 17 Temmuz tarihli 
Bağdad Paktı Devlet reislerinin Ankara 'da yap
tığı toplantı neticesinde neşredilen tebliğde 
yer alan bir husus nazarı dikkatimi celbetmiş-
t i r : (Bu bölgede beynelmilel şekaveti durdur
mak için alınması icabeden tedbirleri mümkün 
olan her şekilde desteklemek azminde olan dev
let reisleri!...) Diyor. 

Arkadaşlarım; burada kullanılan «icabeden 
tedbirleri mümkün olan her şekilde destekle 
inek azminde» tâbirleri beni Birleşmiş Millet
lerin Anayasasının 2 nci maddesinin 4 ncü fık
rasını hatırlamaya mecbur etti. Biz burada şu
nu anlamak ve anlatmak isteriz: öyle zannedi
yorum ki. Hükümetin... asıl maksadı kuvvet 
tehdidinde bulunmak değildir.. (Soldan, gürül 
tüler)... Reis Beyefendi, Bahadır Beyi susturun 
ki. konuşmama devam edebileyim. 

REİS — Hamza Bey, bu' sözlerinizle bana da 
müdahale ediyorsunuz. Riyaset, vazifesini müd
riktir. Konuşmanıza devam edin, lütfen. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Şayet asıl 
maksadın dışına çıkılmışsa yanlış bir politika 
lakibedilmiş demektir. 

Sayın Hariciye Vekilinin 17 Temmuz 1958 
tarihinde gazetecilerin sorduğu bir suale ver
miş olduğu cevapta nazarı dikkatinizi çekmiş 
bulunmaktadır: 

«Bağdad Paktı memleketleri Ürdün'ü her 
r ıkımdan takviye etmek kararındadır.» Arka
daşlar, Sayın Hariciye Vekilimizin söylemiş 
olduğu bu sözler zannımızca Bağdad Paktının 
taahhütlerini aşmıştır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı Hamza Bey. 
HAMZA EROĞLU (Devamla), — Peki efen

dim. Bir insanlık ailesi içinde siyasi topluluk
lara daha geniş bir istiklâl veren ve hürriyete 
kavuşturan ve aynı zamanda insaniyetçi bir 
karakter taşımayı hedef tutan milliyetçilik 
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! prensibi, yalnız iç politikamızın değil, diğer 

milletlerin de tam bir istiklâl ve hürriyete ka
vuşması bakımından dış politikamızda da değer 
kazanmalıdır. Biz insaniyetçi ve medeni bir 
vasıf taşıyan milliyetçilik cereyanının hâkim 
olduğu siyasi toplulukların dostluğundan zarar 
değil, fayda geleceğine kaaniiz. 

Büyük Atatürk 'ün dediği «Türkler bütün 
medeni milletlerin dostudur.» formülüne juya-
rak, kolektif güvenliğin tahakkuku yolunda 
milletlerarası camianın hayrına olan her teşeb
büs ve her hareket, tarafımızdan daima sevinçle 
ve bahtiyarlıkla karşılanmalıdır. 

Birleşmiş Milletler Anayasasının gaye vo 
prensiplerine sadakat dış politikamızın temel 
yapışını teşkil etmelidir. 

Hürmetlerimle. (Sağdan, alkışlar) 
REİS — Osman Kapani. 
OSMAN KAPANİ (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, çeşitli faaliyetler arz eden ve birçok 
beynelmilel hâdiselerin meydana getirmiş oldu
ğu mevzuları ihtiva eden dış politika üzerinde, 
5 dakika gibi kısa bir zamanda fikir ve mütalâa 
serd etmenin ne kadar güç olduğunu takdir 
edersiniz. 

Şunu ifade etmek isterim ki, bu bakımdan 
size ne Avrupa'da kurulmuş olan serbest pazar 
ve onun bizimle ilgili tesirlerinden ne Berlin 
meselesinde Krutçef tarafından yapılmış olan 
tenkidlere karşı batılıların tatmin edici bir ce
vap vermediklerinden ve ne de beş büyüklerce, 
Birleşmiş Milletler Anayasası gereğince veto 
hakkının nasıl suiistimal edilip, Güvenlik Kon
seyinin kararlarının tatbikine mâni olunduğun
dan bahsedecek değilim. 

Yalnız son aktüel mevzu olan Kıbrıs mese
lesinden de kısaca şunu söylemem mümkündür. 
Bence bu şekil taksimden daha çok faydalı ol
muştur. Memleketin durumunu ifade edici olmuş 
ve oradaki yerli ırkdaşlarımız için son derecede 
daha emniyetli ve onların hak ve hukukunu te
minat altına alıcı bir neticeye bağlamıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım bu sahada Atatürk ve 
Venizelos tarafından kurulmuş olan Yunan dos-
luğunun yeni gelişmeler kaydedeceğinden asla 
şüphe etmemek lâzımdır. Bunun ilk işaretinin 
Yunan subaylarının İzmir'deki karargâhlarına 
vazife başına dönmesinin bir işareti olarak ka
bul edilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Kasım Gülek arkadaşımız konulmaları 
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arasında .Lübnan'ı ele alırken Lübnan'da mey- I 
dana gelmiş olan, mahdut da olsa, bir kardeş 
kavgasında Türkiye'nin hangi tarafın kuvvetli 
veya haklı olduğunu nazarı dikkate almadan, 
iktidarda bulunan hükümetin iş birliği yaptığın
dan bahsetti. Yanlış anlamıyorsam bir aralık da 
muhalefet lideri Canbolat'a niçin yardım edilme
diğinden bahsetti. 

Kasım Gülek arkadaşımız pekâlâ bilirler ki, 
münasebetler daima iktidar ile olur. Oraya gön
dermiş olduğumuz sefirler, gerekli hususatı mu
halefet liderlerine değil, devlet başkanına tevdi 
ederler. Binaenaleyh bu münasebetleri gözden 
geçirirken arkadaşımın bu hususa çok daha dik
kat etmesi gerekirdi. 

Kıymetli arkadaşlarım, Kıbrıs dâvasının bu 
şekilde halledilmesi Balkan Paktını derhal ha
rekete getireceğinden ve bu da Bağdad Paktına 
bağlanarak Seato ile ta izlanda'dan başlıyarak 
Uzak - Şark'm uç noktasına kadar giden bir 
müdafaa şeddi olacağından dolayı memnunluk 
duymak yerinde olur. 

Arap memleketleriyle münasebetlerimizin in
kişafını dikkatle takibediyoruz. Bu arada Irak'
ın içinde bulunduğu müşkülleri hallederek, bir 
emperyalist tehdidi altında bulunmak gibi bir 
psikozdan kendini kurtararak Bağdad Paktın -
daki hakiki yerini almasını can ve gönülden te
menni etmekteyim. 

Kıymetli arkadaşlarım, uzun konuşarak sizi 
fazla yormıyacağım, Kıbrıs dâvasında başta 
millet olarak gösterilen çelikten azim ve Büyük 
Meclisçe izhar edilmiş olan hassasiyeti tebcil ı 
ederken basiretli politika ve bunun sayesinde 
istihsal edilmiş bulunan neticeyi başta Hükümet | 
Reisimiz Menderes ve onun Hükümetini ve aynı ı 
zamanda bu dâvanın tahakkukunda büyük i 
emekleri geçmiş olan kıymetli Türk hariciyemizi j 
ve onun başında bulunan Fatin Rüştü Zorlu'- j 
yu tebrik etmeyi de vicdani bir borç bilirim. 
(Soldan,alkışlar) - j 

REİS — Hüsrev Polat, yerini Bülent Ece-
vit'e vermiştir. • ! 

BÜLENT EOEVÎT (Ankara) — Efendim, j 
sözlerime başlamadan önce, Muhterem Nazlı Ha- j 
mmefendiye, Grup Sözcümüz hakkındaki tariz- i 
lerinden dolayı ufak bir tarizde bulunmak iste- | 
rim. Gerçi Sayın Gülek'i müdafaa benim haddim j 
değildir. Fakat Kıbrıs mevzuuna temas eden 
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I Grup Sözcümüzün çok yerinde bâzı mütalâaları

na tahammülsüzlük göstermekle Nazlı Hanıme
fendi haksızlık etmiştir sanırım. 

'Kıbrıs mevzuunda, bizzat iktidarın vait ve 
taahhütlerini hatırlıyacak olursak, bugün varı
lan netice karşısında bizden iktidara bir teşek
kür beklenmemelidir. (Soldan, şiddetli (gürültü
ler) 

REÎS — Bülent Bey, Heyeti Umumiyeyi tah
rik edici sözler söylememenizi rica ederim. 

BÜLENT EOEVÎT (Devamla) — Fakat bu
gün varılan netice karşısında bile iktidara âza
mi kolaylık gösterdiği için muhalefet olarak 
Cumhuriyet Halk Partisine zannederim iktida
rın küçük bir şükran borcu vardır. 

Arkadaşlarım; Kıbrıs için iyi-kötü bir ne
ticeye varılmıştır. (Soldan, gürültüler, «Açık 
konuş» sesleri) 

REİS — Müdahale etmeyin efendim. Hatibi 
takibedelim. 

BÜLENT EOEVÎT (Devamla) — Üç buçuk -
dört yıl önce Hükümet sözüne uyup «Kıbrıs 
anavatan parçasıdır» diyenler için de, Hükümet 
teşvikine uyup meydanlarda «Ya taksim ya 
ölüm» diye and içenler için de, ve hattâ, bun
dan tam üç ay önce, Birleşmiş Milletlerde, Kıb
rıs'a bağımsızlık verilmesinin ilmen imkânsız 
olduğunu büyük başariyle ispat eden Türk Dış
işleri Bakanı için de, bu netice, ister beğenelim, 
ister beğenmiyelim bir emrivakidir. 

Dünya barışı, millî güvenliğimiz ve Kıbrıslı 
Türklerin saadeti bakımından bu neticenin ha
yırlı olmasını dilerim. Bu vesileyle, Türk - Yu
nan dostluğunun da bundan böyle artık gölge
lenmemesini yürekten temenni ederim. 

Londra'da imzalanan vesikaların teferruatı
na girmeye» hem bugün vaktimiz yok, hem de 
şimdi bunun sırası değil. Bugün burada müzake
re konusu, genel olarak Hükümetin dış politi
kasıdır. Kıbrıs meselesi üzerinde ancak, Hükü
metin dış politikasının bazan ne kadar kararsız 
ve istikrarsız olduğunu, göstermesi bakımından 

ı kısaca durmak istiyorum. 
I 'Son 7-8 yıl içinde, Hükümetin Kıbrıs 'siyase

tinin nasıl ifratlar ve tefritler içinde, nasıl bir 
istikamet karışıklığı içinde yürütüldüğünü hi-

! kâye «ederek de vaktinizi almıyacağım. 
| Belirtmek istediğim şundan ibarettir : Bu-
j günkü neticeye razı olacak olduktan sonra, ıay-
ı nı netice bundan yıllar önce de, ne istediğini b'i-
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lir bir siyasetle kolayca elde edilebilirdi, öyle
likle, ne o kadar güçlükle ve emekle kurulan 
Türk - Yunan dostluğu tabribedilmiş, ne o mü
essif 6-7 Eylül hâdiselerine meydan verilmiş 
olurdu. Yine bu neticeye bile razı olacak olduk
tan sonra, bizim için şüphesiz bundan çok daha 
avantajlı bir netice vadeden, çünkü terazinin 
bir kefesine bütün Türkiye 'nin ağırlığını koyan 
Birinci McMillan plânı öyle şiddetle reddedil
mez, bu şiddeti belirtme gayretiyle, Hükümetin 
teşvik ettiği mitinglerde, müttefikimiz İngilte
re 'ye, karşılıklı harb ederken bile kullanmadı
ğımız bir dille hücum edilmezdi. 

Ve nihayet bu neticeye razı olacak olduktan 
sonra, içtiği bir iandı tutamamaktan daha bü
yük eza bilmiyen Türk halkı, tutmasına imkân 
bırakılmıyaeak büyük andlar içmezdi. 

Dediğim gibi, bugün varılan neticenin tar
tışmasına girecek değilim. Bu neticenin ger
çekten mahzurlu ve ilerisi için tehlikeli taraf
ları kadar, iyi ve hayırlı tarafları da bulunabi
lir. Uzlaşmanın bu iyi' ve hayırlı tarafları, an
cak Türkiye'nin hiç değilse bundan böyle basi
retli ve kararlı bir siyaset takibetmesi ve dkti-
saden daha sağlam bir bünyeye kavuşabilmesi 
halinde meydana çıkabilecektir. 

Arkadaşlarım, bu mevzuda geçirdiğimiz acı 
tecrübelerden alınacak bir ders şudur : Dış 'po
litikamız bütün icaplariyle bir millî politika ha
line gelmelidir. Bu icapların başında da Büyük 
Millet Meclisiyle ve Mecliste temsil edilen muha^ 
lef et partileriyle istişare gelir. 

'Türkiye gibi bir memlekette ('Soldan, gürül
tüler) buna hiçbir engel tasavvur edilemez. 
Çünkü dış siyasetimizin ana hedefleri üzerinde 
partiler iarasında bir fikir ayrılığı yoktur. 

Üstelik Türkiye 'de muhalefet partilerinin dış 
siyaset meselelerindeki davranışı, kesin surette 
inanarak söylüyorum ki, baş'ka hiçbir memle
kette eşine raslanamıyacak bir olgunluktadır. 
(iSağdan, alkışlar) 

REİS — Hariciye Vekili, buyurun. 
(Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu sol tara

fın şiddetli alkışları ve bravo sesleri arasında 
kürsüye geldi.) 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) —• Pek muhterem arkadaşla
rım; Halk Partisi Grupu Sözcüsünü hakikaten 
büyük bir sabırla ve dikkatle hepimiz dinledik. 
Kendisi, seksen günlük bir devriâlem seyyahati 

.1959 0 : 1 
yapar gibi, muhtelif memleketler üzerinde do
laştıktan sonra Kıbrıs dâvasına geldi. Sözleri
nin başlangıcında hakikaten sevindik; biz Kıb
rıs dâvasında milletçe olan birliğimizden, be-
rarberliğimizden bahsetti. Muhalefetin iktidarı 
bu millî dâvada daima desteklediğini söyledi. 
Bundan dolayı Hükümete teşekkür ettiğine 
inandık. Bunda bir kadirşinaslık gösterdi, ken
disine çok müteşekkir idik. Fakat Kıbrıs An
laşmasını kabul ettiklerine dair bir söz sarf et
tikten sonra, bu anlaşmanın iyi olduğunu bil
dirdikten sonra, bir anda bu anlaşma için fe-
darkârlık yapmanın asıl olduğunu söyledikten 
sonra «Asıl fedakârlığı biz yaptık» diye sözle
rini bitirdi. Arkadaşımıza şunu belirtmek is
terim; asıl fedakârlığın tarafımızdan yapıl
dığını kabul ettiği bir anlaşmaya ne hakla, eğer 
böyle düşünüyorsa, muhalefet olarak tasvibini 
veriyor? (Soldan, alkışlar) Kimin sırtından ki
me taviz veriyor arkadaşlar? (Sağdan, gürül
tüler) 

FERDA G-ÜLEY (Ordu) — Kimseye, kim
seye. 

REİS — Yaşar Alhas, size bir ihtar veri
yorum. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Türk milletinin haklarını mü
dafaada birleşmek istiyoruz ve bunu gördük
çe memnun oluyoruz. Ama Türk milletinin hak
ları üzerinde birbirine inanmadan tâviz ver
mek, bu birliği kuvvetlendirmez. (Soldan; bra- ' 
vo sesleri) Eğer kendilerinin vicdanlarında bu 
mevzuda bizim hakikaten daha fazla fedarkâr-
lık yaptığımız, Türkiye'nin ve oradaki Türk 
cemaatinin haklarından fedakârlıkta bulundu
ğumuza dair bir kanaatleri varsa bu kanaatleri
ne hürmet etmek vazifemizdir. Ama «Sizi des
tekliyoruz» demesinler. 

Sevgili arkadaşlarım, her zaman söylerim, 
millî dâvalarda yapacağınız tenkidlerin başımı
zın üstünde yeri vardır. Biz, hepimiz, Türk 
olarak, Türk milletinin Hükümeti olarak, Türk 
menfaatlerini müdafaa-etmek mecburiyetinde
yiz. Bu bizim asli vazifemizdir. Bu vazifemizi 
ifa ederken tavize, mücamele hareketlerine se
vinmeyiz. Bunlara karşı şükran borçlu olduğu
muzu kabul edemeyiz. Kıbrıs hususunda varı
lan anlaşmanın, bugünkü şerait içinde, Türk 
milleti için elde edilebilecek yegâne anlaşma ol
duğunu ve iyi bir anlaşma olduğunu kabul edi-
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niz ve lütfen bizi destekleyiniz. O zaman si
ze şükran borcumuz olur. Eğer böyle düşün
müyorsanız. Hem destekleyip hem de «Fedakâr
lığı biz yaptık» demeniz doğru değildir, arka
daşlar. 

Sayın Ecevit arkadaşımız geldi, buradan 
dedi ki, «Size bizim hiç şükran borcumuz yok, 
sizin bize şükran borcunuz vardır» Çünkü bi
zi desteklemişler.. Sevgili arkadaşım ilk önce 
Türk milletinin menfaatini desteklesin! 

BÜLENT ECEVlT (Ankara) — Onun için 
yapıyoruz zaten. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Biz öyle zannediyoruz ki, an
laşma şüphesiz içinde fedakârlık nispeti bulu
nan bir anlaşmadır. Ama yaptığımız fedakâr
lık nispetinde karşı taraftan da lâakal aynı nis-

. pette fedakârlık elde etmişizdir. 
Sevgili arkadaşlarım, biz Kıbrıs'ta Türk 

Anavatanının emniyetini ve oradaki Türk ce
maatinin menfaatlerini zaman altına almayı 
kendimiz için bir vazife bildik. Yaptığımız an
laşmaya bir bakın, bunlar temin edilmemiş mi
d i r ! Biliyorsunuz Türk cemaati daha dün, 1957 
senesinde kendi evkafının idaresine dahi sahip 
değildi. Bugün Türk cemaati ne gibi haklar elde 
etmiştir? Türk cemaati kendisine ait % 100 
Türk olan, iktisadi olsun, ahvali şahsiye olsun, 
belediye olsun, kültür müessesesi olsun, bunla
rın hepsinin idaresini kendi mesuliyeti altına al
mış, bunlar hakkına teşriî karar almak salâhi
yetini elde etmiştir. Türk cemaati bugün, vergi
sini, kendi belediyesini, kendi mekteplerini, ken
disi kontrol etmekte, ahkâmı şahsiye mevzuunda 
dâvalarını kendi mahkemelerinde gördürmekte, 
ahkâmı şahsiyede kendi kanunlarını tatbik ^ettir
mektedir. Dün bu böyle mi idi? Mac Millân plâ
nında böyle mi idi?~ Meçhulât içinde idi. Ayrı 
belediyeler bile yoktu. 

Sevgili arkadaşlarım, arkadaşımız dedi ki; 
«McMillanvplânı daha ileri idi.» Neden, nerede, 
ne sebeple? 

McMillan plânında Türkiye Hükümeti mü
şavir vaziyetinde bir temsilci tâyin ediyor. Ada'-
yı idare eden valinin maiyetinde Rum ekseriyeti 
bulunan bir konsey kuruluyor, biz orada ekalli
yette kalıyoruz. O kadar ekalliyetteyiz ki, vali 
bizi iltizam etse de ekalliyette kalıyoruz. Demek 
ki, Ada'yı Rumlar ellerine alıyordu. Bugün öyle 
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mi? Hayır, arkadaşlar. Bugün harici siyasette, 
millî "savunmada, iç emniyette yani bütün polis 
ve jandarmada, adanın müşterek işlerinde icra 
kuvvetini temsil eden bir konsey vardır. Bura
da Türk Reisicumhur Muavini veto hakkında 
sahiptir. Kimseye danışması lâzımgelmez. En 
mühim mevzularda katî vetosu vardır. «Veto» 
dedi mi hiçbir kanun yürümez. Hiçbir karar yü
rümez. Dün bu var mı idi? Birinci. McMillan 
plânında bu var mı idi? Yoktum Dün bir ekseri
yet idaresi tesis ediliyordu. Oradaki teşrikime-
sai sembolik bir teşriki mesaiden ibaretti. Bu
gün böyle midir? Katiyyen. Niçin bunun üzerin
de durmuyorsunuz? ^ 

HAMZA EROĞLU (Adana) —. Duracağız. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Te

şekkür ederim. 
Ondan sonra sevgili arkadaşlarım, biz bu

günkü günde Türklerin aldığı her hakkı büyük 
Türkiye'nin garantisi altma koyduk. Hem de 
Avusturya Anlaşmasının 4 ncü maddesinde ol-
duğlı gibi değil, müdahale hakkım da tanıyan 
bir garanti altına koyduk. Niçin bunu söylemi-
yor, niçin bunu görmüyorsunuz? 

Size sormak isterim sevgili arkadaşlarım : 
Dün Kıbrıs'la olan hukuki münasebetlerimiz ne 
idi? (Soldan, «Hiçti» sesleri) Hiçti. 

SAĞDAN BİR MEBUS — 1954 te böyle 
söylemiyordunuz. 

HARİCİYE VEKİLİ F. R. ZORLU (Devam
la) — Biz orada bugün ikili bîr idare kurmuş 
bulunuyoruz, öyle bir idare ki, orada ekalliyet, 
ekseriyet prensipleri mevzuubahis değildir. 
Orada sadece eşit haklarla, birbirine danışa
rak bir adayı idare edecek iki cemaatin teşriki 
nuesaisi mevzuubahistir. Bakınız, Türklerin 
ekalliyette olduğu bir tek Meclis vardır. O tek 
Meclisin de her kararı, Türk Reisicumhur mua
vininin ya katî, ya talikî vetosuna tâbi bir va
ziyettedir. Meselâ Bütçe çıkacağı zaman Reisi
cumhur muavini, ,«Bunu ben beğenmedim» dedi 
mi, tekrar tetkike gönderebiliyor. Yine be-
ğenmeyip «Bu Türk Cemiyetini mağdur ediyor» 
dedi mi, Yüksek Mahkemeye sevk edebiliyor. 
Bir bütçe çıkarmanın ve onu 15 gün bile ge
ciktirmenin ehemmiyetim hepimiz biliyoruz. 
Türk cemaatinin haklarını zıman altma alan 
katî bir teminat değil midir? 

Meselâ bir vergi kanunu kabul edilmesi bahis 

— 1377 — 



1 î : 48 28.2. 
mevzuu olsun, Mecliste ekseriyet Rumlarda, fa
kat % 30 olan Türk'ün % 16 sı vergi kanunu
na «Evet» demedi nü vergi kanunu çıkamaz. Bu, 
federasyondan ileri bir teminat değil mi. Han
gi federasyonda böyle bir şey görürsünüz. Çün
kü bunun temeli, Türk - Yunan dostluğu ve 
adada Türk - Rum cemaatleri arasında işbirliği 
ve.ebedî dostluk kurulması ^prensibidir. Onun 
için normal hukuk şartlarının üstüne çıkmıştır. 

Şimdi beynelmilel sahaya geliyorum: De
min arzettiğim gibi adanın başka hiç bir ülkeye 
ilhak edilememesi, adanın müdafaası, adada 
Anayasasının en ufak bir tagayyüre mâruz kal
mamasını temini tamamen zaman altında bulunu
yor. Kimin zamanı altında? Türkiye'nin zamanı al
tında. Bu esaslar ihlâl edildiği taktirde Türkiye di
ğer kâfil Devletlere müracaat ederek müşterek ted
bir alalım diyecek. Onlar müştereken tedbir al
maya yanaşmazlarsa Türkiye, yalnız başına ha
reket etmek, uygun göreceği kararı almak hak
kını haiz bulunmaktadır. Şimdi Türkiye'nin da
yanabileceği hukuki bir mesnet var.! Evvelce -
böyle bir mesnet var mı idi? Mac Millan plâ
nını biliyorsunuz. Onu kabul etmiş olsaydık, 
yedi sene mütemadi bir mücadele içinde kala
caktık. Biz taksime doğru gidecektik, onlar 
Enosîs'e doğru gidecekti. Bunun neticesi ola
rak iki Devlet, hattâ üç Devlet mütemadi bir 
mücadele halinde kalacaktı. 

Mae Millan plânını reddettikten sonra kabul 
ettik de ne oldu? Yunanistan kabul etmediğine 
göre mücadele sürüp gidecekti. Bunu burada 
uzunuzadıya arz ettim. Bu üçlü bir müzakere mev
zuu idi. Bir kere hiçbir tarafa kendi kendine, 
dilediği gibi hareket etmek salâhiyetini vermi
yor. Biz ne yaptık? Bunu yani üçlü müzakere 
yaparken pazarlık temayüllerini bertaraf için, 
ortadan kaldırdık. Biz dedik ki, adada kanı 
canı ile oraya bağlı olan iki cemaat vardır, Biri
si-Türk, diğeri Rum cemaati./Bunun birisinin 
ana vatanı Türkiye, diğerininki de Yunanistan-
dır. Gelin dedik, biz iki ana vatan anlaşalım. 
Bunun için ne düşünüyorsunuz, dostluk mu 
yoksa düşmanlık mı istiyorsunuz, dedik., l}ri 
millet arasında mücadelemiz devam mı edecek
tir, dedik. îşte Birleşmiş Milletlerde alman ka
rar ortada. 

Hakikat şudur ki, sevgili arkadaşlarım, ben 
orada istiklâl fikrinin aleyhinde bulundum. 
Amma arkadaşım bilir ki diplomaside bazan 
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muayyen bir istikamette gidilebilmek için baş
ka istikametlere set koymak veya set yapmak 
mecburiyeti hâsıl olur. Kasım Gülek arkadaşım 
Krişna Mennon'dan bahsetti. Ben Mennon'a Türk 
milletinin hayırına olarak eledim ki, insanların 
haklan, insanların istiklâlleri hakkında burada 
oturup karar vermezsiniz. Herkesin kendi arzu 
ve meseleleri vardır. Mazide milletler kılıçla, 
kanla birlik kurmuşlardır. Fakat bugünkü gün
de kendi vicdanlariyle bir birlik kabul etmezler
se onlara hiç kimse tahakküm edemez. İsteme
dikleri bir şeyi kabul ettiremez. Ben bu dâvayı 
orada kazandım. /-

Sevgili arkadaşlarım; onun akabinde hemen 
o gece dostum Averof'a gittim, görüyorsun, de
dim, işte bir karar çıktı, bu lehimizde bir karar 
değil. Biz birbirine düşman milletlerden değiliz. 
Bizim haklı ve temelli menfaatlerimiz, sizin de 
bildiğiniz gibi, bizi birbirimize bağlıyacak mahi
yettedir. Bunu Kıbrıs'ta görmeliyiz. Bizim Kıb
rıs'ta teşriki mesai ederek, Türkiye ile Yunanis
tan arasında en geniş bir iş birliğine varmak ide
alimizdir. Orada ilk tecrübeyi yaparız. Eğer siz 
Yunanlılar ekseriyette olmanıza rağmen Türk ce
maati ile eşit olmayı kabul ^derseniz, biz orada 
cemaatleri birbirinden ayırırken, aynı zamanda 
birliğe doğru götürürüz. Ayrılma cemaat işleri 
ile cemaat meclislerinde olur. Birleşme de Reisi-
cumhuı? ve Muavinin birbirleriyle teşriki mesai 
etmeye mecbur tutulmalarında olur. 

Bu, aynı zamanda her" iki tarafın ana vatan
ları olan Türkiye ve Yunanistan'ın himayasi al
tında ve irşadı ile perçinlenmiş olacaktır. Yapı
lan anlaşma budur. Bunda büyük fedakârlık ne
rede? Biz ne istiyorduk? İngiltere'nin idare ve 
hâkimiyeti altında bulunan ve bizim kendimiz 
için de lüzumlu addettiğimiz İngiliz üslerinin 
mevcudolduğu bir Ada'daki Türklerin bir daha 
yabancı bir hâkimiyet altına düşmemeleri; ora
da bir ekalliyet muamelesine tâbi olmamaları; 
orada egemen olarak yaşamaları temin olunma
mış mıdır? Elbette ki, temin olunmuştur. Tür
kiye'nin Ada'nm müdafaasına iştirak ve Ada'-
nın kendi aleyhinde kullanılmaması için hukuki 
ve fiilî garanti elde etmesi hususuna gelince : 
Orada hem askerimiz vardır, hem de hukukan 
Garanti Anlaşması ve İttifak Anlaşması vasıta-
siyle bu lüzumu temin etmiş bulunmaktayız. Biz 
fedakârlık yaptı isek, bütün Ada'yi almamakla 
fedakârlık yaptık. Ama biz taksimi terk etmek-
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le bir fedakârlık yapmadık. Taksimi temin edip 
Yunanistan'la yıllar yılı mücadele etmektense 
Ada'da Türk cemaatine egemenlik ve efendilik 

.temin ettik. Ayrıca Türk ana vatanının emni
yetini de teminat altına aldık. Böylece bir ay
rılık içinden bir birliğe gitmek suretiyle elbet
te ki, Türkiye'nin ve oradaki Türk cemaatinin 
menfaatlerini hak ve adalet dairesinde temin et
tik. Yunanistan'ın ve Ada'daki Rum cemaati
nin gayrimemnun olmamasını da temin etmek 
suretiyle bu vahdetin ileriye doğru ilk adımları
nı atmış olduk. 

Sevgili arkadaşlarım; mâruzâtım bundan iba
rettir. Bu anlaşma ile biz Türkiye'nin menfaa
tini koruduğumuzu zannediyoruz. Yani onun 
hem yüksek menfaatlerini, hem de Ada üzerin
deki Türklerin menfaatlerini. Eğer siz aksi ka
naatte iseniz, kanaatinize hürmetimiz vardır, 
buyurun söyleyin. Görüşelim, yalnız vereceğiniz 
desteği lütfen bizim için vermeyin, vicdani 
kanaatinizi, Türk milltinin menfaatinin korun
duğunu düşünerek verin. O zaman başımızın 
üstünde yeriniz olur. Ve size ebediyen minnet
tar kalırız. 

(Soldan, bravo' sesleri, sürekli alkışlar.) 
KASIM GÜLEK (Adana) — Söz rica edi

yorum. 
REİS -r- Sıranız gelince çağıracağım efen

dim. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Bu kadar mü

him bir millî mesele üzerinde.. 
REÎS — Müsaade edin, rica ederim, sırar 

da olan arkadaşlarımız var, Hikmet Bayur.. 
(Yok sesleri.) Necati îlter, buyurun. 

NECATÎ ÎLTER (Sivas) — Sıramı Ka
sım Gülek'e veriyorum. 

RE IS — Necati îlter sırasını Kasım Gü
lek'e veriyor. Buyurun Kasım Bey... 

Kasım Bey, beş dakika ile mukayyetsiniz. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Muterem ar

kadaşlarım; bu kadar nazik bir millî mesele üze
rinde Sayın Bakanı sinirli görmek istemezdim. 
(Soldan gürültüler, «soğukkanlı» sesleri) 

Memleketin fevkalâde mühim bir mese
lesini konuşuyoruz. Biz inanmadan taviz ve
ren, inanmadan söz söyliyen insanlar değiliz. 
Biz bilhassa millî menfaatlerde taviz veren in
sanlar değiliz. Biz eğer iyi gördükse iyi de
riz, iyi görmedikse iyi görmedik deriz. Bu ka-
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dar mühim bir konuda... (Soldan gürültüler) 

Müsaade buyurun, memleketin menfaatlerini 
sizin kadar biz de korumak mecburiyetindeyiz. 
Bu sizin de vazifenizclir, bizim de vazifemiz
dir. Hele bu meselede hassasiyetle kılı kırk 
yararak düşünüyoruz. Dikkat ettinizse bütün 
konuşmalarımı sadece notlara bakarak yaptı
ğım halde Kıbrıs meselesindeki görüşlerimi oku
yarak arz ettim. Bu da gösteriyor ki, üzerin
de düşünülmüş, ve üzerinde mutabakata varı
larak burada ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, burada ifade ettim; 
dedim ki, Kıbrıs meselesi tafsilâtiyle, kanun ha
linde, metinler halinde gelecek ve burada bun
lar üzerinde mütalâalarımızı beyan edeceğiz. 
(Sağdan, ;bravp sesleri.) Burada, ancak Lond
ra'da varılan anlaşmanın Şarki - Akdeniz böl
gesine sulh ve sükûn getirdiğini, Türkiye ve 
Yunanistan'ın dost olması lâzımgelen bu iki 
memleket arasında dostluk imkânları yarattığını 
ifade ettik. 

Bunları inanarak, samimî olarak söyledik. 
Biz filânın hatırı için, falanın hatırı için bun
ları söyliyecek insanlar değiliz. Bunlara inan
dığımız için söyledik. (Soldan, gürültüler.) 

Aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
Bülent Eeevit arkadaşım kendi şahsı adına ko
nuştu. 

Fedakârlığa gelince; fedakârlık anlaşmalarda 
tabiîdir. Bir kere anlaşma ne demek? Sen biraz, 
öteki biraz verecektir, Tâ ki ankşma olsun. 

Şimdi burada istikbal ne gösterecek? Bunlar 
Üzerinde durmadım. Tatbikat ne olacak, bunlar 
üzerinde durmadım. înşallah tatbikat Kıbrıs'
taki Türkleri bu hususta®bahtiyar edecektir. 
Ne olacağım bilmiyorum. Maddeler hakkında 
fazla bir tafsilât elde edemedik. İsterseniz bi
rine! McMillan plânı ne idi, ondan neden vaz'-
geçildi, ondan elimize ne geçiyordu, biraz bah
sedeyim. I 

Onda çifte tâbiiyet vardı. Hem Türk tâbi
iyetinde olacaktı, hem de Kıbrıs tâbiiyetinde 
olacaktı. Hem o kadar olacaktı ki; Kıbrıslı Türk 
buraya B. M. Meclisine mebus dahi gönderebi
lecekti. Bunlar üzerinde durmadık. Yunanis'-
tan NATO'dan çekildiği takdirde, Kıbrıs ne 
olacaktı? Bunların tafsilâtına girmedik. (Sol
dan, gürültüler) (Sağdan, bravo sesleri) 

Enosis'e karşı alıann tedbirler kâfi midir? 
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Bizim 650 erimiz var, Yunanistan'ın 9'50 eri, 
orada ayrı bir husus yoktur. Askerî kıymeti ne
dir, bunun üzerinde durmadık. Bunun üzerinde 
neler söylenebilir, ilerde konuşuruz. 

Millî bir dâvada millî birliği koruyucu ifa
delerde bulunmak istedik. İnanarak söyledik, 
inanmadığımız bir şeyi söyliyen insanlar değiliz. 
farzedin çoğunluk komünistlerin eline geçti (çün
kü yakın zamana kadar E. O. K. cılar komü
nistlerin ekseriyette bulunduğu bir teşekküldü) 
bunlar üzerinde durmadık. 

Fedakârlık karşılıklı olursa anlaşmaya. varı
lır. Burada millî bir dâvada hulûs ve samimi
yetle ifadede bulunurken inanmadan hiç kim
senin tarizine, hiç kimsenin müeamelesine git
medik ve giden insanlar olmadığımızı da huzu
runuzda ifade etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, hakikaten Londra'da va
rılmış Anlaşma Doğu - Akdenize sulh ve sükûn 
getirmiş, hayırlı olmuştur. Londra'da yapılmış 
Anlaşma Türkiye ile Yunanistan arasında dost
luk imkânını yaratmıştır. (Umumi alkışlar, bra
vo sesleri) -Bunu, ilerideki tatbikatta Kıbrıslı 
Türkleri bahtiyar edeceğini, haklarını koruya
cağını temenni ettiğimiz bir Anlaşma olarak 
ifade ettim. Bunu milletimize hayırlı olarak i£a-
de etmek isterim, ama müeamele olarak değil. 

REİS — Müsaade edin, efendim. Kifayeti 
müzaere takriri var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hariciye Vekâleti bütçesinin heyeti umumi-

yesi üzerindeki.... görüşmeler kâfidir. Kifayetin 
reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
§ Tacettin Barış 

REÎS — Kifayet aleyhidne Vahap Dizdar-
daroğlu. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım, Kıbrıs hâdiseleri münase
betiyle gerek hükümet ve gerekse muhalefti din
ledik. Fakat Meclisçe anlaşılması lâzımgelen 
meseleler tamamen açıklanmamıştır. Bugün mil
letimize mal olan Kıbrıs dâvası tamamen anlaşıl
mamıştır. Hükümetimiz burada haklı olarak bir 
başarı kazandıklarını ifade ediyorlar. Bir ba
şarı ile döndüklerine kendilerine bir noktada 
iştirak ederim, bugünkü şartlar içinde anlaşma
nın muvaffak olduğunu kabui ediyorum; fakat 
bugünkü şartlar olmasa bu muvaffakiyet midir 
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değil midir? (Soldan «Oooo» sesleri gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun, sözünüzü kifayet 
hakkında tamamlayın. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Baş
vekilin ifade ettiği gibi bu, ne Yrunanlılar için 
bir kazanç, ne de bizim için bir kayıp. Bunda ne 
Türkiye için kazanç ve Yunanistan için kayıp 
mevzuubahistir. Bunu radyolarda ve matbuatta 
duyduk. 

Demek ki, bunun altında yatan bir mesele 
vardır. Bunun münakaşasını yapacağız. Bu Hü
kümetimizin bir başarısı değildir, bunun altın
da yatan bir mesele, Orta - Doğu'nun petrolü ve 
Orta - Doğu'nun güvenliği meselesidir. Bunu iki 
hükümet birbirine muvaffakiyet olarak mal ede
mez. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Lütfen kifayet aleyhinde., 
«VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Bu 

sebeplerle kifayetin aleyhindeyim, reddini rica 
ederim. 

REİS —*- Kifayeti müzakere takririni reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kifayeti'müzakere kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F . Lira 
t _ 

101 Vekil tahsisatı 1.2 000 
REİS -— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. -v 

201 Maaşlar 47 789 32fe 

REİS — Esat Mahmut Karakurt, buyurun. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim; Hariciye Vekâletinin 201 nci faslı ec
nebi memleketlerdeki memurların maaşı faslıdır. 
Geçen seneye nazaran bu sene mühim bir farkla 
bu miktar 48 milyon liraya çıkarılmıştır. Geçen 
sene dışta çalışan hariciye memurlarımızın n^a-
aşı, tahsisatı on milyon lira idi. Bu sene döviz 
farkı, paranın dış kıymetinin ayarlanması bunu 
aşağı - yukarı 48 milyon liraya yakın bir raka
ma çıkarmıştır. Hariciye Vekâletinin dışta çalı
şan memurlarımıza, bütün' sefaretlerimiz ve kon
soloshanelerimiz dâhildir. Sefaretlerimizin bizim 
dış münasebetlerimizi arzu ettiğimiz şekilde ta
kip ve intacettiğine kaani değiliz. Evvelâ sefa
retlerimizin Hariciye Vekâleti tarafından kon
trol edilmemesi gibi garip bir itiyatla idare edii-
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inekte olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dünya
da hiçbir müessese, hiçbir hakiki şahıs ve şahsi
yeti hükmiye mevcut değildir ki, kendisini ken
disi kontrol etsin. Eğer dıştaki siyaset memur
larımızın devletimizin siyasi münasebetlerini 
arzu ettiğimiz şekil ve mahiyette idare etmiş 
olduklarını kabul etseydik, Hariciye Vekilimi
zin ömrü, beynelmilel havayollarının koltukla
rında geçmezdi. Nerede bir siyasi hâdise ve me
sele varsa, Hariciye Vekilimiz derhal tayyareye 
atlar, bu dâvayı halletmeye ̂ gider. Bunun sebebi 
nedir? Dünyanın 4 bir tarafında sefirlerimiz 
var, mümessillerimiz var. Bütün bu sefirlerin ve 
mümessillerin mevcudolduğu bir yerde dâvala
rın bizzat Hariciye Vekili tarafından ve onunla 
beraber giden heyetler tarafından halledilmesi 
bizzat Muhterem Hariciye Vekilinin de kendi 
memurlarından lüzumu kadar emin olmadığını 
göstermektedir. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Noktai nazarımız şudur : Hariciye memurla
rımız ve sefaretlerimiz kontrol edilmelidir. Va-
kaa sefirler Reisicumhurun mümessilidir, fakat 
biz burada, Devlet Reisinin müdahale edilme
mesi icabeden bâzı salâhiyetini söz konusu eder
ken, asıl kontrol edilmesi lâzımgelen sefirleri 
kontrolden uzak bırakmak hiç de doğru bir ha
reket olamaz. 

Hariciye Vekilinden rica ettiğim şudur : Bir 
şekil bulup sefaretlerimizin de diğer müessese
lerimiz gibi kontrola tâbi tutulması" temin olun
malıdır. 

REÎS — Emin Soysal, buyurun, 

EMİN SOYSAL (Ma«aş) — Benden evvelki 
arkadaşım sefaretlerin iyi çalışmaması yüzün
den Hariciye Vekilinin sık sık seyahat etmekte 
olduğu hususundaki noktai nazarı şayanı dik
kattir. Bu bendenizin dikkatimi çekmektedir. 

Bunun haricinde benim söyliyeceğim bir şey 
var; zannederim bir kısmınız da yapıcı bulacak
sınız. Hariciye Vekilinden rica ederim dış mese
lelerin halline giderken yalnız vazifeli memur
larla seyahat etmeye dikkat etsinler. Bu mille
tin parası boşuna sarf edilmesin. 

RElS — Faslı kabul edenler... Etmiyenîcr... 
Kabul edilmişi/ir. 
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Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-

' miyenler... Kabul edilmiştir. 
20-3 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178;'jre 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 

ı gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle belediye 

Lira 

8 014 725 

J72 125 

45 000 

5 000 

214 700 

3 000 

279 700 

7 827 200 

45 000 

2 807 880 
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3 988 300 vergi ve resimleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 64 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 4 466 870 
REÎS — Kabul edenler... Et- ( 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 90 250 

•REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 23 250 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

311 Fahri konsolosluklar aidatı 16 050 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 12 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-

s 

miyenler... Kabul ediliştir. 
403 Temsil ve ağırlama masrafları 1 264 500 

REÎS — Kabul edenler;., £t-
miyenler... Kabul ed \) mistir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına veri
lecek ücretler ve bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı - 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 135 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 23 947 841 

AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlarım, bi
zim Suriye ile bir meselemiz var. Bunlar Tür
kiye'deki vatandaşların Suriye'deki toprakları
nı kamulaştırmak ve sulu, susuz diye birtakım 
muayyen kıstaslara dayanarak bunları Türkle
rin elinden almak isterler. Daha evvel bizim ora
daki komisyonlarımız olur, tahkim, arbitraj ve 

1959 C : 1 
saire gibi bâzı çarelere başvurulur ve muayyen 
bâzı vaziyetlerde bu müdahaleler durdurulabi
lirdi. 

Bugün için bir kanun da isdar edilmiştir. 
Hariciye Vekâletimizin bu Türk malları hakkın
da Müttehit Arap Cumhuriyeti tarafından alı
nan karara dair her hangi bir demarş var mı
dır? Her hangi bir »tedbir düşünürler mi? Bun
lar hakkında malûmat isterim. ' 'j 

REÎS — Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; 
yüksek malûmunuz olduğu veçhile bu kanun çı
kar çıkmaz Hariciye Vekâleti bu hususta gere
ken tedbirleri almış ve vatandaşlarımızı zama
nında ikaz etmiş, ayrıca zamanında müracaat 
etmiyen vatandaşlarımız mevcudolabileceği dü
şünerek Birleşik Arap Cumhuriyeti nezdinde 
hem müddetin temdidi, hem gereken tazmina
tın verilme.si için teşebbüste bulunmuştur. İca
bında müspet netice alınmadığı takdirde hake
me gidileceği tabiîdir. Fakat oraya gitmek mec
buriyetinde kalmıyacağımızı ümit ediyoruz. 

F. 

454 

458 

Lira 

459 

461 

501 

502 

Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilndştir. 
Brüksel Beynelmilel Fuarında
ki pavyonumuzun sökülme ve 
nakletme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış memleketlerdeki Türk kül
tür varlığım koşuma masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Daimî Sekreterlikler umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

208 350 

300 000 

5 000 000 

100 000 

74 200 

109 510 
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701 Yapı onarımı ve küçüjt yapı
lar 1 091 400 

,.BEÎŞ — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

735 Sefarethane ve konsolosluk bi
naları satmalma ve yaptırma 
bedeli 2 800 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Haberleşme tesisleri her türlü 
masrafları 1 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

Hariciye Vekâleti bütçesi bitmiştir. 

Z — Milletlerarası İktisadi t§ Birliği bütçesi 

Şimdi Milletlerarası İktisadi iş Birliğinin 
bütçesine geçiyoruz. 

C. H. P. Grupu adına söz, Hamza Eroğlu'-
nundur. Buyurun. 

Hamza Bey, 10 dakika ile mukayyetsiniz. 
Bunu hatırlatırım. 

HAMZA- EROĞLU (Adana) — Efendim, 
bundan sonra şahsım adına da söz rica edece
ğim. 

REÎS — Hamza Bey, sonra tekrar söz alır
sınız. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Ka
nunu ile kurulan bu müessese bir taraftan Av
rupa Ekonomâk işbirliği Teşkilâtı, diğer taraftan 
da Amerikan Ekonomik işbirliği idaresi ile il
gilidir. 

1 . Bugüne kadar memleketimize yapılan Ame
rikan iktisadi yardımlarının yekûnu 1 milyar 
78 milyon dolardır. Bu yardımlardan başka 
Amerikan iytiyaç fazlası zirai maddeler yardı
mından 1954 - 1958 içinde 161,1 milyon dolar 
tutarında hububat, nebati yağ ve muhtelif hay
van mahsulleri temin olunmuştur, ihtiyaç fazla
sı zirai maddeler yardımı diğer yardımlardan 
farklı mahiyet arz etmektedir. Bu fark yardımın 
mahiyetinden ileri geldiği gibi, Türkiyenin son 
zamanlarda hububat, yağ ve et gibi zarurri is
tihlâk maddelerine ihtiyacından da ileri gel
miştir. Birinci kısımda zikrettiğimiz yardımlar 
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ise ihtiyaç fazlası zirai maddelerden farklı ola
rak istihsali artırmayı hedef tutan ve Avrupa 
Ekonomik işbirliği Teşkilâtının gayesine uygun 
yardımlardır. 

C. H. P. iktidarı devrinde temin olunan ve 
fiilen işletmeye başlıyan Amerikan yardımı en 
hayırlı bir kaynak olarak Demokrat Parti ikti
darına devredilmiştir. 

Demokrat Parti iktidarının takibettiği yan
lış ve hatalı malî ve iktisadi politika ekonomi
mizi altüst ettiğinden son senelerde her yıi veri
lenden daiha fazla bir yardım talebinde bulun
mamıza bizi zorlamıştır. Memleketimizin içinde 
bulunduğu bu* ekonomik ve malî buhran Türk 
Umumi Efkârından saklanarak Amerika Bir
leşik Devletleri, Avrupa Ekonomik işbirliği 
Teşkilâtı ve Milletlerarası Para Fonundan ge
çen yıl teinin olunan yardım, iktisadi kalkınma
nın bir zaferi gibi ilân edilmiştir. 

Mesul bir Devlet adamı sıfatiyle Sayın Ma
liye Vekili Hasan Polatkan sekiz yıllık malî ve 
iktisadi politikanın şampiyonluğunu yaparak 
yardım yapılmasının asıl sebebini ve hattâ ye
gâne sebebini, 3 Ağustos 1958 de hem de Devlet 
Radyosunda şöyle ilân etmiştir: . 

«iktisadi yardımın sebebi, senelerden beri 
iktisadi kalkınma yolunda milletçe sarf etmekte 
bulunduğumuz, eşine nadir raslanan muazzam 
gayretlerdir.» Maliye Vekili devamla, «Bu gay
retlerin hâsılası olarak ortaya çıkan netice ve 
eserlerdir ki, dost ve müttefik memleketlere, 
iktisadi kudretini tam mânasiyle kazanmak yo
lunda bulunan memleketimize bu yardımların 
yapılması hususunda onları haklı ve yerinde 
olarak teşvik etmiştir.» Aynı yardım mevzuu, 
Hariciye Vekili Sayın Fatin Rüştü Zorlu tara
fından biraz farklı şekilde ifade edilmekte, 
Türkiye'nin müşküller İtrisinde bulunduğu, 
Büyük Millet Meclisinin 21 . VIII. 1958* günü 
yaptığı fevkalâde toplantıda itiraf edilmekte
dir. Buna rağmen Sayın Zorlu da Maliye Veki
li gibi yardımın sebebini Demokrat Parti Hükü
metlerinin ekonomik kalkınmasında ve yatı
rım politikasında bulmaktadır. 

Niçin ekonomimiz iktisadi bir buhrana sü
rüklenmiştir ve enflâsyon arazına müptelâ ol
muştur? Niçin dış tediye imkânlarımız akame
te uğramıştır? Niçin Türk parası değerini kay* 
betmiştirf 
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İşte asıl üzerinde durulacak mesele bura

dadır. Israrlı yardım talebimizin menşei ve 
yardım talebi ile birlikte yardım yapanların 
şartlarını kabul edişimizin esası bu bakımdan 
tetkik olunmalıdır. Hükümetin propagandaya 
müstenit mücerret beyanları hakikati göster
mekten uzaktır. Asıl sebep araştırılmalıdır. Za
ten alman malî ve istisadi tedbirler de ekono
mimizin durumunu açıklamaktadır. 

Gecikmiş transferlerle 1961 senesi sonuna 
kadar vâdeleri gelecek olan 400 milyon dolar 
tutarındaki tediyatm uzun vâde ile tecili dış 
tediye imkânsızlıklarımızı sarahaten gösteren 
bir delil ve iktisadi krizin mevcudiyetinin teş
hiridir. 

Türk parasının kıymetini düşürerek, yani 
devalüasyonla alman malî tedbir şimdiye ka
dar takip edilen hatalı mali politikanın itira
fıdır. Aynı zamanda sağlam paraya ihtiyacın 
da ifadesidir. 

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtının tav
siyelerine de uyarak enflâsyonla' mücadele hu
susunda alman malî ve iktisadi tedbirler, kredi 
tahdidi vesaire hatalı bir yoldan dönüşün işa
reti ve iktisadi çıkmazdan kurtulmak için çare 
aranıldığmm * delilidir. 

Türkiye 'nin bugün geçirdiği iktisadi buhra
nın sebepleri, İktisadi İşbirliği Teşkilâtını zi
yaret eden Türk gazetecilerine sözü geçen teş
kilâtın Türkiye Masası Şefi İngiliz iktisatçısı 
Mr. Lanner tarafından açık bir şekilde belirtilmiş
tir. Bu konuda yapılan neşriyatta belirtildiğine 
göre Türkiye'nin bugün iktisadi bakımdan ge
çirdiği buhranın iki sebebi vardır. Artan enf
lâsyon ve bozulan tediye muvazenesinin doğur
duğu güçlükler. Bu iki husus arasında bir illi
yet münasebeti mevcuttur. Enflâsyon arttığı 
için tediye muvazenesi bozulmuş, tediye muva
zenesi bozulduğu için enflâsyon artmıştır. 

isviçre Federal Konseyin Asamble Federal'e 
gönderdiği mesajda da ekonomimizin enflâsyon 
arazına müptelâ olduğu belirtilmekte ve artan 
enflâsyonun tediye muvazenesi üzerine tesir et
tiği, ithalât talebini artırdığı, ihracatı azalttığı 
işaret edilmektedir. 

Ekonomimizde enflâsyonun mevcudiyeti 
milletlerarası bir taahhüdü ifade eden bir ve
sikada da açıklanmıştır. Maliye Vekili Sayın 
Polatkan'm Meclisin 2 1 . VI I I . 1958 tar ihl i ' 
toplantısında iki taraflı bir anlaşma olarak 
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bildirdiği ve tavsif ettiği Paris'de 31 Temmuz ' 
1958 de Hükümetimizle Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında aktedilen anlaşma
nın hükümlerinde enflâsyon tâbiri yer almış ve 
açık ve belirli bir şekilde Hükümetimizin enf
lâsyonu kabul ve milletlerarası bir taahhütle 
de ikrar ettiği sabit olmuştur. 

Şüpheden vareste kalması icabeden bu du
rumun açıklanmasından sonra yardımın esas 
sebebi olan ekonomik ve malî durumumuzun 
hakiki veçhesi ortaya çıkmış olur. ' 

Dış yardım ve kredilerin hakiki sebebi, 
Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtına dahil 
bulunmamız ve teşkilât üyeleri Devletlerle' 
Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupalılık te-
sanüdü adına endişe verici malî ve iktisadi du
rumumuzun ıslâhına yardım ve kredi yoluyla 
iştirakleridir. 

Bu sebeplerin yanıbaşmda Türkiye'nin si
yasi durumunu ve coğrafi önemini küçümseme-
mek icabeder. Zira Amerika Birleşik Devletle
rinin son yardım tebliği, Türkiye için «Orta -
Doğuda'ki en kuvvetli ve müstakar müttefiki
miz» tâbirini kullanması sebepsiz değildir. 

REİS — Söz müddetiniz bitmiştir., 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Yarım da

kikam vardı, onu da Başkana bırakıyorum. 
BEİS — Osman Bölükbaşı.. (Yok sesleri) 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Efendim, şa

hıs olarak da söz 'alanların başında ismim kayıt
lıdır. 'Sayın Agâh Erozan ile, de koridorda gö
rüşmüştüm. Lütfen cetvele bakınız, ilk söz be
nimdir. 

REİS — Doğrudur. Buyurun, beş dakika da
ha konuşabilir, sözünüzü ikmal edebilirsiniz. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Arkadaşlar, 
hariçten temin edilen dış yardımın kullanışı ve 
tarzının bir programa bağlanması zarureti, .İk
tisadi iş Birliği Teşkilâtınca da lüzumlu görül
müş ve Türk Hükümetinin teşkilâta bir istikrar 
programı tevdi etmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Sözü geçen istikrar programı hakkında ef
kârı umumiye sarih bir fikre sahip değildir. * Ve 
bu program gizli tutulmaktadır. Bu» programın 
Türk efkârı umumiyesine açıklanması ve Büyük 
Millet Meclisinde de görüşülmesi ve Meclisten 
de itimat alması icabeder. Bu istikrar programı 
ile Hükümet iktisadi ve malî politikasına yeni 
bir istikamet vermektedir, istikrar programının 
Hükümet Programının bir devamı ve tatbiki yo-
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İundaki iddia, bizi tatmin etmekten uzaktır. 
Çünkü, biraz önce işaret edilen Konsey Fede
ral 'in Asambleye gönderdiği mesaj da,yardım ta
lebinin istikrar programının tasvibine bağlı ola
cağı açıklanmıştı. 

Adnan Menderes Hükümeti, istikrar tedbir
lerini Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtından 
ve Amerika Birleşik Devletlerinden yardım te
min etmek için kabul .etmiştir. Eğer böyle olma
mış olsa idi, son Menderes Hükümeti programı
nın bir tatbiki neticesi emisyon -hacmi 1957 nin 
sonundan 4.VIII.1958 e kadar 628 milyon lira 
bir artış kaybetmezdi. Demek ki, '5 nci Mende
res Hükümeti iş başına' geldiği andan itibaren 
istikrar tedbirleri almamıştır. Binaenaleyh yar-

. dım malî ve ekonomik tedbirler münasehetiyle 
yeni bir program tatbik eden Hükümetin Büyük 
Millet Meclisinden itimat talebetmesi icabeder-
di. 

Ayrıca 4 Ağustos 1958 tarihli kararlardan 
önce Hükümet Programının merkezi sıkleti, 
Millî Korunmaya dayanıyordu. Halbuki 4 Ağus
tos tarihli kararların alınmasından sonra Avru
pa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının da tavsiyesine 
uyularak Miljî Korunmanın kaldırılması yolun
da teşebbüse geçildi. Bu da gösteriyor ki, dört 
Ağustostan itibaren Hükümet yem bir program 
tatbik etmektedir. 

Amerika'dan geçen yıl 655 milyon dolarlık 
bir yardım temin eden Monnet,. gazetecilere ver
diği bir beyanatta bu yardımın teinini vazifeli 
heyetin bir muvaffakiyeti değildir. Fransız 
Parlâmentosu tarafından «kabul olunan kalkın
ma programının bir muvaffakiyetidir. Monnet 
ibu sözleriyle Fransız Parlâmentosunun salâhi
yetlerine hürmette kusur etmemiş ve hakiki de
mokrasilerde teşriî organın* vazife ve salâhiyeti
ni en 'beliğ bir misalla ifade etmiştir. 

REİS — Söz müddetiniz dolmuştur. 
Osman'Canatan. 
OS^AN CANATAN (Kırşehir) — Vazgeç

tim. 
REİS — Hayri Çopuroğlu. 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Vaz

geçtim. 
REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, şimdiye kadar mütaaddit defalar sor
duğumuz ve bir türlü eevaplandırılmıyan bir 
hususu Hariciye Vekâleti bütçesi müzakere edilir-
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ken bir defa daha tekrarlamayı Büyük Millet 
Meclisinin üyeliğinin başta gelen vazifelerinden 
birisi addederim. . 

Geçen Ağustostan beri yardım mevzuunda 
Avrupa İktisadi İş Birliğinin Hükümete bir 
muhtıra tevdi etmiş olduğu, hem basında her
kese duyuruldu, "hem de Hükümet sözcüleri ta
rafından itiraf edildi. Bu muhtıra Batı matbua
tında ıslahat programı adı altında geçiyor. Mü
taaddit defalar encümende ve burada «Bu İk
tisadi İş Birliğine sunduğunuz bu muhtırayı bi
ze de söyleyiniz. Metni öğrenelim, nedir?» diye 
söylüyoruz. Fakat Hükümet her nedense İkti
sadi İş Birliği üyelerine verdiği bu muhtırayı 
Meclis üyelerine vermekten çekiniyor. Bundaki 
sırrı öğrenmek istiyoruz. Teşriî organdan hiçbir 
şey gizlenemez. Yabancılara verdiğiniz foir muh
tırayı nasıl oluyor da Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verimiyorsunuz? (Sağdan, alkışlar) 

, İkinci husus, ariyere borçlar. Bunun hakkın
da birço'k lâf edildi. Yalnız bunun faizlerini »e 
şekilde ödiyeceğiz? Buna dair hie kimse sarih 
bir beyanatta bulunmadı. 12 yıl taksite bağlan
dığı ve ilk yıllarda ödenecek meblâğın küçük 
olduğu rakamları ile söylendi. Ben hariciyeci 
değilim ama ara sıra bunlara göz atarım. Yal
nız, Batı matbuatında anlaşmanın sonuçlanma
dığını, faizlerin tahsili hususunda alıcıların 
muhtelif arzu izhar ettiklerini okuyoruz. 

Meselâ, bunlardan birisi : Borcun tamamı 
12 senede itfa edilecektir, ama, borçların 12 se
nelik faizinin itfasının 1 nci ve 2 nci yıllarda 
olacağı havadisleri yayılıyor. (Soldan, «Onu, siz 
söylüyorsunuz» sesleri) Arkadaşlarım, ben söy-
lemiyorutm, okuyorum. 

REİS — Heyete hitabedin, beyefendi. 
RIZA TEKELİ (Devamla) — öyle % 3 faiz

le falan değil, bunun faizi 100 milyon dolan tu
tar. Hükümet burada hem bu yardım hakkında 
izahat versin, hem muhtıranın bizlerden gizli' 
tutulma sebeplerini söylesin, Hem de faizlerin 
itası hususundaki anlaşmanın ne olduğunu ifa
de etsin. 

REİS — Ahmet Ispirli. 
(Başvekil Adnan Menderes sol tarafın ayak

ta, sağ tarafın oturarak şiddetli ve sürekli al
kışları arasında salona girdi, Meclisi ve Riyaset 
Divanını selâmlıyarak yerine oturdu.) 

REİS — Riyaset Divanı adma ben de ken
dilerine hoş geldiniz derim. 

• 
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AHMET tSPÎRLl (Devamla) —Bendenizde 

kürsüde bulunmam hasebiyle Sayın Başvekili
mize. Ihoş geldiniz derim. 

Kendisinin Meclise teşrif erklerinden son
ra aramızda her ne şekilde olursa olsun müta
laalarımızdan müteessir olmamalarını rica ede
rim, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Amerika Birleşik Dev
letlerinden ve Avrupa İktisadi İş, Birliği Teşki
lâtından temin edilen yardım ve kredinin ka
yıtsız ve şartsız alındığı yolundaki ileri sü
rülen salahiyetli iktidar mensuplarının müta
lâaları hakikata uymamaktadır. Temin olu
nan yardım birtakım şartlara bağlıdır. Ve bu 
şartların bâzıları diğer yardım alan devletlerin 
şartlarından pek farklıdır. Bu şartların birin
cisi Türkiye'nin ekonomik ve malî sahada bir 
ıslah ve yeniden kalkınma programı yapması
dır. | 

• Şartların ikincisi : Türkiye teşkilâta her 
ay iktisadi tebliğler, üç ayda bir ekonomik du
rum ve plân tatbiki hakkında rapor ve altı 
ayda bir olmak üzere tefsilâtlı raporlar ver
mesidir. 

Şartlardan üçüncüsü : Türk makamlarının 
yardım yapan devletlerin plânı tatbik hususun
da tatmin etmiş olmaları için kredilerin kade
meli bir şekilde emre amade tutulmasıdır. 

«Anlaşmanın meriyete girdiği tarihte yüz
de ellisi, en geç Ocak 1959 sonunda % 25 i ve 
son diğer % 25 1959 Nisan sonunda Avrupa 
İktisadi tş Birliği Teşkilâtı içinde son geliş
meler dikkat nazarlarımızı üzerinde toplamak
tadır. Avrupa Tediye Birliğinin vazifesini ba
şarı ile yaparak sona ermesi ve bu teşkilâtın 
yerini alan yeni bir teşekkülün kurulması, ya
ni Avrupa Para Fonunun tediye ie kredi ve 
mal mübadelesi mevzuunda yeni bir istikame
te gidişini göstermektedir. Keza İktisadi İş 
Birliğine dâhil devletlerin dokuzunun parala
rını konvertibil hale getirmeleri, buna mukabil 
diğer teşkilât üyelerinin henüz basamağı aş
maması, tediye muvazenelerindeki karşılaştık
ları güçlüklerden ve sağlam paraya müstenit 
politika takibi hususunda imkânsızlıktan ileri 
gelmektedir. 

Türkiye'nin bu durum karşısında hareket 
tarzı ne olacaktır? Türkiye parasına resmî da
hi olsa konvertibilite tanıyarak, yani dışarda 
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Türkiye'ye karşı doğacak alacaklıları her han
gi bir para ile ödemeyi kabul edebilecek midir? 

Avrupa İktisadi İş Birlii Teşkilâtının gaye
lerine uygun olarak alman bu kararları, üye 
bir devlet olarak Türkiye'nin alabilmesi çok 
güçtür. 

Dış ticaretin devamlı açıklar verdiği bir 
sırada liberasyona gitmek ve paraya konver
tibilite vermek ancak çok uzun vadeli büyük 
diş krediler sağlandığı takdirde mümkün olabi
lir. 

Bütün bu zorluklara rağmen kendileri ile ay
ni siyasi ve iktisadi teşekküller içinde yaşadığı
mız memleketlerin birbirlerini takiben aldık
ları kararları ve alacakları kararlara uy
mazsa camia içinde durumumuz ne olacaktır? 

Keza Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil 
memleketlerden altısının birleşerek Avrupa 
Müşterek Pazarını kurmaları, buna mukabil 
iş birliğine dâhil bütün üye devletler arasın
da serbest mübadele bölgesi kurulmasını, bizi 
de gerek dış ticaret ve gerekse milletler arası 
mübadele mevzuunda güçlüklerle karşılaştıra
caktır. Müşterek pazara dâhil ve belli başlı 
ihraç maddelerimizin alıcısı memleketler pa
zar dâhilinde gümrük duvarlarının peyderpey 
kaldırılması neticesinde ihraç emtialarımızın ih
racı güçleşecektir. 

Hükümetin şimdiden pazara dâhil memle
ketlerin temayüllerini dikkatle incelemesi ve 
ihraç malları istihsalimizi ve bu sektöre yapı
lacak yatırımları bu temayüllere uygun bir şek
le ayarlaması gerekecektir. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; sözlerime başlarken ben de Sayın 
Başvekile geçmiş olsun demeyi vazife biliyorum. 

İktisadi .İş Birliği Teşkilâtında, Bütçe Ko
misyonunda gerek Hariciye Vekili Beyden, ge
rekse Maliye Vekilinden komisyon âzası olan 
bâzı arkadaşlarımız ısrarla malî istikrar prog
ramına ait muhtıranın esaslarını istemişlerdir. 
Fakat maalesef bu esasları, daha doğrusu me
tinleri, öğrenmek bizlerce kabil olmamıştır. 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketlerin delegasyonuna verilmiş bir muh
tıranın bizden esirgenmesinin birtakım ciddî se*. 
bepleri varsa Hükümet her zaman için bir giz
li celsede bunları soyliyebilir. Bendenizin ka-
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naatim, Hariciye Vekili gayet iyi takdir eder 
ki, internasyonal münasebetlerde, milletler
arası müzakerelerde kendi tımumi efkârından 
gizlediği bir hususu başkasına intikal ettirmek, 
müzakerede bulunacak heyetlere birtakım kül
fetler tahmil eder, onları za'fa uğratır. 

Arkadaşlar, bu itibarla, eğer böyle bir şey 
varsa, daima gizli bir celsede bizlere aynen 
söylenmesini delegasyonumuzun diğer münase
betlerinde kuvvetlerinin artması bakımından 
fevkalâde faydalı ve lüzumlu addederim. 

İkinci olarak, ayrıca milletvekili olarak is
tikrar programının muvaffakiyetini de, taah
hütlerimizin veya bu muhtıranın esaslarının ışı
ğı altında tetkik etmeye hepimiz mecburuz. 
Çünkü ihmal edilecek bir vaziyette değiliz. Be-
hemahal bu kredilerle girişilen istikrarda karar 
kılınmasına hukuki ve faydalı bir istikrarı ger
çekleştirmek için mecburuz. Bu bakımdan böy
le mühim bir muhtıranın madde madde esaslarını 
öğrenip bu esaslara göre Hükümetin çalışıp ça
lışmadığını tetkik ederek onu desteklemeyi, bu 
esaslardan inhiraf ettiği takdirde mebus olarak 
o esasları açıklamaya Hükümeti sevk etmeyi 
bir vazife biliriz. 

İki sebeple, iç ve dış siyaset sebepleriyle, 
bu metnin bizlerden esirgenmemesini hassaten 
Hariciye Vekilinden rica etmekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
EElS — Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlarım, İk
tisadi İş Birliği Teşkilâtı bütçesi geçerken saym 
muhalefete mensup bâzı arkadaşlar bu hususta 
bilhassa aldığımız son büyük yardım mevzuun
da bâzı sualler sordular. Bilmem bu suallerin 
cevaplarını gecen Ağustos ayından beri almamış 
mı idiler? 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Demokrat 
Parti iktidarı, ondan evvel Halk Partisi iktida
rı, Türk Milletinin kendine lâyık bir refah sevi
yesine yükselebilmesi ^ için, gereken kalkınmayı 
yapabilmesi için, kendi imkânlarının dışında dış 
yardımlar alması lüzumuna kaani bulunuyordu. 
Bunu, zannederim C. H. P. sinin Demokrat Parti 
iktidarından evvel Hükümete mensubolanları 
hiçbir zaman inkâr edemezler. Türkiye gibi az 
gelişmiş bir memleketten sırf kendi imkânları 
ile kalkınmasını beklemek dünyanın atom dev
rine girdiği bu asırda hemen hemen imkânsız-
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dır. Biraz evvel C. H. P. Sözcüsü Kasım Gülek 
arkadaşımız burada az gelişmiş memleketler dâ
vasından bahsetti. Ondan evvel ben de aynı mes
ele üzerinde durmuştum. Bu dâva nedir arka
daşlar? Bu dâvada birtakım devletler, milletler 
var, bunlann arazilerinde yeraltı, yerüstü ser
vetleri mevcuttur. Bu milletler bu servetlerini 
işletmek, daha büyük bir refaha ve iktisadi is
tiklâle ulaşmak arzusundadırlar. Bunlann millî 
iradeleri tamdır. Fakat bunlar için bir eksik 
vardır. Sermayeleri yoktur. Henüz o memle
ketlerde sermaye terakümü olmamıştır. Aynı 
zamanda bunların kalkınmalarını temin etmek 
ve gereken envestisman maddelerini sağlamak 
için lâzımgelen dış iştira gücü mevcut değildir. 
Bu devletlerden bâzılan, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
olduğu gibi, canını dişine takarak mümkün ola
nın üstüne geçmiş, bu kalkınmayı süratlendir
meye çalışmıştır. Bunun için dış imkânlardan 
istifade vasıtalannı aramıya çalışmıştır. Bizim 
milletimiz bu problemle, Demokrat Parti iktıda-
n ele aldığı zaman değil, ondan evvel de karşı-
karşıya idi. Arada bir fark varsa, şunu belirte
yim ki, bu iş Halk Partisi iktidarı zamanında 
beynelmilel âlemde pek yeni olduğundan, Halk 
Partisinin cehdü gayret göstermesine rağmen, 
bu mevzuda Demokrat Parti iktidan kadar 
azimli ve kararlı olmamıştır. 

Sevgili arkadaşlanm, 
Biz eğer kendi istihsalimiz bize temin ettiği 

dış iştira gücünü muhtelif imkânlarla artırma
ya çalışmadan kalkınmamızı yapmaya çalışsay
dık, bugün başardığımız bu işlerin % 1 ini ba
şaramazdık. Bakınız, demin arkadaşlanmız üze
rinde durdular, 432 milyon dolarlık bir kısa 
vadeli krediyi uzun vadeli krediye kalbetmiş bu
lunuyoruz. Bu 432 milyon dolar nedir? Muh
tıradan bahsediyorlar. Bunlann rakamlannı siz
lere takdim edelim. Orada bunlann barajlar, 
limanlar, yollar, gemiler olduğunu hakiki istih
sal vasıtalan bulunduğunu görürsünüz. Hepi-
sinin tablolan mevcuttur ve biz size bunlan seve 
seve veririz. 

Sevgili arkadaşlanm; bir muhtıradan bah
sediyorsunuz, ben enflâsyon var demişim, Ma
liye Vekili arkadaşım var dememiş, falan fa
lan diyorsunuz. Acaba az gelişmiş bir memle
ketin enflâsyonist tandansa* gitmeden kalkın
masına imkân var mıdır? Siz zannediyormusu-
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nıız ki, biz Türkiye'nin istikbalini ve iktisadi 
istiklâlini ilgilendiren , mevzuları birtakım ke
limelerle korku arkasında sakiıyaeağız. Türki
ye enflâsyonist tandansa gitmiştir. Eğer bunu 
duymak istiyorsanız, evet arkadaşlar. 

Biz enflâsyonist tandansa- gideriz. Şimdiye 
kadar memlekette gerekli sermaye terakümünü 
temin etmek başka türlü imkân dairesine gir
mez: Sayın Barutçu'nun geçen sene burada oku
duğu eski Fransa Başvekillerinden Mendes Fran-
ee'in kitabını, eğer onun gibi siz de okumuş-
sanız, orada görürsünüz ki, kitap az gelişmiş 
memleketlerde envestismanların tahakkuku ba
kımından enflâsyonist tandanslı bir iktisadi 
politika takibinin caiz olacağını ifade eder. 
Biz bu politikayı takibettik bizim dostlarımız
dan yardım alarak istikrarımızı teminetmek 
imkânını sağladık, tşte bizim politikamız bu
dur. Ben bunu Bütçe Encümeni görüşmelerinde 
söyledim. C. H. P. nin eski Maliye Vekili Rüş
tü Aksal; «Ben bunu duymak istiyorum», de
di. Ben de, ne merak ediyorsun, neye sakına
yım dedim. Bugün enflâsyonist ve deflâsyonist 
politikalar siyasetlerin mesnet noktaları değil
dir. Devletlerin iktisadi inkişafları için enflâs
yon sınır duvarlarına kadar gitmesi ve ÇJ resi
ni bulması çok basit işlerdir, arkadaşlar 

Sizin nünüze çıkardığımız istikrarlı prog
ram bilhassa enflâsyonist tandansın durmasıdır. 
İstikrarlı politikamızdan burada bassetraedik 
mi? 

Ne demektir istikrarlı politika? 
işlerin anti enfilâsyonist tesire girmesini 

önlemek için, öyle bir tandansla karşılaşmak 
lâzımdır, arkadaşlar. Yalnız bizim bir blânço-
nıuz var. O blânçoda da bu memleketin 1950 
de mevcudolmıyan ve bugün her sahada on 
misli artmış olan enfrastrüktürü, limanlan, 
yolları, istihsal vasıtaları, fabrikaları, dâhildir. 
îşte bütün bunlar bizim güttüğümüz politika
nın doğruluğunu ve semere verdiğini gösteren 
delillerdir. Ve biz dostlarımıza bu husustaki 
azmimizi, cesaretimizi göstererek bu yardımı el
de etme imkânını bulduk. Her memleket muh
telif seviyelerde ^kendini tutabiliri. Dün Halk 
Partisinin arzusu o seviyeyi yükseltmeye çalış
mak idi. 1950 İle iktidarı alan Demokrat Par
tinin de arzusu aynı idi. Fakat biz bu seviyeyi 
çok daha yüksek tutmak istedik. Bundan mu
vaffak olduk. Dün ithalât kapasitemiz 250 mil-
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yon dolar civarında idi. Bugün yapılan yar-

! dindar neticesinde bu miktarı 600 milyon do-
, lâr civarına getirdik. Biz bunlarla istihlâk 
j maddeleri getirmiyoruz, istihsal vasıtaları ge

tiriyoruz. Mevzuubahis rapor içinde bilmediği
niz, duymadığınız bir tek şey yoktur. Çünkü, 
hiçbir hükümet; istikrar tedbiri alırken, Büyük 
Millet Meclisinin gıyabında istikrar tedbiri al
maz... 

Bizim aldığımız tedbirler Ağustos ayından 
beri her türlü cephesiyle tetkiklerinize arz edil
miştir, Hükümetiniz başka türlü ne yapabilir? 
Bunlar cümle cümle, madde madde Maliye Ve
kilimiz tarafından defaatle huzurunuzda arz 
ve izah edilmiştir. Bilmediğiniz bir şey yok. 
Bu netice itibariyle bir gizli vesikadır. 

Sevgili arkadaşlarım, burada bir nokta üze
rinde durmak isterim. Bir hükümetin Büyük 
Millet Meclisinde bütün icraatını açıklaması 
lâzımdır. Fakat bir de hikmeti hükümet var
dır. Her vesikayı beynelmilel âlemde hangi Hü
kümet açıklamıştır? Beynelmilel bir teşkilâtın 
mahrem vesikaları vardır. 

Mahrem vesika prensibi vardır. Biz bu vesi
kanın yarü ağyar elinde dolaşmasını istemiyo
ruz. Biz bunu açıkladığımız zaman bunu onlar 
da yapabilirler. Yalnız siz ısrar ettiğiniz tak
dirde biz bu yola da gidebiliriz, dedim. 

Biz ne zaman bir tedbir alsak, beynelmilel 
bir anlaşma yapsak, eğer bunu sizin huzuru
nuzda açıklamamış olursak, karşı taraf bize 
nasıl itimadeder, bize nasıl yardım eder'? Biz 
geldik, politikamızı burada açıkladık. Bizim 
gittiğimiz yol budur, tasvibediror musunuz, de
dik. Ve tasvibedildi. Demin Sayın arkadaşla
rımızdan birisi, Eroğlu arkadaşımız burada de
di ki, Monnet demiş ki, bu plânı ben kazan
madım, meclis kazandı. 

Mesele basit, plânı Monnet tanzim etti. Ama 
meclis o plânı tasvibettiği için yani Meclis ola
rak ben devlet bütçesine yük yüklemiyeceğim, 
enflâsyonist yola gitmiyeceğim kararını aldığı 
için, plânı meclis kazandı. 

Bu yardımı kazanmakta da en büyük dahli 
olan elbette ki, .Türkiye Büyük Millet Meclisi
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, eğer Hükü
metin istikrar programını kabul etmemiş olsay
dı, biz bu yardımı alamazdık, arkadaşlar. Eğer 
bu işte bir muvaffakiyet varsa bizim bu mu
vaffakiyetimizin âmili istikrar programını tas-
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vibedip ve üzerinde titizlikle durulmasını ka
bul eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan; al
kışlar) 

REİS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) -y Çok muhte- -

rem arkadaşlar, inanınız ki, konuşmalarımda 
daima yumuşak kelime arıyorum. (Soldan, gü
lüşmeler) Yalnız şunu da açıklıyayım ki, haki
kati de mümkün olduğu kadar belirtmek zorun
dayım. 

Yardımlardan bahsedildi. Şimdiye kadar alı
nan yardımlar - 1958 senesi yardımları hariç -
Amerika'dan alınan normal yardımlardı, bizim 
zamanımızda başlayıp Demokrat Parti iktidarı 
devrinde devam eden yardımlardı. Bu yardım
ların' miktarı ve ihtiva ettiği esasları geçen sene 
Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtı bütçesinde 
açıkladık, onun için üzerinde daha fazla durmu
yorum. Yalnız mühim olan bir noktaya temas 
edeceğim. 

Sayın Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu 
Bey - Kendisini çok sevdiğime efe kaani olabilir
ler - enflâsyonist tandans tâbirini kullandı. Biz, 
«enflâsyon» dedik. îtimadetmenizi rica edece
ğim, şimdi huzurunuzda 31 Temmuz 1958 de 
Paris'te imzalanan Anlaşmanın Türkçe metninin 
alâkalı kısmını okuyorum : 

«... bü müzakereler esnasında Türk Hükümeti 
enflâsyonu bertaraf etmek, şümullü bir mâlî 
program tatbik etmek kararında olduğuna dair 

/ Milletlerarası Para Fonu ve İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtına malûmat verdiğini, Amerika Hükü
metine bildirmiştir...» deniliyor. Burada kulla
nılan tâbir; «Enflâsyonu bertaraf etmek» dir. 
İngilizce metninde ise; «To eliminate inflation» 
dir. Eğer tatmin etmiyorsa Konsey Federal'in, 
Konsey Asamble Federala göndermiş olduğu 
ufacık bir cümleyi de okuyayım. Sonra da Türk-
çesini söyliyeceğim. Fransızca metin : «La pro-
gression de l'inflation agissait sur la balance 
des paciements» yani; «Enflâsyonun artışı tediye 
muvazenesi üzerine tesir ediyordu.» İşte bu İs
viçre'de bulunan Federal Konseyin vermiş ol
duğu mesajın fotokopisidir. Burada da açıkça 
enflâsyon tâbiri yer almaktadır. 

REİS — Bir dakikanız var, Hamza Bey. 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Fatin Rüştü Bey ^ benim Monnet 
hakkında söylediğim sözlerden istifade ederek, 
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/bana atıf yaparak bu alınan istikrar tedbirleri
nin sizler tarafından tasvibedildiğini söyledi. 
Yaz ortasında, alman iktisadi tedbirler dolayı-
siyle fevkalâde bir toplantı yapıldı. Sayın Ha
riciye Vekili pekâlâ bilmiyebilirler, ama bunu 
benim sizlere arz etmemde fayda vardır. Bu 
toplantıda Hükümet bu malî ve iktisadi tedbir
ler ve dış politika hakkında izahat verdi. Bir 
karara bağlandı mı? İçtüzük buna müsait mi
dir? Hayır, öyle ise, Sayın Fatin Rüştü Zorlu'-
nun Meclisçe alınmış bir karar, diye burada 
bahsetmesi mümkün değildir. Aynı mevzuu, ha
ricî politika, encümende görüşülürken, Türki
ye'nin Orta - Doğu haricî politikasının bu yolda 
tasvibedilmiş olduğunu söylediler. Sayın Fatin 
Rüştü Bey, bu noktada da yanılıyorlar. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takriri 
vardır, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederiz. 
Sakarya Mebusu Bilecik Mebusu 
Tacettin Barış Mehmet Erdem 

REİS — Kifayet aleyhinde Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendenizin sorduğu suallere Hari
ciye Vekili cevap vermedi. Onun için meselenin 
tavazzuh ettiğini beyan etmek ^ mümkün değil
dir. Kaldı ki, bir adım daha atarak, beyanları 
sırasında gerçeğe uygun olmıyan bir iki söz de 
geçti. Beynelmilel vesikaların mahremiyetiyle 
alâkalı olarak, izin verirseniz, Muhterem Heyete 
bu mevzularda biraz daha açılalım. Çünkü, bu 
istikrar politikasiyle alâkalı bir muhtıradır. Bu 
muhtıranın harfi harfine bilinmesinde programın 
muvaffakiyeti bakımından fayda olduğunda bi
rinci kısma, kendileri işaret ettiler. Birinci kıs'-
mın müzakereler bakımından umumi efkâra me
tinlerin bildirilmesinde fayda olduğunu kendi
leri kabul ettiler. İkinci faydası üzerinde dur
madılar. İkinci fayda istikrar programının mu
vaffakiyetle yürütülmesi olunca Hükümetin Av
rupa İktisadi İş Birliğine sunduğu istikrar prog
ramı üzerinde konuşalım. 

REİS — Kifayet Vekil Beyin takdirine ait 
değildir. Heyeti Celileye aittir. 

Kifayeti reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlej"... Kabul edilmiştir. 
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207 

209 

301 

302 

303 

304 

306 

307 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
EE lS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... E.t-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul -edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS - * Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

2 507 376 

256 785 

190 111 

5 100 

1 500 

14 300 

13 002 

32 077 

2 000 

167 455 

6 000 

182 870 

Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları •' 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Ziyafet masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 210 

8 000 

37 500 

20 800 

57 180 

3 210 

1 605 

REİS — Milletlerarası İş Birliği, bütçesinin 
görüşülmesi bitmiştir. » 

5. — 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât 
Kanununa bir madde eklenmesi ve Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayûa cetve
lin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Hariciye Ve-
kâltti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkındu 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümenle
ri mazbataları (1/207) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanu

nuna bir madde eklenmesi ve Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Hâriciye Vekâleti kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun lâyi-

(1) 32 S, Ümjılı matbua zaptın sonundadır. 
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hasının Ruznameye alınarak takdimen ve müs
taceliyetle görüşülmesini arz \je teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu 

REİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Takdimen görüşülmesi talebedilmektedir. 
Takdimen görüşülmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?.. 
Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) - r Muhterem 

arkadaşlar; kanun lâyihası Hariciye Encümenin
de müzakere edilirken bendeniz muhalefet ettim. 
Ama sebebi nedir bilir misiniz? Bir tek sebebi 
vardır : Hariciye Vekâletinin hazırlamasını ar
zu etmiş olduğum Teşkilât Kanununun şu ima 
kadar hazırlanmamış olması. Sebep bu. Ben bu 
kanun vesilesiyle Hariciye Vekilinden rica edi
yorum;, hariciyemizin Teşkilât Kanununu acele 
hazırlansın. Hürmetlerimle. 

REÎS •— Bir temennidir, efendim. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır. t Müstaceliyetle 
görüşülmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanunu
na bir madde eklenmesi ve Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına 

bâzı kadrolar ilâvesi hakkında Kanun' 

MADDE 1. — 3312 sayılı Kanuna aşağıda
ki madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Hariciye Vekâletinin mer
kez teşkilâtında istihdam edilmek üzere, iktisat 
ve Orta - Şark işleri Müşavirlikleri ihdas edil
miştir. Bu müşavirliklerin ilişik (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadroları 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiş
tirilen Hariciye Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle birlikte reylerinize arz edi-
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yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle birlikte reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-

•s 
mistir. • 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edtn-
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenv 
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiş, lâyiha kanuniyet kesbetmiştir. 

Efendim, Heyeti Aliyenizce nazarı dikkate 
alman tekrirler üzerine encümene havale edil
miş olan fasıllar encümenden gelmiş bulunuyor. 
Encümen izahat verecek mi? 

Bütçe Encümeni adına Behzaıt Bilgin, bu
yurun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (îzmir) — Muhterem arkadaşlar, muhte
lif masraf fasıllarına 'ilâve yapılmasına muta 
allik olarak kabul buyurulan takrir ve teklif
lerin yekûnu 102 milyon liraya baliğ olmakta
dır. Bunu karşılamak için bu mevzular üzerin
de encümeniniz uzun uzun durdu ve araştırdı. 
Buna rağmen gelirlerimize bir ilâve yapmak 
imkânını bulamamıştır. Çünkü gelirlerimiz çok 
titizlikle ve ihtiyatla hesabedilmiştir. 

Binaenaleyh istikrar politikamızı zedeleme
mek şartiyle diğer bâzı masraf fasıllarından, 
tahsisat ilâvesine Muhterem Heyetinizin uygun 
gördüğü fasıllara imkân nispetinde tahsisat 
aktarılmasını encümenimiz uygun görerek bu 
tekliflerden en mühimlerine imkân nispetinde 
karşılamayı kabul etmiştir. Yekûnu 22 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. Ayrıca Büyük Millet 
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Meclisinin tehir edilmiş olan faslı bu münase
betle bu cetvele eklenmiştir. 

Hulasaten arz edeyim ki, 102 milyon olarak 
tensibettiğiniz zalmların 22 milyon lirası bu 
suretle karşılanmış olacaktır. (Brava «esleri) 

REÎS — Bir takrir var, müsaade ederseniz 
onu okuyanız. » 

Yüksek Reisliğe 
Hariciye Vekilimizin Kıbrıs hakkındaki ge

niş, etraflı ve tatminkâr izahatını dinledik. 
Hükümetimizin Kıbrıs mevzuunda takibet-

tiği hattı hareket ile alınan netireleri tasvibet-
tiğimizin karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Yozgad , Denizli Bursa 
Â. Benderlioğlu B. Akşit M. Kayalar 

REİS — Takriri reylerinize' arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Sağdan, şiddetli gürültüler). (Anlaşılmadı 
senleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
(Başvekil Adnan Menderes umumi, sürekli 

ve şiddetli alkışlar arasında kürsüye geldi.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, yüksek millî 
menfaatlerin bahis mevzuuolduğu bir anda işle
rin aceleye getirilmemesi lüzumunu ifade et
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Ve
rilen takrir iki maddeyi ihtiva etmektedir. 

Birincisi, Hükümetin takibetmekte olduğu 
umumi politikanın tasvibi, diğeri de Kıbrıs 

Tekriri müzakeresi 

F . M. Tahsisatın nev'i 

Maliye 

229 Memur ve hizmetliler aylıklarında ya
pılacak değişikliğin gerektirdiği her 
türlü masraflar karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi 
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meselesinde takibedilmekte olan politikanın 
tasvibidir. Bu ikincisi husuni bir mahiyet arz 
etmektedir. 

Şimdi muhalefete mensup arkadaşlar, olabi-
. lir ki, umumi olarak tâkibolunan politikayı, dış 

politikamızın heyeti umumiyesini tasvibetmezler 
ve tasvibetmez şekilde rey kullanabilirler veya
hut da umumi politikayı tasvibetmeyi millî men
faatler icabı telâkki ederler de Kıbrıs meselesi
nin varmış olduğu neticede şu noktayı, bu nok
tayı beğenmedikleri için o hususta menfi reyle
rini varmış olurlar. 

Arzım şu ki, bu iki meseleyi birbirinden 
ayırdetmek suretiyle görüşelim. Bizim aceleye 
getirecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ne dış politika
mızın umumi hatları üzerinde konuşmak, ne de 
Kıbrıs meselesinde elde ettiğimiz neticeleri bu
rada beraberce müzakere etmekten kaçacak hiçbir 
noktamız mevcut değildir. (Soldan, alkışlar ve 
bravo sesleri) Arzu ederlerse politikamızın 
umumi hatlarını ayrı, Kıbrıs meselesi ayrı baş-
lıbaşma bir mevzu olarak konuşmaya hazırız. 
Reylerini kullandıkları takdirde kanaatlerinin 
tavazzuh etmesi için iki meselenin ayrı ayrı ko
nuşulmasında bendeniz lüzum ve menfaat oldu
ğu mülâhazasmdayım. (Soldan, sürekli ve şid
detli alkışlar) 

REÎS — Bütçenin saat 24 ten evvel ikmaline 
mecburuz. Takriben bir saat vaktimiz kalmıştır. 
Bu itibarla bu meseleyi bilâhara tezekkür etmek 
üzere encümenden gelen fasıllar üzerinde bütçe
nin görüşülmesine devanı ediyoruz. 

Efendim Bütçe Encümenince tekriri müza
keresi talebolunan fasılları şimdi birer birer oku
tup reylerinize arz edeceğim. 

talebolunan fasıllar 

Umumi Heyet- Encümence ten
ce kabul olu- zili teklif edi-
nan tahsisat "len tahsisat Fasıl yekûnu 

Lira Lira l i r a 

Vekâleti 

400 000 000 14 616 000 385 384 000 
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Tahsisatın nev'i 

28.2.1959 O : 
Umumi Heyet
çe kabul olu
nan tahsisat 

Lira 

gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı 
• BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 
6696 sayılı Kanun gereğince teşekkül 
edecek komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince yapıla
cak hizmetler karşılığı (A/l işaretli 
cetveldeki 448 nci fasıllara şâmil ol
mak üzere yekûn itibariyle) 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Ziraat Banka
sına 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Et ve Balık tesisleri için Et ve Balık 
Kurumuna 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 000 000 

1 922 000 

15 000 000 

3 000 000 

Encümence ten
zili teklif edi
len tahsisat 

Lira 

5 000 000 

Fasıl yekûnu 
Lira 

1 000 000 

1 922 000 

14 000 000 1 000 000 

2 000 000 1 000 000 

REİS — Efendim; encümene giden veya dik
kate alınıp encümene gönderilen veyahut müza
keresi esnasında tehir edilen fasıllar hakkında 
encümenin tertipleyip getirdiği fasılları da birer 
birer okutup reyinize arz edeceğim. 

Tahsisatın nev'i 

Aza tahsisatı 

İlâvesi 
teklif edilen 

' tahsisat 
Lira 

Büyük Millet Meclisi 

8 769 600 

Encümenin 
evvelce ka
bul ettiği 

tahsisat 
Lira 

14 616 000 

Encümenin 
ilâveten ka

bul ettiği 
tahsisat 
Lira 

8 769 600 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

23 432 670 
REİS — Fasıl hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Azanın harcırahları 
REİS — Fasıl hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 846 400 5 846 400 5 846 400 11 692 800 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

İlâvesi 
teklif edilen 

tahsisat 
Lira 

O : 1 
Encümenin 
evvelce ka
bul ettiği 

tahsisat 
Lira 

202 

223 

12 
13 

11 

12 
13 
14 

Diyanet Meri Reisliği 

Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Hayrat hademesi 
REİS — Fasıl hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Tamirhanelerle uçak ve deniz fabrika
ları ve harita işçi ücretleri (Kara 
Kuvvetleri) 
Hava Kuvvetleri 
Deniz Kuvvetleri 
Harita Umum Müdürlüğü 

480 000 
1 200 000 

18 000 000 

1 310 454 
16 877 700 

18 500 000 
14 200 000 
16 500 000 

135 000 

Encümenin 
ilâveten ka

bul ettiği 
tahsisat 
Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

240 000 
300 000 18 815 292 

49 335 000 

REÎS — Recep Kırım. 
RECEP KIRIM (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, evvelce bu fasla zam yapılması hususunda 
vermiş olduğumuz takriri Yüksek Heyetiniz ka
bul buyurmuştu. O zaman izah etmiştim. 

Devlet sektöründe çalışan birçok işçilere Eti-
banka, Sümerbanka, Denizcilik Bankasına ve Te
kele zam yapılmakta, fakat Millî Savunma camia
sında çalışan arkadaşlara her hangi bir zam yapıl -

F. M. Tahsisatın nev'i 

633 

647 

ulamaktadır. Yüksek Heyetinizin tekrar bu husu
su nazarı itibara almasını istirham ederim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (tzmir) — Teklif yok. 

RElS — Faslı encümenden geldiği şekilde re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Encümenin Encümenin 
ilâvesi evvelce ka- ilâveten ka-

teklif edilen bul ettiği bul ettiği 
tahsisat tahsisat tahsisat 

Lira Lira, Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

Maliye Vekâleti 

Ankara Belediyesine yardım 15 000 000 
RElS — Söz istiyen yok. Faslı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Kurumuna 

5 000 000 5 000 000 10 000 000 

600 000 400 000 100 000 500 000 

REİS —Söz istiyen t . . 
NUSRET DURAKBAŞI (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlarım, bundan evvel bu fasıl üzerin
de müzakere olmuş ve bir milyon liraya çıkarıl
ması hususunda, verilmiş olan takrir Heyeti 

Umumiyenin kabulüne mazhar olarak encümene 
havale buyurulmuştu. Encümen de Heyeti Umu
miyenin temayülüne uygun olarak beşte bir nis
petinde bir artışı kabul etmiş bulunuyorlar. Bu 
yardım elbette ki. faydalı olacaktır, Kanser Sa 
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vaş Demeği ve Kanser hastanesine bu yardım 
elbette ki, faydalı olacaktır. 

Yalnız bu münasebetle bir nebze bahşede
yim : Bu hastanenin faaliyeti için bâzı şeylere 
daha ihtiyacı vardır. Biliyorsunuz kanserle mü
cadele mevzuu tamamen yeni bir mesele haline 
geliyor. Bu arada yeni tesisler yapılması lâzım
dır. Meselâ bu hastaneye yeni olarak bir rad
yoaktif kobalt makinasmm getirilmesi düşünül
mektedir ki, kanser tedavisinde radyo aktif rad
yomun yerini tutacak mahiyettedir. Bundan 
ayrı olarak da kanser araştırmasında ve teşhi-
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sinde çok faydalı olacağı kanaatinde bulundu
ğum ve dünyanın diğer memleketlerinde halen 
tatbik edilmekte olan radyo aktif izotoplar kul
lanılması mevzuu da hastanede yer almış bulu
nacaktır. Türkiye için bu bir yenilik teşkil ede
cektir. Mümkün olursa ve encümen iltihak eder
se tadil teklifinin aynen kabulünde büyük fay
da olacaktır kanaatindeyim. Takdir Büyük Mec
lisindir. 

REÎS — -Faslı- reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. 

659 

667 

752 

12 
22 
24 

211 

217 30 

40 

417 20 

Tahsisatın nev'i 

Çocuk Dostları Derneğine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenier.. 
Kabul edilmiştir. 
Yüksek tahsil talebe teşekküllerine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenier.. 
Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalı-
nacak taşıtlar 
Adliye Vekâleti 
îmar ve İskân Vekâleti 
Maliye Vekâleti 
REÎS — Kabul edenler... Eı 
Kabul edilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
gereğince saati mesai haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 
Meslekî ve teknik okullar öğretmen
lerinin ders, eksersiz ve şeflik ücret
leri 
Ders ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 
Eğitim enstitüleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

İlâvesi 
teklif edilen 

tahsisat 
Lira 

0 

Encümenin 
evvelce ka
bul ettiği 

tahsisat 
Lira 

25 000 

Encümenin 
ilâveten ka

bul ettiği 
tahsisat 
Lira 

0 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

25 000 

200 000 

100 000 
100 000 
12 500 

/enler... 

Maarif Vekâleti 

125 000 
150 000 
J00 000 

12 500 (Tenzil) 
0 

12 500 7 941 000 

100 000 360 1000 0 360 100 

900 000 
500 000 

500 000 

8 750 000 
12 750 000 

3 016 250 

0 
0 

ü 

29 107 160 

4 539 900 
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Encümenin Encümenin 

ilâvesi evvelce ka- ilâveten ka-
teklif edilen bul ettiği bul ettiği Fasıl 

tahsisat tahsisat tahsisat yekûnu 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira Lira 

420 10 İlk öğretmen okulları umumi masraf
ları 2 000 000 29 410 800 2 000 000 35 143 020 
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 

479 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
umumi masrafları 1 000 000 3 500 000 0 3 500 000 
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 500 000 6 700 000 0 6 700 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

743 10 Ortaokul binası yaptırma müteşebbis 
derneklerine yardım 500 000 2 800 000 500 000 

20 Şehir ve kasabalarda ilkokul binası 
yaptırma müteşebbis derneklere 500 000 3 000 000 500 000 7 133 386 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

76.1 20 Meslekî ve teknik okullar açılması ve 
mevcutlarının genişletilmesine dair 
olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sa
yılı Kanun gereğince yapılacak mas
raflar 2 500 000 9 460 000 0 9 760 000 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 

201 Maaşlar 
15 Tıp Fakültesi •>. 586 500 2 654 125 282 000 8 338 250 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 

781 70 Vilâyet ve köy yolları yapımı ve ya
pımına yardım (Dağıtım ve harcama 
şekli Heyeti Vekilece belirtilir.) 35 000 000 65 000 000 5 000 000 610 709 705 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 

791 Köylerde halkın yapacağı içme su iş
lerine yardım 20 000 000 20 000 000 9 000 000 29 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Şimdi kabul olunan fasıllara göre Maliye Ve- j 

kâleti bütçesinin evvelce kabul edilmiş olan yar- | 
dımlar kısmındaki bâzı fasıl yekûnlarının tashi
hi icabetmektedir. Buna göre 605 nci faslı 
26 125 147 lira olarak reyinize arz ediyoum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

792 nci faslı 533 884 105 lira olarak reyini- I 
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

793 ncü faslı 490 805 001 lira olarak reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6. — Ankara Üniversitesi 1959 malî yılı Büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı (1/259) 

REÎS — Efendim, bir faslı evvelce tehir edi
len Ankara Üniversitesi 1959 yılı bütçe lâyihası
nın birinci maddesini değişikliği ihtiva etmek üze
re okuyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1959 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelle gösterildiği üzere 
29 294 298 lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 122 000 lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi bu suretle reyini
ze arz ediyorum. Kabul .edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1959 büt
çe yılı "masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 31416 298 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

F. l i ra 

1 Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 28 247 147 
REÎS •— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma harçları 300 000 
REÎS — Kabui edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 205 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir 

. 1959 C : 1 
P. Lira 

4 Bağışlar 1 
5 Eski yıllardan devreden gelir 

(nakit) 2 664 150 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1959 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30.VI.. 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunun lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi-' 
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1959 yılı büt-
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(resinin ilgili hizmet tertiplerinden veya .3 - >> ncı 
lasını fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar' borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

„REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabili 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADD 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Maarif Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reyinize arz 
edilmiştir. 

7. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/262) 

REÎS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğüne ait, encümene havale edilip gelmiş olan 
madde ve fasılları encümenden gelen son şek
liyle okuyoruz efendim. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 29 143 734 lira ve 
yatırım masraf l an için, de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 490 805 0001 li ra tah
sisat verilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş-

MADDE 2. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı masraflarına kar
şılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 519 948 765 lira olarak tah
min edilmiştir. 

1959 C : 1 
Lira 

1 İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 800 00U 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 Tesis ve ortaklık gelirleri 7 250 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul eılilmıştır. 

3 İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul satış, gayrimenkul sa
tış ve kira bedelleri 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Müteahhitlerden alınacak ge
cikme ve sair tazminatı ve mü-
taahlıitlerin i rat kaydolunan 
teminat paraları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek maki-
rıa, alet ve edevat, depo ve ara
zi kira bedelleri 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Teberrular ve diğer çeşitli va
ridat 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

H Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 508 398 765 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünce 1959 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden h*r birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 
bütçe yılında da. devam olunur. 

REÎS Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
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kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş- ] 
tir. . 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 neu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâ-
yihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Geçen y ı r borçları f aslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul, edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1959 ö : 1 
MADDE 8. — Devlet Su işleri Umum Mü

dürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanıftılar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 taıi 
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

RElS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reyinize 
arz edilmiştir. 

8. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/269) 

REİS — Karayolları Umum Müdürlüğü 
bütçesinin maddelerini okuyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1959 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 23 324 401 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
612 709 705 lira tahsisat verilmiştir. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
636 034 106 lira olarak tahmin edilmiştir. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 100 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
18 . XI I . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1959 
bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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F. 

28.2 
Lira 

2 Hazineden yardım 533 884 105 
REİS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli variclat 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul maİ-
lar satış bedelleri 2 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malze
me, alât edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 50 000 
REİS — Kabul edenler... E t -
miy enler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS —• Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1959 Bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3056 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir, 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS -— Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1959 C : l 
MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlüğü 

kuruluşu hakkındaki 11.11.1950 tarihli ve 5539 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

L'EÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı Bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 yıllarına aidolup da Muhasebei 
umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1959 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü 
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâle
tince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara ;geçicd taahhütlere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Maddeyi ka
bul 'edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 
noi fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayol
ları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
(!B) işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla va
ridat, diğer taraf tan (A/2) işaretli cetvelde 
mevcut tertiplere tahsisat kaydolunur. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Umum Müdürlü^ 
güne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet-
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velde açılacak hususi bir fasla varidat, diğer ta
raftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bö
lümlere Maliye Vekâletine* tahsisat kaydolu
nur. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'id&r. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

.1959 C : 2 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen

ler... Kabul edilmiş, lâyihanın heyeti umumiyesi 
açık reyinize arz edilmiştir. 

Efendim, Muvazenei Umumiyeye bağlı mas
raf cetvellerinin müzakeresi bitmiştir. 

Uzun zamandan beri Meclis mesaisi devam 
etmekte olduğundan arkadaşların yorgun oldu
ğunu hissetmekteyim. 

Birinci maddeye geçmeden evvel İnikada 15 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 22,15 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 22,32 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : Kemal özer (Kütahya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

REÎS — öelseyi açıyorum. 
Muvazenei Umumiye Kanununun birinci 

maddesini okuyoruz. 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1959 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, ıbağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 4 062 816 796 lira ve yatı
rım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 917 813 204 lira tah
sisat verilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1959 bütçe yılı masraflarına .karşılık olan 
varidat, bağlı (<B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 5 980 630 000 lira tahmin edilmiştir. 

Z — Varidat Bütçesi 

REÎS — Varidat Bütçesi hakkında C. H. P. 
Meclis Grupu adına Îlyas Seçkin. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA ÎLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 

1959 malî yılı gelir bütçesi üzerinde C. H. 
P. si Grupunun görüşlerini arz ediyoruz : 

1959 malî yılı varidat tahminleri Hükümet
çe 5 milyar 997 milyon 800 bin lira olarak Bü
yük Meclise takdim edilmiş ve Bütçe Encüme
nince yapılan tetkikler sonunda bu tahminler 
5 milyar 980 milyon 630 bin lira olarak tesbit 
olunmuştur. 

Bu yıl varidat tahminleri 1958 yılı tahmin
lerinden 1 milyar 505 milyon lira fazladır. Ar
tış nispeti % 31,6 dır. Şimdiye kadar tatbik edi
len bütçelerde bir evvelkiye nazaran artış en çok 
% 12 ilâ % 20 arasında bulunurken 1959 yılı 
varidat tahminlerinin bu şekilde emsaline naza
ran anormal bir nispet dâhilinde yükselmiş ol
ması varidat membalarmda meydana gelen nor
mal bir artış dolayısiyle değildir. Bu artışın 
başlıca sebepleri 4 Ağustos kararlariyle paramı
zın dış değerinin % 222 nispetinde düşürülmesi 
neticesinde Gümrük resimleriyle ithalden alman 
İstihsal vergilerinde meydana gelmesi beklenen 
bir milyarın üstünde bir fazlalık ile tekel madde
lerine yapılan ehemmiyetli miktardaki zamlardır. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti hükü
metlerince 9 senedir tatbik edilmiş olan hatalı 
malî ve iktisadi politikanın zararlı neticeleri 
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bilhassa ağır ve vahîm tesirlerini az kazançlı va
tandaş kütleleri üzerinde göstermiş ve bunların 
geçim imkânlarını daraltıcı bir faktör olan va
sıtalı vergilerdeki artışların 1959 malî yılında ta
hammül edilmez bir seviyeye yükselmiş olmasın
da ifadesini bulmuştur. Umumi bütçeye dâhil 
gelirlerde 1,5 milyardan fazla bir artışın sadece 
vasıtalı vergiler sahasında görülmesi bu görü
şümüzün en bariz bir delilidir. Bütçe Encümeni 
varidat raportörlerinin açıkça beyan ve itiraz 
ettikleri üzere ticari ve meslekî kazançlardan alı
nan Gelir Vergisindeki normal artış ancak 35 
milyon lira, Kurumlar Vergisindeki artış da 9 
milyon lira civarındadır. Bu artışlar bir sene 
evvelki tahminlere nazaran % 10 dan aşağı bir 
nispete tekabül eder. Halbuki Gümrük resimle
rinde artış nispeti bir evvelki yıla nazaran 
% 350 den ve ithalden alman îstihsal Vergisin
den % 370 ten fazladır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kısa mâruzâtımız
dan sonra çeşitli vergi ve resimlerimizin Devlet 
bütçesine temin ettiği varidatın vatandaşlar ve 
iktisadi zümreler arasında dağılışı üzerinde dur
mak isteriz. Şimdiye kadar Büyük Meclise su
nulan bütçe gerekçelerinde hükümetler tatbik 
edilen malî politikanın mesut bir neticesi olarak 
vasıtasız vergilerde devamlı bir inkişaf kayde
dildiğini ve umumi varidat bütçesindeki vasıta
sız vergilerin nispî ehemmiyetinin muntazam 
yükseldiğini 1951 de 27,97 olan bu nispetin 1958 
de % 44,52 ye kadar çıktığını iddia ederler. 1959 
bütçe gerekçesinde ise bu nispetin % 32,80 e 
düştüğü gerekçede tebarüz ettirilmiştir. 

Demokrat Parti hükümetleri 1958 mali yılı 
sonuna kadar tekel safi hasılatı ile bir kısım it
halâta tahsis edilen dövizlerden alman Hazine 
hissesini vasıtalı vergi saymamaktadırlar. Ti
pik birer vasıtalı vergi karakterini taşıyan bu 
varidatın gerekçede Devlet işletmeleri hasılatı 
ve Hazine payları arasında gösterilmesi bunla
rın hakikaten vasıtalı vergi sayılmamalarına se
bep teşkil etmez. Bu yer değiştirme keyfiyeti, 
vasıtasız vergilerin bütçe varidatı arasındaki 
nispî ehemmiyetini kâğıt üzerinde yükseltmek 
gayesine matuf bir hareketten başka bir şey de
ğildir. Hakikatleri gizleme gayreti 1959 bütçe 
gerekçesinde de devam etmiş, hakikatte vergi ve 
resimler varidatı içerisinde % 29,4 olan vasıtasız 
vergiler nispeti yukarda işaret ettiğimiz esbabı 
mucibe ile ,% 32,80 e çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 1959 malî yûı varidat 
tahminlerinin tahakkuk etme imkânları üzerinde 
kısaca durmak isteriz : 

Bu yıl varidatında meydana gelmesi beklenen 
1 milyar 505 milyon liralık artışın 1959 malî 
yılı içinde tahakkuk edebilmesi fiilen bu malî yıl 
içinde 550 milyon dolarlık ithalâtın gümrük ka
pılarından içeri girmesine bağlı bulunmaktadır. 

4 Ağustos'tan sonra temin edilen dış kredi
lerden de faydalanmak suretiyle Hükümetçe 
23 Ekim 1958 de ilân edilen birinci kotalar 
aradan 4 ay gibi uzun bir müddet geçmiş ol
masına rağmen tamamiyle realize edilememiş 
ve bu kotalara göre tesbit edilen ithal taleple
rinin tekabül ettiği malların bugün ancak % 
25 i ithal edilebilmiştir. Birinci kotanın tama
men ithali en az 1,5 - 2 aylık bir müddete ih
tiyaç göstermektedir. 1959 malî yılında ise her 
biri 135 milyon dolardan aşağı olmamak üzere 
4 kotanın ilân edilmesi ve bunların tamamen 
realize olması bütçe varidat tahminlerinin ay
nen tahakkuku için şarttır. Bir kere zaman ba
kımından 12 ayda 4 kotanın realize edilerıiye-
ceği birinci kota tecrübesinden anlaşılmıştır. 
Bu mevzudaki ikinci ve en mühim müşkülât 
ise 1959 malî yılı içinde 540 - 550 milyon do
larlık dövizin temin edilmesinde meydana çıka
caktır. Dış yardımlardan mühim bir kısmı bi
rinci kotada kullanılmıştır. 1959 malî yılı için
de ihracat bedellerinin 300 milyon dolar civa
rında kalacağı 4 Ağustos kararlarının ilânı sı
rasında Hükümetçe yapılan vaitlere ve resmî 
tahminlere rağmen hiçbir surette 400 milyon 
dolara baliğ olmıyacağı son 7 aylık ihracat sey
rinden katî olarak anlaşılmıştır. Bütün bunlar
dan başka döviz rantresi temin edilse bile yeni 
kurlar üzerinde dahilî piyasanın 550 milyon do
larlık bir ithalâtı tamamiyle massetmesi key
fiyeti de bugünkü tahditli para ve kredi piya
sasında ayrıca üzerinde ehemmiyetle durulacak 
bir husustur. 

Bütün bu müphem ve meşkûk halli imkân
ları da çok zor olan meseleler karşısında 1959 
bütç$ yılı içinde Hükümetçe düşünüldüğü gibi 
550 jnilyon dolar civarında bir ithalâtın yapıl
masına imkân göremediğimizi ve dolayısiyle va
ridat tahminlerinin bütçe yılı içinde tahakkuk 
etmesini çok şüpheli görmekte olduğumuzu ifa
de etmek aşırı bir bedbinlik sayılmamalıdır. 
İthalâtın ancak 400 450 milyon dolar civa-
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anda yapılaeağı mütehassıslar ve yetkili mes
lekî teşekkülieree ifade edildiğine nazaran bıı 
yüzden bütçe varidat tahminleıindeki azalış da 
350 milyon liranın üstünde olacak ve tahmin
ler 'tahakkuk etmiyecektir. Büyük Meclisin bu 
mevzu üzerinde şimdiden hassasiyetle durması
nı ve bu mevzuda gerekli tedbirlerin Hükümet
çe alınması hususunda irşadedici direktiflerini 
vakit geçmeden yapmasını ilerde daha büyük 
müşkülâtla karşılaşmamak için zaruri görmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Umumi bütçeye dâhil varidat kaynakların

da bir buçuk milyarlık yükseliş 1959 içinde 
Türk milletinin katlanmaya mecbur olduğu 
munzam mükellefiyetlerin tamamını teşkil et
memektedir. Filhakika bu ağır mükellefiyetler
den başka tamamiyle vasıtalı bir vergi mahiye
tini taşıyan ve miktarı 1 milyar civarında ola
cağı tahmin edilen kambiyo karşılık fonlarını 
da bu arada zikretmek icabeder. Kambiyo kar
şılık fonlarının umumi bütçe varidatı arasında 
yer alması ve bu suretle Büyük Meclisin teşriî 
murakabesine tâbi tutulmasının ehemmiyetine 
bilhassa işaret etmek isteriz. Çünkü; miktarı 
milyarı bulan paranın sarf yerlerinin isabetle 
seçilmesi ve sureti sarfının kontrol edilebilmesi 
bu paraların ancak Büyük Meclisin murakabe
sine tâbi tutulması ile mümkün olacağına ina
nıyoruz. 

Yine tamamiyle vasıtalı bir vergi karakte
rini taşıyan ve yıllık tutan 300 milyon civarın
da olan şeker fiyat farkları da umumi varidat 
arasında ,yer almamıştır. Şeker fiyatlarına son 
yapılan zamların bir kısmının her ne kadar ma
liyet artışlarını karşılamak maksadına matuf 
olduğu Hükümetçe ifade edilmiştir. Ancak ma
liyet artışları dışında kalan kısmının sarf yer
lerinin keza Büyük Meclisçe isabetle seçilmesi 
bu paraların umumi varidat meyanmda müta
lâası ile mümkün olur kanaatindeyiz. Burada 
şu noktayı da kısaca işaret edelim ki: Son de
fa 1958 yılı istihsaline yapılan zamlar dolayı-
siyle pancar müstahsılına her hangi bir fiyat 
farkı ödenmesini Hükümet ısrarla reddetmekte
dir. Bu mevzuda meydana gelen bariz adalet
sizliğin ortadan kaldırılması 1958 yılı pancar 
mahsulüne bir fiyat farkı ödenmesi ile kabildir. 

Bu meyanda normal bir maliyet artışma te
kabül etmekten ziyade Sanayi Vekilinin Büt-
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çe Encümeninde ifade ettiği üzere hususi sek
tör imalât -fiyatlariyle bir hizaya getirilmek 
maksadına matuf olduğu kabul edilenJSümer-
bank mamullerine yapılan son ağır zamlarda 
karekteristik bir vasıtalı vergi karekterini ik-
tisabetmişlerdir. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. Şahsınız adı
na da birinci sırada olduğunuzdan 5 dakika da
ha konuşmanıza müsaade ediyorum. 

Buyurun. 
ÎLYAS SEÇKİN (Devamla) -— Bütün bu 

saydığımız munzam mükellefiyetler 4 Ağustos 
kararlariyle milletçe katlanmaya mecbur oldu
ğumuz ağır mahrumiyetlerin ve külfetlerin baş-
lıcalarım teşkil etmektedir ve sadece bu saydı
ğımız mükellefiyetlerin bir yılda nüfus başına 
isabet eden miktarı 100 liranın üstünde bir se
viyeye ulaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu şekildeki umumi mâruzâtımızdan sonra 

başlıca vergi ve resimlerimiz hakkındaki görüş 
ve mütalâalarımızı da Büyük Meclise arz et
mekte fayda mülâhaza ederiz. 

Gelir Vergisi : 
Devlet varidatının başlıcasmı teşkil eden bu 

verginin nispeti bilindiği gibi müterakki olup 
ilk gelir kademelerinde mükelleflere çok ağır 
bir yük teşkil etmektedir. Nispetlerin bilhassa 
ücretler üzerindeki ağırlığına işaret etmek iste
riz. Esasen bu verginin 1,5 milyarlık hâsılatının 
1 milyardan fazlasının stopaj yoliyle hizmet er
babından alınmakta olması bu görüşümüzü te-
yideden en birinci delildir. Bundan başka en az 
geçim indirimi hadleri bugünkü konjonktür se
viyesi ve çok ağırlaşan geçinme imkânları ve ha
yat pahalılığı karşısında çok düşük bir seviyede 
kalmakta olup ilk plânda bu hadlerin yükseltil
mesini az kazançlı mükelleflerin geçim şartları 
bakımından zaruri görülmektedir. 

Kurumlar Vergisi : 
Bu verginin 8 senelik tatbikatından birta

kım aksaklıkları meydana çıkmıştır. Hükümetçe 
son defa Gelir Vergisi Kanunu üzerinde bâzı de
ğişiklikler yapılmasını mutazammm bir tasarı 
Meclise gönderilirken bunun yanında Kurumlar 
Vergisi Kanunundaki aksaklıkları giderecek bir 
tasarıyı da göndermesini arzu ederdik. Maalesef 
bu şimdiye kadar yapılmamıştır. İlk plânda bu 
husustaki tasarının hazırlanmasını temenni ede
riz. 

— 1403 



I : 48 28,2. 
Vera'set ve întikal Vergisi : I 
Bu kanunun vergi matrahına mütaallik hü- I 

kümlerini hiçbir müsbet ölçüye dayanmıyan tak- I 
dire müteveccih esaslara bağlıyan ve 1.III. 1957 I 
tarihinden beri tatbik mevkiinde bulunan kanun 
şimdiye kadar vatandaşları büyük bir huzur- I 
suzluk içerisinde bıraktığı bilinen bir hakikat
tir. Bu hükümlerin bir an evvel değiştirilmesi I 
ve matrah tesbitini objektif ölçülere istinadetti- I 
ren bir kanunun maalesef Hükümetçe şimdiye I 
kadar getirilmiş olması ve Grupumuz milletve- I 
killeri tarafından bundan 1,5 yıl evvel Büyük 
Meclise verilmiş olan kanun tekliflerine Hükü
metin muvafakatini bildirmemiş olması esefle 
karşılanacak bir keyfiyettir. 

Petrolden alman Devlet hissesi : 
Bir kısım ithalâta tahsis edilen dövizlerden 

alınacak devlet hissesi bilindiği gibi Büyük Mec
lisçe kabul edilen son bir kanunla sadece akar 
yakıtlara inhisar ettirilmiş idi. Bü verginin yıl
lık tutarı 100 milyon lirayı bulmaktadır. Ayrıca 
akar yakıtlardan ithal sırasında alınmakta olan 
istihsal Vergisi de 150 milyon lira olduğuna na
zaran bir yıl içerisinde 250 lira tutarında ağır 
bir vasıtalı vergiyi petrol müstehliklerine ve do-
layısiyle geniş vatandaş kütlelerine yüklemiş 
olmaktayız. Başta zirai istihsal maliyetlerini ve I 
nakliyat masrafları dolayısiyle sanayi istihsal I 
maliyetlerini çok yükseltici bir unsur olarak ha
yat pahalılığını bir kat daha artıran bu resmin I 
bir an evvel kaldırılmasını bilhassa ifade etmek 
isteriz. Zirai mahsuller fiyatlarının bilhassa sa
bit bir seviyede tutulmada ısrar edilmesi sebe
biyle bu resim hububat müstahsili üzerinde di
rekt bir vergi mahiyetini almaktadır. I 

Muhterem arkadaşlarım, 1959 varidat büt- I 
çesinin de Türk milletine hayırlı olmasını diler, I 
şimdiye kadar büyük gayret ve fedakârlıkla I 
çalışan Maliye Vekâleti camiası mensuplnrına 
grupumuz adına en büyük selâm, ve hürmetleri- I 
mizi sunarız. (Sağdan, alkışlar) I 

RElS — Ferhan Arkan. j 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Pek muh

terem arkadaşlar, varidat bütçesinin gelir tah- I 
mini 5 980 630 000 liradır. Bu gelir tahmini, 18 
nci fasılda (ithalde alman istihsal Vergisi) ola- I 
rak 780 milyon, 20 nci fasılda Gümrük Vergisi [ 
olarak 700 milyon lira ki, ceman 1 milyar 480 I 
milyon liradır. I 
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Muhterem arkadaşlar, bu gelir tahminleri 

bir sene, evvel 410 milyon lira civarında idi. Bu 
sene 1 milyar 70 milyon bir artış vardır. Şahsi 
kanaatime göre bu artışı realize etmeye imkân , 
olmıyacaktır. * 

Bir kere bu geliri realize edebilmek için 
500, 600 milyon dolar civarında bir ithalât yap
mak icabedecektir. Bunun tahakkuk edeceğine 
kaani değilim. 

İkinci arz edeceğim hususu evvelce de arz 
etmiştim : Gümrük Resmi tahsilatı Gümrük Ka
nununun 68 nci maddesinin 7 nci fıkrasına gö
re hesabedilip bu da resmî kur olarak doların 
282 kuruş üzerinden hesabedileceğini âmirdir. 
Burada bu şekilde bir kayıt yoktur, fakat burada 
yapılan konuşmalardan anlaşıldığı gibi, Maliye 
Vekilinin de ifadesi ile Gümrük Resmine esas 
olacak matrahı 902 üzerinden hesabetmek lazım
sa da kanaatimce buna imkân yoktur. Binaen
aleyh bir an için 500 - 600 milyon dolar ithalâ
tın tahakkuk ettiğini kabul etsek bile bu tarhi-
yatm kanun hükmüne uygun olmadığına kaa-
niim. Bunun tesiri ithalden alınacak istihsal 
Vergisine de şâmildir. Bu şekilde gayrikanuni 
bir noktaya girilmiş bulunmaktadır. 

Ilyas Seçkin arkadaşımın temas ettiği gibi, 
vasıtalı vergiler gittikçe artmaktadır. Tekel 
maddelerinden alman Vergi tipik bir vasıtalı 
vergidir. 

Son olarak bir noktaya daha temas edece
ğim. Bir kambiyo karşılık fonu tesis edilmekte
dir. Bu fon nasıl sarf edilecek? Yüksek Meclisin 
tetkik ve murakabesinden dışarı bırakılmıştır.. 
Bunun yekûnu milyonlarca lira eder. Bunun da 
Yüksek Meclisin tetkik ve murakabesine alın
masını ayrıca arz ederim. 

RElS — Yalçın Kocabay. 
YALÇIN KOCABAY (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarmı; 
Bütçenin ve dolayısiyle gelirlerin isamimiye-

tınden emin olmamız için önce Maliye Vekilinin 
samimiyetinden emin olmamız gerektir. 

Üç seneden beri bütçeler kuruşu kuruşuna 
denk olarak huzurunuza gelir, sonunda 400-500 
milyonluk açıkla kapanırlar. Bütün (bunlara, 
rağmen Maliye Vekilinin 1959 bütçesinin denk 
olduğu hakkında verdiği söze hâlâ itimat ede
riz. 

4 Ağustos tedbirlerine takaddüm eden be!ş 
seneye yakın bir müddet zarfında memleketimi-
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zin enflâsyon dçinde yüzdüğünü Maliye Vekilin
den 'başka herkes ve hattâ dünya efkârı umumi-
yesi dahi kabul eder, ne hikmetse Maliye Veki
limiz buna (Enflâsyonist temayül) der de enf
lâsyon demez. 

Muhterem Vekil iktisadi 'hamlemizi izah için 
bir otomobil misali verdiler, güya otomobilin hı
zını azaltıp çoğaltmadan yürütmek mümkün de
ğilmiş. Vites değiştirmek ıgerekmdş. Güzel ama 
Sayın Vekil iddianızın bir miktar taraftar bul
ması ieabetmez raiydi? Bir kamyon şoförünün 
yanma oturtacağınız diğer bir şoför yolun ne
resinde vites değişileceğim, neresinde gaz veri
lip veya kesileceğini yani, kamyon kullananın 
muhtemel hareketlerini size önceden pekâlâ söy-
liyebilir. Ama mezkûr şoför kamyonunu bizim 
iktisadiyatımızın sürücüsü gibi kullanırsa, yani 
yüklü kamyonu 4 ncü vitesle yokuş yukarı çı
karmaya zorlarsa, vitesi bayılır, yokuşu yedek
te çıkar, iniş aşağı da kontağı kapatıp frenlere 
yüklenirse buna şoförün yanında oturan usta da 
şaşar muavin de ve bu hareketinin izahını da an
cak kendisi yapabilir. Nitekim bizim ekonomik 
kamyonumuz hakkında verdiğiniz izahatı siz
den başka kimse anlamıyor Sayın Vekil. 

İktidara geldiğinizden bu yana hiçbir ikti
sadi hatayı kabul etmiyorsunuz. Şimdi soruyo
rum size : 

1. İktidara geldiğinizin ferdasında dış tica
retimizi liberasyona tâbi tutup piyasayı lüzum
suz nylon eşya ile doldurup döviz stoklarımızı 
eritmek iktisat siyasetinizin icaplarından mıydı? 

2. Yedek parçasızlık yüzünden çalışamıyan 
traktör ve kamyonları, hanımaddesizlik yüzün
den kapanan fabrikaları bu durumu bilerek mi 
düşündünüz?1 

3. İktidara gelir gelmez neden milletçe kat
lanacağımız bir (Mahrumiyet plânı) ilân etme
diniz de, hem bol ithal malı bulunduracak, hem 
de kalkınacağız dediniz? 

4. 4 Ağustos kararlarına mukaddem ecnebi 
uzmanların memleketimizin iktisadi duruşu 
hakkında verdikleri raporu enflâsyona taallûk 
eden satırlarını çıkarjarak Yüksek Meclis huzu
runda okumadınız mı? 

5. Memleketimizde enflâsyon ımevcudoldu-
ğuna ilk önce bugün Yüksek Meclis Hariciye 
Vekilinin beyanı ile ıttıla kesbetmedi mi? 

6. Nihayet 1959 bütçesinde gösterdiğiniz 
bir milyar altı yüz milyonluk gelir artışını ma-
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sil bağlıyacaksınız. Krediyi kısan bankalar, Mu. 
amelât Vergisindeki 70 milyonluk artışı nasıl ta
hakkuk ettireceklerdir? 

4 Ağustos istikrar tedbirlerine sadık kaldı
ğımız müddetçe ticaret bilançolarının ve Devlet 
bütçelerinin geçen seneler 'boyunca gösteregel-
dikleri anormal şişkinliklere elveda demek mec
buriyetinde değil miyiz? 

Hataları hüsnündyetmiş gibi göstermek gay
retleri kimseyi inandırmıyor Sayın Vekil. İti
raf ediniz, bu sizin meslekî ve siyasi kabiliyeti
nize hiçbir nakîsa getirmez, çok bilen çok ya
nılır, değirmidir ki, bir Devlet adamı için sami
miyet, ilmî kabiliyetten çok daha üstündür. 

F . Lira 

11 Gelir Vergisi 1470 000000 

REİS — Rıza Salıcı. 

RIZA SALICI (Uşak) — Muhterem arka
daşlar; hepimizce malûmdur ki, Gelir Vergisi 
Kanunu 1950 senesinde tatbika konmuştur. Bu 
tatbikten sonra vergi mükellefiyeti şümulü içi
ne giren, işletme defterine ve bilançoya tâbi olan 
mükelleflerin ciro nispetlerini işletme defterine 
tâbi olanlarda 20 bin liradan bilançoya tâbi olan
larda ise 220 bin lira sonradan başlattık, vTatbik 
edilmekte olan işletme defterine tâbi olan mü
kelleflerin haddi eşya kıymetlerinin -yükselmesi 
bakımından, 20 bin liradan 60 bin liraya çıka
rılmış, fakat bilançoya tâbi olan mükelleflerin 
haddi olduğu yerde bırakılmıştır. Bu itibarla 
eşya kıymetlerinin yükselmesi muvacehesinde 
bilançoya tâbi olma mecburiyetinde kalan küçük 
esnaf adedi çoğalmış ve bunlar muhasebeci tut
mak mecburiyetinde kalmışlardır. Binaenaleyh 
işletme defterine tâbi olan mükelleflerin, iki mis
li fazlasiyle ciro ettikten sonra, ele alınması ge
rekmektedir. Bu hususta Yüksek Meclise bir ka
nun teklifi yapacağım, bu hususta hepinizin alâ
kadar olmasını rica edeceğim. (Alkışlar) 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

12 Kurumlar » 160 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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13 Binalardan alman Savunma 
Vergisi 17 000 000 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Hayvanlar Vergisi 33 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

15 Veraset İntikal Vergisi 15 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

16 Hususi Otomobil Vergisi 1.0 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

17 Mülga irat ve servet vergileri 
artıkları 2 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

18 İstihsal Vergisi 1 470 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Hizmet Vergileri 323 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 Güm|rük Vergisi 700 000 000 
REİ!^ — Kabul edenler... Et-
miye^ıler... Kabul edilmiştir. 

21 Şeker İstihlâk Vergisi 300 000 000 
REî£ — Kabul edenler... Et-
miye|nler... Kabul edilmiştir. 

22 Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 348 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Mülga Vasıtalı Vergiler artık* 
l an 5 000 000 
REİS Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

24 Resimler 241 940 000 
REİS — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

25 Harçlar 132 010 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 0 

26 Devletçe idare edilen kurum
lar hasılatı 466 225 000 
REİS ~ Kabul edenler... Et^ 
miyenler;,. Kabul edilmiştir. 

Lira 

27 Devlet payları ' ' 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Muayyen masraflar karşılığa 
varidatlar 
REİS — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

29 Gayrimenkullerden alman 
REİS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul, edilmiştir. 

30 Menkul mallar satış bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

31 Menkul kıymetler varidatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

32 Kıymetli kâğıtlar 
REİS - Kabul edenler..." Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

33 Tavizlerden ve ikrazlardan ge
ri almanlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyçnler... Kabul edilmiştir. 

34 (fezalar 
REİS - Kabul edenler... Et-
m iyenler... Kabul edilmiştir. 

35 Müteferrik varidat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Reylerini kullanmıyarı. arkadaşlar, 
lütfen reylerini kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. a.) 1959 bütçe yılı içerisinde 
Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Ameri 
ka'dan askerî yardım yoliyle veya sair suret
lerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedel 
1 erini bir taraftan, bağlı ^ B ) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hu
susi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve 
sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/ l ) ve' (A/2) 
cetveli erivl e bu cetveldeki fasıl ve maddeler ara-

.55 300 000 

205 000 

18 200 000 
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23 000 000 

750 000 

30 000 000 

27 000 000 

25 000 000 
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sında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları 
geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki karşılık paralar hesabında toplanan Türk 
liralarından Birleşik Amerika Hükümetiyle mu
tabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabi
linde, hususi kanunları gereğince, ilgili daireler 
bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak t'asıl 
ve maddelerine kaydolunan tahsisat miktarmca 
bu kanuna bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
veller ile bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler ara
sında aktarmalar yapmaya İcra Vekilleri Heyeti 
mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Ktmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara istinaden 1959 bütçe yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak isti-
yecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermiye Maliye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me
zuniyetler dışında, çıkarılacak Hazine bonoları 
(350) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleriyle uzun .sü
reli Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu karşı
lıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklar
daki katılma paylarını ödemeye ve îcra Vekil
leri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara iliş
kin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Ve
kili mezundur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 ııcü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli 
kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan üc
retleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların 
yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmak
sızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek su
retiyle istihdamlarına devam olunabilir, 

1959 C : % 
Yukarıki fıkra hükmü mülhak bütçeli daire

ler hakkında da tatbik olunur. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere

ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara, ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarih ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince; 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin da 
yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli; 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli ; 

ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 ncı (ih
tiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek 
fasılları gösteren (F) cetveli; 
bu kanuna bağlıdır. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1959 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 milyon 
liralık hissesinden 1959 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin müteferrik 
varidat faslına irat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. Maarif Vekâleti tarafından 
idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 
6 . VII . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 ta
rihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince öğrencilerden 1959 .yılı içerisinde alına
cak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvel de gösteril
miştir. 

REÎS —- Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. •- 11 .6 .1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her vıl 
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Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar i 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ı 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri gere
ğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken 
misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen 
yevmiye, tazminat ve yer değiştirme masrafları 
1959 malî yılı içinde % 25 zamlı olarak ödenir. 
Ancak, 

a) 33 ncü maddenin (b) fıkrasının son ben
di uygulanmamak üzere bu fıkranın şümulüne 
dâhil olanlardan maaş veya ücret tutarı 1 100 
ve daha yukarı olanların yevmiyeleri 40 lira, 
tutarları bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri 
do 35 lira üzerinden verilir. 

b) 33 ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı 
6 lira asgari yevmiye miktarı 10 liraya, 37 nci 
madde ile 4 lira olarak tesbit edilmiş bulunan 
asgari kurs yevmiyesi 8 liraya iblâğ olunur. 

e) 29 ve 45 nci maddelerin birinci fıkrala
rında ve bu kanuna bağlı I sayılı cetvelin birin
ci sütuniyle I I sayılı cetvelde yazılı 475 liralık 
tutar (950) liraya, I I sayılı cetvelde yazılı 
(1 000) liralık tutar da (2 000) liraya yüksel
tilmiştir. 

d) 34 ncü madde şümulüne girenlerin yurt 
dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller 
4 . V I I I . 1958 tarihinden evvel ellerine geçen 
döviz miktarını geçmemek üzere tera Vekilleri 
Heyetince tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FERÎD MELEN (Van) — Reis Bey, söz is
temiştim. (Soldan, «reye kondu» sesleri) 

REİS— Müsaade edin efendim. Ferid Bey, 
reye koyduğum için hakikaten şu anda söz ver
meme imkân yok. Şahsan özür dilerim. 

FERÎD MELEN (Van) — Çok mühim bir 
madde idi. Bu madde hususunda Meclisi tenvir 
etseydim, bu madde bu şekliyle belki kabul olun
mazdı. 
< MADDE 11. — 30. 6.1939 tarihli ve 3656 

sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş ka
nunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1959 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

. 1959 C : 2 
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 7 . V I . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mü
kellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1959 
bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cet
velde ve 38 nci maddesi gereğince alınacak 
motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Geçen yıl borçları fasrlla-
nndaki tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı büt
çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1959 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 -
6 nci kısım fasılları ile yatırım fasılları artık
larından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarlacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilm'ştir. 

MADDE 15. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi ge
rekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen 
tahvillerin karşılıkları 1959 bütçe yılında para 
ile ödenir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Mülhak bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, 
umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
ser derecedeki yatılı okullarla ecnebi memle
ketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğren
ciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisat-
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lardan gerekli' miktarları, bağlı (B) işaretli 
cetvelde varidat ve bu öğrencilerin her türlü 
masrafları ile tahsisatına harcanmak üzere, bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetme
ye Maliye Vekili mezundur. 

. REÎS -*• Reyinize arz ediyorum. Kabul eden-
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

' MADDE 17. — 1959 bütçe yılı içinde Millî -
Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden 
getirtilecek ithalât umumi tarifesinin 27,10 mı- ] 
marasma giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile rıhtım resimleri 
ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazi
ne hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye 
ücretlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk Res
minden muaftır. 

REÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden-
lar... Etmiyenler... &abul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 1938 ta
rihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan an
laşma ile temin edilen (10) milyon isterlinlik 
krediden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil 
dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik 
sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen 
taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla vari
dat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde 
malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan 
hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Ve
kili mezundur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden-
lar... Etmeyenle*... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun çerçe
vesi dışında, gerek Birleşik Amerika'dan ve 
gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşek
küllerden yapılmış ve yapılacak anlaşmalar ge
reğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı 
olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek üze
re 1959 malî yılı içinde temin edilecek yardım
ların Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve 
hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye varidat, 
diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 20. — a) 31., 8 .1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine 
konulacak tahsisat miktarına ait hükmü, 
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b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 

yapılması hakkındaki 20 . 5 .1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) 
fıkrası hükmü, 

c) Halk/Bankası ve Halk Sandıkları llıak-
kındakî 5652 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki 3 .12 .1956 tarihli ve 6854 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası 
hükmü, 

1959 bütçe yjlmda bu kanuna bağlı (A/2) 
işaretli cedvelde ilgili tertiplerine konulmuş 
miktarlar dâhilinde tatbik olunur. 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik hakkında
ki 13*. 5 .1953 tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl 
yapılacak tediyeye ait hükmü. 

e) Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği hakkındaki 6964 sayılı Kanunun muvak
kat 3 ncü maddesi hükmü 1959 bütçe yılında 
tatbik olunmaz. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, bâzı 
masraf fasıllarına kabul buyurduğunuz ilâve
lerin kısmi karşılığı olarak4 (Muhafazasına lü
zum kalmıyan evrakın imhasına dair olan tah
sisat) tasarruf edilmiş ve Bütçe Encümeni ta
rafından buna ait maddeye bir (G) fıkrası ilâ
ve edilerek takdim edilmiştir. Maddenin (G) 
fıkrası ile beraber okunması ve reye arz edil
mesini rica ediyoruz. 

REİS — O suretle gelen maddeyi okuyo
ruz. 

MADDE 20. — a) 3 1 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun "1.3 ve 64 ncü 
maddelerinin her y^l Ziraat Vekâleti bütçesine 
konulacak tahsisat miktarına ait Ihükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 20 . 5 .1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fık
rası hükmü, - -

c) Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki 5652 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki 3 . 12 . 1956 tarihli ve 6854 
sayılı Kanunun 2 nei maddesinin (a) fıjkrası 
hükmü, 

d) 9 . 6.1958, tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü, 1959 Bütçe yılında bu kanuna 
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bağlı A/l ve A/2 işaretli cedyellerde ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik 
olunur. 

e) Turizm Endüstrisini Teşvik hakkındaki 
13.5.1953 tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 30 
ucu maddesinin teşkil olunan fona her yıl ya
pılacak tediyeye ait hükmü, 

f) Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği hakkındaki 6964 sayılı Kanunun muvak
kat 3 acü maddesi hükmü, 

g)' Mulhafazasına lüzum kalmıyan evrak * 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26.3.1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükmü 1959 Büt
çe yılında tatbik olunmaz. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Memur, hizmetli, emekli, 
dul ve yetim aylıklariyle tahsisat ve taiyin be
delleri miktarlarında yapılan değişikliklerin 
ve bu kanunun 10 ncu maddesinin, icabettirdiği 
masrafları karşılamak üzere Millî Müdafaa, 
Maliye ve Devlet Borçları bütçelerine konul
muş bulunan tahsisatı bu kanuna bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin alâkalı tertiplerine aktarmaya 
Maliye Vekili mezundur. 

Bu tertiplerden mülhak bütçeli idarelere ya
pılacak yardımlarda bir taraftan bu idarelerin 
varidat bütçelerine irat diğer taraftan aynı 
idarelerin ilgili tertiplerine tahsisat kaydolunur. 

REİS —-Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Sürekli görevle yabancı 
memleketlerde bulunan memurların 4 Ağustos 
1958 tarihinden evvel ellerine geçen döviz mik
tarını geçmemek üzere," 4991 sayılı Kanunun 
muaddel birinci maddesinde derpiş olunan em
saller, 1959 malî yılı için İcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunur. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1959 malî yılı bütçesine 
(460) rey verilmiş, (365) kabul (93) ret, (2) 
müstenkif, lâyiha kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 ma
lî yılı bütçe kanun lâyihasına (425) rey veril
miş, (337) kabul, (86) ret (2) müstenkif lâyiha 
kabul edilmiştir. 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 mali, 

yılı bütçe lâyihasına (399) rey verilmiş, (340) 
kabul, (59) ret, lâyiha kabul edilmiştir. 

(Riyaset makamına saat 21,25 te geçtiler.) 

MADDE 23. — Bu kanun hükümleri 1 Mart; 
1959 tarihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS -v- Ka]M edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin heyeti umumiyesinin bu gece saat 

'24 ten evvel bitirilmesinde zaruret bulundu
ğundan, tümü üzerinde grup sözcülerinin 10 
dakika görüşmelerini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
N. Batur 

Riyaset Makamına 
Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalarda 

gruplar sözcülerine yirmişer dakika müddet 
verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Bilecik Bilecik Bursa 
Ş. Hasırcı E. Çolak * S. Karacagil 

Kastamonu Zonguldak 
B. Aktaş A. Akın 

RElS — 20 dakikalık müddete dair olan 
takrir geri alınmıştır. Usul hakkında Nüvit 
f etkin, 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisinde bütçe 
müzakereleri sırasında bütçeyi çıkarmak için 
zaman tahdidi keyfiyeti, bir teamül haline gel
miştir. Fakat bütçe müzakereleri bittikten son
ra son konuşmalarda umumi müzakere usulüne 
avdet edilmesi aleyhine teklifte bulunulması 
hiç vâki olmuş değildir. Saatin 23,30 olması hiç
bir zaman 24 e kadar bütçeyi bitirmek mecbu
riyetini tahmil etmiyeceği için müsaade ediniz 
de bu teamülü bozmıyalım. Esasen grupumuz 
adına yapılacak konuşma 20 dakikayı geçmiye-
cektir. Bu takririn kabul edilmemesini rica 
ederim. 

REİS — Efendim, Nüvit Yetkin arkadaşı
mızı dinlemiş bulunuyorsunuz, saat 24 ü geçse 
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dahi müzakerelere devam edebiliriz, buyurdu
lar. Halbuki şimdiye kadar müteamil ve Heye
tinizce malûm olduğu veçhile ' 1959 malî yılı 
saat 24 ten itibaren başlıyor demektir. Bu iti
barla bütçe kabul edilmediği takdirde Hazine
nin tediye yapması hukukan imkânsızdır. Bu 
halde bir zorluk yaratmaktadır. 

Şimdi bir takrir daha geldi, okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tümü üzerinde grup sözcülerinin 20 şer da

kika konuşmalarını arz ve teklif ederim. 
v . Mlalatya 

N. Yetküı 

RjjîS — Arkadaşlar, vakit geçirmiyelim. 
Müsaade buyurursanız aykırı takrir on daki
kayı teklif ettiği için evvelâ on dakikalık tak
riri reyinize arz edeceğim. 

On dakika müddetle konuşulması hususun
daki takriri yüksek reyinize arz ediyorum. Ka
bul eaenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümünün alayhinde C. H. P. Mec
lis Grupu adına konuşacak olan Sayın inönü, 
Lütfen kürsüye buyursun. 

tîsmet înönü sağdan alkışlar arasında kür
süye geldi.) 

C. H. P. MECLÎS GRUPU REÎSÎ ÎSMET 
ÎNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, 

Sütçe müzakereleri münasebetiyle âdetimiz 
olduğu üzere ve siyasi hayatımızda tek fırsat 
olarak Hükümetin bütün çalışmalarına temas 
ettik. îktisadi ve malî mevzularda şikâyetleri
mizi etraflıca izaha çalıştık. îç siyasi meseleler
de fikrimizi bir kere daha hulâsa etmek iste
rim. 

Dikkate şayan olan nokta, bütçeden evvel şi
kayet ettiğimiz iç politika meselelerinde bütçe^ 
den sonra bir aydınlığa varmamış olmamızdır. 

Memleketimizin huzurunu ciddi surette mü
teessir eden iç politika dâvalarımız Hükümet 
tarafından sarih, kesin ve süratle tatbika kona
cak bir taahhüde bağlanmaksızın askıda bıra
kılmaktadır. Bu dâvaların son safhasını Büyük 
Meclisin muhakemesine arz etmeyi vazife bili
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
IBasın hürriyeti, siyasi hayatımızın ve demok

ratik rejimimizin hallolunmamış meselesidir. 
Haysiyet ve şerefleri korumak iddiasiyle basın 
suçları ımüphem, vuzuhsuz bir 'hale konmuş ve 

mahvedesiye cezalara bağlanmıştır. Bu şartlar 
altında basın hürriyetinden bahsedilemez. Ve 
basın hürriyetinden bahsolunamayınea biz de
mokrasi dediğimiz yeni hayat tarzına girmiş ola
mayız. 

Yüz seneden beri basın hürriyeti dâvasını 
halledemiyoruz. On dört seneden beri tecrübe 
ettiğimiz demokratik rejimde bu mesele hallolu
nacak kemale gelmiştir. Mesuliyetini kavrıyalbi-
l'ecek bir basın yetişmiştir. 

Basın hürriyetini tahribedici usullere başvur
maksızın bu hürriyetin kötüye kullanılması im
kânlarını bertaraf edecek anlayış seviyesine 
cemiyetimiz ulaşmıştır. 

Basın meselesini halletmenin İM çaresi var
dır : Vazıh ifadeli, basın hürriyetini esas tutan 
kanun ve müstakil mahkeme. 

Basın haklarını mahfuz tutarak şikâyete ça
re bulmak esasından ve müstakil mahkeme yo-
liyle hareket edilirse, hür basının varlığını te
min etmek mümkündür. Tabiî basına kajgı ka
nun dışı, her türlü vasıtalı baskıları terk etmek 
lâzımdır. 

Basın münasebetivle bir kere daha ön plâna 
gecen adalet istiklâli ve hâkim teminatı cemi
yetin bütün siyasi faaliyetinde 'başlııea sığınıla
cak yerdir. 

Bütçe müzakerelerinde adalet mevzularının 
tamamlanacağı iktidar çevrelerinden söylenmiş
tir. Ancak, düzeltme ihtimali senelerden beri 
ima edilmekte fakat, tatbikat mütemadiven va
him misallerle devam etmektedir. Son zamanla
rın basın ve sivaset dâvalarının yürütülmesinde 
geçen bâzı hâdiselerin çok elem verici mahiyet
leri hatırlardadır. 

Hulâsa olarak, adalet üzerine -üç gün içinde 
konmuş olan kayıtların senelerden beri düzeltil-
memesine hiçbir makbul sebep gösterilemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
îç huzuru tahribeden meselelerin başında 

idaremizin partizan istikamette, hattâ durmıya-
rak çok ilerlemiş olduğunu söylemek mümkün
dür. Vatandaşa fiiliyatta kanun önünde eşit 
muamele yapmıyan, resmî hayatta ve hususi 
maişette vatandaşı açıktan iktidar partisine ka-
tılm'aya icbar eden baskı, haddini aşmıştır. îk
tisadi Devlet Teşekküllerinde bulunan bütün 
memur ve müstahdemlerin büyüklü küçüklü ik
tidar partisine kaydolmak için zorlanmaları, 
kanuna itibarı olan bir cemiyette tasavvur olu-
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namıyacak dereceyi bulmuştur. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Seçim, emniyeti için hiç'bir iyileştirme ve dü

zeltme teşelbbüsü yoktur. Kütükler ve radyo. 
tatbikatı gibi son seçimlerin meseleleri haline 
gelmiş olan eksikler kabul ve teslim olunduğu 
halde, ciddî hir düzeltme yoluna henüz girilme
miştir. 

Seçim meselesinin milletimizin bünyesine uy
gun mevzuat ve her halde eşit ve dürüst tatbi
kat ile ikmal edilmesi iktidarlar için daimî bir 
vazifedir. Kusurlar görüldükçe hulus ile.ve der-
'h!al düzeltmeye çalışmak sayesinde seçim şikâ
yetleri hallolunabilir. Ancak, iktidar seçim ku
surlarından şikâyet edilmesinden alınır <ve der
hal düzeltmeye teşebbüs etmezse, doğru ve dü
rüst bir seçime varmak 'hiç'bir zaman mümkün 
olmaz. 

Nihayet Toplantı ve 'gösteri ̂  yürüyüşü Ka
nunu ve onun tatbikatı siyasi hayatımızda dai
mî bir şikâyet ve huzursuzluk meselesidir. 

Bütün bu konulara Büyük Mecliste her gün 
gördüğümüz müzakere safhalarını 'eklemek lâ
zımdır. İçtüzüğün son hali ve tarafsız olmıyan 
amansız tatbikatı her türlü şikâyete hak ver
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
İç politikamızda memleket huzurunu derin

den zehİTİiyen meseleleri saydım. Bunların dü
zelmesi aslında nir karar meselesidir. Eğer, ik
tidar rejim meselesinde bir iyileştirme ve huzu
ru tesis etme kararı verirse, meselenin her is
tikamette halli mümkündür. Eğer, iktidar re
jimde bir iyileştirme ve düzeltme kararı vermez
se, vatandaşın en basit eşitlik hakkından seçim 
hakkına kadar hiçbir sabada huzur içinde bu
lunmasına imkân yoktur. (Sağdan, alkışlar) 

Bugünkü halin devamından memleket hesabı
na ciddî olarak endişe ederiz. Bugünkü halin iyi
liğe doğru düzelmesinde, Devlet ve milletimiz 
için her türlü emniyet ve kuvveti buluruz. 

İktidarın süratli ve kesin karar vermesinde, 
Devlet ve milletimiz için saadet ve selâmet var
dır. (Sağdan; bravo sesleri, şiddetli ve* sürekli 
alkışlar.) 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Samet Ağaoğlu, buyurun. (Soldan; alkışlar) 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA SAMET 
AĞAOĞLU (Manisa) — Çok muhterem arkadaş-
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larım, Büyük Meclis 1959 bütçe tasarısını çok çe
tin, gece, gündüz devam eden müzakere ve müna
kaşalardan sonra bitirmiş bulunuyor. Şimdi büt
çenin lehinde ve aleyhinde son sözler söylendik
ten sonra oyunuzu vereceksiniz ve bütçe kanuni-
yet kesbedecektir. 

Ben kısa maruzatıma başlarken, evvelâ C. H. 
Partisinin Sayın Lideri İsmet İnönü'nün, bir haf
ta zarfında bütçe müzakereleri muhtelif safhala
rında, muhtelif üslûpta hatipler tarafından orta
ya altılmış bâzı mevzuları, gece yarısına 15 - 20 
dakika kala beş, on cümle içinde tekrar ele almış 
olması üzerinde birkaç dakika duracağım. Bun
lar Say m C. H. P. Liderinin yeni iddiaları de
ğildir. Tâ 1950 seçimlerinden itibaren başlıyor. 
Eğer vakit olsaydı Yüksek Heyetin önüne vesika
ları dökseydik 14 Mayıs 1950 seçimlerinden 24 
saat sonra bu iddiaların başlamış bulunduğunu 
görecektiniz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — 1954 seçimlerin
den sonra. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Arz ede
yim, bakın. Muhterem arkadaşlarım, 14 Mayıs 
1950 seçimlerinden bir ay sonra Ulus gazetesinin, 
yani C. H. Partisinin resmî organının, birinci 
sayfasındaki manşet şudur: «Seçim emniyeti teh
likeye girmiştir.» İktidarı kaybettikleri günden 
bir gün sonra, seçim emniyeti tehlikeye girdi di
ye yazdıklarına göre bugün yeni bir şey söylemiş 
değildirler. 

Aziz arkadaşlarım, basın hürriyetinden bahs
ettiler. Bu meselede şu noktada ileri gittik, şu 
noktada geri kaldık gibi bâzı sözler... Bu müm
kündür. Fakat iki nokta var ki, onlar bütün 
dünya kanunlarında olan prensiplerden ibarettir. 
Şunlar: Kararı mahkeme verir, mağdur şikâyet 
etmedikçe mahkûmiyet mevzuubahis değildir.'.. 

Bu iki ana prensip -kabul edildikten sonra 
ağızdaki cümleler ne "kadar parlak, kelimeler ne 
kadar cazip olursa olsun ne kadar hürriyet bay
rağı arkasına saklanmaya çalışılırsa çalışılsın me
sele teknik teferruattan ileri gitmez. 

Devlet Vekili Abdullah Aker söyledi; mev-
cudolan kanuni mahkûmiyetlerin büyük bir kıs
mı, % 100 ü teknik sebeplere dayanıyor. Nedir 
bu teknik sebepler? Meselâ, tekzip hakkı. Bir ga
zeteci eline kalemi alacak; benim; Sayın İnönü'
nün, Kasım Gül-ek veya her hangi, birinizin hakkın
da doğru olmıyan birçok şeyler yazacak. Ben tek-
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zibetmek hakkını haiz olmıyacağım. Böyle şey 
olur mu?.. O yazacak, ben tekzibediyorum dedi
ğim zaman gazeteye koymuyorum diyecek. Buna 
imkân var mı? İnönü'nün hakkı var, basın meşe* 
leşini 100 seneden beri halledemedik dediler. Ne
den halledemedik? Çünkü demokrasi ve hürriyet 
rejimi bir kül halinde, maddi, mânevi bütün ted
birleriyle ele alınmak icabeder. Her şeyden evvel 
muazzam bir ahlâk meselesi karşısındayız. Ne za
man ki, vicdanlara hücum ettiğim, hakkında ya
zı yazdığım adamın tekzip mektubunu da neşret
mek mecburiyetindeyim fikri ve hissi yerleşirse 
o zaman mesele kalmıyacaktır. Bu, kanunu bir 
tarafa bırakıyoruz, ahlâki bir vazifedir, bir cemi
yet vazifesidir. Bu hüküm, büyük, küçük bütün 
gazetecilerimizin, bütün vatandaşlarımızın vic
danlarında yerleştiği zaman emin olunuz hâkim
lerimiz, tekzip dolayısiyle kimseyi mahkûm etmi-
ye imkân ve fırsat bulamıyacaklardır. 

Muhterem muhaliflerimiz, Garp demokrasisi
nin asırlar zarfında tesis etmiş olduğu bir ah
lak dâvasında, siz, kanun yapmıyalım diyorsu
nuz. Buna asla imkân yok. İmkân olsaydı 
- büyük bir hüsnüniyetle arz ediyorum - uzun 
iktidar devirlerinizde Başvekil olarak, Devlet 
Reisi olarak müracaat ettiğiniz v^ bizimkiler
den fersah fersah ağır tedbirlere asla müracaat 
etmezdiniz. Niçin müracaat ettiniz aziz Paşam?.. 

Vakit dar, bu mevzuların münakaşası burada 
şu beş dakikanın içinde yapılamaz. Ama tekrar 
şunu soyuyorum, 1950 den bu yana, 14 Mayıs 
tarihinden bu yana, şimdi Muhterem İnönü'nün 
dört beş madde halinde sıraladığı bütün bu 
şikâyetler 14 Mayıs 1950 seçimlerinin ertesi gü
nü* başlamakta ve devamedip gitmektedir. De
min arz'ettiğim gibi yarın teşrif ediniz, bera
berce yukarıda Ulus'un, resmî gazetenizin o ta
rihteki sayfalarını beraberce tetkik edelim. Vakit 
yok, yoksa dosyam, kocamandır. 

Muhterem arkadaşlarım, kendilerinin bir sö
zünü kabul ediyorum. 100 seneden beri hallede
medik diyorlar. Farz edelim ki (şu yedi sene 
içinde halledemedik. Halletmek için 100 sene 
beklediğimize göre bir müddet daha bekliyelim. 
Muhakkak hallederiz. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; vakit geç
miş bulunuyor. Riyasete hürmet mecburiyetin^ 
deyim. Yüksek kardrımz vardır. 

Bu mukaddemeden sonra; ben müsaadenizle 
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Demokrat Partinin 1959 bütçesine neden müspet 
rey vereceğini birkaç cümle ile arz edeceğim. 

Rakamlara girmiyeceğim. Maliye Vekili ve 
diğer vekiller konuştular. Ben, 1959 un açmış 
bulunduğu pencereden gördüğümüz manzara ne
dir? Bunu kısaca anlatacağım. 

Bu manzara şudur: Bir zamanlar, 1922 de 
Atatürk; «Bu memlekette, bu milletin kalbind» 
yanan medeniyet ve terakki ateşi kendi içindeki 
taassubu, cehaleti muhakkak yakacak, muhak
kak memleket medeniyete kavuşacaktır.» diyor. 
Bugün 1959' a açılmış pencereden milletin, 

. kalbinde yanan medeniyet ve terakki ateşiyle 
içindeki zulmeti cehaleti yakmış, ve kendini gerk 
bir hayata bağlamış olan bütün zincirleri kır
maya başladığını görüyoruz. Yolsuzluğun, karan • 
lığın, taşkınların,' susuzluğun esiri bir memle
ket; nüfusu az, hastalıklarla pençeleşiyor, yal
nız maddi değil, mânevi ıstırapların da zebunu... 

Bunların en büyüğü hürriyetsizlik ıztırabı... Bu 
şekilde maddi esaretlerin elinde bulunan bir 
memlektete hakikaten demokratik bir rejimin te
min edilebileceğine inanıyor musunuz? Onu hür
riyete kavuşturmak için bir an evvel bu maddi 
ıztırapların zincirinden kurtaracak tedbirleri 
almak lâzımdır. 1959 un penceresinden ilk gördü
ğümüz hakikat budur Türk milletini geri bir 
hayata bağlıyan bütün bu zincirler; barajlar, 
yollar, santraller, hastaneler ve limanlar yapıl
mak suretiyle, birer birer koparılmakta, birer 
birer kırılmaktadır. 

Yine 1959 penceresinden Türk milletinin 
kalbinde yanan ateşin aydınlattığı gelecekteki 
Türkiye'yi görüyoruz. Bu bütün iktisadi cihazlan-
masını tamamlamış, nüfusu artmış, maddi, mâ
nevi esaret bağlarından kurtulmuş vatandaşlar
dan mürekkep büyük bir Türkiyedir. Demok
rat Parti Meclis Grupu bunun içindir ki, büt
çeyi yalnız teknik vasıflan için, denk olduğu 
için, mükemmel olduğu için ve realist olduğu 
için değil, bunlarla beraber İ959 bütçesinde 
gördüğümüz bugünkü ve yarınki Türkiye'yi ta
mamen tasvibettiği ve onu selâmladığı içindir ki 
oyunu müsbet olarak verecek ve bundan dolayı 
da hükümeti tebrik edecektir. (Soldan, şiddetli 
ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

• 
REİS — 1959 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununu açık reylerinize arz ediyorum. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

,A 
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Beylerini kullanan arkadaşlar, lütfen sa

londan ayrılmasınlar. 
(isimlerin okunması suretiyle rey puslaları 

âza tarafından kürsüdeki sepete atıldı.) 
BE IS — Beyini kullanmıyan arkadaşlar var

sa lütfen reylerini istimal buyursunlar. 
Bey toplama muamelesi sona ermiştir. 
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyi

hasına (515) rey verilmiştir. (363) kabul, (151) 
ret (1) müstenkif Bütçe Kanunu (363) reyle 
kabul edilmiştir. 

Allah millet için hayırlı kılsın! (Soldan, 
şiddetli alkışlar, bravo sesleri.) 

Buyurun Başvekil! 
Başvekil Adnan Menderes (şiddetli ve sü

rekli alkışlar arasında kürsüye geldi.) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDEBES (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 1959 büt
çesinin kabulü münasebetiyle Hükümete ver
miş olduğunuz itimat reyinden dolayı te
şekkür ederim. Hükümetiniz bundan dolayı 
Büyük Millet*, Meclisine şükranlarını arz eder. 

Hükümetinizin, bu bütçenin tatbikatında bü
yük bir titizlikle, memleket ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurmak suretiyle, memlekete ye-

1 ni yeni eserler kazandırmak, memleketi yeni 
yeni muvaffakiyetlere ulaştırmak yolunda bü
tün dikkat ve gayreti sarf edeceğini Yük
sek Huzurunuzda arz ve ifade etmek isterim. 
Geçmiş yıllardan bugünün Türkiye'sini ayıran 
mesafe, ne kadar muazzam ise, bundan sonra 
da bugünün Türkiye'sinden yarının Türkiye'
sini ayıran mesafe hattâ daha mûtezayit bir 
nispette, daha muazzam olacaktır. Çünkü mem
leketimizin imkânları düne nispetle, bugün 
çok daha artmış bulunmaktadır. Gelecek sene 
nasibolur, bugünleri idrak edecek olursak, ge
lecek bütçe müzakerelerini bu şekilde yapıp 
bitirdiğimiz zaman, göreceksiniz ki, memleke
tin muvaffakiyetleri ve eserlerin blânçosu bir 
sene içinde daha da yükselmiş ve hepimizin 
göğsünü iftiharla kabartacak bir seviyeye vâ
sıl olmuş bulunacaktır. Hükümet büyük bir 
şevkle, büyük bir gayret ve büyfik bir titiz
likle yeni malî senenin içine yeni bütçe ile 
şu andan itibaren girmiş ve başlamış olacaktır. 

9 1959 bütçesinin memleket için hayırlı ol
masını temenni ederken yapıcı tenkidlere de 
bütün kalbimle şükranlarımı arz etmeyi bir 
vazife telâkki ederim. 
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Müessif kaza- münasebetiyle Büyük Meclisin 

aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın hâtırasını 
taziz ve hayatta kalanları da en derin teselliye 
kavuşturacak olan kararı münasebetiyle duy
makta olduğumu^ şükran hissini yüksek huzu
runuzda eğilerek ifade etmeyi en zevkli bir va
zife telâkki etmekteyim. Allah cümlenizi, Türk 
milletini, hepinizi, hepimizi görünür görünmez 
bütün kazalardan masun bulundursun. (Sağdan, 
soldan «âmin» sesleri şiddetli ve sürekli al
kışlar ) 

BEİS —Efendim, biraz evvel bir takrir 
okunmuştu, telaşla kâfi derecede anlaşılmadığı 
taayyün etti. 

Sayın Başvekilimiz de sonradan Yüksek He
yetinize bâzı maruzatta bulundu. O münasebet
le verilen takriri bir defa daha okutacağım. . 

Yüksek Beisliğe 
Hariciye Vekilimizin Kıbrıs hakkındaki ge

niş, etraflı ve tatminkâr izahatını dinledik 
Hükümetimizin Kıbrıs mevzuunda takıbet-

tiği hattıhareket ile alman neticeleri tasvibet-
tiğiriıizin karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Yozgad Denizli Bursa 
Â. Benderlioğlu B. Aksit M. Kayalar 

* 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Takririn 

aleyhinde konuşacağım. 
BEİS — Buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; demin Biyaset makamını işgal 
eden arkadaşımız, günlerden beri devam eden 
müzakerelerin verdiği yorgunluğum tesiriyle» 
olacak, bu mevzuda demin verilmiş olan tak
riri izah etmeden, hepimiz için vuzuhsuz "bir 
halde iken, reye koymağa teşebbüs etti. Bere
ket versin Sayın Başvekil tarafından tashih ve 
tavzih edildi. Muhterem Başvekilin bu mevzu
da bir umumi müzakere açılmasına Hükümetin 
hazır olduğunu ifade etmesinden dolayı kendi
lerine ayrıca teşekkür ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs mevzuunda 
Hükümetin politikasının tasvibi yolundaki tak
ririn reye konulacağı durum kanaatimizce he
nüz gelmemiştir. Çünkü; bütçe müzakereleri 
sırasında, Hariciye Vekâletine taallûk eden 
bütçenin tartışılmasiyle birlikte ve Yüksek 
Meclisin bütçe müzakereleri için kabul buyur
duğu zaman tahdidi içinde Kıbrıs mevzuunun 
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etrafiyle müzakere edilmesine imkân buluna
madığı aşikârdır. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım; Anayasa
nın 26 ncı maddesi devletler arasında yapılan 
akitlerin tasdiki keyfiyetini Meclisin vazifeleri 
arasında saymıştır. Ama yine İçtüzüğümüzün 
135 nci maddesinde bu kabîl muahedelerin mu
kavelelerin ve anlaşmaların tasdiki keyfiyeti
nin evvelâ encümenlerden geçmek suretiyle 
tekemmülü sonra da Heyeti Umumiyenin sade
ce işarı değil açık oyuna sunulması sarahatle 
emredilmiştir. 

Binaenaleyh, bir anlaşmanın tasdiki mevzuu-
bahselmadığma göre (Soldan; «Tasdik değil», 
sesleri) müsaade buyurunuz. Bir anlaşmanın 
tasdiki mevzuubahsolmadığma göre, imza edi
len anlaşma bir tarafa bırakılıp metni elimiz
de bulunmryan bu anlaşma dolayısiyle Hükü
metin bu icraatının tasvibi keyfiyeti Yüksek 
Meclisin reyine konulamaz. 

Eğer Hükümet bizzat bir prensip mevzuu-
nun münakaşa edilerek kendisine tasvip reyi 
verilmesini istiyorsa, bu teklifin Hükümetten 
gelmesinde elbette ki, fayda vardır ve raüsta-
killen müzakere edilerek bir neticeye varılabi
lir. Bu mevzuda bir zamanlar bir başka görü
şü burada bilmüzakere bir noktainazar ola
rak tesbit etmişti. 

Şimdi bütçe müzakerelerinin bu sıkışık za
manında böyle bir mevzuun müzakere edilmiş 
farzedilmesine grup olarak taraftar değiliz. 
Çünkü mutmain olmuş değiliz. 

Bir prensip anlaşmasının metninin hiç ol
mazsa milletvekillerinin tasvibine sunulması 
için ıttılalarma ulaştırılması lâzımdır. -Radyoda 
yapılmış olan bir beyan bizi vuzuha kavuştur
mak için kâfi değildir. 

Binaenaleyh Yüksek Riyasetin bu mevzuu 
reye koymaması ve tasvibe arzı Hükümet tara
fından arzu ediliyorsa bunun ayrıca bir madde 
olarak müzakeresinin talebedilmesi uygun ola
caktır. 

Muhterem Başvekil deminki beyanlarında 
yani bütçenin kabulünden «vvel bu takrir mü
nasebetiyle tavzih sadedinde verdiği izahat sı
rasında bir noktaya işaret ettiler. Muhalefetin 
bu mevzu üzerinde görüşmeye taraftar olduk
larını ifadeden sonra bu suretle millî menfaat-

- lere bağlılığımızın belli olacağını söylediler. 
Çok temenni ederim ki, bunu yanlış anlamış 
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olalım. Muhalefetin/ millî .menfaatler bahsinde , 
imtihana muhtacolmadığı hususunu kendileri
nin bildiklerinden emin bulunuyorum. C. H. P. 
Grupunun rey ve mütalâaları her zaman için 
(Ekseriyet grupunun olduğu gibi) millî menfa
atlere bağlılıktan ilham alır ve millî menfaat
lere yüzde yüz mutabık olarak kullanılır. Bu 
takrir mutlaka reye konacaksa Kıbrıs mevzuu 
üzerinde hiçbir vuzuha kavuşmamış olduğumuz 
için C. H. P. Grupu reye iştirak etmiyecektir. 
(Sağdan; alkışlar) 

' REÎŞ — Buyurun, Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKÎLÎ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) —Muhterem arkadaşlar, her 
şeyden evvel takrir sahiplerine teşekkürle söze 
başlamak isterim. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere anlaşan ta
raflar arasında takarrür ettiği Veçhile, Kıbrıs 
üzerindeki anlaşmalar geçen Pazartesi günü ilân 
edilmiş bulunmaktadır. Bu anlaşmalar memle
ketimizde bendenizin Londra'da bulunmuş ol
mam hasebiyle bir beyanatımla birlikte Anadolu 
Ajansı vasıtasiyle Pazartesi günü ilân edilmiş
tir. Bugün Hariciye bütçesi görüşülürken bu 
anlaşmalar hakkında yüksek huzurunuzda iza
hatta bulunmak imkânına mâlik oldum. Muha
lefet sözcüsü arkadaşımız da görüşlerini huzu
runuzda arz ve izah ettiler. Mesele her hangi bir 
anlaşmanın tasdiki hususunda birkaç karar 
almak meselesi değildir. Mesele, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Kıbrıs meselesinde 
yaptığı siyasi bir tasarrufun tasvip veya ademi-
tasvibi meselesidir. Prensip itibariyle bir müte-
kaddim taahhüdü mutazammm olan anlaşmalar 
Türk efkârı umumiyesi önünde ve yüksek hu
zurunuzda bugüne kadar en ince teferruatına 
kadar açıklanmış bulunmaktadır. 

Tabiîdir ki, her partinin kanaati muhterem
dir. Bu verdiğim izahattan, bu hususta evvelce 
cereyan etmiş müzakerelerden sonra, üç arkada
şımızın verdiği bu takrir yerindedir. Bu husus
ta müspet şekilde hareket etmemiz, Türkiye , 
Cumhuriyeti Hükümetinin tutmuş olduğu siyasi 
yolu tasvibetmek suretiyle bunu bir karara bağ
lamanız yerinde olacaktır. Bunu arz etmekle 
sözlerimi bitiriyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. (Sağdan, «Söz istiyoruz» sesleri) 

REÎS — Efendim, şimdi müsaade buyurun, 
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Muhterem Hariciye Vekilimiz Sayın Nüvit Yet
kin arkadaşımızın beyanatını ifcr noktada aldı
lar ve Kıbrıs mevzuunda şimdiye kadar Hükü
metimizin takibettiği hattı hareketin, politika
nın tasvibini arzu ettiğini ifade ettiler. Harici
ye Vekilimiz sarih olarak bu mevzuu arz etmiş 
bulunuyorlar. Yoksa bir anlaşma ve sairenin tas
diki hususu ortada yoktur. 

HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU XÇanakkale) — Bir hususu izah edeceğim, 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Efendim, huzurunuzda arz 
etmek isterim ki; bu hususta imzalanması mu
karrer olan anlaşma elbette ki, yüksek huzurla
rınıza Nüvit Yetkin arkadaşımızın söylediği Şe
kilde gelecek ve ayrıca tasdikinize arz edilecek
tir. 

REİS — Osman Bölükbaşı, buyurun. 
•OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; Kıbrıs mevzuunda Hüküme
tin takibettiği politikanın kül halinde tasvibine 
mütaallik olan takririn reye konulmasını, mese
lenin mahiyeti itibariyle, doğru bulmamaktayız. 

Hatırlarda olduğu üzere, nihai hal tarzının 
(Taksim) olduğu yolunda burada bir takririn 
kabul edilmesi suretiyle Kıbrıs mevzuunda Türk 
milletinin görüşü tesbit edilmişti. Aradan aylar 
geçti. Yeni bir politikanın istikameti tutuldu ve 
Kıbrıs mevzuunda anlaşmaya varıldı. 

Şimdi, bu anlaşmanın tasvibi mânasına gele-
cak olan bu takririn reye konması hem usule 
aykırıdır, hem de bu mevzu üzerinde bir muha
lif partinin rey vermesi mümkün değildir. 

Siyasi teşekküllerin mesul organları vardır, 
o organlar adına bir görüş ifade edebilmek için, 
meselenin, o organlarca müzakere edilmesi lâ
zımdır. Hükümetin müzakere neticesi tesbit et
tiği görüşü burada alelacele ifade etmenin im
kânsızlığını Demokrat Parti Meclis^ Grupunun 
da takdir edeceğinden eminiz. Müsaade ediniz, 
Kıbrıs mevzuundaki anlaşma buraya geldiği 
zaman siyasi partiler önceden de kendi organ
ları içinde meseleyi tetkik edip bir karara bağ
lasınlar, görüşlerini ve fikirlerini o zaman bura
da açıklasınlar. Mesele buraya gelmeden bir tak
rire rey vermek suretiyle işi başka bir istikame
te sürüklemekte bir fayda olduğuna kaani de
ğiliz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
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REİS — İkinci bir takrir var onu da okutu

yorum. 

Yüksek Reisliğe 
T. B. M. Meclisinin 16 . VI . 1958 tarihli 

İnikadında, Kıbrıs meselesi hakkında umumi 
bir müzakerede bulunmuş ve aynen : 

«Adadaki iki cemaatin yekdiğerine karşı his
settikleri itimatsızlık ve düşmanlık bu cemaat
lerin artık bir arada yaşamalarına ve bir idare 
altında iş birliği yapmalarına imkân vereme
mektedir. Adaya sulh ve sükûnun iadesi için, 
bu iki cemaatı fiilen ve hukuken birbirinden 
ayırmak lâzımdır. Binaenaleyh adanın sulh ve 
sükûn ve raf ahım temin ve bu meselenin vahîm-
leştirdiği beynelmilel münasebetlere gerekli 
dostluk ve anlayış havasını iade etmek için ni
hai bir hal şekli olarak ancak taksimi kabul ve 
tatbik mevkiine koymak zaruridir.» Yolunda
ki bir kararın bütün dünya parlâmentolarına 
bildirimi esi kararlaştırılmıştı. 

Bugün yeni bir politika karşısındayız. 
Bütçe müzakerelerinin tahditleri dışında ve 

müstakübi r müzakere sonunda yeni Kıbrıs po
litikasının tasvibi veya ademitasvibi hususunun 
reye vaz'mı arz ve teklif ederiz. 

Adana Ankara Siyas 
K. Gülek I. Seçkin T. Feyzioğlu 
Burdur Adana Malatya 

F. Çelikbaş H. Eroğlu N. Yetkin 

REÎS — Başka bir takrir var, onu da oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Pazartesi günü Kıbrıs mevzuunun Meclise 

getirilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Nazlı Tlâbar 

REİS — Hükümetin bir noktai nazarı var 
mı? 

Başvekil, buyurunuz. \ 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Bir noktaya işaret etmek için huzu
runuza" gelmiş bulunuyorum. 

Halk Partisi adına konuşan Nüvit Yetkin 
arkadaşım, meselenin müzakere edilmemiş ol
masını ileri sürmek suretiyle, lehte veya aleyh
te reye arz edilmesinin doğru olmayacağını id
dia etti. Şimdi okunan takrirde ise meselenin 
esasına girmek suretiyle ilân edilmiş olan mu-
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vakat şekli hallin kabul edilmemekte oldu
ğu ileri sürülmektedir. 

KASIM GÜLEK (Adana) — öyle değil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Bir defa daha okuyalım takriri. 
REİS — Okutalım. 
(Kasım Gülek ve arkadaşlarının takriri 

tekrar okundu.) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım. Be
nim anladığıma göre D. P. Meclis Grupu adı
na verilen takrirde dana, evvel Hariciye Ve
kilimiz Fantin Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs mese
lesi üzerinde vermiş olduğu' izalhatm tasvibi 
mevzuubahsolmaktaydı. Bu verilen takriri; 
Kıbrıs ve dış politika meseleleri nazik mese
leler olduğu için burada Kıbrıs meselesi ve 
dış politika bahis mevzuu olduktan sonra mu
halif arkadaşlarımızın kırmızı rey yani red 
reyi vermiş oldukları sırada bu kırmızı reyin 
Kıbrıs meselesine de şâmil olup olmadığı hu
susundaki tereddüdü izaleye matuf olan bâr 
teşebbüs olarak bendeniz anlamaktayım. Bu 
mânası ile muhalefete mensup arkadaşlarımız, 
muahedenin tasdiki mânasını asla tazammun 
etmemek ve Anayasanın muahedelerin tasdiki 
hususunda vazetmiş olduğu usuli hüküm mah
fuz bulundurulmak şartiyle ve sadece Fatin 
Rüştü arkadaşımızın vermiş olduğu izahatı, 
müstakil bir mevzu olarak alma hususunu bi
zimle beraber kabul ediyorlar mı, etmiyorlar 
mı? Mesele sadece bundan ibarettir. (Soldan 
alkışlar.) 

RElS — Buyurun Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, „ 
Verilmiş olan takririn son kısmı gayet sarih

tir ve aynen şudur: Memleket yeni bir Kıbrıs po-
litikasiyle karşı karşıyadır. Bu Kıbrıs politikası 
müzakeresi, bütçe müzakerelerinin müddet tah
didi dışında cereyan etsin. Münakaşalar sonunda 
yeni Kıbrıs politikasının tasvibi veya ademitasvi-
bi daha münasip^olur. Bu takririn söylemek is
tediği" şey bundan ibarettir. 

Bütçeden müstakil ve bütçe dışı bir başka me
sele hakkında derhal reye gitmiyelim. Sayın Baş
vekilimizin bundan evvel söz aldıkları zaman ifa
de ettikleri gibi bu mesele üzerinde etraflı bir 
müzakere yapılsın. Çünkü öyle buyurmuşlardı: 
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«Bu mesele etraflı konuşulsun; hem umumi poli-
tika-hem de Kıbrıs' meselesi müzakere edilsin; on
dan sonra rey verilsin.» demişlerdi. 

Hatırladığıma göre kendileri verilmiş olan 
takrire bu şekilde itiraz etmişlerdi ve takririn is
tihdaf ettiği gaye, Sayın Başvekilimizin ilk konuş
malarında istihdaf ettiği gayeden ayrı olup, tak
rir evvelce 16 Haziranda açılmış olan müzakere
ye benzer bir müzakereden sonra meselenin reye 
yaz'ı ve meselenin o zaman reye vaz'mı talebetti-
ğine göre bugünden her hangi bir ihsası rey de 
etmiş değildir. Cereyan eden müzakereler netice
sinde ne yolda rey verileceği elbette tebeyyün 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlarımız takdir buyururlar 
ki, Hariciye Vekâletinin bütçesinin ihtiva ettiği 
çok çeşitli meseleler üzerinde cereyan etmiş olan, 
hattâ Sayın Hariciye Vekilimizin acele bir devri-
âlem seyahatine benzettikleri bu konuşmalardan 
sonra, çok önemli olan bu mevzu üzerinde acele 
bir karar vermiyelim. Yakın bir zamanda konu
şalım. Fakat her hajde müstakil bir müzakereye 
tâbi tuttuktan sonra karar verelim. Bu da çok 
masum, çok müsait bir taleptir zannediyorum. 

RElS — Buyurun, Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bütçe müzakereleri; Anayasamızın 
hükiknlerine ve Anayasamız müzakere edildiği 
tarihte cereyan eden müzakere zabıtlarına göre 
(ki bütün'parlâmentolarda da böyledir) hükü
metlerin umumi politikaları hakkında bir isti
zahtır. Bu umumi politika içinde iç politikanın 
her sahası, adalet,-basm, iktisadi ve malî mese
leler olduğu gibi dış politikanın bütün mesele
leri de vardır. Bu, nihayet itimat reyi alacak 
olan hükümetlerin veya vekillerin umumi poli
tikaları ile alâkalı bir keyfiyettir. Nizamname
mize göre her zaman için Hükümetin muayyen 
bir politikası hakkında meselâ buğday politikası, 
NATO politikası hakkında gensoru açma imkâ
nı vardır. Şimdi bütçe müzakerelerinde zaman 
darlığı icabı olarak 3 dakika, 5 dakika, 10 daki
ka gibi birtakım tahditler vaz 'edilmiştir. Tak
dir buyurursunuz ki bu kadar dar ve tahditli 
bir zaman içinde bugüne kadar varılmış netice
lerin çeşitli repepküsyonlarınm bir tanesini da
hi ortaya atmak imkânı yoktur. Hükümetin bu 
mevzuda her zaman müzakere açması imkânı ol
duğuna ve Grup da her zaman için enterpe» 
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îâsyon talebetmek hakkına malik olduğuna göre 
bu dar zaman içinde tasvip istemek, müsaade 
buyurursanız, işin ciddiyeti ile kabili telif olmaz. 
Gündeme alınması ve müzakere açılması her za
man mümkün olduğuna göre Hükümetin bu yo
lu ihtiyar etmesi, varılacak kararların selâmeti 
bakımından en hayırlı yol ve üstelik Parlâmen
to ntzamatma uygun bir tarz olacaktır. Takrir 
bunu âmirdir. Gündeme alınsın. Yeni bir po
litika ile karşıkarşıya geldik. Esasa girmiyoruz, 
şekil bakımından usulü meseleyi halletmek lâ
zımdır. Hükümet de buna taaftar olduğuna 
ve Meclisin tatiline karar verip vermemesi Yük
sek Heyetinize aidolduğuna göre, önümüzdeki 
hafta içinde bir gün bu hususu müzakere mev
zuu yapmamızı ve ancak ona göre bu takriri ka
bul etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. 

REÎS — Osman Bölükbaşı. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul Söz istiyorum. 
REÎS — Osman Bey, bir dakikanızı rica ede- * 

eeğim, Başvekil Bey söz talebettiler. 
Buyurun. 
BAŞKVEKİL ADNAN MENDERES (îs 

tanbul) — Muhterem arkadaşlar, muhalefet adı
na söz söyliyen arkadaşlarımız, meselenin esa
sına muhalefet etmek, aleyhinde bulunmak 
maksadiyle olmaksızın, usuli bakımından tak
ririn reye vaz'edilmesini talebettiler. 'Kıbrıs 
meselesi, bir muahede olarak, ariz ve amik tet
kik edilmek üzere yakında, en kısa zamanda hu
zurunuza getirileceğine, muhalefetin talebi de 
bu kayıtlarla mukayyet bulunduğuna göre tak
ririn mutlaka bugün reye konulması üzerinde 
ısrar etmekte bir zaruret mevcudolmadığı ka
naatindeyim. (Alkışlar.) Bu takriri veren ar
kadaşlarımızın bundan sarfınazar etmelerini 
rica ve istirham etmek yerinde olur kanaatin
deyim. Takdir, kendilerinin ve Yüksek Heyeti
nizindir. (Alkışlar) 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sayın' 

Başvekilin beyanlariyle meselenin halledilmiş 
olduğuna bendeniz de kaaniim. Daha evvelki 
konuşmasında Sayın Başvekil bütçenin heyeti 
umumiyesine verilen kırmızı oyların Kıbrıs 
mevzuunda takibedilen politikanın ademitas-
vibi yolunda bir mâna taşıdığını ifade etti
ler. Cumhuriyetçi Millet Partisi mensubu olan 
milletvekilleri arkadaşlarım namına beyan ede
rim ki, bizim bütçeye vermiş olduğumuz kırmızı 
reyler Kıbrıs mevzuunda ne tasvip ve ne de ade-
mitasvip mânasına gelir, yani nötrdür. 

REÎS — Atıf Bendeıiıoğlu, buyurun. 
•ATIF BENDERLÎOĞLU (Yozgad) — Efen

dim, takrire imza koymuş arkadaşlarınız olarak, 
Kıbrıs meselesi müzakere edildikten sonra tak
ririmizin reye arz edilmesine bizim de iştirak 
ettiğimizi ifade ve bu reye arz hususunun Pa
zartesi gününden itibaren yapılacak müzakere
ler sonuna bırakılmasını rica ediyoruz. 

REİS — Buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Arkadaşla

rım ; muhterem Başvekilimizin izhar ettikleri 
endişeyi izaleye medar olur diye şunu arz ediyo
rum ki; bütçenin tümü reye konduğu zaman 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun izhar ettiği 
reyler Hükümetin umumi politikasına şâmil olup 
münhasıran ve mücerret Kıbrıs politikasının ka
bul veya ademikabulü mânasını mutazammm de
ğildir. 

REÎS — Başvekil Hükümet noktai nazarını 
Yüksek Heyetinize çok açık bir şekilde arz et* 
miş bulunuyor. Binaenaleyh, takriri reye koy-
mıyacağmı. Takrir sahibi arkadaşlar da aynı 
noktai nazarı kabul ettiler. 

O halde 2 Mart Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 00,38 
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5. - SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Mara§ Mebusu Hilmi Soydan'm, İz
mir'in Konak mevkiindeki Sankışlanm yıktırıl
ması sebebine dair sualine Millî Müdafaa Veki
li Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/404) 

29 . I . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Millî Müdafaa Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygı üe rica ederim. 

Maraş 
Hilmi; Soydan 

İzmir'in Konak istasyonu yanında eskiden 
Müstahkem Mevki Komutanlığı olarak istimal 
edilen büyük Sankışla tamamen yıkıldığı ta
rafımdan bizzat müşahede edilmiştir. 

a) İşbu yıkılma, izmir Belediyesince ma
ili inhidam diye mi yıkılmıştır? 

b) Yoksa İzmir Belediyesince istimlâk mi 
edilmiştir! 

e) Her iki hal mevcudolmadığı halde yıkıl
ma sebebi nedir. Yıkılan kışlanın enkazları ne 
olmuştur? 

Ankara, 26 . I I . 1959 
T. O. 

M. M. V. 
Hususi Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı :1 

T. B. M. M. Reisliğine 
REF : 2 Şubat 1959 tarih, Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Md. 7 - 404/2575 - 10528 sayılı yazı-
lan karşılığıdır : 

Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm İzmir'deki 
Sankışla binalannm yıktırılması hakkındaki 

yazılı sual takririne verilen cevabın ilişikte su
nulduğunu arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

26 Şubat 1959 
T. C. 

M, M. V. 
Hususi Kalem Müdürlüğü' 

A N K A R A 
Sayı : 1 » 

Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm izmir'in 
Konak mevkiindeki Sankışla'nm yıktırılması 
sebebi hakkında vermiş olduğu yazılı sual tak
ririne verilen cevaptır : 

«Sankışla ve müştemilâtı: 9 Mart 1954 yı
lında yürürlüğe giren 6310 sayılı .Kanun gere
ğince izmir Belediyesi ile mübadele edilmiş
tir. Mezkûr kanun gereğince Hazineye ait ar
salar üzerine inşa edilmiş bulunan izmir'in 
Konak mevkiindeki Orduevi, Sankışla ve müş
temilâtı ile askerî ambar binası, Maliye Vekâ
letince izmir Belediyesine devir ve temlik edil
miştir. 

Buna mukabil : izmir Belediyesi de, Bele
diyelerine ait arsalar üzerine yeniden bir or
duevi binası, askerlik şubesi, 500 kişilik bir kış
la ile tavla ve garaj, tümen kumandanlığı (Hâ
len 2 nci Yurtiçi Bölge Kumandanlığı binası) 
ve Millî Müdafaa Vekâleti tarafından irae edi
lecek Mr saha üzerine de kimyahane' binaları 
inşasını taalhhüt etmiş ve bu binalar inşa olu
narak hizmete girmiştir. 

Bu kanunla izmir Belediyesinin mülkiyeti
ne geçmiş 'bulunan Sankışla bina ve arazisinin 
sureti tasarrufunun belediyeye ait bulundu
ğundan bina enkazı da belediyeye bırakılmış
tır.» 

TASHİH 
44 ncü İnikat Zabıt Ceridesinin 618 nci sayfasının birinci sütununda bulunan «Türk parasının 

kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına dair kanun 
lâyihası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbatalan (1/251) * ibaresinden sonra aşağıdaki not ilâ
ve olunacaktır. (1) 

(1) 210 8, Sayût matbua zaptın sonundadır. 

>*— +mm 
s'. 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun lâyihasının bir maddesi hak

kındaki takrire verilen reylerin neticesi 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali -Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 

/ 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
1 Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

« 
[Kabul edenler]* 

(Takrir reddedilmiştir) 

610 
449 
203 
234 
12 
142 
19 

Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 
Ekrem Yıldız 

* BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Nâzım öztürk 
îsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Itauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Şevki Erker 
Münip özer 

GAZÎANTEB 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Mustafa Hemiş 
Mazhar Şener * 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rıfat Bahadır 
izzettin Çilli % . 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
trıayet Mnrsaloğlıv 
Ömer Fevzi Reşa 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

» 

Mithat Perin 
Fahrettin Ulaş 

ÎZMIR 
Muammer Ç^vuşoğlu 
Necdet Davran 
Ekmel Kavur 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin V 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopur oğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

KONYA 
Mustafa Runvun 
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MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Atıf Akın 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 

, MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nıısret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil j jürün 
Hilmi •'Soydan 
Emin Soysal 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Acıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermoo^lu 
Hasan Reşit Tankut 
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Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

NEVŞEHİR 
Zihni Uner 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 

SAMSUN 
Naci Berkman 

SÎNOB 
Hamdi Özkan 

SÎVAS 
Halim Ateşalp 
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Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran^ 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğln 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 

I 

Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlıı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşi 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvehap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tajnyolaç 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
Âli Yaşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç „ 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir -
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURSA 
Sadettin Karacabey 

Salâhaddin Karaeagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
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Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Kbstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
.Baha Âkşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GifetANTEB 
Ekrem Çenani 
thsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal f' 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
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İÇEL 

Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Şinanoğlu 
Niyazi Soydan ^ 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneıi 
Mehmet Gürpınar 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mueip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursa] 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğhı 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 

2.1959 O : 2 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Un at 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
tbrahim Germeyanoğln 
Kemal özer 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkın 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalincî 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu; 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldm 
Abdullah Eker 
Tevfik Heri 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süatp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
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t : 48 28.2.1959 0 : 2 
Hakan Polat 
Salih Zeki Eamoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

Osman Turan 
YOZGAD 

Talât Alpay 
Sefer Eronat 

Numan Kurban 
jFuat Nizamoğlu 

. ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Sebati Ataman 
Ali Kaya 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

BALIKESİR 
Ali İleri 
Sıtkı Yırealı l 

BOLU 
Nezih Tütüncüoğlu 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHISAB 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Necati Topfuoğlu 
Orhan Uyemn 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
îsmail Rüştü Aksal 
Faik Ahmed Barutçu 
(t) 
Recep Dengin 
Selim Soley 

ANTALYA 
Kenan Akm anlar 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel ( 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat lyriboz 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 

İSTANBUL 

[Müstenkifler] 
Neciâ Tekinel 

İZMİR 
İlhan Sipahioğlu 

KAYSERİ 
M. Faruk Gürtunca Fahri Köşkeroğlu 

(Beye iştirak etmiyenler] 
Piraye Levent 
Etem Menderes (V.) 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Faik Ocak 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırealı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez, 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Ali Dedekarsnnoğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Refet Tavaslıoğlu 

' DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topçu oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Abidin Potuoğlu 
Hamit Dedelek 

GAZÎANTEB 
Nedim ökmen (V.) 
Salâhattin Ünlü 

'GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Ali Naci Duyduk 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

MUĞLA 
Turgut Topaloğlu 

SAMSUN -
Ferid Tüzel 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman (V.) 
Lûtfi Kırdar (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Selim Ragıp Emeç (î.) 

KARS 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Dunun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
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Reyhan Gökmehoğlu 
(t D • 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet îhsan Gürsoy 
îrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Muhittin özkefeli (î.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
Tevfik Ünsalan 

I : 48 
MANÎSA 

Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Mehmet pişman 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 

NEVŞEHta 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

28.2.1959 O : 2 
ORDU 

Atıf Topaloğlu 
RİZE 

Muzaffer önal 
SAKARYA 

Selâmi Dinçer 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 

StîRD 
Baki Erden 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 

StVAS 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs.V.) 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

URFA 
Aziz Gökkan 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Atıf Benderlioğlu 
Nazım Tanıl 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

5 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli * 

1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

1 
1 
1 
1 

Van 
Yozgad 

] 
1 

— 
19 



t : 46 28.2.1969 C : 2 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 4959 malî yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

^ (Kanun kabul edilmiştir. 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
436 
338 

94 
4 

155 
19 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hamza Eroğlu 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgeri 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif'Nabel 
İsmet. Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Âttilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

Namık Gedik 4 

Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul'Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS . 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğhı 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâh addin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Puad Alpkar-
tal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 

ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri ^*ığ 
TahsinfCahid Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

*^ 
EDİRNE 

Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğln 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
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Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasarı Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
îhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami GÖknar 
İbrahim Gürgen , 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Btkdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 

î : 48 28.2 
Aleksandros Haeopulos 
Ali Harputlıı 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Needet Davran 
Sadık Giz 
Needet tncekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğru 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdçğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu v 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

. 1959 C ..: 2 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Tank Kozbek 
Halil özyörük 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Surun Nasuhoğiu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 

Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MARDİN 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Alan 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nıısret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
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Nüzhet Ulusoy 
SttRD 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdı Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 

ADANA 
Hamdi öner 

î : 48 28.2 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 

. 1969 C : 2 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 

[Reddedenler] 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 
tsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN * 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Mehmet Delikaya 
AhmelrFırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 

ANKARA 
Bülent Ecevit 

[Müstenkifler] 
ERZİNCAN 

Nusret Safa Coşkun 

Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın . 
Sebata Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Hasan Değer 
Turhan Feyzioğhı 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Daniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Abdülvehap Altmkay-
nak 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
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Süleyman Özsever * 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Rıza Ulusoy 

Ankara 5 
Artvin 1 
Aydın ] 
Bursa 1 

I : 48 28.2 
TRABZON 

0. Nuri Lermioğlu (I.) 
tsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

. 1959 C : 2 
Fethi Ülkü 

UİfcFA 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Eteni Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kırklareli . 1 

Kocaeli 1 
Konya . 1 
Muğla 1 
Sinob 1 

UŞAK 
Adnan Çaiıkoğlu 
Rıza Salıcı (î.) 
Avni Ural 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Mustafa Saraç 

Van 
Yozgad 



t : 48 28.2.1959 C : 2 
Çeşitli Teadül ve Teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun üe 5484 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ve

rilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
462 
425 
32 
5 

129 
19 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sim Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

[Kabul 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim îmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan A km anlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 

edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın / 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

-BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifajf Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karaoagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlü 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 

- 1 4 8 0 — 



Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Haindi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 

İ : 48 28 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTBB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmea 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadjk Altıncan 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazkar Şeaer 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
!A.hsen Aral 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 

2.1959 C : 2 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhli Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Aleksandros Haeopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Htisman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırgan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver y 
Nedâ Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis, 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Aeun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

1431 — 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker' 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU ' 
Mıızaffer Akdoğanh 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğliı 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrı açık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 



I'Reddedenleri 

. 1959 C : 2 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SÜRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

' SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati lltev 
Edip îmer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş , 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayarı oğl 
Keramettin Gençler 
Ahnfet îspirli 
Bekir Şeyh oğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 

deriler] 

Muhittin Güzelkılm§ 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil Özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
îrfan Haznedar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akm 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayuv 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Oeakoğlu 
Cevdet Özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Mustafa Yegil 

ÇANKIRI 
Nafît Fırat 

î : 48 28.2 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğhı 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Hüseyin Agun 
tzzot Akeal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
tlamza Osman Erkan 
Nusret Kirişeioğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik tleri 
Abdullah Keleşoğln 
Hamdi Tekay 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

HATAY 
Ilifat Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
İnayet Mursaloğln 

KARS 
Fevzi Alrfeas 

Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
I. Etem Karakapıeı 
E. Mahmud Karakurt 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvc hap Altmkay-
ııak 
Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

Osman Yeltekin 
KOCAELİ 

Sadettin Yalım 
MALATYA 

Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
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t : 48 28.2.1959 C : 2 
MARAŞ 

Halil Gürün 
Emin Soysal 

MARDİN 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Rumruln 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Yalçm Kocabay 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

URFA 
A^durrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 

ADANA 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Şefik San 

[Müstenkifler] 
BURDUR 

Âlim Sipahi ' 
KIRŞEHİR 

Fazıl Yalçın 

NİĞDE 
Asım Eren 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlvı 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI* 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 

(t) 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Selim Soley 

ANTALYA 
Sadık Erdem 

AYDIN 
Vihat îyriboz 

BALIKESÎ* 
fuzaffer Bmiroğlu 

[Reye iştirak etmiyenVer] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kadir Kocaeli 

BURSA 
Necdet Azak 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (İ.) 
Emin Kalafat 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 

HATAY 
thsan Ada 
Hasan İkiz 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Ayşe Günel 
Celâl Ramazanoğlıı 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut (t.) 

İZMİR 
Perihan Arıburun 
Selim Ragıp Emeç (İ.) 
Necdet Incekara 

KARS 
Sırrı Atalay 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Servet Haeıpaşaoğlu 

Osman Kavuncu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli (I.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
ismet İnönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlıî 

MARAŞ 
Hilmi Soydan-

MARDİN 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
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Zeyyat Mandaliııci 
MUŞ 

Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Vedat Mengi 

OEDÜ 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

I : 48 
Kahraman Sağra 
Atrf Topaloğlu 

28.2.1959 C : 2 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. A.) 
Selâmi Dinçer 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Bsrkman 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Şükrü Uluçay 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman Özsever 
Ahmet Yılmam 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 

ebıtslulüar] 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 
Sinob 1 

TRABZON 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıo 
Osman Turan 

UEFA 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı (1.) 

ZONGULDAK 
Neeati Diken 
Mustafa Saraç 

Van 
Yozgad 



t : 48 28.2 .1969 Ö :İ 
Ankara Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe Kanununa verüen reylerin neticesi 

ADANA 
Nevzat Arman 
AK Menteşoğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
Ali Yağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

* Selim Yatağan 
AMASYA 

Faruk Çöl 
Râmit Keray 
Narifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan A km ani ar 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

(Nisap hâsıl olmamıştır) 
Uza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
: 460 
• 365 

93 
2 

131 
19 

[Kabul edenler] 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikeioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎUBOÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

i Yümnü Üresin 
' BINOÖL 

Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rif at Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğiu 
Servet Bilir 
Mahmut Güçbilmez 
îhHftn Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
1 Needet Azak 

Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Bârım 
Hulusi Koymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel j 
Nurullah ihsan Tolon 
Hüâl Ülman 
Kenan Yılmaz , 

ÇANAKKALE j 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

| Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorln 

ÇORUM 
Sedat Baran 

! M. Kemal Biberoğlu 
i Hamdi Bulgurlu 

Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Kostekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 

, Ali Rıza Karaca , 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray t 
Kâmil Tayçi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Rıfkı Salim Buroak 
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Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Şamili inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 
Nedim Ökmen 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin E rkm en 
Mustafa Hemiş <ı 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

ÎSTANBUt 
Isak Altabev 

I : 48 28.2 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuaji Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı / 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

IZMlR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aljer 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Eknıel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğiu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

, 1959 C : 2 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Rasim İlker 

KASTAMONU 
s 

Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
»Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

* 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan .... Gökmen oğlu 

Muhittin Gûzelkılmç 
Hulki Âmil Keyman 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil Özyörük 
Mustafa Runyım 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

«KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlıı 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kıırbanoğlu 
Sııdi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm * 

MARDİN 
Şevket Dursun 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münîb Hayri Ürgüblü 
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NİĞDE 
Medeni Berk 

ORDU 
Ferda Güley 
Muammer Tekin 

RlZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Taeettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

1 : 48 28.2 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

StîRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

. 1969 C : 2 
Hamdi Özkan 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
tsraail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 

Osman Turan 
YOZGAD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
AU Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğkı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Hamdi öner 

ANKARA 
Osman Alişiroğîu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Oiritoğlrı 
Recep Dengin 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet üstün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

Âlim Sipahi 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
,A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay • 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rıfat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 

Ömer Fevzi Reşa 
KARS 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Osman Yeltekin 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
Mehmet Zeki Tul una y 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Alasüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret^Durakbaşa 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Zeki Kurarulu 

StVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer * 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyh oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 
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t : 48 28.2.1969 G : 2 
URFA 

Osman Ağan 
t. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 

\ 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Haraza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu * 
Ahmet Karamüftüoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 

Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Adnan Çalıkoğlu 
VAN 

Abdülvahap Altmkay-
nak 

[Müstenkifler] 

NİĞDE 
Asım Eren 

1 TUNCELİ 
Hızır Aydın 

[Beye iştirak etvmyenler] 
ÇANAKKALE 

Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Ali Dedekargınoğlu 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 

ERZINOAN 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎAŞTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 

i Nihat Sargınalp 
HATAY 

İzzettin CiUi 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Ayşe Günel 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selim Ragıp Emeç (I.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Kemal Güven 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdı Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 

Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 

KÜTAHYA 
Muhittin özkefeli (I.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 
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SAMSUN 

Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 

SÎNOB 
Mahmut Pınar 

SÎVAS 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özsever 

Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Goloğln (Rs.V.) 

O. Nuri Lernüoğlu (î.) 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

UEFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 

Ömer Yüksel 
UŞAK 

Rıza Salım (t.) 
Avni Ural 

VAN 
Tevfik Doğnışıker 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustâfa Saraç 

[Münhal mebusluklar] 
iöıkara 
Artvin 
Ay d m 
Bursa 

5 
1 
1 
] 

Edime 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

1 
1 
• ) 
i 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

1 
1 
1 
1 

Van 
Yozgad 

% 



t : 46 26.2.196# C : 2 
"Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticsi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 425 
Kabul edenler 337 

Reddedenler 86 
Müstenkifler 2 

Reye iştirak etmiyenler : 166 
Münhal mebusluklar : ı g 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
tsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

[Kabul 
AYDIN 

Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü* 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak } 

Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

edenler] 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 

Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim .Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
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Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafla Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek \ 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan ' 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 

Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu ı 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamtk Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 

I Şükrü Esen 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
I Fikri Apaydın 

>s I Ömer Başeğmez 
îîbubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

I Hüsnü Yaman 
KOCAELİ 

Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 

I Osman Bibioğlu 
i Remzi Birand 

Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
I Mehmet Diler 

- ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
Kemal özer 

I Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kîrişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettift Doğuyıldızı ; 

Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
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Abdullah Keleşoğlu 
-Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

t : 48 
SÎNOB 

Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 

Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail Özdoyuran 

28.2.1959 C : 2 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 

ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tabir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Hamdi öner 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
Ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BURDUR 
Fethi. Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçın alp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbfeyoğlu 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 

Mehmet Hazer 
Raska ilker 
Osman Yeltekin 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
ismet inönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Necati Ilter 
Edip Imer * 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
I. Etem Karakapıcı 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

[Müstenkifler] 

HATAY 
ihsan Ada • 

NİĞDE 
Asım Eren 
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t : 48 28.2.1959 C : 2 
[Beye iştirak etmiyenler] 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali' Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır , 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
tsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmet Barutçu 
(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
ibrahim Subaşı 
Ahmet TokuşN 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 

BALIKESİR 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat! Dayıoğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 

- ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 

DENIZLI 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Fahri Karak&ya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 
Âdil Sâğıroğlu 
Hüseyin Şahin 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk . 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
izzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Sami Göknar 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

Sedat Çetintaş 
Ayşe Günel 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut (1) 
Necmi Nuri Yüce^ 

İZMİR 
Sebati Acun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Kemal Güven 
Behram öcal / 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçm 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Muhittin Özkefeli (İ.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

, MARAŞ ^ 
Kemal Aksüyek 

Njısret "Durakbaşa 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman . 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

OISDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RÎ3E 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 

SAKARYA 
Rif at Kadızade 

SAMSUN 
Ömer Güriş 
Şükrü Uluçay \ 

SİVAS , 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 
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TOKAD 
Sıtkı Eken 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek * 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
0. Nuri Lermioğlu (t.) 

t : 48 28.2 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Atalay Akan 

. 1959 0 : 2 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK / 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı (I.) 
Avni Ural 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 5 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

Edirne * 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kırklareli 1 

Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 
Sinob 1 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

Van 1 
Yozgad 1 

— 
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t : 48 28.2 .1959 0 : 2 
Karayolları tTmum Müdürlüğü 1959 malî yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAE 
Rıza Çerçel 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı s. 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yağar Gümüştl 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
399 
340 

59 
0 

192 
19 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR v 
Vacid Asena ' 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timuriaş 
Muharrem Tuncay 
SîlTTl YlTPAİl 
Kjli. LX JL XX \JCLXX 

Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yumnu Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

JBÜRDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen ; 

Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem ' 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Melik FıratN 

Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
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Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsruan 

t : 48 28.2 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes" 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

, 1959 C : 2 
Servet Hacıprşaoğlu 
Osman Kavuncu ^ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlui 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin. Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Seüm Akis 
Nebil Sadi Altuğ 

Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
JMecmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

«Muzaffer önal 
SAKARYA 

Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uhıçay 

1446 



Nüzhet Ulusoy 

SttBD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

«Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Ömer Özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

I : 48 28 
TEKİRDAĞ 

Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan -— 
îsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 4 

Halûk Çulha 
Mahmut Galoğlu 
Fikri Karanis 

2 .1959 O : 2 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
îsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Tahir öktem * 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 

^ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Fuat Börekçi 
Recep Dengin 
Übeyde Elli 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçınalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ali Şelhum Devrim 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Hasan. Erdoğan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NÎĞDE 
Rif a t Gürsoy, 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Muammer Tekin 

SÎVAS 
Necati îlter 

Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğln 
Bekir Şeyhoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç , 
Ferid Melen 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar •* 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır, 

Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Orhan Uygun 

AMASYA 
Faruk Çöl. 

Hüseyin özbay 
ANKARA 

Muammer Akpmar 
îsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 

Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ismail inan 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Ahmet Üstün J 

Mustafa Yeşil 
ANTALYA 

Mehmet Ak 
BALIKESİR 

Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
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BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Ngcdet Azak 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (î.) 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 

DENIZLI 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Mehmet Eyüboğlu 

ESKİŞEHİR 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 

GÜJVEÜŞANE 
Necati Alp 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

î : 48 28.2 
HATAY 

İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Yusuf Salman 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

IZMIR 
Sebati Acun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Kemal Serdaroğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Gözlük 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşr 

. 1959 C : 2 
NOsman Canatan 

Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyaııoğlu 
Muhittin Özkefell (I.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Semi Ergin 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 

Hüsrev Yürür 
SAKARYA 

Hamdı Başak 
SAMSUN 

Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Edip Imer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı (t.) 
Avni Ural 
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VAN 
Abdülvehap Altmkay-

1 : 4 8 28.2.1969 0 : 2 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Ali Kaya 

Mustafa Saraç 
Necati Tanyolag 
Avni Yurdabayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Borsa 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

Van 
Yoegad 

« • » 

* 
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1989 malî yılı Muvaaenei umumiye Kanununa rey verenlerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi : 610 

Rey verenler : 515 
Kabul edenler : 363 

Reddedenler : 151 
r Müstenkifler : 1 

Beye iştirak etmtyenler : 75 
Münhal mebusluklar : 19 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Gaııi Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal Uzçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topouoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
öazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
Nazifî Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konul .f 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Rtem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaoid Asana 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali tleri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoglu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcalı 

BtLEOÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevkî  Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah thsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartai 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 
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ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Eıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğiu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethnllah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkaıı 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmeıı 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmeıı 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamiıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 

Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Baldçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
41i Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Saknıan 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
İshak Avni Akdag 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlı 

Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Say m 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlıı 
Ahmet İhsan Gürsoy 
S. Sururi Nasuhoğin 
Kemal özer 

MANİSA 
Samet Ağaoğhı 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu, 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
'Cevdet Ö2girgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkııı 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğln 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİÖDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 



Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barı** 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 

1 : 48 28.2 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

' Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 
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TEKİRDAĞ 

Nurettin Aknoz 
Ali Çakar 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuraıı 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanae 
ismail Şener 
Osman Turan 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Naz/m Tanü 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

(Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Bavkam 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Kara Ömerli oğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Ye&enağa 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 

İsmail inan 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BİNGÖL 
Mustafa Nnri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkım 
A. Kemal Barîas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yal çın alp 

ELAZIĞ 
İsmail Hakkı Talay 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztîirk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 

Adil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlıı 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktas, 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Dnrakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğhı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

1452 



Selim Telliağaoğhı 
Aziz Uras 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Befik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 

t : 48 28 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlıı 
Necati îlter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kmkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

2.1959 0 : 2 
TOKAD 

Faruk Ayanoğlu 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhâs 
I. Etem Karakapıcı 

E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Ayni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifler] 
KOCAELÎ 

Sadettin Yalını 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
ADANA 

Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 

AĞRİ 
Halis öztürk 
Selim Yatağan 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksıl 
Faik Ahmed Barutçu 
(I.) 
İbrahim Saffet Omay 

BALIKESİR 
Halil Imre 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettin oğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftigil 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

GAZlANTEB 
Ali Şahin 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 

HATAY 
izzettin Çilli 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ayşe GüneJ 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

IZMIR 
Sebati Acun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) * — _ K A R g -

Kemal Güven 
KASTAMONU 

Ali Gözlük 
KIRKLARELİ 

Dündar Tekand 
KIRŞEHİR 

Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
İrfan Haznedar 
Muhittin özkefeli (î.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil SürenkÖk 

MARAŞ 
Mehmet Şişman 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

NÎĞDE 
Ali Gürün 
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İ : 48 28.2.1969 O : 2 
ORDU 

Atıf Topaloğlu 

BİZE 
izzet Akçal 

SAKARYA 
Selâmi Dinçer 

SİVAS 
Süleyman özsever 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
O. Nuri Lemioğlu (1.) 
M, Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

URFA 
Aziz Gökkan 

Abdullah Köksel 
VAN 

Tevfik Doğuışıker 
YOZGAD 

Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
Fuat Nizamoğlu 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

I Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

Van 
Yozgad 

1 
1 

19 
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Şerre: XI 
îçtima:2 S. S A Y I S I : 

3312 sayılı Hariciye Vekâleti teşkilât Kanununa bir madde 
eklenmesi ve Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 
sayılı Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/207) 

T. C. 
Başvekâlet 14 .VI. 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 758/1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 12. VI. 1958 
tarihinde kararlaştırılan 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât kanununa bir madde eklenmesi ve 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365o sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

îkinci Dünya Harbini takibeden senelerde milletlerarası faaliyetlerin, harbden evvelki senelere 
nispetle, mühim mikyasta artması sebebiyle bu sahalarda memleketimizin ehemmiyeti ve faal siya
seti ile mütenasip çalışmalarımız da çok genişlemiş bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı içindeki faaliyetlerimiz ise, doğrudan doğruya memleketimizi alâka
dar ettiği kadar dünya emniyetini de ilgilendiren bir çok meseleler üzerinde teksif edilmiştir. Bir
leşmiş Milletlerde cereyan eden müzakereler ve alman kararlarda âza memleketlçrce ittihaz olunan 
hattı harekete müessir olabilmek ancak bu memleketlerin hükümet merkezlerinde daimî çalışmalara 
mutavakkıf olduğu görülmüş ve bu zaruret memleketimizin şimdiye kadar temsil edilmediği bâzı 
devletler nezdinde yeni büyükelçilik ve elçilikler açılmasını intacetmiştir. Nitekim, son senelerde 
yedi memlekette yeniden ihdas olunan büyükelçilik ve elçiliklerimizi bu meyanda zikretmek icabeder. 

Ayrıca, NATO Andlaşması çerçevesi içindeki faaliyetlerimizin dış münasebetlerimizde en mühim 
mevkii işgal ettiği malûmdur, andlaşmaya mensup devletler urasında yapılan sık toplantılara iyi ha-
zırlaşmış olarak ve kâfi miktar ve derecede elemanlarla iştirakimiz zaruri bulunmaktadır. 

Keza, dış siyasetimizde hassasiyetle takibettiğimiz Yakın - Şark münasebetlerimiz ve Bağdad 
Paktı içindeki faal rolümüz de cereyan eden toplantı ve müzakerelere k0i gelecek bünye ve geniş
likte heyetlerle katılmamızı icabettirmektedir. 

Son senelerde dış ticaret münasebetelrimizin inkişafı neticesi olarak, Triyeste, Zurih, Kolonya ve 
Bingazi'de açılan başkonsolosluklarımıza da bu arada işaret etmek yerinde olacaktır. 
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Yukarda kısaca kaydolunan bu faaliyetler ve yeni vazifelerin Hariciye Vekâletinde memur kad
roları bakımından hissettirdiği noksanlar ve ihtiyaçlar izahtan varestedir. 

, Filhakika, 1938 senesinde 3312 sayılı Kanunla verilmiş bulunan ve 1944 senesinde 4665 sayılı 
Kanunla tadil olunan Hariciye Vekâleti memur kadrosu, mütaakibcn her sene bütçelerinin kabulü 
sırasında yapılan cüzi artırma veya eksiltmelerle aynı mikyasta devam edegelmiş ve bu hal yukar
da işaret olunan vazife ve faaliyetlerin kâfi miktar ve müsait derecede elemanlarla karşılanmasını 
çok müşkülleştirmiş bulunmaktadır. 

Teklif olunan kanun lâyihası ile istenilen munzam kadrolar yukarda anılan ihtiyaçları karşılamak 
üzere hazırlanmıştır; şöyle ki : (2) numaralı cetvelin tetkikinden görüleceği veçhile, 11 ve 10 ncu 
derecelerden istenilen kadrolar vekâletimizin genç meslek memurları sınıfını takviye edecek, şifre 
ve idari işlerde istihdam olunacak birkaç idari memur alınması imkânını verecektir. 8, 5, 4 ve 3 ncü 
derecelerden istenilen munzam kadrolar ise, bu derecelerde kadro darlığı yüzünden vekâlet memur
ları arasında yapılamıyan bâzı terfileri mümkün kılacak ve bu sayede yukarda mâruz konferans ve 
toplantılara müsait derecelerde bulunan memurlarla iştirakimiz kabil olacaktır. 

(1) numaralı cetvel ile istenilen İktisadi ve Orta-Şark İşleri müşavirliklerine gelince, milletler
arası iktisadi münasebetler sahasındaki faaliyetlerimizden vekâletimizce edinilen tecrübe ve kanaat
lere göre, yüksek dereceli bâzı iktisadi müşavirlerin daimî olarak vekâletimiz kadrosu içinde çalış
maları lazımgelmektedir. Bu müşavirlerin gerek merkezde, gerek muvakkat vazifelerle harice gön
derildiklerinde, ihtisasları dahilindeki çalışmalarımıza çok faydalı olacakları düşünülmektedir. 

Orta - Şark İşleri müşavirleri "hususundaki kanaatimiz de aynı tecrübelerden mütevellit olup, bu 
müşavirler memleketimizin emniyeti bakımından ehemmiyeti gün geçtikçe artan Orta - Şark bölge
sinin örf ve âdatı, lisanları ve. kültürü ile betahsis ülfeti olan mütemayiz kimseler arasından seçile
cek ve bu mmtakada cereyan eden hâdiselerin takip ve kıymetlendirilmesinde bilgilerinden mühim 
mikyasta istifade olunacaktır. . , 

Cari malî yıl içinde vekâletimiz bütçesinde elde edilecek tasarruflar ile bu kadrolardan 15 ade
dinin 30 Eylül ,1958 tarihinden itibaren kullanılması kabil olabileceği yapılan tetkikat neticesinde 
anlaşılmış olduğundan, bu maksatla hazırlanan 3 numaralı cetvel ile, 2 sayılı cetvelden mütebaki 
59 kadro ve 1 sayılı cetvelin tamamının, tahsisatı 1959 malî yılı bütçesine konulmak üzere, şimdilik 
1958 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti kısmına 
alınması derpiş olunmuştur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/207 
Karar No: 40 

Yüksek Reisliğe 

3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanu
nuna bir madde eklenmesi ve Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun \kyi-
hası, ilgili Hükümet temsilcilerinin huzuru ile 
tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek lâyiha esbabı mucibesinde zikredilen 
hususat ve gerekse temsilcilerin verdikleri izahat 
yerinde mütalâa edilerek lâyiha aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyrulrnak üzere Yüksek Reisliğe saygiyle sunu
lur. 

Hariciye Encümeni Reisi 
izmir Mebusu 
M. Çavu§oğlu 

Kâtip 
Amasya 

/ . Olgaç 
Çorum 

K. Terzioğlu 
İzmir 

/ . Sipahioğlu 

M. Muharriri 
Kastamonu 

B. Aktps 

Çankırı 
A. K. Barla-s 
Eskişehir 

K. Zeytinoğlu 
Mardin 
A. Ur as 

Muğla 
B. Belge 

Muğla 
N. özsan 

Nevşehir 
M. H. Ürgüblü 

Sakarya 
R. Kadızade 

Adana 
Muhalifim 
H. Eroğlu 

24. VI. 1958 

Muğla 
Z. Mandalinci 

İzmir 
S. Giz 

Sakarya 
H. O. Erkan 

Sivas 
E. îmer 

Hatay 
Çekimserim 

/ . Ada 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bütçe müzakerelerinde de belirttiğimiz gi
bi, D. P. Hükümeti 1951 yılında Hariciye Ve
kâleti Teşkilât Kanununu pek yakında getire
ceğinden bahsetmiştir. Aradan 7 sene geçti
ği halde bir teşkilât kanunu getirmeyip sade
ce bu kanuna bir madde ilâvesini hedef tutan 
tadili ihtiyaca cevap içermediğinden reddini 
uygun görüyorum. 

Adana Mebusu 
Hamza Eroğlu 

Bütşe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/207 
Karar No. 26 

3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanu
nuna bir madde eklenmesi ve Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4865 sayılı 
Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına 
bâzı kadrolar ilâvesi hakkında Hariciye Vekâle-

12 . I . 1959 

Yüksek Reisliğe 

tince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştınlıp Başvekâletin 
14 . VI . 1958 tarihli ve 71-758/1959 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Hariciye En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Hariciye Vekili ve Maliye Vekâ-
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4 — 
leti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de, mu-
uıssalan arz ve izah edildiği üzere Avrupa İş Bir-
; ği ve Nato teşkilatlarındaki faaliyetlerin art
mış ve siyasi, iktisadi ve askerî mevzularda mem
leketimizi alâkalandıran milletlerarası faaliyet
lerin genişlemiş olması dolayısiyle Hariciye Ve
kâleti memur kadrosuna ilâve yapılması ve yeni
den ihdas edilecek büyükelçilik ve elçilikler için 
lüzumlu kadroların temini maksadiyle hazırla
nıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Hariciye En
cümeni aynen kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde Hariciye Vekilinin verdiği mü
temmim izahat dinlendikten sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler yerinde görülerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiş birinci madde ve 
cetvel tadilen ikinci maddeler merbut cetvelle 
birlikte Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesiyle kanunun 1 
Mart 1959 tarihinden itibaren meriyete gireceği 
encümenimizce tesbit ve kabul edilmiş olduğu 
cihetle 1959 senesinde kullanılmıyacak kadrolar, 
1959 yılı bütçesinin (L) cetveline aksettirilece-
ğinden, tedvinine lüzum kalmıyan üçüncü mad
de tayyedilmiş ve lâyihanın dördüncü maddesi 
tadilen üçüncü madde olarak, beşinci maddesi 
ise dördüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Balıkesir Muğla 
II. tmre N. özsan 

Mazbata M. Kâtip 
İzmir Diyarbakır 

B. Bilgin M. II. Ünal 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Ankara 
M. Akpınar 

Antalya 
K. Akmantar 

Artvin 
Y. Gümiisel 

Burdur 
İktisadi müşavirler 

kadrolarına muhalifim 
F. Çelikbaş 

Çorum 
II. Bulgurlu 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
II. Turgut 
Gazianteb 
E. Cenani 

İstanbul 
N. Kırşan 
İstanbul 

Muhalifim 
N. N. Yücel 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
Maraş 

Muhalılim 
E. Soysal 

Rize 
/ . Akçal 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 
/ . Şener 

Yozgad 
T. Alpay 

Afyon K. 
M. Âli Ülgen 

Ankara 
0. Alişiroğlu 

İmzada bulunamadı 
Artvin 

H. Çeltikcioğlu 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çankırı 

F. Arkan 

Çorum 
Y. Gürsel 

Denizli 
M. Karasan 

Edirne 
M. Sarol 
İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 
/ . Sevel 

İzmir 
D. Akbel 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Ordu 
Muhalifim 

A. H. Onat 
* Rize 
M. önal 

Siird 
M. D. Süalp 

Van 
F . Melen 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 
H. Timur 

0 
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5 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3312 sayılı Hariciye Vekâleti teşkilât Kanunu
na bir madde eklenmesi ve Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayuh cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — 3312 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

«EK MADDE — Hariciye Vekâletinin mer
kez teşkilâtında istihdam edilmek üzere, İktisadi 
ve Orta - Şark İşleri Müşavirlikleri ihdas edil
miştir. Bu müşavirliklerin ilişik (1) say ıhı cet
velde gösterlen kadroları 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla 
değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına eklen
miştir. » 

MADDE 2. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar 1958 senesi Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Hariciye Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 30 Eylül 1958 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

12 . VI . 1958 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
1 Çalışma V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

3312 sayılı Hariciye Vekâleti teşkilât Kanunu
na bir madde eklenmesi ve Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına* 

bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3312 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

«EK MADDE — Hariciye Vekâletinin mer
kez teşkilâtında istihdam edilmek üzere, iktisat 
ve Orta - Şark işleri Müşavirlikleri ihdas edil
miştir. Bu müşavirliklerin ilişik (1) sayılı cet
velde gösterilen kadroları 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına eklenmiştir.» 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 5 nci maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 
N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İn. Veklii 
/ / . Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz. V. 
ve Sanayi V. V. 

S. Yırcalı 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 
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D. 

Hükümetin tebliğine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 iktisat Müşaviri (*) 2 125 
3 » » (*) 2 100 
3 Orta - Şark İşleri Müşaviri (*) 2 100 
5 » » » » Mua. (*) 2 80 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Aded Maaş 

3 
4 
5 
8 

10 
11 

7 
10 
22 
5 

15 
15 

100 
90 
80 
50 
35 
30 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriiyetin nev'i Aded Maaş 

2 
3 
3 

5 

iktisat Müşaviri (ihtisas yeri) 

Orta - Şark Müşaviri 
(İhtisas yeri) 
Orta - Şark işleri Müşaviri 
Muavini (ihtisas yeri) 

2 
2 

2 

2 

125 
100 

100 

80 

[2] SAYILI CETVEL 

Lâyihaya ilişik (2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(*) îhttsas sınıfından olabilir. 

es» >«*-< «s*»—-
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