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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Birinci Celse
1960 malî yılı Muvazenel Umumiye Ikanunu
layihasının heyetti umumiyesi üzeıftndeM müza
kerelere devam edildi
Saat 15 te toplanılmak üzereİnikada ara ve
rildi.
İkinci Celse
1960 mıalt yılı Muvazenei Umumîye kanunu^
lâyihasının heyetli umumiyesi üzerindeki muzakereler kâfi görülerek maddelere geçilmesi ka
bul edildi, birinci miadde Okundu.
Grup sözcülerinin 20 şer ve diğer haltplerm
'de 10 ar dakika konulmaları hakkındaki takrir
kabul olundu.
Büyük Ml'let Meclisi 1960 malî yılı bütçesi
nin talik edfflen (bir faslından amaada diğer fasılİtarı kabul edildi.

Biyaaetî Cumâmr ve
Divanı Muhasebat ReMiği 1960 malî yılı büt
çeleri kabul olundu.
24 . I I . 1960 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere înikaida nihayet verildi.
Reravekili
Reisvekü
îzmir Mebusu
Kayseri Mebusu
İlhan Sipahioğlu
İbrahim Kirazoğlu
Reiövekili
Kâtip
Bursa Mebusu
Kırklareli Mebusu
Agâh Erozan
Mehmet Ali Ceylân
Kâtip
Kâtip
Antalya Mebusu
Bolu Meibusu
Attilâ Konuk
İhsan Gülez
Kâtrp
Saanöuln Meibusu
Abdullah Kelesoğlu

SUALLER
Tahrirî sualler
1. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, Mal'atiyıa bölgesi pancar ekicilerinin alacaklarına
dair tahrirî sual takriri Ticaret Vekâletine gön
derilmiştir. (7/960)
2. —Ankara Mebusu Ahmet Üstün'm, Kasta
monu'nun Taşköprü kazasındaki orman nakli
ye işine dair tahrirî sual takriri Ziraat Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/961)
3. — Van Mebusu Sait Erdinç %ı, bütçeleri
50 bin liradan az olan belediyelerin kamyon al
malarımın kanuna uygun olup olmadığına dair
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/962)
4. — Ankara Meibusu Mehmet Ali Geritoğlu'nun, Keskin kazasına bağlı Türbanlı köyü iç

me suyuna dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/963)
5. — Tunceli Mebusu Arslian Bora'nm, Ova
cık kazası Maliye teşkilâtında çalışan iki memu
run başka yerlere nakledilmeleri sebebine dair
tahrirî sual takriri Malîye Vekâletine gönderil
miştir. (7/964)
6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, Ankara'nın kaza ve köylerindeki okul
lara dair tahrirî sual takriri. Maarif Vekâletine
gönderilmiştir. (7/965)
7. — Ankara Mebusu Recep Demgin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketline satılan Dışkapı
semtindeki telsiz direklerine dair tahrirî sual
takriri Münakalât Vekâletine gönderilmiştir.
(7/966)

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyıfıa
1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk
Anonim Şirketi kanun lâyihası (1/527) (Sa
nayi, Ticaret, Adliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine)
Teklif
2. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in,
4936 «ayılı ÜniversMer Kanununun 32 nci mad
decim tadil eden kanun teklifi (2/431) (Maarif
ve Bütçe encümenlerine)

Mazbatalar
3. — Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitü
sü teşkilât kanunu lâyihası ve Muvakkat Encü
men mazbatası (1/524) (Buznameye)
4. — Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri
(hakkımdaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve
6995 sayılı kanunlara bağlı cebellerin tadil
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Itoalkünracia toanuoı lâyühası ve Malîye ve Bjitcje
©rımmenleTİ ımiazlbatalliarı (1/474) (Ruıznamıejfe)
5. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve Sİiıob
Mebusa Ömer özen'in, Türediye Büyük Mfllest
Meclisi memurları *e^küılâtı (h&kikmdaiki 5509 i sa
yılı/Kamuma «(k 6885 sayılı Kamımın 1 nci fljia'ddesinte bağlı cetvelin değişitMknestijne dair feanmx tetolifi ve Bütçe Encümeni
mazfo4fcası
(2/413) (Ruznameye)
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin |i Bi
rinci İntihap Devresinde İcra Vekilleri Hdyeti
Reisliği yapmış olanlara vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun lâyihası

C :1

ile Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü ve
Sakarya Mebusu ilanıza Osman Erkan'ın, sabık
Başvekillerden Rauf Orbay'a vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/514, 2/383)
(Ruznameye)
7. —; Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye
Vekâleti vilâyet memurları kısmında değişiklik
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/492) (Ruz
nameye)

BÎRİNCÎ

GELSE

Açılnjıa saati : 10,17
REİS — Reisyekili İbrahim Kirazoğlu
KÂTİPLER : ihsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri)

Yokla ma yapılacaktır.

REİS — İnikadı acıyorum.

3. — YOKLAMA
zakereya başlıyoruz.

(Kocaeli mebuslarına kadar yoklama yapıldı.)
REİS — Ekseriyetimiz hâsıl olmuştur. Mü

4. — RİYASET DÎVANININ H E Y E T İ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI
i. — Bütçe müzakerelerinin
devamı ıftüddetince saat 10 dan 13 e, 15 ten 24 e kadar
çalışılması için karar ittihazı
REİS — Bu hususta verilmiş bir takrir var,
okuyorum.
Yüksek Reisliğe
Bütçe müzakerelerinin zamanında ikmal
edilebilmesi için "Sabahları
ondan 13 e ve öğ
leden sonraları 15 ten 24 e kadar fasılasız ^mü
zakerelerin devamını arz ve teklif ederim.
Denizli. ,Mebusıjı
Turan Bahadır
REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Sanayi Vekili ve Zonguldak
Mebusu
Sebatı Ataman'm, Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları Türk Anonim Şirketi Imnun lâyihasını
müzakere
etmek üzere bir muvakkat encümen
teşkiline dair takriri (1/527, 4/177)
REİS —- Takriri okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk.Anonom Şirketi kanun lâyihasının bir an evvel
kanun iyet kesbetmesi için havale edilmiş ol-,
duğu Sanayi, Ticaret, Adliye, Maliye ve Bütçe
encümenlerinden seçilecek üçer. azadan mürek-
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kep Muvakkat bir Encümende müzakeresini arz
vo teklif ederim.
24 . II . 1960
Sanayi Vekili
Sebati Ataman
5. -

REİS — Ticaret, Adliye, Maliye ve Bütçe
encümenlerinden üçer âza alınarak Muvakkat
Encümen kurulmasını reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir.

MÜZAKERE EDİLEN I&ADDELER

i. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası
(i/517)
(1)
REİS — Bir takrir var, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
1959 malî yılı bütçesiyle mülhak bütçeler
kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanım teklif ve lâyihalarının
1959 malî yılının sona ermesine az bir zaman
kalması dolayısiyle bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ruznameye alınarak müzakeresini
arz ve teklif ederim.
Maliye Vekili
Hasan Polatkan
REİS — Mülhak »bütçelerde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihasının ruznameye alın
masını talebeden takriri reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Söz istiyorum.
REİS — Ne hakkında Emin Bey?
EMİN SOYSAL (Maraş) — Zaptı sabık
hakkında.
REİS — Buyurun.
EMİN' SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka
daşlar, dün Meclis bütçesi konuşulurken Başkanvekili Agâh Erozan arkadaşımız, Tüzüğün 111 nci
maddesi hükmüne dayanarak yanlış izahta bu
lundu. Bakınız nasıl! Vekil bu kürsüde konuşur
ken birkaç mesele zihnime takıldı, stial soraca
ğım dedim. Riyaset, Vekilin sözü hitsin, sualinizi
o zaman sorunuz, dedi. Peki dedim. Bekledim.
Vekilin sözü bitti, tekrar sordum. O zaman da
kifayet takriri var, dedi. Onu okuttu. Bu tarzı
âdeta bir yeterlik Önergesinden sonra 111 nci
maddenin mâna ve mefhumunu anlamıyormuşuz
gibi, tefsir ederek, yeterlik önergesinden sonra
sual olmaz, diye izahatta bulundu. Bu yanlıştır.
(1) 89 S. Saıjılı matbua zaptın
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sonundâdır.

Vekil izahatta bulunurken takıldığımız nokta üze
rinde sual soracağımızı arz ediyoruz, sözü bitsin,
sonra sordururum diyor, sabrediyoruz bekliyoruz,
Vekil sözünü bitiriyor, sual soracağız müsaade
edin dediğimiz zaman, Vekil inmek üzere iken
geri dönüyor, Reis yeterlik önergesi var diyor
ve suali sordurmuyor. Bu bakımdan Agâh Ero
zan arkadaşımızın bu tarz izahı yanlıştır. Bu nok
taya Divanı Riyasetin dikkatini çekerim. Mebus
ların suallerini daima dikkate alarak vekiller
izahat verdikten sonra sual soracaklara yapıla
cak muamele ve teamül arz ettiğim gibi olagel
miştir. Biz öyle gördük, 1946 - 1950 arasında
demokrasinin kuruluş devrinde öyle gördük. Ri
yaset hazan mebuslara sualiniz var mı diye so
rardı. Şimdi biz sualimiz var diyoruz; dikkate
almıyorsunuz. Hem yanlış muamele yapıyorsu
nuz, hem yanlış izahatta bulunuyorsunuz. Ayrı
ca Agâh Erozan arkadaşımız Meşrutiyet Devri
nin Tüzüğünden, o zamanki icraattan ve Meclis
idaresinden bahsediyorlar.
REİS — Emin Bey, rica ederim, zaptı sabık
hakkında konuşunuz.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Diğer bir me
seleyi Yüksek Meclisin ıttılaına arz edeceğim.
Agâh Erozan arkadaşımız daima tarafsız hareket
ettiklerini ve muhalefete daha fazla söz verdik
lerini 'beyan etti. (Soldan, zaptı sabıkla alâkası
yok sesleri)
REİS — Emin Bey, çok rica ederimi. Yalnız
zaptı sabık hakkında mütalâada bulunuyorum.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Bu noktada
Riyaset Divanının dikkatini çekerim. Dün Sayın
Celâl Yardımcı konuşurken, konuşmaları teype
alınmış ve radyodan 8 - 9 araısı yayınlanmıştır.
Bu hareketin, siyasi, içtimai ahlâkla kabili telif
olmadığını arz ederim. Zannederim 'belki Riyaset
Makamının bundan haberi yoktur. Teype alınıp
bir iktidar mebusunun konuşmasının radyoda, ya
yınlanması Riyaset Makamının haberi olmadan
yapıldı ise bu tarzı hareket siyasi, içtimai ve ida
ri ahlâkla kabili telif olmadığını Türk milletinin
huzurunda tekrar hatırlatmak isterim. Bundan

— 323 —

İ : 46

24.2 . 1960

sonra Riyaset Makamının müteyakkız olmadı ve
radyoda keyfî hareketten, Meclise tasallut flerecesinde harekette bulunulmasının önlenmesini ri
ca ederim. Ayıptır, bu, günahtır bu. (Sağdaıi, al
kışlar), Soldan; gürültüler)
REİS — Emin Bey, rica ederim, son sözünüz
bilhassa nezahate aykırıdır. Çok rica ederim i bu
nun muhatabı kimdir. Bir kere bu beyanlarını
zın zaptı sabıkla alâkası yoktur. Çok rica ederim,
son beyanınızı, Meclise hitaben yapılan bu beya
nınızı nezahate aykırı bulurum.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Arkadaşlar, ya
pılan beyanatın Meclisi Âli ile alâkası yokjtur,
mebus arkadaşlarımıza ait değildir. Ayıp şeklin
deki beyanın Riyasetin haberi olmadan radyonun
arz ettiğim tasarrufuna bu şekilde müsaade eden
lere aittir. Yoksa Meclisi Âliyi tenzih ederim, siz
lerin bile haberi yoktur sanırım bundan.
j
REİS — Emin Soysal arkadaşımızın beyan
ları zapta, intikal etmiş, tesbit edilmiştir.
Sual mevzuuna gelince bu hususta arkadaşı
mız 57 nci notu okumamış olmaları müınküraİür.
Bıina göre kifayet suallere de şâmildir.
Reisin, kifayet geldiğinde kalbul edilip edilhıiyeceğini bilmediğine göre, suallerin ancak sözler
den sonra sıra ile sorulması mümkündür. Burada
Emin Bey yanılıyorlar.
Ruznameye alınmasını kalbul ettiğiniz karjmn
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde söz istiifen
var mı? Olmadığına göre maddelere geçilmesini
reyinize arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyjenler.. Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okuyoruz.
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanıjn
MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri
Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunuma
bağlı (A/l) işaretli cetvelin 452 nci (Staj mu
ratları) faslının 20 nci (Teknik Yardımdan fay
dalanılmak: suretiyle ecnebi memleketlere s^aj
için gönderileceklerin harcırah ve masrafları)
maddesinden 70 000 lira tenzil edilerek 209 nieu
(5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye CumlrajKyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) fatsjİı-nın 13 ncü (Emekli ikramiyesi) maddesine akta
rılmıştır.

Ö î 1

REİS — Kabul «denier... Etmıiyfnler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.

icraya

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reyinize
arz edilmiştir.
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâhast ve Bütçe Encümeni mazbtası (1/518) fi)
REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere geçdıknesini reylerinize a/rz
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. Birinci madde
yi okuyoruz:
İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelin 742 nci (özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları ile laboratuar
larının tesis ve inşası) faslına, 1 000 000 lim
munzam tahsisat verilmiştir.
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Made kabul edil an iştir.
Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakit)
faslına 1 000 000 lira ilâve edilmiştir.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edil
miştir.
MADDE 3.
riyete girer.
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îtEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka- ı F. M
bul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil
miştir.
70 Yurdiçi inceleme ve araştırma
harcırah ve masrafları
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
Fasıl yekûnu
REİS - Maddeyi reyinize arz; ediyorum. Kabul edenler Etoniyenler... Madde kabul edilREİS — Kabul edenler... Etmimistir.
yenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyleri309
Taşıt masrafları
nize arz ediyorum.
11 Rektörlük taşıtları işletme mas
rafları
3. — Ege Üniversitesi 1959 yûı Bütçe Ka
12 Tıp Fakültesi taşıtları işletme
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
masrafları kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
30 Taşıtları onarma masrafları
batası (1/522) (1)
REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı"? Yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi okuyorum.
Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunuıuuna
bağlı cetvelerde değişiklik yapılması hakkında
Kanun
MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 380 000
lira ek tahsisat verilmiştir.
REİS — Cetvelleri okuyoruz:

Fasıl yekûnu
REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
403
Temsil masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
407
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar
40 Mahkeme hare ve masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
420

CETVELLER
F. M.

Lira
(A/l)

206

304

307

4998 sayılı Kanun gereğince
yapılacak zam ve yardımlar
10 Çocuk zammı
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

5 000

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
10 Posta ve telgraf ücretleri
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2 000

Harcırahlar
20 Muvakkat vazife harcırahı

Lira

8 000
15 000

2 000
2 000
5 000
9 000

2 000

25 000

Araştırma, inceleme ve öğreti
mi İlgilendiren malzemelerle
sair her çeşit masraflar
11 Rektörlüğe bağlı Milletlerarası
İktisadi Münasebetler Ensti
tüsü her çeşit masraflan
20 000
13 Ziraat Fakültesi
200 000
Fasıl yekûnu 220 000

421

424
7.000
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüksek Hemşire Okulunun her
çeşit masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tıp Fakültesinin hastanelerle
ilgili htr çeşit masrafları
11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yatak be-

10 000
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Lira

M.

50 000

deli ve her çeşit masrafları
R E İ S — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
425
Üniversite Matbaasının her çe
şit tesis, malzeme, ısıtma ve
bakım masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
426
Üniversite merkez atölyeleri
nin her çeşit masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir.
452
4489 ve 4936 sayılı kanunlar
gereğince ecnebi memleketlere
gönderileceklerin inceleme ve
araştırma masraflariyle sair
her türlü masrafları
12 Tıp Fakültesi
13 Ziraat Fakültesi

12 000
5 000

Fasıl yekûnu

17 000

5 000

5 000

Taşıt satmalına
(A/2) cetveli yekûnu

15 000
15 000

R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen?... Fok.
Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmiştir.
Birinci maddeyi okuyoruz.

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin
424 neü (Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin
masrafları) faslının 14 neü (Çocuk Sağlığı Bi
limsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesi
umumi masrafları) maddesine 300 000 lira
munzam tahsisat verilmiştir.
REÎS — Söz isteyen?... Yok, Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin
5 nci «Eski yıllardan devreden gelir (Nakit)»
faslına 300 000 lira ilâve edilmiştir.

R E Î S — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz.
(Birinci madde tekrar okundu.)
R E Î S — Reylerinize arz ediyorum.
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4. — Ankara üniversitesi
1959 yık Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası (1/523)
(1)

Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
Kanun

(M/2)
752

0:1

REÎS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize
arz edilmiştir.

Kabul

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

* MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 5 nci
(Eski yıllardan devredilen nakit)
faslına
380 000 lira ilâve, edilmiştir.
REÎS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REÎS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesi açık reylerinize
arz edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
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5, _ . İdare Âmirleri Samsun Mebusu Ekrem
Anıt ve Sakarya Mebusu Nüzhet Aktn'm, 1959
malî yık Muvazenei Umumiye Kanununa bağh
(A/l) ve(A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet
Meclisi kısmında deği§iklik 'yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazba
tası (2/411) (1)
REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz iste
yen?.. Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okuyorum.
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması
hakkında Kanun

F. M.

Fasıl yekûnu

306
11

307

11
12

13

CETVELLER

23

21

Zam

301

Fazla çalışma hakları
10 5509 sayılı Kanun gereğince
Meclis memur ve hizmetlilerine
verilecek fazla çalışma hakları 120 000
REİS — Kabul edenler... Etmi. yenler.... Kabul edilmiştir.
Büro maarsfları
43 Meclis şehir suyu masrafları
öl Meclis aydınlatma ve havalan
dırma masrafları

40 000

Fasıl yekûnu

55 000

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
11 Meclis posta ve telgraf ücretleri

308

15 000

7 500
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20 000
27 500

27 000
•

1 000

1 000
1 000
3 000
1 500
7 500

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

309

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
11 Meelis memurları
REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.

5 000

Taşıt masrafları
11 Riyaset otomobili işletme mas
rafları
41 Başka taşıt masrafları

6 500
25 000

Fasıl yekûnu

31 500

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
403
Riyaset temsil masrafları ve
Riyaset konutu
10 Temsil masrafları

4 000

REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. *
304

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
Meclis hizmetlileriyle emniyet
memurlarına verilecek giyecek
masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Harcırahlar
Meclis memur ve hizmetlileri
daimî vazife harcırahı
Millî Saraylar memur ve hiz
metlileri daimî vazife harcı
rahı
Meclis Muhafız Birliği daimî
vazife harcırahı
Meclis memur ve hizmetlileri
muvakkat vazife harcırahı
Meclis Muhafız Birliği muvak
kat vazife harcırahı
Fasıl yekûnu

(A/l)
211

Zam

21 Meclis telefon masrafları

MADDE .1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A|/l) ve (A/2) işaretli
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 300 000 li)ralık münakale yapılmıştır.
REÎS — Cetveli okuyoruz.

F. M.
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20 Konut masrafları

101 000
Fasıl yekûnu

B E İ S — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
451
Yayın masrafları
10 Satmalma ve abone
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
601
Çeşitli yard.mlar
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

F. M.

14 000

0:1

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı (A/l) ve (A/2) i§aetK cetvellerin Büyük
Millet Meclisi kısmında değişildik yapılması
hakkında Kanun
MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 310 000 liralık münakale yapılmrştır.
R E İ S — Birinci maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur.
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oylarınıza
arz edilmiştir.

İ 500

l(j: 000

Tehzil

(A/2)
v
701
Yapı onarımı ve küçük yapılar
20 Millî Saraylar
3O0Jİ 000
R E İ S — Bir takrir var, okutuyorum. :
Yüksek Reisliğe
17 . I I . 1960 tarih ve 2242 sayılı Meclisj Ka
rarı gereğince Meclis tahkikatı için 1959i; yılı
Büyük Millet Meclisi bütçesinde Meclis tahki
katı umum masrafları faslında bir lira tahsisat
mevcudolduğundan, Şubat 1960 gayesine k^ıdar
tahkikat masraflarını karşılamak üzere 701 nci
yapı onarımı ve küçük yapılar faslının 2(J nci
Millî Saraylar maddesinden (10 000) liıjanın
tenzili ile 465 nci Meclis tahkikatı umumi mas
rafları faslına aktarılmasını arz ve teklif I ede
rim.
Bütçe Komisycjnu
Mazbata MuharjHri
Belızat Bilgi iı
R E İ S — Takriri reyinize arz ediyorum:! Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştitŞu halde takrire nazaran 701 nci fasbn 20 nci
Millî Saraylar maddesinden 10 bin lira, dahk in
dirilerek tenzil olunan miktarı 310 000 lira| ola
rak reyinize arz ediyorum. Kabul edenler..,: Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Bu takdirde 465 nci Meclis tahkikatı iımumi masrafları faslını 10 OOÖ lira olarak (reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi tekrar okutup reyinize arz
edeceğim.

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci İntihap Devresinde icra Vekilleri Heyeti
Reisliği yapmış olanlara vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun lâyi
hası ile Nevşehir Mebusu Münih Hayrı Ürgüblü
ve Sakarya Mebusu Hamza Osman
Erkan'ın,
sabık başvekillerden Rauf Orbay'a vatani hizmet
tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalan
(1/514, 2/383) (1)
REİS — Bir takrir var okuyoruz, efendim.
Yüksek Reisliğe
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci İn
tihap Devresinde İcra Vekilleri Heyeti Reisliği
ifa etmiş olanlara vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanması hakkındaki kanun lâyihasının
1960 yılı bütçesiyle alâkası dolayısiyle bir an
evvel kanuniyet kesbetmesi için* ruznameye alı
narak müstaceliyetle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim.
Devlet Vekili
İzzet Akçal
REİS — Ruznameye alınmasını reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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Heyeti uınunıiyesi üzerinde söz isteyen?...
Yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Müstaceliyetle müzakeresini reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul
edilmiştir.
Birinci maddeyi okuyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci İnti
hap Devresinde îcra Vekilleri Reisliğini ifa et
miş olanlara vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında Kanun
MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Birinci İntihap Devresinde İcra Vekilleri
Heyeti Reisliğini asaleten veya vekâleten ifa
etmiş bulunan zevattan halen hayatta bulunan
lara, kanunen müktesep hakları mahfuz kalmak
ve hayatta bulundukları müddete münhasır ol
mak şartiyle vatani hizmet tertibinden ayrıca
(3 000) lira aylık bağlanır.
REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden
ay başından itibaren mcriyte girer.
REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerim ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler,,. Kabul
edilmiştir.
<9. — 1960 malı yık Muvazenei Umumiye
kanunu lâyiham ve Bütçe Encümeni mazbatası
(1/454)
Ç — Başvekâlet
Başvekâlet bütçesi üzerinde umumî müzake
relere başlıyoruz.
Söz alanların listesini okuyorum. Suphi
Baykam, Bahadır Dülger, Reşit önder, Kemal
Serdaroğlu, Ferda Güle'y, Mehmed Hüsrev Ünal.
Halk Partisi Grupu adına kim konuşacak?
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) —
Grup adına ben söz istiyorum.

d :1

REİS — Buyurun, C. H. P. Meclis Grupu
adına İbrahim Saffet Omay.
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA İBRA
HİM SAFFET OMAY (Ankara) — Pek muh
terem arkadaşlar;
Bütçe gibi Hükümetin bir yıllık icraatının
muhasebesinin görüldüğü sırada ve üstelik ken
di bütçesinin görüşülmesi esnasında Başvekilin
aramızda bulunmayışını tenkidlerimizin başında
teessürle zikretmek mecburiyetindeyim.
Arkadaşlar;
Geçen yıl tenkidlerimiz meyanmda yeniden
ihdas edilen Vekâletlerin Teşkilât Kanunlarının
Yüksek Meclise bir an evvel getirilmesini temen
ni etmiştik.
Bu Vekâletlerin Teşkilât kanunlarının hazır
landığı ve Yüksek Meclise sevk edilmek üzere
bulunduğu cevabı o gün verildiği ve aradan bir
yıl gibi uzun bir zaman geçtiği halde Teşkilât
kanunları getirilmemiştir.
Millet önünde ve Meclis kürsüsünde verilen
sözlerde bir iktidar hesabına filhakika dikkaıtli
ve basiretli olmanın lüzumuna ve faydasına işa
ret ederek mevzuu buradan bir kere daha hatır
latmakla iktifa edeceğiz.
Anayasanın 49 ncu maddesine göre bir Ve
kilin ancak mezun veya mazur olması hallerine
münhasır olmak şartiyle yerine İcra Vekillerin
den birisinin vekâlet etmesi mümkündür.
Tenkidlerimizde münhal Vekilliklerin uzun
zamanlar vekâletle idaresinin itiyat haline geti
rildiğinden de keza şikâyet etmiştik. Yine bu
kürsüden bize cevaplar verilirken ekseriyet grupunun sözcüsü; (Açık olarak itiraf edelim ki, bâ
zı Vekâletlerin uzun zaman vekâletle idare edil
mesini Grup olarak hoş görmüyoruz.) demişlerdi.
Anayasanın sarih hükmüne ve ayrıca ekseri
yet grupu adına izhar edilen arzuya rağmen; bâ
zı Vekilliklerin çoktan beri vekâletle idare edil
mekte oldukları malûmdur.
Kötü bir itiyat haline geleceğinden evvel ve
âhir endişe duyduğumuz bu hali; hükümeti ar
tık ekseriyet grupunun dahi doğru yola sevk
edemediğinin bir delili sayarız.
Bundan başka; daha ziyade İstanbul'da Park
Oteldeki bir dairede hususi kalemiyle birlikte
ikamet etmesi ve çalışmayı tercih eden Başve
kile;
Hükümet merkezinin Anayasa- mucibince
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Ankara vilâyetinde olduğunu hatırlatmaya zait
telâkki ederiz.
|.
İhtiyar olunan büyük masraflar bakımcıdan
bir hususu daha arz etmek istiyoruz.
Memleketi yerinden oynatan alâyişli fcemel
atmalardan ve açılışlardan hoşlandığı ems^liyle
aşikâr olan Başvekile (bu toprağın üstünde ve
altında gösterişten uzak çalışıyoruz) sözünül mil
let huzurunda hatırlatmayı vazife sayarız.
Muhterem arkadaşlar..
Âmme idaresinin; Devlet idaresinin tüjjanan
taraflarını incelemek, bütçede tasarruf sağljamak
için organizasyon, metot araştırmaları ve genel
olarak araştırma yapmak, her sınıf mejjnuru
umumi veya hususi eğitime tâbi tutmak her
Devlet için artık hayati bir ihtiyaç halini almış
tır.
Türkiye ve Orta - Doğu âmme idaresi Ensti
tüsü bu gayeleri gerçekleştirme yolunda inütevazıane, gösterişten uzak fakat müessir bir şekil
de çalışmaktadır.
Feragatle çalışan Enstitü mensupların* tak
dirle anar ve kendilerine teşekkürü vazife b|liriz.
Muhterem arkadaşlar..
Geçen yıl da Millî Savunmamızın gücünde, dâ
hil bâzı alet ve vasıtaların yıkım ve moloz tuşuna
işlerinde kullanılmasını tenkid mevzuu yajpmıştık. Bu sakim usule hâlâ devam edildiğini esef
le müşahede etmekteyiz.
Vakıa, Dahiliye Vekili bunun Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununun hükümleri gereğince
iki daire arasında yapılan anlaşmaya müs|enidolduğunu beyan etmiştir.
Fakat bu izah; yurt müdafaası bakımfindan
çok hassas olan mevzuun esasmdaki usulsüzlüğü
bertaraf edemez.
Şüphesiz ki, ordu vasıtaları memleket geven
liğini sağlamak gayesiyle ordumuzun muhjarebe
ve talim, terbiyesi için tahsis olunmuşlardır.
Bahsettiğimiz tarzda kullanmayı bir nevi (talim,
terbiye telâkki etmek fikri de doğru olamaz^
j:

Çünkü; alet ve vasıtaları malûm kullanışları
itibariyle yormak ve yıprandırmayı normkl ta
lim, terbiyeden addetmek, mümkün değildin
Askerî vasıtaları gayenin dışındaki iğlerde
kullanarak şimdiden işe yaramaz hale get|rmek
yurt müdafaası hesabına çok tehlikeli bir (tasar
ruftur.

C :1

Binaenaleyh bu kanunsuz ve usulsüz kullan
ma tarzından mutlaka vazgeçilmesini bir kere
daha tavsiye ederken Atom Enerjisi mevzuun
daki hizmetlerin ve çalışmaların verimli ve mem
leketimiz için hayırlı olmasını da can ve gönül
den temenni ederiz.
Arkadaşlar;
Yine geçen yıl tenk'id'lerimize cevaplar veri
lirken temel hak ve hürriyetler konusunda uzun
boylu konuştuğumuz söylenerek, (Bu kürsüden
konuşulacak: en mübarek bir konu temel hak ve
hürriyetler konusudur. Bu konuda biz de ken
dileri kadar hassasız ve hassasiyetimizi devam
ettireceğiz), denilmişti.
Bu devre içinde basın suçlarının affı hak
kında arkadaş'larımızca yapılan teklifin hâlâ
encümen müzakerelerinin dahi başlamamış ol
duğunu; hassasiyet gösterileceği va'di karşısın
da ancak üzüntü ile karşılarız. Temel hak ve
hürriyetler mevzuunda ilâve edeceğimiz bir hu
sus da şudur .
Başvekil bir nutkunda «Vatandaş hak ve
hürriyetlerini tahdideden kanunlar vardır. Bun
lar aynı zam'anda Anayasaya aykırıdır. Anaya
saya aykırı kanunları kanun dışı addetmek icabeder.», demişlerdir.
Antidemokratik görülen kanunları uzun ik
tidar yılları içinde tasfiyeyi Hükümet olarak
düşünmek şöyle dursun...
Tedbirler namı altında daha da ağırları ek
lenmek suretiyle temel hak ve hürriyetlerin ce
miyetimizi bunaltan bir cendere içine alındığı
nı kaydederiz.
Çünkü biz; maddi ve mânevi huzursuzluğu
muzun insan hak ve hürriyetlerine riayetsizlik
ten doğduğuna kaani olarak hukuk devleti ni
zamının süratle gerçeldestirilmesini baş dâva
sayıyoruz. Sır'ası gelmişken şu mühim hususu
da açıklamak isteriz.
Siyasi muaruzlarından bahsederken, «Mem
leketin işlerini akamete uğratmak, mânevi hu
zur ve asayişi temelinden sarsmak yolundaki
sonu gelmiyen yıkıcı faaliyette bulunduklarını»
rahatlıkla ileri sürebilen Başvekile; yıkrcı faa
liyette bulunanların meVkileri; ya, hapishane,
yahut sehpadır. Böyle mevzularda teşriî masu
niyetin birşey ifade edemiyeeeğini de pek âlâ
bildiğiniz halde suçlu telâkki ettiğiniz kimse
leri adaletin pençes'in'e teslim etmek vazifenizi
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niçin ihmal ediyorsunuz? Diye soruyoruz. Bu
bizim hakkımızdır. (Sağdan; alkışlar)

im
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[ hangi bir Hükümet tasarrufu imiş gibi göster
meye çalışan,
I
Siyasi muarızlarını kendilerini müdafaala
Muhterem arkadaşlar;
rından sarfınazar, cevap haklarının dahi kulla
Başvekâlet mevkiini işgal eden zatın son za
nılmasına imkân verilmemek suretiyle iktida
manlarda millet önündeki konuşmaları sırasın
rı hesabına tamamen bir taraflı kullandığı
da muhalefetin çalışmalarından bahsedeırken her
Devlet ve millet radyosunun hu sur'et ve sebep
nedense yine Irak ihtilâl hareketlerini sık sık
lerle inandırıcı olmak 'haysiyetini zed'eliyen,
hatırlamakta oluşunu da hayretle karşılıyoruz.
Bu münasebetle; Cumhuriyet Halk Partisi
Vekilleri ve bazen mebusları parti kongre- .
nin: Millet iradesinin tem'erküz ettiği sandık
lerine ve siyasi temaslara gönderirken kendile
tan geçen yol üzerinde olduğunu ve başka yol
rine resmî sıfatı haiz zevatı terfik etmekte
ve usulleri hatır ve hayaline dahi getirmek is
mahzur görmiyen,
temediğini, Büyük Türk Milletinin huzurunda
Millî müesseselerin umum müdürlerini parti
bir kerie daha tekrarlamayı millî bir vazife say
politikası için kullanmaktan çekinmiyen ve
maktayız.
bunların siyasi kongrelerde propaganda nu
Ancak bunun hedef ve gayesinin, seçimler
tukları vermelerini tasvibeden, velhasıl parti
den evvel partiler ve şahıslar arasında müsavi
işlerini Hükümet işleri meyanında mütalâa
şartlar teminine matuf seçim öncesi eşitlik ik
eden, Başvekilin zihniyetinden Türk milletinin
limini yaratmak, seçimlerde har türlü vasıta ve
vekillerine şikâyetçi olmakta kendimizi haklı
imkânlardan partilerin müsavi şekilde fayda
görüyoruz.
lanmasını temin etmek, dürüst ve eşit haklar
Hükümetine kuvvet kazanmak için Yüksek
sağlayıcı bir Seçim Kanununun emniyetle tat
Meclisin tenvir ve irşadına filhakika muhtaeolbikini sağlamak olduğunu bir defa daha hatır
duğu halde memleket meselelerinin müzakere
latırız.
lerine iştirak etmiyen, hattâ şahsının mesuliye
tini de hedef tutan tahkikat önergeleri ve
Muhterem arkadaşlar;
Devletin bütçesi konuşulurken dattıi Meclisin
Başvekâlet makamını işgal eden zatın ve ede
huzurunda bulunmaya lüzum görmiyen ve bu
cek zevatın; gerek büyük Türk milleti ve ge
suretle
Yüksek Meclisin emrinde olduğunu ha
rek dünya önündeki ehemmiyetli rolleri bakı
tırlamak
îstemiyen Başvekilden bu hareketleri;.
mından vazife tutumlarında particilik mülâha
ve tutumu dolayısiyle de şikâyetçiyiz.
zalarından uzak ve daima Cumhuriyet Hüküm'etlerinin reisliği ruh haleti içinde bulunmaları
I
Aynı zamanda parti reisi sıf atiyle siyasi
şüphesiz ki, memlekette arzu edilen maddi ve
I toplantılara katılmak üzere yaptığı seyahatlermânevi huzurun en mutlu âmili olacaktır.
I de; Devlet vasıta ve imkânlariyle mahallî hüI kümetlerce toplatılan insanların tezahürat yapArkadaşlar...
Demokratik nizamda Devlet ve parti tama I malarının suç olmadığına dair neşriyatlar yamensuplarının seyahat
men ayrı mefhumlardır. Bu esastan hareketle • I pılırken, muhalefet
hürriyetlerinin türlü suretlerle engellenmesini
diyeceğiz k i : Parti 'başkanlığı ile Hükümet Reis
ligini âdeta birleştirerek iş . yapmayı ihtiyat I önlemiyen,
haline getirmiş olan Başvekilden şikâyetçiyiz.
Devlet mefhumunun asli unsuru olan m ilMeselâ.. Partisinin Genel Kurulunu Başba I let fertlerinin kanunlar nıuvacethesinde müsavi
kanlık ve istanbul Vilâyet konağında; yani I haklara salljip kılınmalarını sağlamıyan, BâşDevlet dairelerinde toplantılara çağıran; parti I vekilden şikâyetçiyiz.
iktidara gelene kadar «Karşısında derin
işlerini tedvire memur ettiği mebusa âdeta ma I
kam ihdas ederek Başbakanlık binasında oda I minnettarlıklar hissedilen temiz çehreli mübatahsis eden,
I rek hasını kanun maddeleriyle IhudutlandırmakParti Reisi sıfatiyle aldığı telgrafları, me I tan Çekinmenin en asîl hareket olacağını» söysajları gece - gündüz Devlet Radyosunda okut I lerken.. iktidara geldikten sonra gazetecilerin
makta ısrar eden, ve vakit vakit muhalefete hü I hapishanelerde istif istif yığılmalarına, gccecum ederken bu haksız ve kanunsuz tutumu 1 yanları matbaaların "basılıp havadislerin kazı-
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turnasına rıza gösteren, bilhassa son aylarda
basın muhitinde bâzı bedbahtlarla yaratılmak is
tenen tedhiş ve sindirme hareketleri karşısnjdfi
cezri tedbirler almıyan, Hükümetin kanujılıı
kanunsuz icraatına to-pyekûn basının alkış ifutımasmı arzu eden Başvekilden şikayetçiyiz
Muhterem arkadaşlar...
Büyük Meclis müzakerelerinin yalnız bir
tarafını Milletvekillerinin haberi bile olmacfaıı
Mecliste gizlice tele alarak tek taraflı bir pi|âk
halinde yaydıklarını Celâl Yardımcı'nın dünkü
nuşmasmı kendi sesiyle Devlet Radyosundan
liyerek öğrendik.
Selâhiyetini Anayasadan alan bir milljet
vekilinin, Başvekili istifaya davet etmesi gibi
tabiî bir hali «Hangi cesaretle» diye hayrejjtle
karşılamak, milletvekillerini Başvekil karşısmjda
ancak memur zanneden sakat zihniyetin i f a d e 
dir.
Başvekil yakasını; hakiki bir murakabe Va
zifesini yapmaya çalışan muhalefetin ve Tü^k
umumi efkârının elinden; Olemanceau'nun hâtıita
tma sığınarak, ücreti vekâleti; birer vekâjet
sandalyesi olan siyasi avukatlarını telâkatijjle
kurtaramıyacaktır. (Sağdan, alkışlar)
REİS — Bahadır Dülger.
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Muh
terem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partjsi
Meclis Grupu adına Başvekâlet bütçesini tejıkid etmekle olan İbrahim Saffet Omay'm ko
nuşmalarını dinledik. Şimdiye kadar konu
şulmuş ve muhtelif vesilelerle tekrar edilmiş hususattan başka bir şey ifade etini yen, bir yeni
lik getirmiyen 10 senedir, iktidara geldiğimiz
den beri Başvekâleti ve Başvekilin şahsını hedef
tutan bu konuşmaları mütemadiyen dinliyorum.
Radyo konuşmalarından, Başvekilin çalışma
larından, maddi ve mânevi huzursuzluktan,
anahak ve hürriyetlere riayetsizlikten, dürüst
bir secim tatbikatına lüzum hissettiklerinden Baş
vekilin hem parti başkanı hem Başvekillik va
zifelerini birbirine karıştırdığından v.* s., bah
settiler. Bunlardan not alabildiklerime kısatia
burada şahsım adına cevap vereceğim.
Üzerinde ısrarla durdukları meselelerden b :
risi, millî müdafaa vasıtalarının şehirlerin
imarı işlerinde kullanılmasıdır. Bunu yurt mi
dafaasmm ehemmiyetini azaltmak, muharetıe
gücünü azaltmak gibi birtakım mucip sebeplerce
bağlıyarak menetmek istiyorlar.
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Arkadaşlar, bundan evvel de Mecliste mü
zakere edilmiş olan hususlardır. Millî müdafaa
vasıtalarını, topunu tüfeğini değil, fakat harp
te icabettiği zaman yol yapacak, köprü yapa
cak, tahrip yapacak vasıtalarını Millî Müdafaa
Ve'kâleti ile Nafıa Vekâleti birbirleriyle yapdıkları temaslardan sonra imar işlerinde kullanmıya karar vermişlerdir. Buna istinaden ve tanı
mânasiyle bir talim mahiyetinde olmak üzere bu
vasıtalar imar işlerinde kullanılmaktadır. İstan
bul, Ankara ve diğer bâzı şehirlerin imarında
bu vasıtaları yol yapımında kullanıyoruz. Niha
yet yol yapımı da millî müdafanm bir kısmıdır.
Yollar yapılmamış olsa memleket iyi bir şekilde
müdafaa edilemez. Bir kenarda duracak olan
bu vasıtaların icabı halde nerede ve nasıl
kullanılacağını da düşünmek icabeder. Bu ay
nı zamanda, makinalar üzerinde çalışan per
sonel makinaya* alıştırılacak ve bunlarla memle
ketin yolları yapılacak, imar edilecektir. Bu
rada yurt hesabına kaydedilmiş bir şey olmadığı
gibi millî müdafaa ve muharebe gücümüzde aza
lacak bir taraf da mütalâa edilmez;
Arkadaşlarımız, Başvekilin muhtelif yerler
de çalışmakta olmasından şikâyetçidir. Başve
kil niçin İstanbul'a gidiyor, niçin seyahat edi
yor, niçin oradaki işleri bizzat gözleriyle görü
yor. Daha ziyade Park Otelde çalışan Başvekil
le Ankara'nın merkezi hükümet olduğu hatırla
tılmalıdır deniyor. Ankara'nın merkezi hükü
met olduğunu hatırlatmaya lüzum yoktur. An
kara'nın merkezi hükümet olduğu Anayasada
yazılıdır. Herkes biliyor. Fakat Hükümetin
başında bulunan zatı, mahallinde birçok tetkik
lerde bulunmaya ve bunun için birçok seyahat
ler yapmaya, birçok işleri bizzat ele almaya
ve işler üzerinde çalışmaya mecbur edebilir. Rah
metle anayım; Saraçoğlu'nun Karpiçe ve ora
dan Santranç Kulübü arasında yaptığı seyahat
devrinin Türkiyesi değildir bugünkü Türkiye.
O zamanlar geçmiştir. Artık burada Başvekil
makamında oturacak ve masa başından bu mem
leketin işlerini idare edecek devir gerilerde kal
mıştır.
Niçin İstanbul'a gidiyor diyorlar. Arkadaş
lar, İstanbul büyük bir imar hareketi geçiriyor,
Bu- imar hareketi oradan Türkiyenin bütün şe
hirlerine, kasabalarına ve köylerine dağıla
cak olan 'bir imar lâboratuvarı halindedir.
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Orada yapılıyor, her şey dikkatle gözden geçiri
liyor ve oradan alman dersler, neticeler bütün
şehir ve kasabalara ve köylere kadar intikal edi
yor. Türkiye'nin imarı gibi bu kadar büyük bir
meselenin başında Başvekilin gözü orada olma
sı icabeder. Başvekil Park Otel'de Devlet işle
riyle uğraşmıyormuş gibi burada prezante edil
miş olmasını ben, Halk Partisi muhalefeti adı
na hafiflik telâkki ediyorum.
Şunu arz etmeme müsaadenizi rica ediyorum,
Türkiye'de hiçbir vatandaş yoktur ki, Başveki
lin ne kadar büyük bir şuur ile, ne kadar büyük
bir heyevanla, ne kadar büyük bir hassasiyetle gü
nün bütün saatlerini memleketin hizmetinde geçir
mekte olduğunu bilmesi. Bunu, sokakta gezen va
tandaş biliyor, burada mebuslar biliyor, köylüler
biliyor, îbrahim Saffet Omay arkadaşımız da
şahsan biliyor. Biliyor ama partisinden almış ol
duğu emri burada ifa etmek için, Başvekilin san
ki memleket hizmetinden uzak, Parkotelin bir
köşesinde oturuyor gibi tasvir etmekten kendi
sini alamıyor.
Arkadaşlarını, bir esasa daha dokunmak istiyerum. Muhtelif vesilelerle ifade edildi, yazıldı,
çizildi, her söz alan arkadaş söyledi. Şimdi grup
ları namına yine söylüyorlar. Dürüst bir seçim
tatbikatı lüzumunu hissediyorlarnıış. Dürüst bir
seçim tatbikatı Türkiye'de kanunların ve ada
letin teminatı altındadır. Seçimlerden idarenin
eli kesilmiştir, adlî teminata bağlanmıştır, iki
tarafın, hem bizim hem kendilerinin şikâyet et
mekte oldukları kütük muameleleri idarenin,
muhtarın elinden alınarak, beraberce hazırladı
ğımız bir kanunla, yine adlî teminata ve hâki
min eline bırakılmıştır. Böyle bir kanun üzerin
de mutabakat hâsıl olmuş olduğuna göre, henüz
çıkmayan bu kanun, muhakkak çıkacak olduğu
na inandığım için bu hususu burada ifade edi
yorum. O halde kütüğü adlî teminata, seçimin
tanzimi, tertibi, murakabesi adlî teminata, tas
nifi, tasdiki adlî teminata, bu suretle bütün si
yasi tesirler ortadan kalktıktan sonra dürüst
bir seçim tatbikatı ne demektir? Arkadaşlar, dü
rüst bir seçim tatbikatı, bütün bu şartlar tahak
kuk ettikten sonra ancak sandıkların basılması,
değiştirilmesi, reylerin çalınması gibi bu mem
lekette artık tatbik edilmesi muhal olan, imkân
sız olan, memleketin şuuru bakımından, halkın
olgunluğu bakımından, alışkınlığı bakımından
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imkânsız olan şeylerin husule geleceğini düşün
memek demektir.
REÎS — iki dakikanız kaldı.
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Arka
daşlar, partimiz, iktidarımız dürüst bir seçim
yapmak lüzum ve mecburiyeti ile karşı karşıya
bulunduğuna göre iktidarımıza böyle bir tavsi
yede bulunmak isabetsiz bir tavsiyedir, lüzum
suz bir tavsiyedir. Çünkü tabiî şekilde seçim dü
rüst cereyan edecektir, tabiî şekilde seçim dü
rüst cereyan etmiştir. Seçimin dürüst cereyan
etmesi için icabeden bütün tedbirler alınmıştır.
Arkadaşlar, bir hususu işaret etmeden sözle
rimi tamamlıyamıyacağım.
Maddi ve mânevi huzursuzluktan bahsetti
ler.
Maddi ve mânevi huzursuzluk; ana hak ve
hürriyetlere riayetsizlikten ileri geldiğini söy
lediler.
Maddi ve mânevi huzursuzluğun sebebi; mu
halefetin kanunlarla kendilerine çizilmiş olan
demokratik nizam ile tâyin ve te.sbit edilmiş olan
hudutlar) dalma aşmak, tecavüz etmek emelle
rine hiçbir, suretle mâni olunmamasından tevellüdetmektedir. Eğer muhalefet kanunun çizdiği
hudutlar içinde ve kurulmakta olan demokratik
nizamın icabetirdiği hudut ve sınırlar içinde
faaliyette bulunursa iki tarafça bunun önüne ge
çilir ve icabeden tedbirler müşterek bir anlayış
la alınacağı hususunda bizim emniyetimiz vardır.
(Soldan, alkışlar)
REİS — Reşit Önder (Yok sesleri), Ferda
Grüley (Yok sesleri), ismail inan (Yok sesleri),
Dursun Akçaoğlu.
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh
terem arkadaşlarım; Başvekâlet bütçesinin fasıl
larında Yüksek Savunma Kurulu aydınlatma
masrafları, Yüksek Savunma Kurulu kira mas
rafları, Yüksek Savunma Kurulu giyecek mas
rafları gibi bâzı ibarelere raslarsımz.
Arkadaşlar; Yüksek Savunma Kurulu nedir
diye Yüksek Heyetinize bir sual sorsam bu me
seleyi çoklarınız haklı olarak Millî Savunma
Vekâleti bünyesinde bir teşekkül zannedersiniz.
Bunda haklısınız. Bendeniz Bütçe Komisyonun
da bu meseleden bahis açtığım zaman, Komis
yon Başkanı Halil Imre dahi meselenin esasına
vâkıf olmadığını beyanlariyle göstermişlerdi.
Yurdun topyekûn savunması gibi en hayatî bir
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meselesinin mesuliyet ve vebalini uhdesinde]!bu
lunduran Sayın Başvekil bu meseleye birazcık
olsun parmak basarak meselenin esasını öğren
diği takdirde eminim ki, teferruata ait ve şendisini zerre kadar ilgilendirmiyen şimdiki gün
lük işlerini terk edecek, bu çok önemli meşale
mize gereken ehemmiyeti verecektir.
i.

Arkadaşlar, mesele şudur; 1949 yılında Ijillî
Müdafaa Vekâleti bir kanun getiriyor, 539^; sa
yılı Kanun. Bu kanunda diyor k i ; ben, mejhleketin topyekûn savunma mesuliyletini a)rtık
bugünkü şartlar altında ifa edemem, bu bir
Hükümet işidir, ben sadece silâhlı kuvvetlerin
talim, ve terbiyesi, ikmal ve idaresinden jlsorumlu olabilirim. On bir sene evvel bu kanjimu
Meclisi Âli kabul ediyor. Daha sonra, memle
ketin topyekûn savunma meselesini Hükümete
Meclise getiriyor, bir kanun çıkarılıyor, qB99
sayılı Kanun. Bu vaziyette topyekûn savjunma işlerimizin bütün mesuliyeti, bir nevi Jlcra
Vekilleri Heyeti bünyesinde bulunan ve ekseri
yeti vekillerden müteşekkil bir kurula bırakı
lıyor. Yani Yüksek Savunma Kuruluna, ;Bu
kurulun başında da Başvekil var.
Arkadaşlar; geçen seneye kadar * kanunen
asgari ayda bir defa toplanması iktiza eden
bu kurul, kanuni vecibenin hükmünü dahi ye
rine getirmez, senede bir kere dahi toplana
mazdı. Bu mevzudaki çırpınmalarımızın sejjneresi midir, yoksa Mecliste bulunan arkadaşla
rımızın - her halde Nazmi
Ataç P a ş a n ^ rolü mü vardır, bilmiyorum, nihayet bir Dev
let Vekiline bu vazife verildi de hiç olmazsa
toplantıları son zamanlarda nispeten munta
zam oluyor.
Fakat muhterem arkadaşlarım, topyekûn
savunma işleri gibi en büyük meselemizin h|jllâ
ne plânı vardır, ne hazırlanmış bir progr^lmı
vardır, ne de mevzuun ehemmiyet ve şanına jjraraşır bir faaliyet vardır. Hattâ Büyük Meclis
olarak hiçbirimiz çalışmaların durumundan (ha
berdar değiliz.
^
i
N-USRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 'tyûlaf zaten bilinmez.
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fere ait en küçük bir hazırlık yapmış değiller
dir.
NUSRET KÎRÎŞCIOÖLU (Sakarya) — Ne
biliyorsun?
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Bili
yorum, bilmesem konuşur muyum, rica ederim.
Şimdi arkadaşlarım, biraz evvel Demokrat
Parti adına konuşan Bahadır Dülger arkadaşı
mız....
REİS — Şahsı adına konuştu, efendim.
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) —.' Şah
sı adına konuşsun, ne adına konuşursa konuş
sun, Sayın Başvekil, hiç uyumuyor, 24 saatinin
23 saatini memleket işlerine hasrediyor, dedi.
Muhterem arkadaşlarım, emin olunuz bu beya
nı duyunca, Başvekile acıdım. Demek ki, Sayın
Başvekil, Bahadır Beyin ifadesine göre günde
bir saat uyuyor demektir. Bir Başvekilin gün
de 23 saat çalışmasına ne lüzum var. Hem bu
kadar saat çalışmak sıhhatini bozar. Sıhhatsiz.
işler yapmasına sebeboulr. İstirham ediyorum,
esas vazifelerine baksa da, kendisine aidolmıyanları ilgililere bıraksa, böylece günde 8 - 9
saat uyumaya vakit ayırsa. Halbuki Başvekil,
esas yapmakla mükellef bulunduğu işleri bıra
kıyor, başka işlerle uğraşıyor. Meselâ bir vali
farz ediniz kendi işi olmadığı halde vilâye
tin merdivenlerini süpürüyor. Bir umum mü
dür farz ediniz dairenin daktiloluk işlerini ifa
ediyor. Şimdi arkadaşlar biz bu vali ve umum
müdüre gayet iyi çalışıyorlar mı diyeceğiz.
Arkadaşlar, çok rica ediyorum, Sayın Baş
bakan bu kadar yorulmasın. Anayasada ve teş
kilât kanununda bulunan esas vazifeleriyle uğ
raşsın göreceksiniz hem kendisi, hem de biz
huzuru bozulan arkadaşları rahat edeceğiz. Ri
ca ederek size soruyorum, vatan cepheleriyle
uğraşmak bir Başvekil işi midir'1 Bir Başvekil
olarak, memleketin hürmet edilmesi gereken üç
numaralı şahsiyeti olarak, herkesin bilâkaydüşart, kendisine hürmet etmesi iktiza eden bir
makam sahibi olarak, rica ederim Sayın Başve
kil artık mesailerini makamının haşmet ve di
rayetine uygun işlere hasretsin. (Sağdan, bravo
sesleri)

DURSUN AKÇAO&LU (Devamla) -~ j | e selâ bugün ulaştırma seferberliğini Ulaştırma
Zira, muhterem arkadaşlarım, siyasi hayata
Vekâletinin, Sağlık seferberliğini, Sıhhat Vekâ
atılan insanların, uhdesine büyük vazife alan
letinin yapması iktiza ederken, maalesef haikrinsanların, bulunduğu vazifenin ehemmiyet ve
da dahi işlerini yürütemiyen bu vekâletler |pe- I vüsati nispetinde müteyakkız olması icabeder,
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Meselâ bir mebus sokakta sakız çiğniyebilir mi?
Bir Başvekil otobüste yayılarak oturabilir mi?
Hülâsa arkadaşlar, bir etiket iktisabeden insa
nın, bu etiketin bünye ve ehemmiyeti nispetin
de müteyakkız olması, hal ve harekâtını kayıt
altında bulundurması riayette mecbur olduğu
birinci vazifesidir.
Şu halde memleketin hayatî meselelerinin
ifasından sorumlu olan Sayın Başvekil kendisi
ne emanet edilen makamın büyük meseleleriyle
uğraşmak zorundadır. Ben Başvekile cidden sa
nıl olarak bir dostluk edeceğim. Böyle makam
iktisabedenler, yani mesuliyetlerle beraber bü
yük menfaat kapılarını ellerinde tutan insanla
rın etrafını, hoşhoşçular sarar. Sakın bunlara
inanmasın. Hakiki dostları bu şekilde konuşan
lardır. Nedir canım bu vatan cephesi komed
yası. Yedi sülâlemle birlikte vatan cephesine
geçiyorum, diyenlere nasıl inanır. Ben olsam bu
nedir, derim. Bir Başvekile
söylenecek şey
midir? Çok istirham ediyorum. Başvekil şu Mec
lise gelse göreceksiniz, duyduğuma göre, gayet
hassas, ve hüsnüniyet sahibi olduğu söylenen
Sayın Başvekil lûtfetse de şu Meclise gelse, et
rafındaki o menfaate! çemberi yırtsa, şu muha
lefetin niçin huzursuz olduğunu, memleketin
niçin üzüntülü olduğunu görse ve anlasa mut
laka selâmet yolunu bulacaktır, göreceksiniz.

I medi. Demokrat Partiye iltifat etti. Ne yapaÎMftf
Eğer siz her şeyi inkâra sapmadaydınız, benlin ak''
I dediğime siz kara demeseydiniz, benim kana dedi
ğime siz ak demeseydiniz elbette ki, bu millet sftfci
de tutacaktı. Ve bugünkü kadro ile değil, beHri
iktidara getirecekti. Ne yapalım? 1950 den itibaj ren inkâra saptınız. Bu memlekette Demokrat
Parti hiç mi iyi bir şey yapamadı? Gelin bu kür*
süye hakikatleri konuşalım, anlaşalım. Aksi 'takI dirde siz bir tarafa çekerseniz, biz bir tarafa, çeI kensek bir santim ileri gidilmez. Ve bu milİetra
hakemliği artık bu şekildeki bir muhalefeti 'tas
fiye eder. (Sağdan, sizin gücünüz buna yetmez
l sesleri) Milletin gücü yeter., Bu milletin akhseI I imi yakın bir âtide yapılacak seçimlerde elbette
nasibinizin ne olduğunu sizlere gösterecektir.
(Sağdan, muhalefet olmazsa demokrasi ohriaz ses
leri)
Muhterem arkadaşım muhalefet olmazsa de
mokrasi olmaz diyor. Demokrasi olmak için-mut
laka Halik Partisinin olması mı lâzımf Halk Par
tisi gider, velûd bir partidir, Demokrat Parti,
içinden başka bir parti çıkarır ve mulhalefet • tem
sil edilir. Binaenaleyh muhalefeti Halk Partisi
temsil ediyor diye bir zehaba kapılmayın. Çün&a
Halk Partisinin kaderini millet tâyin etmiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, en son konu
şan muhterem meslekdaşım Dursun Akçjaoğlu...

Arkadaşlar, ben şimdi şundan ürküyorum,
her iktidar mutlaka bir insan gibi fânidir, muelaka yıkılacaktır. Onun için çok rica ediyorum,
hepinizden hiç olmazsa muhalefete geçtiriniz
zaman tutunacak bir tutamak, yapışacak bir
dal bırakın. Bu yol, yol değil, bu yol yol değil
dir, uyanın arkadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri
alkışlar)

RIZA T E K E L İ (Adana) — Grup adına mı
konuşuyor sunuz?
ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Evet, Riaa
Tekeli Bey, Grup adına konuşuyorum.

Dursun Akçaoğlu arkadaşımız millî savun
ma gücümüzden bahsetti. Evvelce çalıştığı
yerden bahsetti. Bu mevzua Bütçe Encümeninde
de temas eti ve o zaman anladık ki, bir müddet
R E Î S — Zeki Erataraıan. D. P. Grupu adına.
ortada doktor olarak bulunmuş ve orası hakkın
da da malûmata sahibolmuş. Burada ifade ede
D. P. MECLİS GRUPU ADINA Z E K İ ER
yim ki, bu şekildeki kurumların çalışmaları tama
ATAMAN (Tekirdağ) — Arkadaşlar, dün bura
men gizlidir. Nasıl Bütçe Eneümeninde daha faızda Celâl Yardımcı arkadaşımız bir plâktan bah
setti, bir penriden bahsetti. Hakikaten bu plâk I la malûmat verilmemiş ise burada da geniş bir
malûmat vermemize imkân yoktur. Arkadaşımız
hep aynı plâktır. Geçen senenin plâğı, on senedir
burada mütemadiyen bir telâş içinde iktidarın va
dönüyor, aynı fikir ve kanaatler etrafında müte
tan cephesinden bahsediyor. Vatan cephesi, va
madiyen çalmakta devam ediyor. (Sağdan, deği
tan cephesi diyor. Ne yapalım, siz bu memleke
şecek değişecek sesleri)
tin kanunlarını çiğnemek hevesine hapıhrsanıa,
Muhterem arkadaşlar, değişmiyecek. Çünkü
Hükümetin nüfuz ve itibarını, halk arasında yer*
bu memleketin kaderi 1950, de 1954 te ve 1957 de
siz olarak sarsmalara kadar giderseniz sonra da
değişti. Siz bunlardan evvel her şeyden bahsetti
niz, bu milletin aklıselimi, şuuru size iltifat et- i Vatan Cephesinden şikâyet edersiniz. O vatatf
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cephesi ki, bugünkü telâşınıza mesnet teşkil ejâen
haşmetli bir vatandaş topluluğu yaratmıştır. Va
tan cephesi milyonları aşan kararlı insanlarjıyie
maddi ve mânevi varlıklariyle Halk Partisinin
karşısında demokrasinin emniyet supapı olarak
durmakta ve duracaktır. (Soldan, bravo sesleri)
ibrahim Saffet Omay arkadaşımızın temas et
tiği bâzı noktalara geliyorum. Bâzı teşkilât ka
nunlarının getirilmediğinden bahis buyurdular.
Bu doğrudur. Teşkilât kanunları hazırlanmakta
dır. Yalnız hizmetler akşamlamaktadır. Hizmetle
rin devam etmekte olduğunu ifadede fayda var
dır.
Vekâletleri doldurmak; bu hakikaten yerinde
olur. Bizim grupumuzda vekâletlerin doldurulma
sına taraftardır. Ama zaman gelir ki, bir Başvekil
kendi salâhiyeti dâhilinde bâzı vekâletlerin dol
durulmasını geciktirebilir.
HASAN TEZ (Ankara) — Birçok münhaller var.
ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Fena
mı tasarruf edilmiş olur.
Noksanların doldurulması hususuna haklı
olarak işaret ettiler, inşallah bu noksanlar da
telâfi edilir.
Rıza Tekeli arkadaşımız, encümende müte
madiyen istanbul'da, Park Otelde 30 - 35 oda
da, Park Otelin bir dairesinde Başvekilin otur
duğundan bahsettiler.
Sarayda oturmuyor, Hiltonda oturmuyor,
mütevazi bir otelin iki odacığmda oturuyor,
bunların birinde hususi kalem müdürü
diğe
rinde ise kendisi oturuyor, şunu da ayrıca ifa
de edeyim, bunların ücretini de şahsan ödemekte
dir. Devlet bütçesinden bunun için bir tek ku
ruş tahsisat almamaktadır.
Ve ehemmiyeti bakımından, sırası gelmiş
ken söyliyeyim, Başvekil memleket içindeki
yaptıkları seyahatlerden de yine bir kuruş
harcırah almamaktadır. Bu devir onların devri
değildir. Bu vatan onların zamanındaki vatan
değildir. Bu millet onların zamanındaki an
layışta olan millet değildir. On birde gelsin, on
ikide gitsin' üçte gelsin, dörtte gitsin, Anadjolu
Kulübü, Karpiçler artık bu olmaz arkadaşlar. Bi
zim Başvekilimiz gecesiyle gündüziyle millet
emrinde olan bir Başvekildir. Bugün artık bir
yerde oturup Hükümet etme zamanı geçmiştir.
Memleket işleri çok artmıştır. Bu bakımdan
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elbet İstanbul'a gidecek, Ankara'ya gelecek Şi
male Cenuba her tarafa gidecek, ihtiyaçları
yerinde görecek. Bunda memleket hesabına
faide vardır. Muhalefetin de bu seyahatlerden
memnun olması lâzımdır.
İstanbul'da imar işleriyle meşgul oluyor
muş. Daha ne istiyorsunuz? Memleketin en mü
him bir parçası imar ediliyor.
Askerî vasıtalar kullanılıyormuş. Şunu ka
tiyetle ifade edeyim; iktidarda kaldığımız müd
detçe askerî vasıtaları memleketin hizmettinde
kullanmakta devam edeceğiz. Bunu katı olarak
bir kere daha ifade etmek isterim. 1950 de
işbaşına geldiğimiz zaman Tekirdağ'ında bir
arteziyen makinası lâzımdı. Bu makinalardan
Millî Müdafaa emrinde altı tanesinin mevcudolduğımu söylemişlerdi. Bu hâdiseyi Nuri
Yamut arkadaşım gayet iyi bilirler. Bu makinalar yedi, sekiz sene evvel gelmiş, daha amba
lajından çıkarmamışlar, paslı bir vaziyette du
ruyordu.. Bu makinalardan istifade edebilmek
için üç ay uğraştık, paslanın temizlettik, işler
bir hale getirdik. Askerî vasıtaları elbette kul
lanacağız. Elemanlar tecrübe sahibi olacaklar.
Bir arkadaşım anlattı; bir askerî fırında makinalar varmış. ffitmişler ambalajından çıkarmış
lar, fırında ekmek pişirdim demişler. Maalesef
bu fırını kullanacak bir arkadaş çıkmamış.
Malzeme geldi, askerî vasıtalar var, kullanacak
eleman ve tecrübe olmazsa bunlardan vatan,
memleket istifade edemez. Binaenaleyh bu va
sıtalar çalışıyor, çalışacaktır. Kimin için çalı
şıyor? Demokrat Partinin babasının çiftliğine
yol mu yapıyor? Milletin, Demokrat olsun, Halk
Partili olsun, topyekûn milletin hizmetinde ça
lışıyor, memleketin daha iyi, daha güzel bir çeh
re kazanması için çalışılıyor. Bundan sizlerin
de. bizic^rin de memnun olmamız lâzımgelir.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Demokrat Parti
emrinde bulunanlara ne buyurursunuz?
ZEKİ ERAT AMAN (Devamla) — Burada
Muhterem Saffet Omay arkadaşımız yine muh
terem matbuattan bahsederek ce.milekâr selâm
ve muhabbetlerini ibzal buyurdu. Demokrat Par
ti olarak objektif matbuatın yüzde yüz dos
tuyuz, hem de sizlerden yüz binlerce daha
fa^Ia. Ama Muhterem Mükerrcm Sarol arkada
şımın da bundan bir iki gün evvel okuduğu
ve belirttiği şekildeki matbuatın kanunlar
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muvacehesinde daima takipçisiyiz. Ve daima
ce o bizim grupumuzun başı, partimizin başı,
takilbedeceğiz. Vatandaşın haysiyet, şeref ve
Hükümetimizin başı olarak kendisinden millet
izzetinefsini korumakta devam edeceğiz. (Sol
ve biz yerden göğe kadar memnunuz. (Soldan;
dan; bravo, sesleri) Eğer bugün açık kapıları
bravo, sesleri, alkışlar) Bütün mevcudiyetimiz
varsa bunu da kanuni müeyyidelerle yakında
le ve varlığımızla onu tutuyoruz. O Demokrat
tıkayacağımızdan asla şüpheniz olmasın. (Sağ
Partinin ve milletin altomla işliyen bir lokomo
dan; Başbakanlık bütçesini konuşuyoruz, ses
tifidir. Onun arkasındaki vagonlar Demokrat
leri) Başbakanlık bütçe'smi konuşuyoruz. Ama
Partinin bu memlekete yaptığı hizmet vagon
siz bu mevzua girdiniz biz de oraya geldik. Ne
larıdır. Temenni ederiz ki, siz de bu vagonlar
yapalım, yol açıyorsunuz.
dan bir ikisine tutunun da, kendinizi millet yo
luna
verin ve vatan cephesine geçin. (Soldan;
Sandıklardan bahsettiler. Seçimin emniye
alkışlar)
Yoksa katar çoktan uzaklaşmaktadır.
tinden bahsettiler. Allah'a çok şükür Demokrat
İstasyonda
ya durulur, ya durulmaz. Yoksa,
Partinin tarihinde 1946 seçimi diye bir suç yok
siz hâlâ kağnı devrinin hasretinim! çekmekte
tur. Katiyen yoktur. (Sağdan; gürültüler) Ve
siniz? (Soldan; bravo, sesleri, alkışlar)
halen sizin de getirdiğiniz bizim /de beraber ha
zırladığımız yeni Seçim Kanunnun'daki tadille
Arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken şunu ifa
re göre kütükler tamamen adalet cihazının kon
de etmek isterim ki, Menderes öyle bir insan
trolü altında olmak şartiyle beraber daha em
dır ki, onun gönlünde yarının mamur ve mesut
niyetli seçimler yapacağımızdan kimsenin şüp
vatanı, yarının müreffah ve huzur içindeki Türk
hesi olmasın. Demokrat Parti hiçbir zaman
milletinin silueti yatmaktadır. Onun için onun
gayri'meşru yollara başvurmamıştır ve vur
la beraberiz, milletle beraberiz. Biz gideceğiz
maz ona milletin sevgisi kâfi gelir. (Soldan;
siz yaya kalacaksınız. (Soldan; sürekli ve şid
bravo, sesleri, alkışlar) Hileye ihtiyacı yoktur.
detli alkışlar)
(Soldan; bravo, sesleri)
BEİS — Selim Soley.
Aziz arkadaşlar, hep ikide bir Başvekil çe
SELİM SOLEY (Ankara) — Çok muhte
kilsin ikide bir düşeceksiniz. Efendim, D. P.
rem
arkadaşlar, Muhterem Başvekil Adnan
iktidarının yüzlerce sene iktidarda kalacağını
Beyefendinin
zaman zaman Meclise gelmemesin
hangi arkadaşımız size söyledi, bunun için size
den
ve
Ankara'yı
bırakıp İstanbul'da oturmasın
nutuk çekti? Elbette bir gün gelecek, 20 sene,
dan şikâyet eden Halk Partili arkadaşlarımla
30 sene sonra D. P. iktidardan düşecektir. (Sağ
hemfikir değilim. (Soldan; aferin, sesleri) Mu
dan, gülüşmeler, gürültüler) Bundan daha ta
tabık olmadığım bâzı hususları muhterem heye
biî ne olabilir? (Sağdan; iki ay sonra, sesleri)
tinize
arz edeceğim: Arkadaşlarımla mutabık
Ama, siz düşeceksiniz, gelemiyeceksiniz, diyor
olmayışımın
iki sebebi vardır. Birincisi, Başve
lar. Bu ne ifade eder? Bu ne sizin elinizde, ne
kil için yapılacak yegâne şey memleketin hür
de bizim elimizde, (Sağdan; gürültüler) Bizi dü
riyetlerini bu hale soktuktan, iktisadi hayatı
şürecek olan da, sizi getirecek olan da yine mil
bu
derekeye düşürdükten ve sizleri ödiyemiyelettir. Şu halde, iş bu kadar basit olunca; neceğiniz
muazzam borçlar altına soktuktan son
'den kavga edelim? Biz inanıyoruz ki, daha
ra
yapılacak
yegâne iş bir...
uzun seneler, milletin sempatisi, sevgisi bize yö
REİS — Selim Bey, çok rica ederim, Baş
nelecektir. Bizim kanaatimiz, bu. Başvekil git
vekile karşı bu elfazı, bu tâbirinizi lisan nezasin deniyor. Neden gitsin? Biz, size soruyor
muyuz ki, muhterem Kasım Gülek'i neden Ge ' hetine uygun bulmuyorum, ya geri alırsınız, ya
hut hakkınızda muamele tatbik ederim.
nel Sekreterlikten aldınız, (Sağdan; biz Baş
vekil diyoruz, sesleri) ve yine diyor muyuz ye
SELİM SOLEY (Devamla) — Bun!da ne
ni bir kongreniz olduğu zaman Kasım Gülek
var Reis Bey...
tekrar Genel Sekreterliğe gelecek, size karışı
REİS — Hayır Selim Bey, lütfen geri al
yor muyuz? Niye İnönü sizin başmızdır, değiş
manızı bekliyorum.
tirmiyorsunuz, diyor muyuz? Grup Başkan Ve
kiliniz niye Nüvit Yetkin olmadı da Fethi ÇeSELİM SOLEY (Devamla) — Bunda arka
lîkbaş oldu diyor muyuz? Başvekilimize gelindaşlar bir..,
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REÎS — Selim Bey, tekrar ediyorum, tâbi
riniz lisan nekahetine uygun değildir..
SELlM SOLEY (Devamla) — Kabul ediyo
rum, Başvekilimizin makamına lâyık degjildir
diyorum, geri alıyorum.
REÎS —• Bu tâbirleri Riyaset zabıttan Çıka
racaktır. Devam buyurun.
SELÎM SOLEY (Devamla) — İkinci bir se
bebi daha var. Demokrat Partinin Konya kon
gresinden öğreniyoruz ki, Başvekilimiz her yer
de hazır ve nazır, ulûhiyete sahibolduğu için
nerede olursa olsun, İstanbul'da bulununken
her yerde hazır ve nazır olduğu için memleljjetin
her tarafında olup bitenleri görür ve bilirj.
REÎS — Selim Bey, sizin edebî cümleler Sap
tığınızı bilirim. Her yerde hazır ve nazır [keli
mesi sadece ve sadece tek ve Büyük Allah 'a ıjdahsus bir tâbirdir. Bunun burada kullanılmasjt ca
iz değildir. Rica ediyorum, tâbirlerinize dijşkat
edin.
SELÎM SOLEY (Devamla) — Beyefendi; bu
nu söylemek bir suç ise, haksızlık ise, bu tâbi
rin nerede kullanıldığını bilirsiniz. Bunu söyliyen, Konya D. P. Mitinginde söyliyen, Renizi
Birand Beydir. Onun söylediği sözleri ben size
niye söyliyemiyeyim? (Gürültüler)
R E Î S — Kim söylerse söylesin, bu tâbir
rinde değildir. Bu kürsüden konuşulamaz.
SELÎM SOLEY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; bizim muhterem Başvekilden şikâ
yetçi olduğumuz bir nokta daha var. Bizim rioktai nazarımıza göre.
R E Î S — Selim Bey, üçüncü defa sizi lİHan
nezaketine davet ediyorum. Celse sonunda bun
ların zabıttan çıkarılmasını reye koyacağım.
Suçlu tâbiri kullanılamaz.
SELÎM SOLEY (Devamla) — Arkadaşlar;
bütün bunları konuşturmamanın bir çaresi var
dır. Başvekil tenkid edilemez, Başvekil her şe
yin üstündedir diye bir kanun yaparsınız; bı(na
temas etmemeyi temin edersiniz. Ekseriyet ^iz
de. Ona göre Başvekil ne yaparsa yapsın üzeıjhıde durulmaz ve mesele halledilir. Böyle bir Sa
irim teklifi..
R E Î S — Konuşmanız şahsiyata gidecek jaıdar devam etmiştir ve etmektedir.
HÜSEYİN FİRAT (îçel) — Buranın seyiyesi ile mütenasip değil, seviyenizin icabını ya
pıyorsunuz.
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REÎS — Bu şekilde devam ederseniz sözleri
nizi keseceğim.
SELÎM SOLEY (Devamla) — Arkadaşlar;
yalnız bir noktaya temas edeceğim.
Basın taraflısı olduğunuz bizi çok sevindirdi.
Arkadaşlar; basın deyince, tenkid etmeseler,
hapse girince seslerini çıkarmasalar diyorsunuz,
her şeyi alkışlasınlar, diyorsunuz. Bunu yapmı
yorlar, diyorsunuz.
Basın hakkındaki, aleyhindeki beyanları hüs
nü telâkki edebiliriz. Bu, sistem, iktidarda ol
malarına rağmen itibardan düşenlerin sözüdür.
Halk Partisi daima tenkid edilir, burada sık
sık 27 senelik icraatı dile getirilir. Evet Halk
Partisinin affedilmez bir tarafı vardır. O da bu
gün memlekete Muhterem Başvekil gibi bir siya
siyi yetiştirmiş olmasındandır. (Soldan, Allah,
Allah sesleri)
REÎS ••— Kendisini mütaaddit ikazlarımıza
rağmen nezahat dışı ve hakaretâmiz konuşmala
rına devanı ettiğinden ve son defa da; hakaret et
tiğinden kendisinii) üç inikat Meclis dışı edilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Lisan nezahatine aykırı dört beyanı vardır.
Bunların da zabıtlardan çıkarılmasını teklif edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
(Ankara. Mebusu Selim Soley, sağdan alkış
lar, solda yun sesleri arasında salondan çıktı.)
F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Yaşa Reis.
REİS — Kirazoğlu'nun sizin yasanıza, bravormza ihtiyacı olmadığını bilmeniz lâzımdır.
Buyurun, Devlet Vekili.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey; Maz
lum Kayalar namussuz dedi. Ona. niye cevap
vermiyorsun ya. (Gürültüler)
DEVLET VEKÎLİ İZZET AKÇAL (Rize)
— Halk Partisi Sözcüsünün son sözleriyle sözü
me başlamak isterim.
Halk Partisi Sözcüsü. (Sağdan, sözcü değil
sesleri)
Halk Partisi namına konuşan Saffet Omay
kendi adına konuşmadı, grupu adına konuştu
ğunu ifade etti.
Grup Sözcüsü, «Muhalefetin hakiki murakabe
yaptığını bildirdi ve Halk Partisinin elinden ya
kasını Hükümet Başkanının kurtaramıyacağmı
ve birer hükümet sandalyası alan siyasi avukat
larla bile yakasının kurtulmasının mümkün ol-
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madiği yolundaki beyanlariyle» sözlerime baş- I isterim. 4250 numaralı bi* Kanun vardır, bun
dan, komisyonda da bir vesile ile bahsetmiştim.
lamak isterim. Hükümet Reisi Sayın Başvekil
Devlet daireleri Başvekilin teklifi ve ReisicumAdnan Menderes, muhalefetin, bütçenin başla
hur'un onaylamasiyle lüzumu kadar bakanlık
dığı günden itibaren devam% olarak haksız tenlara ayrflır. Devlet bakanları da tâyin edilebilir.
kidlerine mâruz bulunmaktadır. Grupumuza
Bu Devlet Bakanlarından birisine Başbakan
mensup arkadaşlarla Hükümet âzası arkadaşla
yardımcısı görevi verilebilir. Umum müdürlük
rın zaman zaman kendilerine cevap verdiler. Fa
lerden bir kısmı ihdas edilen vekâletlere veril
kat kararlıdırlar. Söyledikleri ve İsrar ettikleri
miştir.
noktalar mutlaka haktır, doğrudur.. Bütün tez
virleri süslemek suretiyle onları efkârı âmmeye
Sayın Başvekilin Devlet merkezinden uzak
bildirmek mecburiyetindedirler. Birer vekâlet
yerlerde vazifede bulunması ve zaman zaman İs
sandalyası pahasına Başvekilin icraatını burada
tanbul'da kalmasına temas buyurdular. Bugün
müdafaa edecek İcra Vekilleri Heyeti içeris'inde
kü teknik imkânlar muvacehesince İstanbul, An
vekil bulunmadığını evvelâ bilmeleri lâzımdır.
kara'nın bir mahallesi olmaktan ileri gitmiş bu
Vekiller Başvekilin bütün mesuliyetine iştirak
lunmaktadır. 40 dakikada İstanbul'dan Ankara'
etmektedirler ve Anayasamızın hükmü de budur.
ya gitmek ve bu müddet zarfında avdet etmek
imkânı vardır. Her dakika telsizle, telefonla mu
Başvekilin Başvekâlet, bütçesi konuşulurken
habere etmek mümkündür. Bu vaziyet karşısın
Büyük Millet Meclisinde bulunmamasını tenkid
da Hükümet Reisi, yalnız illâ, Ankara'da otura
ediyorlar.
caktır, başka sahalara gitmiyecektir, başka vilâ
İBRAHİM SABRET OMAY (Ankara) —
yetlerimizde bulunnııyacaktır, yolunda bir tez
Yalnız Celâl Yardımcı da vekil değildir, Mükerortaya atmak kanaatimce faydalı değildir, ve
rem Sarol da vekil değildir.
rimli değildir. Başvekili mefluç hale mi getir
REİS — ibrahim Saffet Bey, müdahale et
mek istiyorlar, yalnız Ankara'da mı otursun,
meyin, rica ederim.
memleketin başka hiçbir yerini, hiçbir ihtiyaç
sahasını, görmesin mi istiyorlar? İstanbul'un
DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (De
imarından ayrımak mı istiyorlar? Elbette ki, İs
vamla) — Zabıt elimde, yanlış anlamadım. Ga
tanbul'un
imarı yalnız belediye reisi meselesi
yet sarih.
I
değildir.
Elbette
ki, İstanbul'un imarı ile Hükü
Başvekile, Büyük Millet Meclisi müzakeratı- I
met
Reisinin
yakînen
alâkadar olması, hattâ va
na iştirak için salonda bulunmak mecburiyetini
tahmil eden kanun hükmü yoktur. Ve bugüne I zifesi icabıdır.
kadar teessüs etmiş bir teamül de mevcut de
Yine,, alâyişli merasimlerden sakınılması lü
ğildir. Bunu lütfen tetkik etsinler. Aksini tesbit
zumuna temas ettiler. Alâyişli merasimleri Hü
edip bildirmekte pek fazla güçlük çekeceklerdir. I kümet tertibetmez, halkın içinden doğar. Başve
İktidarımızın Başvekili, Büyük Millet Mecli
kil gittiği yerde etrafını sarıyorlar ve 'Başvekile
sinin Umumi Heyetinde, komisyonlarında yapı- I sevgi tezahüründe bulunuyorlar. Bakın arkadaş
lan müzakereleri adım adım takibetmektedirler.
lar partilerinin sözcüsü bana işaret etmekte, bir
Devlet Vekilinin vazifesi, Başvekil yardımcısının I elini göstererek para ile temin ediliyor, demek
vazifesi de, diğer vazifelerine ilâveten, Başvekil I istemektedir, böyle bir vaziyete, böyle bir hale
hazır bulunmadığı zamanlarda, Başvekil adına
tevessül etmek tenezzülünde bulunmayız böyle
müzakereleri takibetmek ye icabeden müdahale- I 'bir sözü yalnız siz burada söyliyebilirşiniz. Mil
leri Hükümet namına yapmak, cevap vermektir.
let sizin, benim dile gttirdiğim hareketlerinizi
Yine, C. H. P. Sözcüsü, münhal vekâletler- I duyuyor ve duyuldukça sizin sözlerinize karşı
den, ve bunlara tâyin yapılmamış bulunması ko- I itimadı ve güveni sarsılıyor.
nusuna temas etti. Zamanı gelince, bu konu üze- I
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) —
rinde Sayın Başvekil duracak,. (Sağdan, ne za- I
man, sesleri) Münhal bulunan Basın - Yayın ve I Ziayfet masrafları diyorum. Yanlış anlamayın.
İZZET AKÇAL (Devamla) — İbrahim Saf
Turizm ve İmar ve İskân. Vekâletlerine müna- I
fet
Omay arkadaşım, askerî vasıtaların imar
siplerini getirecektir. Yalnız, bu konu üzerinde; J
sözlerimi bitirmeden şu hususu da arz etmek | işinde çalıştırılmasının hatalı bulunduğundan
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alet ve vasıtaların bu suretle yıpranmasına
meydan verildiğinden, yurt müdafaası hesabı
na bunun zararı bulunduğundan bahsettiler.
Saffet Omay arkadaşım gayet iyi bilir. Kendi
sine hususi surette anlatmıştım. Geçen. sene
Meclis Grupu adına konuşmamda da tebarüz
ettirmiştim. 1939 senesinin son günü. Erzincan'
da büyük bir felâket oldu. O felâketi yaşa
mış olanlardan aramızda bulunanlar vajf. Er
zincan yerle yeksan oldu, koca şehir hairaboldu, fırın yok, ikametgâh yok, hiçbir şey kal
madı. 30 - 40 santim kar altında, vesait iglemi3ror. Tümen kılmandanı seyyar bir fırının mevcudolduğunu haber verdi. Karargâh ateıbarı
enkazından fırını çıkardılar. Fırını işlenecek
olanlardan sağ kalmışlardı. Fırını monte etmek
imkânını bulamadılar. Fırından istifade edeme
dik. Şimdi öyle mi yapalım istiyorlar? Vasıta
lar kullanılmasın, tatbikat yapılmasın bu alet
ler depolarda kalsın, bir harbolursa harbt£ isti
fade edeceğiz. Hayır arkadaşlar, bir taraftan
hazerde vatandaşı sefere hazırlıyaeak yolunu
yapacak, sularını çıkaracak, askerî vasıtaları
çalıştırmak suretiyle birliklerin tatbikatına im
kân vereceğiz. İcrayı menedici bir kanun yok
tur. Eğer muhalefet arzu etmiyorsa, böyle bir
şey yapmamızı istemiyorsa bir kanun teklifi
ile Büyük Millet Meclisine müracaat ederler.
Tartışmasını burada yaparız.
FERİD MELEN (Van) — Kanım menetmiş, kanunen kullanamazsınız zaten.
REİS — Ferid Bey, müdahale etmeyin.
İZZET AKÇAL (Devamla) — Temel Ihıjtk ve
hürriyetler konusuna kısaca temas ettiler. Bun
ların sarsıldığından bahsettiler. Bîr huk(ukçu
olan ve uzun bir devir iki partinin iktidarını,
icraatını görmüş olan İbrhaim 'Saffet Onta.y'a
maziyi biraz hatırlamayı tavsiye ederim. Sene
1930. Ben bir partiyi itham ederek söyleıjdyorum. Zamanın icabı ve belki hadisat öyle jicabettirmiştir, ama misal vermeden geçemijpeceğim, tarihi hakikat. Sene 1930 Diyarbakır'da
Hani hâdisesi ağır ceza mahkemesinde Süyet
ediliyor. 30 küsur mevkuf bir hayli gayri^ıevkuf şahıs var. Muhakeme son safhasına getiril
miş bulunmaktadır, Dosya mahkemede iken
Temyiz Mahkemesinden bir karar alınır. (Tah
sin Cahit Bey hâdisenin şahidi, Diyarbakınn
diğer muhterem mebusları da şahidi) I}osya
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Elâzığ'a nakledilir. Duruşma günü telgraf mah
keme reisine tebliğ edilir. Mahkeme iki satır
lık bir karar yazar. «Dosyanın Elâzığ mahkekemesine tevdiine ve mevkufların oraya sevkı
için müddeiumumiliğe müzekkere yazılmasına»
Müzekkere yazılır, dosya Elâzığ'a gönderilir.
İki gün sonra şahıslar Dağkapısı haricinden,
kamyonlara bindirilir. Saat 12 sıralarında o za
manki Diyarbakır Müddeiumumisi Temyiz Re
isliğine kadar yükselmiş bir zat bir yazı alır.
Sevk edilmekte olan şahıslar firara teşebbüs et
mişler, jandarmalar salâhiyetlerini kullanmak
mecburiyetinde kalmışlar, hepsi öldürülmüşler.
Hâdise mahallinde (Sağdan, sene 1930 ses
leri) evet 1930. Mütaakıp senelerdeki hâdisele
ri de bildirelim. Elleri kelepçeli, üç grup ha
linde, zincirli, iki ateş arasında kalmışlar, ke
lepçeleri çözülmemiş, zincirler kırılmamış, bu
na lüzum dahi görülmemiş...
Hâdise bu şekilde tes'bit ediliyor, (müddeiu
mumiliğin takibat yapması lâzım. Bir devrin
anlayışı, sakat bir anlayış, bir partiye maletmiyorum, hükmünü millet vermiştir. Bir devrin
zihniyeti.
Adliye Vekâletinden telgrafla C. Müddeiumiliğine emir veriliyor, öldürme fiilî sevk es
nasında vâki olmuştur. Takibat icrası salâhi
yeti idari mercilere aittir. Dosyayı vilâlet ma
kamına tevdi edin. Müddeiumumi oradan nak
lediliyor, dosya da tevdi ediliyor. İdare, bir
jandarma çavuşu hakkında takibat yapıyor, su
çu olmadığı için hakkında incil'i muhakeme ka
ran veriyor. Temel hak ve hürriyet. Temel hak
ve hürriyet, evvelâ şahısların hayatını müda
faa ve muhafaza edilmesinden başlar. (Sağdan
rültüler)
EMİN SOYSAL (Maraş) — O zaman Celâl
Bayar Vekil bulunuyordu.
FERİD MELEN (Van) — Sen Dersim'den
bahset, Dersim'den. (Sağdan konuşmalar, gü
rültüler)
İZZET AKÇAL (Devamla) — Şimdi insan
hak ve hürriyeti. İnsan fhaytmın kıymeti yok
tu. Bu bir misal. Diyarbakır mebusları bilir
ve o zaman orada vazife almış şahıslar bilirler.
Vaka bir tane değil. 1932 den 1933 den misal
ler verebilirim. 1934 den misaller verebilirim.
Ve bunların hepsi mahkeme za'bıtlariyle; dos-
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yaiariyle kabil ispattır. (Sağdan sen Dersim'den
de bahset sesleri)
Ben bu konu üzerinde fazla durulmasına lü
zum görmem. Daha çok misalleri vardır. Ben
size bir tane ımisal verdim; 30 vatandaşın öldü
rülmesi hâdisesi.
Şimdi temel hak ve hürriyetlerin yok edilen
kısmı, mahkeme kararı olmaksızın, hâkim ka
rarı -olmaksızın yapılan hareketlerin şahıslara
verdiği zararların burada misallerini kendi an
layışlarına göre anlatmak suretiyle birkaç hâ
dise anlamak istediler. Can emniyetinin olmadı
ğı devri unutuyorlar.
Matbuat hürriyetinin zedelendiğinden bahset
tiler. Gazetecilerin mahkûm olduğundan, hapsanelerde inim inim inlediklerinden bahsettiler. Bu
konu üzerinde Basın - Yayın bütçesinde daha
geniş konuşmak ve cevap almak imkânını bula
caklardır ve bu suretle bilgilerini kıymetlendireceklerdir. Biz Türk matbuatının hürriyetini kı
sacak her hangi bir harekette bulunmaktan parti
olarak daima tevakki ettik. Yalnız vatandaşın
yekdiğerine karşı hürmet beslemesini, yekdiğeri
ne küfür etmemesini, saylp sövmemesini temin
edecek hükümleri getirdik. Mahkûm olan gaze
tecilerin ekseriyeti başka bir şahsa hakaret etti
ğinden dolayı mahkûm olmuşlardır. Ceza ağır
dır veya hafiftir. Elbette ki hafif olduğu iddia edi
lemez. Ağırdır... Arkadaşlarımız bunun için bir
kanun getirebilirler. Ve teklif B. M. Meclisinde
görüşülür.
Yine Halk Partisi Sözcüsü, mânevi huzur va
tandaşta mevcut değildir, sizde de yoktur gibi
sözler sarf ettiler.
Evet mânevi huzur bir zümrede yoktur, o da
muhalefettir. Her gün hizmetlerimizi vatan sat
hına, yeniden fethedercesine yaydıkça ve imar
hareketlerimiz devam ettili müddetçe muhalefet
te bulunan arkadaşlarımız elbette kenarından, kö
şesinden bir şey tutup getirecekler, elbette, hu
zursuz olacaklardır, huzursuzluğu kendilerinde
görmekteyiz. Emin Olsunlar vatan sathında hu
zursuzluk yoktur. (Sağdan, size göre sesleri)
Bana bir zat anlattı; «İzmir'den Aydm'a doğ
ru gidiyorduk, arabada birkaç arkadaş daha var
dı; yol üzerinde bir köy içinde, bir su fışkırmak
ta olduğunu gördük. Arabamda bulunan arka
daşlarıma bu köyden muhalefetin rey almasına
imkân var mı? Bu köy şimdi mesut. Ben bu kö
yü bilirim, 60 yaşıma geldim, kuruldu kurulalı
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içme suyu yoktu, sazlıktan gider su getirirlerdi
bu köye seçimlerde nasıl uğrar da Halk Partisi
ne rey verin deriz.» dedim. Arkadaşlarım da hak
verdiler dedi... Elbette ki, bu çalışmalarımız kar
şısında muhalefet huzursuzluk içinde olacaktır.
Çünkü bir an evvel iktidara gelmek istiyorlar
Ben tavsiye ediyorum bekleyin^ tenkidlerinizi ya
pıcı olarak yapın. Her yapıcı tenkidi mutlaka ik
tidarımız nazarı itibara alır. Bekleyin ta ki biz
yoruluncaya kadar. Vatandaşın isteğini yerine
getiremediğimiz, suyunu veremediğimiz, yolunu
yapamadığımız ve ıstıraplarını gideremediğimiz
anda elbette bizi iktidarda tutmazlar. Temin et
tirdiğimiz, serbest seçim «Gizli oy, açık tasnif
ile» günün birinde belki 30 sene (Soldan; 50 se
ne) (Sağdan; gülüşmeler) Biraz daha ineyim,
belki 20 sene sonra iktidara gelebileceksiniz, Si
zin fazla yıpranmanızı biz iktidar olarak arzu
etmiyoruz. Sizi günahlarınızla başbaşa bırakmak
mecburiyetindeyiz. (Soldan; alkışlar. Sağdan;
gürültüler)
EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey sualle
rim var.
REİS — Bir dakikanızı rica edeceğim İzzet
Bey.
Reylerini küllanmıyan arkadaşlar lütfen kul
lansınlar. Rey verme muamelesi bitmiştir.
İZZET AKÇAL (Devamla) — Seçimlerde
müsavi emniyet temin eden bir sistemin lüzu
mundan bahsettiler. Bunda, endişe mi ediyorlar?
Şimdiden Hükümet olarak biz bildirmekte. fay
da mülâhaza ederiz ve daima söylediğimizi tek
rar ederiz ki; seçimlerde her hangi bir kışkırtıcı
harekette, seçim emniyetini ihlâl edecek her han
gi bir harekete asla, icra organı olarak, meydan
vermiyeceğiz ve verdirmiyeceğiz, emin olabilirsi
niz. İleri taşkın hareketlere de meydan vermiye
ceğiz. Bunu da bilmek lâzım. İcra organı olarak
daima müteyakkız bulunacağız. Yine Halk Par
tisi sözcüsü muhalefetin seyahatlerini önliyen
Başvekilden şikâyetçi olduklarını söylediler. Ni
çin kanunu unutuyorlar. Kanunu dışarda zorlan
maya çalışmanın sonu hüsrandır.
FERİD MELEN (Van) — Kanun yalnız bize
mi tatbik edilecek?
İZZET AKÇAL (Devamla) — Kanunlar Bü
yük Millet Meclisinin dışında zorlanacak olursa
bu memleketin hali nice olur! 40 - 50 kişilik bir
kafile halinde seyahat yapmaya kanun hükümle-

341

t : 46
rdnin müsaidolmadığını sözcü arkadaşımı
<mez imi? (Sağdan, kanunlar müsavat dair;
herkese tatbik edilir sesleri) Umumi olare
nuftular. Gece vakti matbaaların basılıp gam
rin toplatıldığından bahsettiler. Bunun hâkinjt ka
rarına istinadettiğini, müstakil hâkimin bu ktjrarı
verdiğini bilmiyorlar mı? Hangi matbaa majhke•ine karan olmaksızın kapısı zorla açtırılmak sure
tiyle arattırılmış, neşri menedilmiştir. Söylemek
İmkânına sahip midirler? Anayasanın 8 nei ıfıaddesinden bahsederler. Kaza organının müstakil is
lemesinden bahsederler, hâkim teminatından bah
sederler, icra muamelesinin kaza mercii, kararma
ietinadetmiyormuş gibi burada kaza müessesesi
aleyhine söz söylemek imkânına sahibolurlfer...
Bir arkadaş, savunma kurulunun geçen seneye
fcadar vazife yapmadığından ve bu sene de vazi
felerini yapmak hususunda tekâsülü bulunduğu
nu imâ eder yolunda sözler sarf etti. Bütçe [JEnoümeninde bu konuya cevap vermiştim. Millî
vunma Yüksek Kurulu kurulduğu tarihten
vazifesini yapmaktadır. Millî Savunma Yül
Kurulu toplanmakta ve kanunun kendisine
mil ettiği vazifeleri yapmaktadır. Bu vazife
yapılan işleri, ve bundan sonra da yapılması)
reken işlerin bir programa bağlanmış oldug
kendilerine Bütçe Encümeninde arz ettim.
burada da söyliyeyim hiç endişe buyurmasınjjar,
bugün bu kurula verilen vazifeler yapılmaktajjlır.
Burada açık celsede faaliyetinin açıklanmalını
Hükümet olarak uygun görmemekteyiz. Eğer
li bir celse akdedilirse, sual sorulacak olursa, ne
yapıldığını, neler yapılacağını bildirmeye hâzı
rız. Fakat endişe etmesinler, bu konu üzerimde
Hükümet fevkalâde hassastır. Ufuklarda hiçbir
tehlike bulunmasa dahi tedbirlerin alınması elbet
te lâzımıdır. Biz gereken tedbiri almış bulunm&k'tayız.
Büyük M. Meclisinin kendisini haklı rîla^ak
cezalandırdığı Selim Soley'in sözlerine cevap ver
mek kanaatimce zaittir. Fakat B. M. M. ne ve ef
kârı umumiyeye bu sözler mal edilmiş olduğun
dan bir nebze üzerinde durmak lâzımdır. Mecliste
söylenmemesi lâzımgelen ve hiçbir parlâmentomla
emsali cesaretle söylenmemiş bulunan bu sözlesin
göylece bir tarafından tutup cevaplandırmak iste
rim,
Sözlerinin bir kısmını söyjiyeceğim bir kısıjııftjn üzerinde durmıyacağım.
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REİS — Zabıtlardan çıkarılmış olması itiba
riyle hepsi üzerinde değil, yalnız kalanlar üze
rinde.
İZZET AKÇAL (Devamla) — Memlekette
hürriyetleri bu hale getirdikten sonra, iktisadi du
rumu bu vaziyete soktuktan sonra diye başlıyan
ve son cümlesi, Meclis kararı ile zabıtlardan çıka
rılan sözleri üzerinde elbette ki, bir nebze durmak
lâzımdır.
Hürriyetlerin bulunmadığı devirlerden küçük
bir misal verdim. Vatandaşın can emniyetine kar
şı devrimizde 1950 senesinden bu tarihe kadar vâ
ki olan bir taarruz, Hükümet tarafından destek
lenen bir taarruzun misalini verebilirler mi?
(Sağdan, Uşak hâdisesi) Onun muhasebesini yap
tık, Meclis kararını verdi, tekrar münakaşa edil
mesi zamanı gelirse bu mevzua o zaman avdet
ederim. (Sağdan, kapının önünde adam dövdü
ler, haberin yok mu sesleri, gürültüler)
REİS — Ne oluyoruz beyler? Sükûnetinizi
muhafaza ediniz.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usulü mü
zakere hakkında söz istiyorum.
İZZET AKÇAL (Devamla) — İktisadi duru
mu ne hale getirdik?... Hangi hale getirdik. Bir
hırka devrinden bu hale geldik.
FERÎD MELEN (Van) — Ne hale?..
EMİN SOYSAL (Maraş) — Yirmi milyar
borca girdik.
İZZET AKÇAL (Devamla) — 1950 senesin
den 1960 başına kadar vatan sathı karış karış
yeni baştan imar edildi; yol mu bıraktıntzdı?...
Yol mu yapıidıydı. Baraj mı yapıldıydı?.. Tek
bir liman mı yapıldı? Bir iskele mi yapıldı? Tek
bir köye su mu getirildi? Vatandaşların ıstırap
içinde bulduklarını arkadaşlarım bilmiyorlar
•mıydı? Bunu ne çabuk unuttular?
Ben size kendi intihap dairemden bir misal
vereyim. İktisaden harabolan memlekette bir de
Rize vilâyeti vardı. Sahilde şerit halinde bir şose
si mevcuttu, fakat geçilmezdi. Üzerindeki ahşap
köprüleri her sene sel alır, götürür, yenisi yapı
lırdı. Sahil şeritten dâhile doğru bir kilometre
yolu yoktu.
/
SAİM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) — Si
zin köyünüzü gördük Beyefendi.
REİS — Müdahale etmeyin efendim.
İZZET AKÇAL (Devamla) — Şimdi her kö
ye yol gitmektedir. Yol gitmiyen 8 -10 tane köy
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kalmıştır, onlara da bu sene mutlaka gidecek
tir.
Fabrikalariyle, köy sulariyle, yollariyle iske
teleri, sağlık merkezleri ile yepyeni bir hayat
doğmuştur. 1950 den evvel ancak senede üç ay
mısır ekmeği yemeye imkân veren iktisadi vazi
yetleri bugün düzelmiş, vatanın diğer vilâyet
lerinde olduğu gibi devamlı olarak buğday ek
meği yemek imkânını bulmuşlardır. Sizin iktisa
di felâketten hissenize ne düştü diye sorun onla
ra... Başvekilin çalışmaları, Hükümetin çalış
maları, İktidarın çalışmaları memleketi bir ma
mure haline getirmektedir. Bu çalışmalarla en
vanterimiz yükselmektedir, kabarmaktadır. Bir
ticarethanenin muamelâtını tetkik ederken mev
cudunu da nazara almak lâzımdır. Varlığının
topyekûn nazara alınması lâzımdır. Aziz arka
daşlarım, Hükümet olarak memleketin imarında
ve milletin hizmetinde çalışmakta devam edece
ğiz. Anyasa hükümlerini, vatandaşın lıaklarım
korumak suretiyle bu hizmetlerimizi devam et
tireceğiz. Muhalefet ne derse desin, elbetteki ye
rinde olan tenkidlerine kıymet verecek, fakat
garazkâr, yersiz iftiralarına kulaklarımızı kapıyacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz, bu
nu bilmeleri lâzımdır. (Soldan, bravo sesleri,
alkışlar)
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum, Reis Bey.
REİS — Ne hakkında efendim ?
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim,
Nizamnamenin tatbikatiyle ilgili olarak, ceza ve
rilen bir arkadaşımız hakkında.
REİS — Ceza verilen arkadaşımız o anda kür
süde bulunuyordu.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet, bu
bir. İkincisi : Arkadaşımızı dışarıda Mazlum Ka
yalar dövmüştür.
REİS — Dışarda olan bir hâdise ise burada
ne ilgisi var? Ayrıca takibat yapılır. (Sağdan,
gürültüler)
Buyurun, Kemal Serdaroğlu.
EMİN SOYSAL (Maraş) — 111 nei madde
mucibince vekilden sual sorduk.
REİS — 111 nei maddeye göre sual sözler
den sonra sorulur. Şayet kifayet takriri veri
lime suallere de şâmil olur. Verilmezse sual hak
kınız mahfuz. Buyurun Kemal Bey.
KEMAL SERDAROĞLU •(tamir) — Politi
kanın şu İla#in tecellisine bakınız ki> lisan ne-
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zahetine ender riayet eden Selim Soley Muh
terem Başvekilimiz hakkında konuşacak ve
onu tenkide yeltenecek.
Üç büyük seçimde de muzaffer olmuş, mil
letin itimat ve muhabbetini kazanmış mi'llî ira
de ile iş başına gelmiş bir partinin kudretli li
deri hakkında lisan nezahetine aykırı, politik
edeple kabili telif olmıyan beyanının karşılığı
«Ayıptır», «Çirkindir», «Saygısızlıktır», «Nan
körlüktür».
Milletin asırdide dâvalarına el atmış, onun
refahı için hayatını istihkar edercesine çalışan
Başvekilimize dil uzatanı millet çarpar. O, mil
letin sevgilisidir, o kalkınma dâvamızın sembo
lüdür. O, sulh kalesinin teminatıdır. Dikkatli
olun.
Muhterem arkadaşlar; bendeniz burada
muhterem Başvekili müdafaa edecek değilim,
onun müdafaaya ihtiyacı yoktur. Burada bir
kaç madde halinde Başvekilden şikâyet ettiği
noktaları sıraladılar. Hakikaten onlar Başve
kilden şikâyetçidirler. Çünkü Başvekili millet
sever. Milleti de Başvekil sever. Başvekilden şi
kâyetçidirler. Çünkü Türkiye'nin her tarafın
da onların hayallerinden geçoniyen eserleri yap
mış ve D. P. damgasını yurdun her tarafına
vurduğu için ondan şikâyetçidirler. Vaktiyle
Şimalî - Anadolu'da halk mısır ekmeği bula
mazken bugün müreffeh bir hayat seviyesine
erişmiştir. Bugün memleketi huzursuzluğa ka
vuşturmak için her türlü taktik ve... (Sağdan;
geri alısın, ne biçim söz sesleri, gürültüler)
REİS — Kemal Bey bu sözünüzü Riyaset
lisanı nezahete aykırı bulmaktadır. Kelimenin
zabıttan çıkarılmasını reyinize arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Sağdan sözünü geri alsın, sesleri)
REİS — Oeri almak zabıtta kalır, heyet za
bıttan çıkarttı. Devam buyurun efendim.
KEMAL SERDAROĞLU (Devamla) —
Muhterem arkadaşlar; beri Başvekile tevcih
edilen taarruzu size izah etmem için, Halk Par
tisinin kurulduğu günden beri hâlâ devam eden
bir hastalığına temas etmek isterim. Adam ye
tiştirmemek:. Halk Partisinin en çok korkacağı
bir su'ali bu millet bir gün kendisinden soracak
ve 27 sene iktidarda kaldın, niye Devlet adamı
yetiştirmedin, yetişmek istidadında olanları bir
paşanın uğruna feda ettin diye aoracak.
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SAÎM KARAÖMERLÎOÖLU (Adana) 'L Ce
lâl Bayar'ı yetiştirdi.
KEMAL SERDAROĞLU (Devamla;
—
Muhterem arkadaşlar, Celâı Bayar kendi çimeği
ile, kendi kabiliyeti ile yetişmiştir. Onu da ye
mek istediğinizi millet bilmektedir. Yeraiı k is
tediniz, fakat muvaffak olamadınız.
Muhterem arkadaşlarım; aynı hasta ıklar
devam etmektedir. Millet kaderi ile oynamak
için Demokrat Partinin yetiştirdiği güzile ve
kıymetli Devlet adamlarını hedef almaktı ısınız.
Haysiyeti ^e oynamakta ve iftira etmeye jçalış-maktasmız. Bunda da muvaffak olamrjocak
sınız.
Muhterem arkadaşlarım; bu adam yem 5 has
talığı , zaman zaman kendi içlerine de siirayet
etmektedir. Büyük kongrede, büyük reyle iş ba
şına getirdikleri Kasım GûleVi de yerme yolu
tutulmuştur. Bu al yuvarların, ak yuv ırları
yemesi demek olur, lösemiye benzer. Alla ti sizi
bu hastalıktan kurtarsın.
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin)
de hastalık yok. Siz kendinize bakın.

Biz-

KEMAL SERDAROĞLU (Devamla) -V De
mokrat Parti sayesinde muhit edindin ımebus
oldun, yoksa mebus olamrzdm. Ondan sonra
partine ihanet ettin, o tarafa geçtin. Senin ye
rin orası değil. Bütün vatanperverlerin toplan
dığı vatan cephesi saflarına katıl. Son p^manlik fayda vermez
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) - 4 Reis
Bey, söz istiyorum, bana sataştı.
REÎS — Sataşma yoktur. Bir takriıfj var
okuyoruz, efendim.
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'^ıı arz
ve teklif ederim.
Manisa
Sezai A k d a l
REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ir.
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediljaiştir.
101

Tahsisatlar

K-EÎS — Bir takrir var, okuyoruz.

h 000
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Yüksek Başkanlığa
Basın - Yayın ve Tarizm Vekâletiyle, Koor
dinasyon Vekâleti iki yıl evvel kurulmuş oldu
ğu halde teşkilât kanun tasarıları bugüne ka
dar Hükümetçe Büyük Millet Meclisine getiril
memiştir.
Bu vekillerin ne işle meşgul oldukları dahi
Meclisçe bilinmemektedir. Bu itibarla Başvekâ
let bütçesinin 101 nci fsalının 13 ncü madde
sindeki tahsisatın tayymı arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Çankırı Mebusu
Dr. Dursun Akçaoğlu
(Soldan, 50 imza olmalı sesleri)
REÎS — Esat Mahmut Karakurt, buyuran.
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) —
Efendim; 101 nci fasıl Başvekilin tahsisatını
ifade ediyor.
Şimdi, Anayasanın 28 nci maddesi sarihtir.
«Bilâmezuniyet ve mazeret iki ay Meclise âdemîdevam mebusluğun ıskatını... (Soldan, gülüş
meler)
Ben Başvekilin dinamizmini ve medeniyetçi
vasfını, imarcı vasfını inkâr eden bir mebus de
ğilim. Çalışkandır. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) Fakat Muhterem Başvekilin bir sene
müddetle Meclise gelmemesine asla taraftar ola
mam. Bunu affetmek imkânı yoktur. Biz bunu,
Meclise karşı Başvekilin bir hakareti olarak
kabul ve telâkki ediyoruz. Bana dünyada bir
parlâmento gösterebilir misiniz k i ; Başvekil bir
sene müddetle o parlâmentoya gelmemiş olsun.
Olmaz böyle şey.
Beyefendiler; Başvekil diyor ki, bu parlâ
mentoya gelmeye sinirlerim müsait değildir.
Ben bu parlâmentoda bu şekilde çalışamam.
Hayır arkadaşlar; olmaz. Buraya gelmeye
mecburdur. Devlet adamının en büyük vasfı
mütehammil olmasıdır. Ben size canlı bir misal
vereceğim. Geçen gece Meclis tahkikatını vesile
ittihaz ederek, sizin burada konuşmanızı temin
eden, düşman ordularını Ankara önlerinden
alıp Akdeniz sahillerinde denize döken, vatan
kurtaran adama İnönü'ye sabaha kadar hakaret
ettiniz. On saat oturduğu yerde, ihtiyar dudak
larında zehirli bir tebessümle, kendisine yapı
lan hakaretleri dinledi. Gık bile demedi. Muh
terem Başvekil de gelsin, burada otursun, ken
disine yapılan tenkidleri gık demeden dinlesin,
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Bunları dinlemeye mecburdur. Eğer söyledikle
rimizi dinlemiyecekse, sinirleri bunlara taham
mül edemiyecekse aranızdan bir başkasına yeri
ni versin. Kanun sarihtir. Anayasa sarihtir. Bilâmazeret iki ay Meclise gelmiyenin mebusluğu
sakıt olur. Biz bir seneden beri Başvekili Mec
liste görmüyoruz beyefendiler. Bu memleketin
büyük dâvaları bir telefon makinasmm kulak
lığından takibedilemze. Olmaz böyle şey. Bina
enaleyh kanun sarihtir, Başvekil bugün mebus
luk hakkını kaybetmiştir, tahsisat veremezsi
niz. Mecliste bulunması lâzımdır. Mecliste bu
lunmak demek Meclisin lokantasında bulunmak
demek değildir. Meclisin birtakım telefon makinalariyle bağlı bir odasında müzakeratı takibetmesi de Mecliste bulunması demek değil
dir.
Başvekilin celselerde bulunması, mebusların
ıstırabını yakından takibetmesi, Devlet işleri
nin burada görüşülmesinde hazır bulunması lâ
zımdır. Anayasa sarihtir, gelmemiştir Meclise
bir sene, bu hakkını kaybetmiştir. (Soldan, gü
lüşmeler) Başka çaresi yoktur. Tekrar ediyo
rum, hüzünle söylüyorum. Müteessirim, çünkü
iktidar partisinin içinde bu Başbakanı değiştir
diğiniz zaman onun yerini alacak içinizden bi
rinin onun yerini dolduracağına kaani değilim.
Onun için hüzünle söylüyorum. (Sağdan,
bravo sesleri, alkışlar) Bu tahsisat kendisine
verilemez. (Soldan, üzülme, üzülme sesleri, gü
lüşmeler, gürültüler)
*
REÎS — Efendim, faslın tayymı tazammun
eden takriri reylerinize arz ediyorum; Kabul
edenler... Etmiyenler... Takrir red4edilmiştir.
Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., KaHful edilmiştir.

F.
201 Maaşlar
BEİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

Lira
1 378 500

202 Hizmetliler ücreti
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

637 800

203 Geçici hizmetliler ücreti
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle

288 600

im
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Lira

p.

bunlara yardımcı personelin
ücretleri
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
REÎS — Kabul edenler.*. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil tahsisatı
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacaklara
verilecek ücretler
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
301 Merkez daireleri büro masraf
ları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira bedeli
REÎS — Kabul
yenler... Kabul
306 Giyecekler
REÎS — Kabul
yenler... Kabul

— 34Ö —

150 000

23 900

131 059

6 000

36 000

186 500

15 500

474 500

61 600
edenler... Etmi
edilmiştir.
70 700

edenler... Etmi
edilmiştir.
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307 Harcırahlar
308

309
40?

403
406

408

Liru
ı P.
502
499 İİ00

R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
15 000
harcırahları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
117 )0Ö
Taşıt masrafları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
899 ?50
Matbaa masrafları
R E İ S —Kaoul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
40 000
Temsil ve ağırlama masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenleı\.. Kabul edilmiştir.
4 500 DOO
ö r t ü l ü tahsisat
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Atom Enerjisi Komisyonu ile
35 DOO
İstişare Heyeti tazminatları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

421 Arşivler umumi masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
422 4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek inönü
armağanı
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın masrafları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti]'.
501 Geçen yıl borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyânler... Kabul edilmiştir.

601

711

731

751

753

12 )00

Lira
Eski yıllar borçları
2
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7163 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Orta - Doğu Âmme
İdaresi Enstitüsüne yardım
820 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Matbaada mevcvut makina,
alet ve malzeme onarımı
11 500
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İstimlâk ve satmalma masraf
ları
1
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Matbaa için alınacak makina,
alet ve malzeme
39 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Reaktör, lâboratuvar ve radyo-izotop merkezleri tesis ve
bilûmum masrafları
14 950 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

REİS — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum
Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihasına (319) arkadaş rey
vermiş (265) kabul (54) ret, lâyiha kanunlaş
mıştır.
29 1500

215 000

453 Milletlerarası

100 Ö00

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna
(316) rey verilmiştir. (298) kabul (18) ret. Ka
nun kabul edilmiştir. N
Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun lâyihasına (308) rey verilmiştir. (292)
kabul, (16) ret. Kanun kabul edilmiştir.
Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasına (311) rey verilmiş
tir. (294) kabul, (17) ret, Kanun kabul edil
miştir.
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretlr'cetvellerin
Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik ya-
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puması hakkındaki kanun lâyihasına (311) rey
verilmiştir. (298) kabul, (13) ret. Kanun kabul
edilmiştir.
Şûrayı Devlet bütçesine başlıyoruz.
D — Şûrayı

Devlet

Reisliği

R E l S — Devlet Şûrası bütçesine geçiyoruz :
Söz alanlar : Abdullah Köksel.
Sefer Eronat.
C. H. P. Meclis Grupu adına Abdullah
Köksel.
C. H. P. MECLİS GURUPU ADINA AB
DULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar; 1960 malî yılı Devlet Şûrası bütçesi
nin heyeti umumiyesi üzerinde, C. H. P. Mec
lis Grupu adına görüşlerimizi arz ediyoruz
Devlet Şûrası, Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun 51 nci maddesi ile 3546 sayılı Kanuna göre
kurulmuştur.
Kuruluş tarihine nazaran nüfusun çok art
mış bulunması, yeni kanunlarla bu daireye
yeni vazifeler tahmil olunması ve nihayet âm
me hizmetlerinin gittikçe genişlemiş olması
sebebiyle, idari dâvaların çok artmış bulunması
yüzünden kuruluş kanunundaki kadro ile va
zifesini süratle yapmak imkânı hâsıl olmamıştır.
Böylece dâvaların gecikmiş olması vatandaş
ların şikâyetlerini tevlidetmiştir. Biz buna her
bütçede işaret ederek kadro genişletilmesini te
menni etmiştik. Memnuniyetle ifade edelim
ki, Şûrayı Devlet gibi hem idari hem kazai fonk
siyonlarla mücehhez ve Devletin hukuki ba
kımdan bir istişare organı bulunan bu müesse
senin, daha rasyonel ve verimli şekilde çalış
mak imkânını bulması için nihayet 7354 sayılı
Kanunla kadroları tevsi edilmiş ve iki dâva
dairesi ile bir idari daire daha ilâve edilmiş bu
lunmaktadır.
Ancak, idarenin tasarruflarının kanuna uy
gunluğunu kontrol ile vazifeli olan ve vatandaş
hak ve hürriyetlerinin idareye karşı bir te
minatını teşkil eden bu müessesesinin, kadrosu
nun genişletilmesi da bu mühim vazifesini lâyıkiyle ifa etmesine kâfi değildir. Bunun için,
bu müessesenin Anayasa hükümleri dairesinde^
yalnız, idari kazayı ilgilendiren meselelerle
iştigal ettirilmesi lâzımgelir. Meselâ kira mev
zuunda, itiraz gibi hususların vazife dışına çı
karılması temenni olunur .
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Diğer taraftan Devlet Şûrası, idari kazada hem
ilk, hem ikinci derecede ve hem de temyiz merciini
teşkil etmekedir. Ancak bunun en mühim vazi
fesi adlî kazada. Temyiz Mahkemesine muadil
olarak içilıat birliği temin etmektir. İdari dâ
vaların gittikçe artması yüzünden bir zaman
sonra yine eskisi gibi mahlûl hale gelecek
olan bu müessesenin idari kazada, içtihat mah
kemesi olmak sıfatını muhafaza edebilmesi için,
Fransa'da tecrübe ve tesis edildiği gibi müs
takil, bölge idari kaza mahkemelerinin kurul
masında fayda görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar, 7354 sayılı Kanunla,
idari daireye kazai yetkiler vermesi ve dâva
işlerini gördürmek için mürettep daireler tesis
edebilmesi hususunda, Birinci. Reise tanınmış
olan yetkiyi, kazai istiklâl esaslarına uygun
bulmamaktayız.
Diğer bir hususa da ehemmiyetle işaret et
mekte faide görüyoruz :
Dâva daireleri umumi heyeti, içtihatta istik
rarı temin edecek bir heyet olduğuna göre,
(25) kişiden teşekkül etmesi icabeden bu heye
tin, yarısından az olan (II) kişi ile toplanma
sına mesağ verilmesini muvafık görmüyoruz.
Bir diğer nokta da, kanun sözcülüğü bir kül
olduğu ve her dairede vazife gören kanun söz
cüsünün müstakillen mütalâa beyan etmesi ta
biî bulunduğu halde, içtihat birliği talebinde
bulunmak yetkisinin yalnız Başkanım Sözcüsü
ne verilmiş olmasını isabetli bulmuyoruz.
Burada mühim bir hususa daha temas et
mek isteriz. Kanun tasarılarının Büyük Millet
Meclisine takdiminden evvel? mütehassıs heyet
lere tetkik ettirilmemiş olması yüzünden, sa
yısı gittikçe artan kanunlar arasında birçok
mübayenetler ve ahenksizlikler meydana gel
mektedir. Biz bu sebeple Anayasanın 51 nci
maddesindeki hükümlerin tatbik mevkiine ko
nularak, hiç değilse mühim idari kanun tasa
rılarının Devlet Şûrasının tetkikinden sonra
Meclise getirilmesini temenni etmekteyiz.
Bu müessesede yardımcı olan bir zatın, Fran
sa'da olduğu gibi bizde de, zaman zaman ida
renin muhtelif şubelerinde çalıştırılması sure
tiyle âzalığa geçecek idare hâkiminin daha ge
niş bir bilgiye sahibolmasının sağlanmış ola
cağı kanaatindeyiz.
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Keza, Devlet Şûrasına âza intihabında, dâ
hilden yetişenler için Fransa'da olduğu gibi
bizde de bir kontenjan tanınması suretiyle
bu müessesede uzun seneler çalışıp yetişen j e
her türlü müktesebatı ile temayüz eden kimse
lerden, âza olarak istifade etmek imkânların|n
sağlanması pek isabetli olacağından dair ete
rağbetin artması ve işlerinin daha liyakatle gö
rülmesi bakımlarından faydalı görmekteyiz.
Çok muhterem arkadaşlar; geçen seneki büt
çe görüşmeleri sırasında, Şûrayı Devlet bütçesi
üzerinde D. P. Meclis Grupu adına konuşan myın sözcü, konuşmasının bir yerinde ek ödenek
lerden bahsederken «Maddi refahın iyi elem|n
temini bakımından bir cazibe sayılacağı inkar
edilmez bir hakikattir» demişlerdi. Hemen ilâye
edelim ki, böyle düşünmekte kendileriyle bera
beriz. Filhakika bu müesseseye rağbetin artma
sında, maddi refahın rolü mühimdir. Bu îtibajrla Temyiz Malıkemesi gibi bir içtihat ve müsta
kil kaza müessesesi olan Devlet Şûrasının mefısuplarma verilmekte olan ödeneklerin de,
ye mensuplariyle aynı seviyeye çıkarılması
sı icajpeder. Diğer taraftan Devlet Şûrasının çalışma
larını, kâtip sınıfının mesaisi ikmal ve itmam
eder. Bu sebeple kâtip sınıfının da, ödenek ve
rilmek suretiyle terfih olunmasını temenni İt
mekteyiz.
|ı
Muhterem arkadaşlar; insan takatinin üstüjjtıde bir gayretle çalışan bu müessese mensuplarıma
terfih imkânları sağlama maksadiyle bâzı kad
roların yükseltilmesi de lâzımdır. Ezcümle hjalen bir aded 100 lük kanun sözcüsü kadrosu var
dır. Halbuki kanun sözcüleri ve başyardımcı
kadrolarının da 100 liraya çıkarılmasının uygun
olacağı kanaatindeyiz.
|
Sözlerime son verirken, bu yüksek müessese
nin feragatle çalışan şerefli mensuplarını takdir
le anmayı vazife sayar, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Sağdan, alkışlar)
1'
REİS — D. P. Meclis Grupu adına- Kenjlal
Eren.
D. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL
EREN (Amasya) — Muhterem arkadaşlarım;
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 51 nci mad
desi gereğince, idari dâva ve ihtilâfları rüyıet
ve hal, Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak ka
nun lâyihaları ve imtiyaz mukavele ve şartname
leri üzerine beyanı mütalâa ve diğer kanunlaıia
verilen muayyen vazifeleri ifa etmek üzere tfş-
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kil edilmiş olan Devlet Şûrası, kurulduğa tarih
ten itibaren kendisine mevdu vazifeleri bu mües
sesenin ismine lâyık bir kifayet ve ehliyetle başarmıya çalışmış olmasına rağmen günden güne
artan iş hacminin çokluğu karşısında müracaatleri zamanında intacetmek imkânına malik ola
mamış ve bu yüzden her sene gelen evraktan mü
him bir kısmı ertesi seneye devredilmek suretiy
le gerek idare ve gerekse vatandaş hukukunun
sürüncemede kalmasını önlemek mümkün olama
mıştır.
Buna bir çare olarak; 1946 senesinde 4909
sayılı Kanunla, hem teşkilât biraz daha genişle
tilmiş ve hem de müessesenin daha verimli şekil
de çalışabilmesini sağlıyacak hükümler tedvin
edilmiş ise de işlerin yine seneden seneye çoğal
makta bulunması karşısında eldeki hükümlerin
ve kadronun ihtiyaca cevap vermemekte olduğu
ve istatistiklerin işaretlerine göre ilerde de ce
vap veremiyeceği anlaşılmıştır.
İşlerin çoğalmasını intaceden âmiller arasın
da en mühim kanunlar üzerinde yapılan değişik
liklerden başka idari ve malî sahalarda, daha ile
ri esaslara dayanan yeni kanunların çıkarılmış
olmasıdır ki; bu hal, yaşıyan ve daimî ilerliyen
bir cemiyetin tekâmülünün canlı bir sembolü
olan bir hayatiyetin ifadesi olarak kabul edil
mek ieabeder.
Şûrayı Devlet teşkilâtı günden güne artan iş
leri yenmek hususunda cidden tam bir feragat
ve fedakârlıkla çalışmakta ise de, bir taraftan
da nüfusumuzun •şayanı şükran bir derecede, ço
ğalması ve en küçük bir hakkının dahi vatanda
şın en son kademelerde teminatını arıyacak sevi
yeye yükselmesi gibi, iş hacmim kemiyet bakı
mından artıran ehemmiyetli ve müspet âmiller
haricinde olarak idarenin teşkilât bakımından
daha mütekâmil ve modem usullere bağlanması
ve vatandaşı alâkalandıran kanunlarda onların
hakları için yeni teminat sistemleri konulması gi
bi ileri esaslar müesseseye yeni mmrakalbe ve faa
liyet sahaları açmakta bulunmuştur.
1950 yılından beri tedvin edilmiş olan vergi
mevzuatımızı bu halin en canlı numunesi olarak
göstermek mümkün olduğu gibi, belediye, imar,
iskân işleri ve öğretmenlerin âdil intibak ve esasİariyle, geçmişte uğradıkları mağduriyetlerin te
lâfisi maksadı ile çıkarılan yeni hükümlerim ve
askerî şahısların zat işlerinin Askerî Temyiz

4 848

1 : 46

24.! . 1960

Mahkemesinden alınarak aslî mercii olan idari ka
zaya verilmesi keyfiyetinin müesseseye geçmişle
kıyaslanamıyacak derecede ağır bir külfet yük
lemiş olduğuna belirtmeye kâfi bir delil teşkil
etmektedir.
Böylece bu ağır şartlar altında çalışan Dev
let Şûrasını bir taraftan ihtiyaca cevap verecek
şekilde teşkilâtı genişletmek diğer taraftan çalış
maların randımanını artırmak ve faydasız bâzı
formaliteleri kaldırmak suretiyle gerek halkı ve
gerek idareyi lüzumsuz emek ve zaman israfın
dan kurtarmak maksadiyle, 7354 sayılı Kanunla
yeniden üç daire ihdas olunmuş ve yukarda be
lirtilen hususları temin için lüzumlu tadilât ya
pılmıştır.
Diğer taraftan; adlî ve idari kaza mercileri
arasında teadülü teminen en yüksek bir idari ka
za mercii olan Devlet Şûrası mensuplarının malî
hakları 'bakımından adlî kaza seviyesine getiril
mesi maksadiyle 6716 sayılı Kanunla hâkimlere
verilmekte olan tahsisatın aynen Devlet Şûrası
mensuplarına da verilmesi sağlandığı gibi bilâhara hâkimlere verilen işbu tahsisatın günün şart
larına uygun olacak surette değiştirilmesi üzeri
ne Devlet Şûrası mensupları tahsisatı da buna
mütenazır olarak yükseltilmiştir.
Ayrıca, istatistik Umum Müdürlüğü ile müş
tereken oturmakta olduğu üç katlı binanın bir ka
tında çok sıkışık durumda ve müsaidolmıyan şart
lar altında vazife gören teşkilâtı ferahlatmak
maksadiyle istatistik Umum Müdürlüğü başka
bir binaya nakledilerek binanın tamamı Devlet
Şûrasına tahsis edilmiştir.
Bundan başka bu kutsal müesseseyi malıabetiyle mütenasip yeni bir binaya kavuşturmak
maksadiyle temin olunan arsada inşaata başlan
mak üzere 1960 bütçesine bir milyon lira konulmuş
olmasını şükranla karşılar, en ağır şartlar altın
da dahi uhdesine düşen ulvî vazifesini tam bir
ehliyet, feragat ve fedakârlıkla başarmaya çalı
şan Devlet Şûrası mensuplarını grupumuz adına
hürmetle selamlamayı zevkli bir borç sayarım.
(Soldan, alkışlar)
R E Î S — Sefer Eronat.
S E F E R ERONAT (Yozgad) — Muhterem
arkadaşlarım, benden evvel konuşan Kemal Eren
arkadaşım gayet vukufla ifade ettiler. Bendeniz
bu mevzuları tekrarlıyacak değilim. Yalnız bâzı
hususlar hakkında daha evvel beyanda bulunan
arkadaşımız Abdullah Köksel Bey müstakil idari
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bölge mahkemelerinden bahsetti. İl idaresi Ka
nunu esasen bu mevzuu nazarı dikkate almıştır.
Vilâyet idare heyetlerine bir kanun organı ol
mak sıfatiyle karar vermek yetkisi verilmiştir.
Ayrıca Memurin Mühakemat Kanununun vermiş
olduğu yetkiler de vardır. Bunların vermiş ol
dukları kararlardan bir kısmı kabili itiraz bile
değildir. Diğer bir 'kısmı hem kabili itirazdır,
hem de Şûrayı Devlette iptal dâvası ikâme et
mek imkânı verilmiştir. Şu halde bu müessese
bugün hâlâ mevcut bulunmaktadır.
Kanun lâyihalarının mütehassıs heyetlere tet
kik ettirilmeden Mecli.se geldiği ve Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 51 nci maddenin işletilme
sinin icabettiği yolunda mütalâa beyan buyurdu
lar.
Her Vekâletin yukarı bir tetkik kurulu vardır,
Adliye Vekâleti kadrosunda bir Tetkik Kurulu
nun teşkili hakkında bir Kanun kabul edilmiştir.
Binaenaleyh teklif edilen kanunlar Adliye Ve
kâletinin bu Tetkik Heyetinden geçecek, aidolduğu bakanlıkların kendilerine mahsus tetkik he
yetleri de bunu göreceklerdir. Kaldı ki, Anayasa
nın 51 ilci maddesine göre Şûrayı Devletin tet
kik değil mütalâası alınır. Köy Kanunumuz hak
kında Şûrayı Devletten mütalâa alınarak şimdi
encümende müzakere edilmektedir. Encümenle
rin müzakerelerinden görüldüğü üzere şimdiye
kadar Devlet Şûrasının mütalâası almagelmektedir. Dâvaların çoğalması, filvaki şikâyet mevzuu
olmaktadır. Fakat bu, Büyük Meclisin çıkardı
ğı kanunların hemen tatbikatından hâsıl olan ih
tilâflardan mütevellittir. Şimdi, Şûrayı Devlet
hakkında memnuniyet verici bir haber almış bu
lunuyoruz; öteden beri dosyaları raportörler tet
kik ediyordu. Bundan sonra, Şûrayı Devlet
azaları da kendilerine ayrılan dosyaları tetkik
edecekler ve raportörlerden bir kısım yük akta
rılmış olacaktır. Ve Devletin bu şanlı müessese
si hakkında medihten başka söylenecek bir şey
yok. işlerinin hayırlı, uğurlu ve başarılı netice
lere ulaşmasını temenni ediyor ve Şûrayı Devlet
bütçesinin memlekete hayırlı olmasını niyaz .ede
rim.
R E l S — Başka söz istiyen yok. Fasıllara ge
çilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Fasılları öğleden sonra saat 15 te müzakere
etmek üzere inikada ara veriyorum.
Kapanma saati : 13,00

Î K Î N Cî

CELSE

Açılma saati : 15,000
REÎS — Rejsvekili Agah Erozan
KÂTİPLER

Abdullah Keleşöfğlu (Samsun), Kemal Özer (Kuta

R E Î S — Celseyi acıyorum, yoklama yakıla
caktır.
(izmir mebuslarına kadar yoklama yapılcty.)
R E İ S — Ekseriyet var, müzakereye b i l i 
yoruz efendim.
j
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz İsti
yorum.
R E Î S — Buyuran Fethi Bey.
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Aıüjara
Milletvekili Selim Soley arkadaşımız Mazjunı
Kayalar tarafından bir tecavüze uğramıştır.
Dahilî Nizamnameye göre Umumi Heyet dam
daki kolluk vazifesi de Riyasete mevdudur. Bu
tecavüz hâdisesi hakkında Riyasetçe bir mua|jmele yapılmış mıdır?

F.
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
219 6716 sayılı Kanun gereğince
verilecek tahsisat
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
301 Büro masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

REÎS — Bunu şu anda Celseyi idare e|leıı
Reisten değil, Riyasete, müracaatta bulunjmanız doğru olur efendim.

F.
201

202

206

207

209

Maaşlar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmetliler ücreti
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,

216 760

954 000

305 000

15 000

304

Efendim, Şûrayı Devlet bütçesinin fasjHa
rına geçmiştik, fasılları okuyoruz efendim.
Liıta
3 012

m

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

307
328 £00

46 İ500

Harcırahlar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
403 Temsil masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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75 000

24 000

12 500

15 000

7 000

1 500
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4489 sayılı Kanuna göre staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile
başka her çeşit masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir.
E — istatistik

Umum

10 000

1

1

Müdürlüğü

REÎS — İstatistik Umum Müdürlüğü bütçe
sinin müzakeresine başlıyoras.
Bir takrir var, okuyanız :
Yüksek Reisliğe
Gerek tahkikat önergeleri ve gerek bütçenin
tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakereler
neticesinde temas edilmedik mevzu kalmamıştır.
Müşahedelerimiz neticesinde hatip arkadaşların
aynı konuları tekrar ile dile getirdikleri tesbit
edilmektedir. Bu bakımdan grup sözcülerinin
onar ve mebus arkadaşların da beşer dakikalık
konuşma hakkı verilmesi hususunun reye arzını
saygılarımızla teklif ederiz.
Bursa
İstanbul
Bilecik
Recep Kırım
A. N. Be'kdik Ertuğrul Çolak
REÎS — Takriri dinlediniz. Grup sözcüleri
nin onar ve mebus arkadaşların da beşer dakika
konuşmaları teklif edilmektedir. Bu teklifi reyi
nize arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinde söz
alan arkadaşların isimlerini okuyorum : Reşit
önder, Sadık Erdem, Saim Karaömerlioğlu,
Sezai Akdağ.
Reşit önder. (Yok, sesleri). Sadık Erdem.
(Yok, sesleri)
Saim Karaömerlioğlu, buyurun.
SAİM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlarım, ne kadar bahtsızım ki,
5 dakikalık müddetin ilk kurbanı ben oluyorum.
(Alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, istatistiğin, idarenin
temel taşı olduğunda bütün dünya müttefiktir.
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îstatistiksiz program, programsız Devlet idaresi
olmaz. Bu şekilde Devlet idaresinin akıbeti bu
günkü Demokrat Parti idaresinin akıbeti gibi
hüsran olur. (Sağdan, alkışlar, bravo, sesleri)
Bugün İstatistik Umum Müdürlüğü mevcut
kadro ile çalışmakta ve çok kifayetsiz bir durum
da bulunmaktadır. Bilhassa sanayi sayımlarını
kanuni müddetinden evvel yerine getirmedi, diye
vazifesinden çıkarıldığı söylenen tecrübeli bir
umum müdürün ayrıldığı günden bu yana dört
aydan beri yerine tecrübeli bir müdür tâyin edil
memesi sebebiyle İstatistik Umum Müdürlüğü
vazifesini yapmaktan çok uzak, âtıl bir durumda
kalmıştır. Çok kısa zamanda iyi ve tecrübeli bir
müdürün iş başına getirilmesinde zaruret var
dır. 5622 sayılı Kanun gereğince sanayi sayım
ları on yılda bir defa yapılır. İlk sayım 1951
senesinde yapılmış, ikinci sayım da 1961 de ya
pılacaktır. Şu halde kanun gereğince yapılma
sına ramak kalmıştır. Halbuki bu sene nedense
Demokrat Parti Hükümeti bu kanuni müddeti
beklemeden önce ve alelacele bir sanayi sayımını
yaptırmak hevesine kapılmış. Kanun İstatistik
Umum Müdürlüğünce bu sayımın yapılmasını
emrettiği halde, tecrübe mahiyetinde olmak üze
re Sümerbank Umum Müdürlüğüne yaptırmış
tır. Bu suretle elde edilen rakamların sıhhatin
den endişe etmemek yerinde değildir. Bu ra
kamlarla Hükümetin bütçe müzakerelerinde ko
nuştuğunu takdirlerinize arz ederim.
İstatistik Umum Müdürlüğü 1960 bütçesi
1959 bütçesine nazaran 11 783 889 lira fazlalaştırılmıştır. Bu miktarın yarısından çoğu maaş,
elektrik, kırtasiye ve saire gibi, fiyat artışla
rından doğan fazlalıktır. Geri kalanını da 1960
yılında yapılacak nüfus ve ziraat sayımlan, mes
lek sayımı anketi ve sanayi sayımı ile 36 aded
delme makinasınm alınması teşkil etmektedir.
Ve yine bir altıncı bina kiralamayı teşkil etmek
tedir. 36 delme makinası kifayetsizdir. İstatistik
Umum Müdürlüğünün en modern aletlerle teç
hiz edilmesi ve bir matbaaya kavuşturulması za
manı geciktirilmiş bulunmaktadır. Geçen sene bu
kürsüden, eski Adliye Vekili Hüseyin Avni
Göktürk'e aidolan Anıt Palasın kiralanmakta
olduğunu haber aldık, bu Umum Müdürlük için
kifayetsiz olduğunu ve bu binanın İstatistik
Umum Müdürlüğü teşkilâtını içine alacak du
rumda değildir, diye söyledik. îsrar edildi ve bu
ısrarımıza rağmen maalesef sert bir cevapla kar-
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şılandı, Abdullah Aker tarafından. Bugün Meim
İsrarımızın haklı olduğunu Bütçe raporunu hazırlıyan Demokrat Partili arkadaşlar ifade etmiş
ler ve rapora geçirmişlerdir. 1954 senesinde bina
lara ayrılan tahsisat 28 bin lira iken 1960 bütçe
sine konmak istenen tahsisat 275 bin liradır. On
misli artış vardır. Bugün İstatistik Umum Mü
dürlüğü 5 binada oturuyor. 6 ncı bina için 75|bin
lira istenmektedir., Bu vaziyette İstatistik Umum
Müdürlüğünden normal iş beklemeye hakkımız
olmasa gerektir. Burada iktidarın ne kadar MM
"bir tutumu olduğunu müşahede etmekteyiz. Ra
portör arkadaşımızın tavsiyesi de bu olmuştur. Bu
meseleyi halletmek için yeni istitastik binası ya
pılmaktadır. Bodrumun ikinci katı tamamlanmış
tır. Ama bu kattan su çıkmaktadır. Onun için bu
ikinci kata taşınmak mümkün değildir. 3 ncü ka
tın ikmal edilmesi lâzımdır. Bu da mümkün olpııyacağına göre biz yine, İstatistik Umum Mücftürlüğünün bir, iki binada toplanmasını istiyoruz.
Bu da mümkündür, cünklü işgal etmekte bu
lundukları beş binanın müddetleri Martta bite
cektir. Mukaveleleri yenilenmemek suretiyle, bun
ların bir iki binaya taşınmasını tavsiye ederiz
Ve israfa kaçan tutuma iktidarın son verşıeısini rica ediyoruz.
REÎS — Sadık Erdem!... Yok sesleri...
-Sezai AkdağL. Yok sesleri,.
iSöz istiyen, arkadaşlarımız maalesef bulunma
maktadırlar.
C. H. Partisi Meclis Grupu adına İbrahim
İmirzalıoğlu,
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İBRA
HİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — Çok mu|terem arkadaşlar;
Devletin ve idarenin durumunu rakamîalMa
tesbit ve ırae eyliyen istatistikleri yapmakla vazi
feli müessese, yani İstatistik Umum Müdürlüsü,
vazifelerini bihakkin ifa edebilmek için, gerek |eşkilat ve persqnel, gerekse salâhiyetlerini istimal
ve teçhizat yönünden Yüksek Meclisin yakın flgi
ve himmetine muhtaç bir durumdadır.
1926 tarihli bir Kararnamede 19 kadroyla
ğan müessesenin bugünkü teşkilâtı 20 Mayıs 1
te çıkan 2203 sayılı Kanuna dayanır. 1950
tında 5629 sayılı Kanunla eklenen Tetkik
Araştırma Dairesiyle birlikte, kuruluşu itiba:
10 ıı teknik, bir tanesi de özlük ve genel işler I bl
mak üzere 11 şubeden ibaret olması gereken Işfca-
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tistik Umum Müdürlüğü bugün teşkilât kanunu
nun üstüne çıkarak fiilen 18 şuıbe halinde çalış
maktadır.
Sadece fiilî kadro ve taazzuv durumu, mevcut
teşkilât kanununun, ihtiyacı karşılama kabiliye
tinden yarısına yakınını kaybetmiş olduğunu
açıkça anlatmaktadır. Kaldı ki, her gün gelişen
yeni ihtiyaçların ve çıkan kanunların tahmil etti
ği vazifeler, onlarla ayarlı ve ahenkli bir kadro
içinde çalışacak yeni bir teşkilâtın zaruretine ıs
rarla parmak basmaktadır.
Diğer taraftan personel durumu da aynı nok
taya dikkati çekmektedir. Zira idarenin 645 per
sonelinden yalnız 159 adedi daimî kadrodan maaş
alan memur, geri kalan % 300 den fazlası yani
468 adedi D ve E cetvellerinden ücret alan (hiz
metli) ve (Geçici hizmetliler) den müteşekkildir.
Her safhasiyle ihtisas işi ve yetişkin mütehas
sıs elemana ihtiyaç gösteren ve ehemmiyetinde
herkesin ittifak eylediği bu müessesenin işlerinin,
yanışından emin bulunmıyan, geçici kadrolarda
yer almış ve ilk fırsatta kendisine güven ve istik
bal vâdeden müesseselere geçmeye hazır personel
le yürütülmeye çalışılması hayrete ve esefe şayan
bir haldir.
Müessesedeki tetkikat'larma müsteniden
yazdıkları raporlarında Bütçe Encümeni Ra
portörleri, müessesenin uzman ve yetişkin ele
manlarını tatmin ve istikballerini teminden
uzak olması sebebiyle, son yıllarda memur
devir süratinin korkunç denebilecek bir radde
ye varmış olduğuna dikkati çekerek yeni Teş
kilât Kanununun lüzum ve zaruretine isabetle
işaret etmişlerdir.
Geçmiş yıllar bütçeleriyle bu yılki bütçenin
encümendeki müza'keresi sırasında vazifeli ba
kanlar, muhalif ve muvafık bütün hatiplerin
bu müşterek dileklerine, Teşkilât Kanununun
getirileceği va'diyle mu'kabelede bulunmuşlar
ise de her bakan değiştikçe vaitler yenilenmek
ve tekrarlanmaktan öteye ulaşmamıştır.
Encümende: «Artan faaliyet ve iş sebebiyle
yetmiyen kadroyu ideal faaliyete sevk: için ihti
yaca uygun teşkilât kanunu lâyihası ihzarı için
teşebbüse geçildi.» Diyen Sayın Akçal'ın bu
beyanında da tahakkuk safhasına ulaştıracak
bir kesinlik göremediğimizi ifade etmek isteriz.
Muhterem arkadaşlar; imkânsızlıklar içinde
çabaladığı müttefikan müşahede ve beyan olu-
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nan istatistik Umum Müdürlüğünün gayretlerinin semeresi olan eserlerden 469 formalık muh
telif istatistikî bilgi ve kitap, matbaasızlık se
bebiyle basılmadık vaziyette elde beklemekte
dir.
Bu yılın, nüfus ve ziraat sayımı yılı olması
ve aynea 20 büyük ilde mesken anketi yapı
lacağı için bir «Sayımlar yılı», kabul edilerek
meydana gelecek bilgilerin, idarenin tahminine
göre ancak 350 forma tutacağı nazara alınırsa,
gerek matbaasızlık sebebiyle basılamadığı. için
biriken 469 formanın cesameti, gerekse 1960 câ
ri yılmda meydana gelecek 350 forma ile birlik
te 819 formalık külliyatı basmak için baskı
makinasına olan ihtiyacın şiddeti her türlü ifa
de belâgatinin üstünde olan rakamların belâgatiyle ortaya çıkar.
Mevcut entertipten faydalanmayı mümkün
kılmak ve ihtiyacı da karşılamak üzere, encü
men raportörlerinin teklifi veçhile istatistik
Umum Müdürlüğü bütçesine 135 000 liralık ödeneğin eklenmesini zaruri görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım: 5622 sayılı Sayım
lar Kanununun 11 nci maddesi: «Sayım sonuçİarınm en muhtasarından en mufassalına kadar
safha safha yayınlanmasının, 10 senede bir yapılan sayımlarda, bu sayımları takilbeden (3)
yıl içinde ve diğer sayımlarda ise (2) yıl için
de tamamlanması mecburidir.» der..
İstatistik Umum Müdürlüğünün salahiyet
ve vazifelerine dair 1554 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi de: Umum Müdürlük her sene memle
ketin hal ve faaliyetini gösterir hülâsa cetvel
lerini havi bir istatistik yıllığı neşreder.» der.
Ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilâtına ve
ona bağlı teşekküllerle onlara muvazi olarak
kurulup çalışan enternasyonal teşekküllere,
memleketimize yapılacak yardımlara ve yatı
rımlara esas veya milletlerarası münasebetle
rin tabiî icaplarından olmak üzere muntazam,
sıhhatli, beynelmilel ölçü ve esaslara uygun ola
rak hazırlanmış ve sayım zamanına yakın ta
ze bilgileri muhtevi istatistikî malûmat vermek
taahhütlerimiz de vardır.
Bu âmir hüküm ve taahhütlere rağmen 1953
yılından beri istatistik yıllıkları neşredilmemekte, aradan (5) yıl geçtiği halde 1955 sayımi neticelerini muhtevi 350 sayfalık bilgi, 1952 1956 arası evlenme - boşanma istatistikleri ile
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| aynı yıllara ait bâzı büyük şehirlerde ölüm is
tatistiklerinin ve böylece tab'a amade 469 form.ı, kanuni neşir vakti gelmiş geçmiş istatis
tikler henüz baskıya bile verilmemiş iken, hız
i la kalkınma edebiyatına muvazi olarak, muvaf
fak olunduğu farz olunan sahalara ait istatis
tikler, diğerlerinin ihmal ve imhali pahasına
alelacele yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Bu
cümleden olarak 1959 da yayınlanan 1958 tu
rizm rakamlarını ve zirai istatistikleri, 1958 sa
nayi anketlerini, Sanayi Vekâletinin emri ve
«Sanayi envanteri», adı altında yapılan «Sa
nayi sayımı» neticelerinin yayımını zikredebili
riz. Bunlara, 1959 bütçesinin görüşülmesi sıra
sında encümen sözcüsünün, Umum Müdürlüğün,
iktisadi hamlelerimizin bir nomanclatürünü mu
I azzam kitap halinde hazırlamakta olduğu yo
lundaki beyanını eklersek, eserlerin yayımlan
masında başka mülâhazaların yol oynıyamadığı teminatına inanmakta mazuruz.
I
Muhterem arkadaşlar; Hükümetin, istatis
I tik Umum Müdürlüğünün çalışmalarına kanu
ni ve tabiî vazifelerinden ayrı politik istikamet
I te vazifeler tahmil etmek suretiyle hizmetleri
ni kösteklemesi, bu sebeple de milletlerarası te
I şekküllere taahhüdolunan istatistikî bilgilerin
ya hiç veya zamanında verilmemesi memleketin
dış itibar ve taahhütlerine sadakat prensibini
zedeliyerek yardım ihtimal ve imkânlarını ön
ledikten başka, Devlet hizmetlerine ışık tutan
ilmî etüd ve çalışmaları da ehemmiyetli suret
te aksatmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, ifa ettiği vazifesinde
noksanları muhakkak ve mevcudolan istatistik
Umum Müdürlüğü, elindeki imkânları yine de
en iyi şekilde kullanmakta olduğundan evvelâ
teşkilât, kadro ve kalifiye eleman mevzuu halle
I
dilmeden, kendisinden yeni talepte bulunmak ve
bundan daha mükemmelini beklemek muhaldir.
Müzminleşen bina ihtiyacının ele alınmasını
I
ve yapacağı sayımların bütçesinde değerlendiril
mesini memnuniyetle kaydettiğimiz bu millî mü
essesemize,
içinde ve önümüzde bulunan yüklü
I
hizmet yollarında bütçesini başarı ile tatbik ede
bilmesini temenni ederiz.
Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Par
I tisi Meclis Grupu istatistik Umum Müdürlüğü
I teşkilâtının çalışmalarını ve onlara şevk veren
I sayın milletvekillerinin ilgi ve yardım gayretle
| rini şükranla karşılar. (Sağdan, alkışlar)
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REÎS — Recep Dcngin.
RECEP DENGİN (Ankara) — Muht|rem
arkadaşlar, İstatistik Umum Müdürlüğü ilejj alâ
kalı Bütçe Kanunu gerekçelerine intikal |tmiş
bulunan rakamlar, maalesef şimdi arz edeceğim
üzere, gerek barajlar ve gerek hidro - elektrik
santrallerinin maliyetleri ve istihsal kapasiteleri
arasında büyük farklar ortaya koymaktadır^ Mi
sal olmak üzere 1958 bütçesi kanun lâyihasında
Seyhan Barajının 153 milyon liraya malolduğu
ve 8 Nisan 1956 tarihinde işletmeye açıldığa sa
rahaten tebarüz ettirilmiştir. Buna mukabil
1959 bütçe kanun lâyihasının Hükümet gerek
çesinde Seyhan Barajının 427 milyon lijraya
malolduğu ve 8 Nisan 1956 tarihinde hizjjnete
konulduğu belirtilmektedir. Malî bakımdan |arada büyük bir fark vardır. Rakamları İstatistik
Umum Müdürlüğü ile alâkalı gördüğüm || için
yüksek huzurunuza arz ediyorum. Olup oln|.adığınm takdiri Yüksek Heyete aittir. Yine KŞmcr
Barajının 1958 bütçç kanım lâyihasında 126|milyon liraya malolduğu ve 1958 de % 90 ı tamam
lamış bulunduğu Hükümet gerekçesinde |arih
olarak ifade olunmuştur. 1959 bütçe kanun lâyi
hasında ve Hükümet gerekçesinde ise adı g^çen
barajın 300 milyon liraya ikmal edildiği ve İ959
senesinde hizmete girdiği ifade olunmuştur.
1960 yılında bütçe kanun lâyihasında ve HJıikümet gerekçesinde nie gariptir ki, adı geçerjj ba
rajın 316 milyon liraya malolduğu ve 1959 pene
sinde hizmete geçtiği beyan olunmaktadır. ;:
Hirfanlı Barajının 250 milyon liraya. |malolacağı. 1958 bütçe kanunu lâyihasında $ade
olunduğu sabit bulunmasına rağmen 1959 ijjütçe
kanunu lâyihasında bu barajın 413 milyon lira
ya meydana getirileceği, 1959 senesinde hizjjnete
geçeceği söylenmiştir. 1960 yılı bütçe kanun lâyi
hasında ise adı geçen barajın 416 milyon lifaya
malolduğu ve 1960 senesinde işe başlıyacağı j|dermeyan olunmaktadır. Enerji istihsal kapasiteleri
rakamları arasında da farklar yardır. Çatajjağzı
Termik Santralinin 1956 senesinde bittiği İ958
bütçe kanun lâyihasında sarih olarak ifade Sun
muştur; Enerji istihsal kapasitesinin 200 milyon
kilovat saat bulunduğu söylenmiştir. 1960 bütçe
kanunu lâyihasında ise adı geçen santralin istih
sal kapasitesi 600 milyon kilovat saat buluncfuğu
beyan edilmektedir.
REİS —- Vaktiniz doldu, cümlenizi tamamla
yınız,
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RECEP DENGÎN (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, cümlemi şöyle taınamlıyaeağım; ma
liyet farkları ile enerji istihsal kilovat saat fark
ları arasındaki rakamlar büyüktür, büyük fark
lar vardır, bunu dikkatinize arz ediyorum. Mali
yetler arasında 1 341 977 000 lira fark vardır.
Bunun üzerinde Yüksek Heyetinizin hassas ol
masını hassaten temenni ederim. (Sağdan, alkış
lar)
REİS — Vekil Bey. .
DEVLET VEKİLİ VE BAŞVEKİL YAR
DIMCISI MEDENİ BERK (Niğde) — İstatis
tik Umum Müdürlüğü faaliyeti hakkında Sayın
Saim Karaömerlioğlu ve İbrahim İmirzalıoğlu
arkadaşlarımız evvelâ İstatistik Umum Müdür
lüğünün kadrosunun kifayetsizliğinden bahset
tiler. Kadro kifayetsizliği sebebiyle, asli kadro
larla yardımcı, ücretli kadro arasındaki nispet
sizliğe işaret ettiler. Şu muhakkaktır ki, İstatis
tik Umum Müdürlüğünün mesaisi teknik ve makina çalışmalarına istinadetmektedir. Bu bakım
dan kadrosunda ücretli elemanların her zaman
bulunması icabetmektedir. İstatistik Umum Mü
dürlüğünün kadroları bugünkü ihtiyaca göre
yüzde yüz yetmemekle beraber düne nazaran
çok yüksek, daha ileri bir seviyeye ulaşmış bu
lunmaktadır. Bu sene bütçesinde de belirtildiği
üzere 619 eleman fiilen çalışmaktadır. Eskiye
atfı nazar edecek olursak yani 1949, 1950 ve 1951
senelerine bakacak olursak bugün 619 eleman
çalışan İstatistik Umum Müdürlüğünde o za
man ancak 300 elemanın çalışmış olduğunu tesbit etmek mümkün oluyor. Binaenaleyh, kadro
ların aded ve mahiyeti itibariyle düne nazaran
daha mükemmel seviyede olduğunu kabul etmek
ieabeder.
Muhtelif vesilelerle, gerek bütçenin heyeti
umumiyesi üzerinde konuşan arkadaşlar, gerek
İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinde konu
şan arkadaşlar, sanayi sayımlarını ve anketle
rini istatistik Umum Müdürlüğünün yapmadı
ğını veya yapmak istemediğini, buna mukabil
Sanayi Vekâletinin bu işi kendi vazifeleri cüm
lesinden olmadığı halde yapmış olduğunu ifade
ettiler. Haddizatında sanayi sayımlarının ve an
ketlerinin yapılması Sanayi Vekâleti teşkilât
Kanununun vazifeleri cümlesindendir. Ve bu ka
nunun bu maddesine istinadetmek suretiyle Sa
nayi Vekâleti geçen sene bu sayımları yapmış ve
tesıbit etmiştir. Bu bütçe müzakerelerinde görü-
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gülmemesi icaibedeıı Umum Müdürün değiştiril
mesi keyfiyeti hakkındaki dedikodu mahiyetinde
ki konuşmalar maalesef burada da yer almış bu
lunmaktadır.
Umum Müdür arkadaşımız sanayi sayımını
yapmadığı için değil; kendisinin başka bir yerde
faydalı olması için yeri değiştirilmiş ve Emlâk
Bankası İdare Meclisi Âzalığına tâyin edilmiştir.
İstatistik Umum Müdürlüğünün lüzumlu tek
nik vasıta ve makinalarla teçhizi için icaibedeıı
tahsisat 1960 yılı bütçesine konmuştur. Porforasyon makinalarından 19 adedinin mubayaası için
bütçeye tahsisat konmuştur.
Teşkilâtı on sene zarfında yüzde yüz genişliyen bu müesese maalesef henüz bir binaya sahibolmamış ve muhtelif yerde kiraladığı beş binada
çalışmaktadır. Halen bu binalar da 1960 yılı faa
liyeti için yetecek kifayette değildir, saha itiba
riyle.
İstatistik Umum Müdürlüğü binası inşaatına
başlanmış, 1960 da bu binanın iki katı bitirilmek
suretiyle 1961 de yeni binaya taşınacak ve yeni
den bina kiralanmasına zaruret olmıyacafctır.
İbrahim tmirzahoğlu arkadaşımız teşkilât ka
nununun bugünkü ihtiyaçlara cevap vermediğini
ifade ettiler. Bu kanunun hazırlanmasına fiilen
başlanmıştır. 1960 senesi içinde İstatistik Umum
Müdürlüğü teşkilât kanunu Meclise getirilecek
tir.
İstatistik Umum Müdürlüğü kitapları hiçbir
şekil ve surette siyasi bir maksat ve gaye ile bastı
rılmış değildir. Tahkik ettim; bu kitaplar şimdiye
kadar muhtelif matbaalara verilmek istenmiş fa
kat fiyat ve baskı hususunda uyuşulm'adığı için
basılamamıştır. 1960 bütçesinde tahsisatı vardır.
Ve lüzumlu olan yerlerde kjtaplar bastırmak su
retiyle işin tamamlanmasın'a çalışılacaktır. Poli
tik maksatlarla İstatistik Umum Müdürlüğü neş
riyatının umumi efkâra arz edilmediğinden şikâ
yet etiler ve bunun, yüzünden yabancı teşekkül
lerden yardım imkânları temin edemediğimiz ve
muhtelif istikametlerde politik .maksatlarla neş
rettirmediğimizi ifade ettiler,. Umum Müdürlü
ğün çalışmalarının yabancı memleketlerde dahi
bize malî bakımdan yardımcı ve kredi temini hu
susunda işlerimizi kolaylaştıracak surette mükem
melleştirmiş ve bu malûmattan her zaman istifa
de edilmiştir. Bunun fiilî ve tabiî neticemi, şimdi
ye "kadar istihsâl etmiş olduğumuz yardım ve im
kânlardı!.' (Soldan, alfeş&r)
t
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REİS — Demokrat Parti Meclis Gtupu adına
Halûk Tiımurtaş.
DEMOKRAT PARTİ MECLİS GEÛPU
ADINA M. HALÛK TÎMURTAŞ (Balıkesir) —
Muhterem arkadaşlarım; İstatistik Umum Mü
dürlüğü bütçesi münasebetiyle daha önce söz al
mış olan muhalefete mensup arkadaşlarimiz, bil
hassa ilk sözü almış olan bir arkadaşımız Umum
Müdürlüğün kifayetsizliği üzerinde durdular; bu
arada mahiyetini pek iyi anlıyamadijğım bâzı Hu
susları beyan ettiler. İstatistik bugün sade Dev
letin değil hususi müteşebbisin de büyük istifade
ler sağlıyacağı bir metot haline gelmiştir.
İstatistik Umum Müdürlüğünün mesaisinin
kifayeti meselesine gelince; muhterem Vekil.'Bey
efendinin izahları da göstermiştir ki, hakikatten
bir taraftan bu Umum Müdürlükte çalışan perso
nel adedi 1950 den bu yana yüzde yüzü,aşan bir
nispette artmış bulunmakta ve bu teşkilât, bu ge
nişlemiş personel kadrosiyle mesaisini devam et
tirmektedir.
Diğer taraftan hepimizin arzu ettiğimiz ve
üzerinde ittifak ettiğimiz gibi, bu umum mü
dürlüğün en modern cihazlarla ye kendisine
mahsus bir bina içerisinde çalışma imkanları
ihzar edilmiş bulunmaktadır.
Arkadaşlar, burada bir husus daha meyzuubalhis oldu. 5622 sayılı Kanuna göre yakılması
icabeden sanayi sayımlarının bu umum müdür
lüğe vaktinden evvel yaptırılmak istendiği, fa
kat yaptırılamadığı, diğer taraftan İktisadi
Devlet Teşekküllerinden birine bu vazifenin
yaptırıldığı yolundaki iddianın hakikate teva
fuk etmediği kanaatindeyim. Filhakika 19#1
yılında yapılması icabeden sanayi sayımlarının
İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından (hazır
lıkları şimdiden yapılmaktadır ve gelecek şene
bu sayımlar bütün-şümulü ile yapılacaktır. An
cak diğer taraftan Sümenbank'ın yapmış oldu
ğu etüdler ve bulduğu rakamlar, Sanayi Vekâ
letinin Teşkilât Kanununda gösterildiği üzere
yapılması icabeden etüdlerdir, yani kanunun
Sanayi Vekâletine tahmil ettiği vezaif cümlesindendir.
Muhterem arkadaşlar, İstatistik Umum Mü
dürlüğü, bugün Birleşmiş Milletler İstatistik
Enstitüsünün tavsiyelerine ve tâkibetmekte bu
lunduğu usullere aynen uyan metotlarla ve di
ğer taraftan da meselâ, Avrupa İktisadi'İş Birligine dâhil diğer müesseseler gîbr modern me-
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204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle

bunlara yardımcı personelin
ücretleri
REİS —- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir/
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle '34,
38 ve 39 ncu maddeleri ve
6122 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin (G) fıkrası gere
ğince 'T. O. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

32 500

22 600

2 500

267 781

301 Merkez daireleri büro masraf
ları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

335 000

20 000

304 Posta, telgraf ve telefon üc

REÎS — Başka söz istiyen olmadığına ore
fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo Lion.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edi miştir.
201 Maaşlar
1
BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
202 Hizmetliler ücreti
2 901
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
287 260
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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totla çalışmakta olmasıyla hakikaten ij'tihar
edeceğimiz bir müessesedir. Ancak bütçe rapo
runda da belirtildiği veçhile bu teşkilâtın da
ha modern metot ve cihazlarla çalışabilmesi ve bu
metodu daha mükemmel tatfbik edebilmesi! için
Teşkilât Kanununun getirilmesi gerekmek sedir.
Ve teknik eleman adedinin artırılması zarure
ti aşikârdır. Memnuniyetle haber almış ^ulu
nuyoruz ki bunu temin edecek olan kanun pro
jesi hazırlanmış ve sevk edilecek hale gutirilmiş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, İstatistik Unum
Müdürlüğü neşriyatına da bir iki kelime ile te
mas etmek isterim. Bu neşriyatın zamaşıında
yapılamadığından hepimiz şikâyetçiyiz. îs Patis
tik Umum Müdürlüğü neşriyatının fasılasız
devam etmesi gerekir. Bunu Muhasebei 1 Jmumiye Kanununa göre bir malî yıl içinde iııtaeedilmesi zaruri tabı anukaveleleriyle teini ı et
mek mümkün olamamakta ve mukavele ihti
lâfları dolayısiyle neşriyat aksamaktadır. Fil
hakika İstatistik Umum Müdürlüğüne ai! bir
matbaa 'henüz kurulmuş değildir. Ama bu mü
essesenin bütün baskı işlerini yapacak şejdlde
bir matbaa kurulması hazırlıkları yapılmıştır
ve bu mevzuda devamlı neşir mümkün olacak
tır. Bunun için bir kanun tasarısı hazı 'lan
mış bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar; memurların dununu,
teşkilâtın politik maksatlarla kullanılıp kulla
nılmadığı hususlarında muhterem vekil bey,
izahatta bulundu. Bunlara ilâve edecek fo ıska
bîr şey yok. Bugünkü imkânlarla en iyi şpkilde çalışmakta oma bu müessese için sadece mu
vaffakiyet dilerim. (Sağdan, bravo sesleri

ret ve masraf lan
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira bedeli
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

130 000

307 Harcırahlar

196 000

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
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403

417

418

419

451

452

453

601

502

711

751
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harcırahları
25 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12 000
Taşıt masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil masrafları
5 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
900 000
Çeşitli anket masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
10 381 980
Sayım masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Makine fişi ve mültigraf, fo
to ve sair malzeme satmalına
masrafları
500 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
407 500
Yayın masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4489 sayılı Kanuna göre staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile
50 000
'başka [her çeşit masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
48 200
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen yıl 'borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. •
Eski yıllar 'borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Makine alet ve malzeme ona
10 000
rımı
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Satmalınacak makine, alet ve
750 000
•malzeme
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
T
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F—Diyanet l§leri Reisliği
REİS — Diyanet İşleri Riyaseti bütçesinin
müzakeresine başlıyoruz.
Söz alanları sırasiyle okuyorum :
Ahmet Üstün, Said Bilgiç, Mehmet Geçioğlu, Tevfik Tığlı, Ahmet Yılmaz, Kemal Sarıibrahimoğlu, Sabri Erduman, Muslihiddin
Yılmaz Mete, Hâlim Ateşalp.
Ahmet Yılmaz, buyurun.
FUAT BÖREKÇİ (Ankara) — C. H. P.
Meclis Grupu adına konuşacağım.
REÎS — Buyurun.
C. II. P. MECLÎS GRUPU ADINA FUAT
BÖREKÇİ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar,
Dinayet İşleri Reisliği 1960 malî yılı bütçesinin
müzakeresi vesilesiyle bu idarenin tutumu ve
hizmet konuları hakkında grupumuzun tenkid
ve temennilerini arz etmeme yüksek müsaadele
rini rica ederim.
Görüşlerimizi açıklamadan evvel, milletle
rin içtimai ve ahlâki tekâmülünde mukaddes din
mefhumunun ve yüksek mânevi duyguların müsbet ve lıayırkâr tesirine hulûs ile inandığımızı
samimiyetle kaydetmek isterim.
Millî hudutları içinde yaşıyan bütün vatan
daşlarının dinî inançlarını hürmetle telâkki et
mek, millî menfaatlere, vatan ve millet bü
tünlüğüne zararlı olmamak kaydiyle din kaide
ve hükümlerinin gerekli kıldığı ibadet ve tat
bikatı arında kendilerine âzami imkân ve kolay
lık sağlamak Devletin hiç. şüphesiz başta gelen
vazifelerindendir.
Cumhuriyetin kuruluşundan beri Devlet teş
kilâtımız içinde Diyanet İşleri Riyasetine hu
susi bir ehemmiyetle yer verilmiş olması ve bü
tün ruhani müesseselere saygı ve itibar gösteril
miş bulunması Cumhuriyet Hükümetlerinin bu
telâkki ve prensibe samimiyetle bağlı olduğu
nun açık ve fiiî delilerini teşkil eder.
Türk milletinin kökü asırlara dayanan bir
mazi ile îslâmiyetin ulvi inançları içinde geliş
miş bulunması ve geleceğin de aynı mukaddes
duygularla beslenmesi lüzumuna ' milletçe ina
nılmış olması hiç şüphesiz Hükümetlerimizi is
lâm dini ve onun müesseseleriyle daha yakından
alâkalı olmaya ve bu sahada geniş imkânlar sağ
lanmaya sevk eden ciddî, mânevi âmillerden
dir.
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Anayasamızın prensiplerinden olan lâiklik
telâkkisinin görüşten ve millî menfaat anlayı
şından mülhem olduğuna şüphe yoktur.
Din mefhumunun vicdanlarda hür ve mukad
des bir duygu olarak yaşamasını ve her türlü ha
sis menfaatlerin ve siyasi- ihtirasların istismar
vasıtası olmaktan uzak tutulması bu prensibin
tereddüt kabul etmez kesin bir icabı telâkki edi
yoruz.
Bu esastan inhiraf eden her nevi din istis
marcılığını ve vicdan avcılığını millî ahlâkımızı
ve yüksek memleket menfaatlerimizi kökünden
tahrİbcdcn en vahîm bir teşebbüs ve tehlike say
maktayız.
Bu inanışın ışığı altında Diyanet İşleri Kiya
setimizi, yüksek temsil mevkiinin yanında fevka
lâde ciddî ve müessir hizmetlerle görevli bir ida
re, hürmete ve her türlü Devlet müzaharetine lâ
yık teşekkül olarak görmek istiyoruz.
Bu derece mühim ve tesirli hizmetler bekle
nen bu idareye irükümetlerce gereği gibi ehemmiyt verilmediğini, bünyesinde, tutumunda göre
vinin şümuliyle mütenasip ıslahlara tevessül edil
mediğini, kadro ve 'bütçe imkânlarının genişlet ilmediğini açıkça müşahade ve teshil etmekteyiz.
Geçen senek i bütçe konuşmalarımızda işaret
ettiğimiz gibi bu Kiyaset hâlâ 35 sene evvelki
ilk kuruluş hüviyeti ve darlığı içindedir.
1900 yılı bütçesinde bir yıl evvelki bütçeye
nazaran 11 milyon 7ö0 bin liralık artış ikramiye
lerin kaldırılması karşlığında bütün Devlet me
mur ve hizmetlilerine kanunla yapılan bir misli
maaş farkının ve bâzı fiyat artışlarının bu büt
çeye aksinden ibarettir.
Bunun dışında gerek merkez ve gerekse vilâ
yetler teşkilâtında gelişmeyi hedef tutan veya di
nî ve ilmî yayınlara ve yeni ilmî kurullar teşkili
ne ayrılmış bir tahsisat konulmadığı gibi köyle
rimizde tamamen ve birçok şohir ve kasabaları
mızda kısmen .Müslüman topluluklarının gayrire.smî idaresine terk edilmiş olan 10 binlerce ma
bedimizin kadroya alınmaları ve mevcut kadro
darlıklarının giderilmesi hiç. düşünülmemiş ve
bunlar için lüzumlu ödenekler ayrılmamıştır.
Milyarlarla konuşan genel bir bütçe tatbika
tı içinde, kendisinden milletçe mânevi cephemize
fevkalâde müessir hizmetler beklediğimiz bu ida
renin nasibi verilmemiş bulunmaktadır. Bu tutumiyle .iktidarın Diyanet îşlerî teşkilâtımıza ge
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rekli ehemmiyeti vermediği bir defa daha aşikâr
olmuştur.
Bu alâkasızlık ve murakabesiziik maalesef di
nî mevize ve neşriyat kisvesi arkasında millî bün
yemize derin rahneler açan gericilik cereyanları
na karşı Diyanet İşleri Kiyasetimizi hareketsiz
ve âdeta tasvipkâr hale g.-iirmiştir.
Dinî inançları yayma perdesi arkasında II üradam, Büyük Doğu ve Köylü gazetesi gibi birçok
mevkutelerin, Kisalei Nur ve emsali neşriyatın
siyasi kasıt ve tesirlerle saf ve temiz vatandaş
vicdanları üzerinde husule getirmeye gayret et
tikleri geri ve .karanlık baskıyı yüksek huzuru
nuzda nefretle kaydetmeyi vicdani bir vazife te
lâkki ediyoruz. (Sağdan, bravo sesleri ^
Derhal kemali ciddiyetle arz edelim ki, aynı
zamanda islâm dininin yüksek bir temsil mevkii
olan Diyanet İşleri Makamının ve bu Kiyasette
yer almış bütün ihtisas urganlarının görevlerinin
ehemmiyeti ile mütenasip, devrimizin ve inkılâp
larımızın ruh ve icaplariyle mütehalli ilmî kifa
yetlere sahip kılınması zaruretini önde ve basta
görmekteyiz.
Vatandaşlarımızın insanlık duygularını yük
seltici musahabe ve telkinlerin sahnesi olmak lâzımgelen mübarek mabetlerimizin vaiz ve iı-sat
kürsülerinden hâlâ zebani korkutmaları ile va
tandaşlarımızın geri ve karanlık, duygular içinde
dehşet ve uyuşukluğa sürüklendiğine Arapça se
lâm alıp vermekten başka selamlaşma tarzının
küfür ve günah sayılacağı gibi iptidai telkinle
rin pervasızca yapılmakta olduğuna hüzünle şahidolmaktayız.
Daha hazini, bütün bu hurafe ve .safsatalar
karşısında yetkili mercilerin ve Diyanet işleri
Kiyas'-timizin tepkisiz ve seyirci kalışıdır.
Bu tutumu ile, bu riyaseti vazifesinin gerek
tirdiği hassasiyetten uzak ve âdeta görevine cep
he almış bir idare olarak teşhis ve teşhir etmek
te bilmem haksız sayılır mıyız?
Bütün bunlardan sonra ve bütün bunlara
rağmen, Yüce Tanrı kitabımızın diğer diller
le yazılıp yazılamıyac.ağı gibi bugün artık mü
nakaşası dahi lüzumsuz ve fa.yda.siz olan bir
mevzuun inkılaplarımız ve millî inanışlarımız
üzerinde tereddüt ve istifham husule getirmek
gibi yıkıcı bir propaganda gayretiyle yurt dı
şından yapılan kasıtlı ve tertipli sorrjlara
fetva ulaştırmakla meşgul olmasını yüksek dini
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temsil makamımızın teyekkuz ve hassasiyetine ıi fmı vatandaşa intikal ettirmek ve vatandaşı
uygun düşmediğini açıklamaya kendimizi mecbur
hakiki din bilgisi ile teçhiz etmekle mümkündür.
hissetmekteyiz.
Bu da ancak hakiki din adamlarını yetişti
rip çoğaltmak ve köylerimize varıncaya kadar
Muhterem arkadaşlar, camilerimizin ihtiyaca
ihtiyacı karşılamakla olur.
cevap verecek hale getirilmesi, din hizmetleri
mensuplarının maaş ve refahlarının artırılması,
C. H. P. olarak bu maksatla açtığımız ila
ileri bilgilerle teçhiz edilmeleri ve din bil
hiyat fakültesi ve imam hatip okullarının ara
gini yetiştirecek müesseselerimizin kifayetli kaddan on iki sene geçtiği halde halen ihtiyaç
orlara kavuşturulması gibi maddi imkânlar
ları arzu edildiği gibi ikmal edilememiştir. Za
sağlanmasına müteveccih isteklerimiz ne kadar
manımızdan beri devam edegelen kuran kurs
yerinde olursa olsun ve şimdi münakaşasını
larına sonradan adedleri artırılmış olmakla be
yaptığımız bütçenin kifayetsizliğine matuf tenraber gerekli kontrol ve alâka gösterilmemiş
kidlerimizde ne kadar haklı olursak olalım, bü
tir.
tün bunlardan evvel iktidarlardan en başta
İlkokul programlarına konulan din dersleri
istediğimiz; dinimizin kutsiyeti ve vatan selâ
nin tatbikattaki noksanlıkları giderilmemiştir.
metimizin teminatı uğruna bu idarede bir zih
Bugünkü tatbikat ihtiyaca kâfi değildir.
niyet ve tutum inkılâbının tahakkukunu sağla
Kadro gerek terfi ve gerekse ihtiyacı karşılımak olmalıdır.
yajoak şekilde yenlbaştan el iv alınmalıdır.
Maddi imkânsızlıkları ne kadar giderilirse
Müftü, imam,, vaiz ve müezzinlerin almakta
giderilsin, milletçe özlediğimiz zihniyet ve an oldukları ücret ve maaşları geçimlerini teminden
layış değişikliği sağlanmadıkça bu idarenin uzaktır, 9 750 hayrat hademesi vazifelisinden
hizmetlerinden beklediğimiz ulvi amaçlara ulaş
8 250 si halen, ayda ellerine geçen 168 - 175 lira
mamız mümkün olmıyacaktır.
ile.: gelinmek mecburiyetindedirler.
Dinin kudsiyetini ve din adamının itibarım
MemLekette vatandaşları politik maksatlarla
korumak için dini ve din adamını siyasetin ve
dinli, dinsiz, diye ikiye ayırmakta, babasını
.ehlisalip cephesinde, oğlunu ehliiman cephesin- partizanın tasallutundan kurtarmak şarttır. Din
, de göstermekte beis görmeyen siyasi bir. zih adamının geçimini bugünkü şartlara göre temin
niyetten, daha fazlasını beklemenin beyhudeliği- etmek lâzımdır.
Radyoda yapılan dinî neşriyat Diyanet İşleri
ne kaaniiz.
Reisliği tarafından tanzim edilmelidir.
Müslüman Türk Milletinin sağ duyusu ve
Dini, mukaddes günlerde, yalnız D. P. ye
benliği bu zihniyeti er geç-mahkûm edecek, ye
mahsus olan bir imtiyazla Devlet Radyosunda
şil şemsiyeler altında keramet arıyanlar mevD. P. nin falan ve filân ocağı adına mevlit oku
lâlarını bulamayacaklardır.
I
tulmasının . maksadı ne olursa olsun, ne mevzua
(Sağdan alkışlar)
tımıza ve ne de dine hürmetle kabili izah de
REİS — Ahmet Üstün,
ğildir.
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem I
Eğer hakikaten Îslâmiyetin prensiplerine sa
arkadaşlarım. îslâmiyetin sosyal ve karşılıklı mimî olarak inanıyorsak dini küçük hesapların
yardımlaşma esasını insan hakkı ve ahlâki- ve menfaatlerin üstünde tutmaya mecburuz.
lik gibi üstün prensiplerini, itikat ve ibadet- II
Gte§en sene Diyanet İşleri bütçesinin müzake
lerini öğretmek ve yaymak vazifesi ile mükellef
resi sır&Ktfidla, bâzı besleme gazete ve dergilerin
bulunan Diyanet İşleri Reisliğimizin ne kad I ve bâzı aşırı D. P. lilerin din istismarcılığından
rosu, ne bütçesi ve ne de salâhiyetleri bu ulvi misaller vererek: şikâyet etmiştik. Encümen adı
vazifeleri lâyıkiyle yapabilmesine kâfi değil na cevap veren sayın İzzet Akçal (Biz Islâmiyedi?.
I ti politikaya alet etmiyeceğiz, D. P. hiçbir zaman
Din müessesesinin cemiyetimize kendisinden bu yönden istifadeye kalkışmıyacaktır) demiş
beklenilen hizmeti yapabilmesi için samimî gay lerdi.
ret ve samimî tatbikat lâzımdır.
I
Aradan bir sene geçti, din istismarcılığının
Hurafattan ve gerilikten kurtulmanın çaresi önlenmesi şöyle dursun daha da ileri götürülislâm dininde mündemiç ilerilik ve ilmîlîk vas- II müşjtür.
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Buna dair misallerimiz pek çoktur. Kas
nu'nun Tosya kazasında D. P. tarafından h
name dağıtılarak C. H. P. liler dinsizlik iffc
na mâruz bırakılmışlardır. Bu husus ehli*
raporu ile sabit olmuştur. Yine aynı Kazabil
len ibadete açık bulunan Şehreküstü, Havuzlu,
Harsat ve Bardakoğlu camilerine D. P. vjjatan
Cephesi ocaklarının tabelâları asılmıştır ^»iyasetten uzak tutulması icabeden bu yerlerde; particilik yapılmaktadır.
D. P. Kongrelerinde konuşulan sözleri fi bâzı gazete ve dergilerde çıkan yazılan elbette^ sizler de biliyorsunuzdur. Bu gazete ve dergiiftr ve
kongrelerde konuşan bâzı hatipler apaçık c{i|ı is
istismarcılığı yapmış olmasına rağmen hiçb^ takibata mâruz kalmamışlar bilâkis mükâfat indırılmışlardır.
Daha vahimi D. P. nin bâzı idarecileri ve
hattâ genel başkanları Adnan Menderes; ııer'î
kanuna ve islâm dinince de menedilmiş, ğî nah
sayılmış olmasına rağmen, islâm dininin aftliki
bulunan Türk Milletinin yarısını teşkil ede$ muhalefeti ehlisaliplikle itham etmekten çeMimemistir.
îslâm dinine ve Türk Milletine hakareti tazammun eden bu söz çok tehlikelidir.
Mukaddes dinimiz hiç kimsenin ve hiçbir jpartinin inhisarında olamaz.
Din bilgisinden ve samimî inançtan yoKsun
olanların elinden ve istismarından dini İşpru
mak ve kurtarmak dine hürmettir.
îslâm dini sözleri ile fiilleri bir olmıyaı lan
Allah'ın ismi ve emirlerini kendi menfaatlerine
alet edenleri münafık olarak ilân etmiştir. Ce
nabı hakkı aldatmak ise insanlann kudreti! dı
şındadır.
Hatanın neresinden dönülürse kârdır.',3ün
ve bugün yanlış tatbikat olabilir, asıl olan ha
tayı görünce tamir etmektir. Mesuliyet taş: ı yan
insanlar olarak gerekli tedbirleri ve karaları
almaya mecburuz. (Sağdan, alkışlar) islâm < ini;
sözleri, fiillerine uymıyanlarm, Allah'ın em rle
rine karşı gelenlerin, Cenabı Hakkı aldatmae in
sanların kudreti dışındadır.
Muhterem arkadaşlar; hatanın nereshjiden
dönerseniz, kârdır.
REÎS — Müddetiniz bitmiştir. Lütfen (((im
lenizi tamamlayınız, efendim.
AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Bunun içm
gereken tedbirleri ve kararlan müştereken aj ma

0:2

lıyız muhterem arkadaşlar. (Sağdan, bravo, ses
leri, alkışlar)
REÎS — Münip özer.
MÜNÎP ÖZER (Erzurum) — Muhterem arkadaşlanm, Diyanet îşleri bütçesi bu mevzuun
çok güzel istismara geldiğini bilen arkadaşlanmız şurada enine, uzununa konuşmanın bir nevi
siyasi menfaat temini yolunda kendilerinin şu
kürsüde şahit olduklan kendiliğinden ortaya çı
kar. Ve Demokrat Partinin bugünkü Diyanet îş
leri mevzuunda kadrosiyle, faaliyetiyle dini si
yasete alet ettiği yolunda beyanattan çekinmiyor
lar. Bu, tezadın kendisidir. Din meselesinde va
tandaşa geniş imkânlar sağlamak, ibadet ve ma
betlerine değer verilmesi, din telâkkilerine karşı
hürmet gösterilmesini arzu eden bu zevatın bu
memlekette seneler ve senelerce lâyiklik anlayışı
içindeki tatbikatlannı bu millet gayet iyi bil
mektedir. (Soldan, şiddetli alkışlar), (Sağdan,
gürültüler) Müsaade buyurun; gerici din telâk
kilerinden kaçınalım, diyorlar. Dini gericilikten
değil, dinin tâ kendisinden kaçman insanlarsı
nız. (Sağdan, şiddetli gürültüler), (Bağdan,
ayıp, ayıp, sesleri) Ayıbı siz yapıyorsunuz. Ma
betlerin kapısına kilit vuran sizlersiniz. Din na
mına yapılan ve ifade edilen her meseleye bir
irtica damgası vuran sizlersiniz. Bu meselede
hâlâ millet namına zihniyetinizden en küçük bir
fedakârlık yapmıyan rücu etmiyen sizlersiniz.
Mukaddesatı.. (Sağdan: Yalan söylüyorsun, if
tira ediyorsun, sesleri. Gürültüler)
REÎS — Müsaade buyurun, efendim, sükû
neti muhafaza edin.
MÜNÎP ÖZER (Devamla) — Arkadaşlar, kayet muhalif arkadaşlanm biraz evvel konuştuklan gibi konuşmamalardı ben de böyle konuşmıyacaktım. Fakat kendilerinin sözlerine karşı da işte
böyle konuşulur.
REÎS — Lütfen devam ediniz efendim, sade
de geliniz.
Arkadaşlar, bu konuştuğum şeyler hakikat,
hakikat kümesi onlann gözlerini karartıyor, haki
kat onlara acı veriyor. Memlekette din namina
ağza alman her lâfa irtica damgasını vuran, din
mevzuunda en küçük bir ifadeyi gerilik diye te
lâkki eden beylere soruyorum, din nerede kalı
yor? Ne şekilde din yapacağız?
REÎS — Cümlenizi tamamlayın efendim.
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MÜNÎP Ö2ER (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, daima milletin büyük bir çoğunluğu bü
yük bir vukufla kendisine su, ekmek ve gıda gibi
bir ihtiyaç olarak telâkki eden vatandaşın en ha
lis, en vicdani hislerine kargı bühtanda bulunan
insanlar bilsinler ki, seneler senesi yapmış olduk
ları en ağır ve en büyük baskılara rağmen dini
kanatlerini vatandaşın kalbinden, silkip atmaya
muvaifak olamamışlardır ve olamıyacaklardır.
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) .
REÎS — D. P. Meclis Grupu adına Mehmet
ıKarasan.
D. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEHMET
KABASAN (Denizli) — Pek muhterem arkadaş
lar, Halk Partili arkadaşlarımızın mütalâaların
dan ve Demokrat Partili arkadaşımızi'n mukabele
sinden sonra bu meselenin Büyük Millet Mecli
sinde konuşulmasının ne kadar mühim ve aynı
zamanda ne kadar nazik bir mesele olduğu ken
diliğinden ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Modern bir memlekette temenni edilirdi ki,
eğer memleketin şartları bu imkânı verse ve inkı
lâplarımız tamamiyle millete mal olmuş olsaydı,
böyle pir bütçe buraya gelmiyebilirdi ve gelme
mesi de temenni edilirdi.
Biliyoruz ki, bu memleketteki nüfusunun tam
% 99 u müslümandır. Ve ancak % de biri müslüonan değildir. Bu gayrimüslimlere her türlü
iman, ibadet ve âyin haklan tanındığı da herke
sin malûmudur. Böylece, Büyük Millet Meclisin
de, bu millete yakışır bir anlayışla din işleri hiç
bir siyasi münakaşaya mevzu olmasın ve Diyanet
îşleri bütçesi doğrudan doğruya kabul edilsin.
Fakat bu memlekette din ve Devlet meselesinin,
uzun zaman bir arada mütalâa edilmesi neticesi
olarak bir evvelki bütçelerde olduğu gibi, eski te
amüllere göre, bu bütçede de aynı usul takibedilmektedir. C. H. P. sözcüsü olan arkadaşımın mü
talâalarını çok iyi dinledim, geçen seneM konuş
malarını da dinlemiştim. Demokrat Parti sözcü
lüğü vazifesi bana verilince gittim geçen seneki
konuşmalarını bir defa daha gözden geçirdim.
Eğer bu mütalâalarında samimî ise kendisi
ni tebriketmek gerekir. Temenni edelim ki, bu
konuda bir anlaşma , her iki' partiyi birleştirsin
ve gelecek seneki Diyanet îşleri Reisliği bütçesi
münakaşasız kabul edilsin. Ancak o zaman mem
leketin heyeti umumiyesinin vicdanında huzur
doğabilir kanaatindeyim.
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Arkadaşlar, biz Cumhuriyeti (kurmadan önce
ilkin Saltanatı Hilâfetten ayırdık, sonra Hilâfet
müessesesini lâğvettik. Ondan sonra da Şer'iye
Vekilliğini kaldırdık. Yerine Diyanet îşleri Re
isliğini kurduk. Böylece, bu memlekette lâiklik
istikametinde esaslı bir adım attık. O zaman bu
kanunlar bu Meclisten çıkarılırken bunu müda
faa eden hatiplerden biri, İslâm hukukunda ha
kikaten âlim olan eski Maliye Vekili merhum
Seyit Beyin konuşmalarını okumanızı isterim.
Merhum, kanunun esbabı mucibesini isbat etmek
için, bütün îslâm ulema ve fukahasma başvur
mak zorunda kalıyor. însan o eöki zabıtları, ya
hut da zabıttan alarak 1 kitap halinde neşredilen
eserleri okuduğu zaman kendi kendine şunu sor
mak zorunda kalıyor : Biz nerede imişiz nereye
gelmişiz ve şimdi neyi münakaşa ediyoruz?
Şimdi Seyit Bey burada îslâm ulemasını,
garp ulemasını, şark ve garp kelâmcıları ile
hukukçularını zikretderek, lâikliğin meşruiyetini
ispat etmek için, seri usule başvurmak zarureti
ni hissediyor. Bu bize o devrin en ileri bir zekâ
sının davranış tarzını göstermek »bakımından
fevkalâde mühimdir. Halbuki bugün biz Cum
huriyette o Hale gelmişiz ki; böyle bir kanunun
meşruiyetini müdafaa için ne fıkıh, ne kelâm ak
lımıza geliyor. Çünkü bugün o kadar pâkiz ki,
ve memleket o derece lâiktir ki, bu memlekette
din ile Devlet meselesini o kadar birbirinden
ayırmış dinin kudsiyetini Devletin de otoritesini
o derece tanımış bulunuyoruz ki, böyle bir me
selenin müdafaası için niçin Seyit Bey bu kadar
derinlere gitmiş anlıyamıyoruz. Şüphesiz aradan
30 sene geçmiştir. Seyit Beyin o zamanki verdiği
deliller de açıkça görüldüğü, bugün bizim de pek
iyi bildiğimiz gibi, îslâm dini, lâyiMiğe, diğer din
lerden daha müsaittir. Başka dinlerde lâyıkliğe
esaslı engel olan rahiplik ve irsâ hükümdarlık
veya Halifelik îslâmiyette yok fakat biz maalesef
Meşrutiyetten beri, hattâ Tanzimattan beri mem
leketin geriliği ve cahilliği yüzünden, garbin
tesiriyle, Osmanlılarda, Hilâfetle Saltanatın ya
ni, din reisliği ve Devlet Reisliğinin birbirine
karışmasına bakarak Hıristiyan milletlere gerili
ğimizi dinî sebeplere atfedenler olmuştur.
Arkadaşlar, hakikat tamamiyle bunun tersi
nedir. Çünkü Hıristiyanlık daha ilk kuruluşun
dan itibaren Havariler kendilerini îsa'nın veki
li olarak ilân ettiler. Bu inançla kiliseleri kur*
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dular. Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığı kabul
ettiği vakit, yani Rama İmparatorluğu Hııjjstiyanlığı kabul edip de merkezini İstanbul'a ttak• lettiği zaman dini Devletin esaslı bir bölüklü,
hattâ temeli addedilmiş, din hizmetini bir âmme
hikmeti olarak kabul etmiştir.
[
M'oşhur Justiriianus Kanunu ile Roma Hu
kukunda din hukuku âmme hukuku içine alın
mıştır. Yani, «Jus sacrum, jus pııblicum» un
bir bölümü olmuştur. Böylece din müesseseleri
âmme müesseselerinden bir kısım telâkki oİunmuştur. Bu suretle Justinianus'tan sonra | bir
ruhban sınıfı teşekkül etmiştir. Bu tarihten son
ra rahipler sınıfına birtakım haklar tanımıştır.
Teodıosyüıs Kanunu ile de, rahipler her t |
vergiden askerlikten muaf oldular ve hattâ
ha da ileri gidilerek rahiplere hususi ka
lan, ve mahkemeler tanımıştır. Bir sivil i:
keme bir rahibi muhakeme edemezdi. Halil
İslâmiyet'te bunların hiçbirine raslamıyoîkız.
Bunun içindir ki, lâyikliğe gayet iyi ve çfjpuk
intibak ettik ve bu istikamette gayet iyi iler
liyoruz. Şimdi bu istikamette devam etmek. İçin
siyasi ihtilâfları bir tarafa bırakıp* eemiy|tm
huzurunu, fertlerin vicdanlarının huzurunu Boz
mamamız lâzımdır. Bize düşen vazife bmjjur.
(Sağdan, soldan; bravo, sesleri, alkışlar
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rupa cemiyetlerinde din meselesi XX nci yüz
yılın başında olduğu gibi mütalâa edilmemek
tedir. Bu meselenin üzerinde fazla durmanın
vatandaşları muztarihettiği ve vicdanlarını in- •
cit'tiği görülmüş, vicdan hürriyetine saygı, Bir
leşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinin
maddelerine geçmiştir. Fakat size soruyorum:
Bugün dünyanın neresinde dinî kanaatleri dolayısiyle insanlar geri veya ileri diye bir tas
nife tâbi tutuluyorlar? Birleşmiş, Milletlerin ka
bul ettiği prensibe göre ilerilik veya gerilik,
dinî itikatlara ve vicdani kanaatlere göre tarif
edilmemektedir. Az gelişmiş memleketleri ileri
seviyeye yükseltmek için yapılan yardımların
dinî bir maksat ve hedefi yoktur. İnsanlığın
bugün kabul fttiği prensiplere görte, herkesin
dinine hürmet insani bir mükellefiyettir.' Geri
lik ve ileriliğin kıstası din değildir. Nitekim,

Şimdi bir meseleye temas etmek istiyorim.
O da şudur. Bir arkadaşımız, C. H. Partili [bir
arkaidaşrmrz söylemeseydi bendeniz buna hiçi}te
mas efcmiyeeektim. Ve • meseleyi ilmî bir sahaya
sokacaktım. Fakat meseleyi siyasi bir sahaya
soktular. Onun için ben de müsaadenizle bu (sa
haya gireceğim. Arkadaşımız; diyorlar ki, jjcemiyeti dinli ve dinsiz diye ayıncı siyasi bir te
mayül var. Şimdi soruyorum, ben arkadaşını
za : Bu memlekette, vatandaşları ileri fikirli ve
geri fikirli diye ikiye ayırmak siyasi bir tema
yül değil midir 1 (Soldan; bravo, sesleri) dp
yorum arkadaşlara; maalesef vaktimiz yok,
•dakikamız var. Bu konu üzerinde fazla
şamryacağmı. Yalnız tesbit ettiğim bâzı h
lara temas edeceğim:
Birleşmiş Milletler Beyannamesi, bizini
Kil olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Bey)
namesi ve Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği
tün prensiplerde din meselelerine karşı nasıl
a y e t alındığını biliyorsunuz. Ve bugün bf1
dünyada ve husu'si olarak bizim dâhil oldüj
muız ve prensiplerinden mülhem olduğumuz
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Avrupa milletleri, dinleri dolayıs'iyle Müslü
manlığa nazaran geri olmalarına rağmen, ya
şama seviyesi bakımından iieri telâkki ediliyor
lar. Portekiz ve İspanya, Balkan memleketleri
gibi memleketler Hıristiyandır. Fakat Birleş
miş Milletlerin koyduğu tarife göre geri telâk
ki edilir. Buna mukabil, Japonya gibi Hıristi
yan oîmıyatı ve hattâ imparatorlarına ulûhiyet
atfeden bir memleket ileri bir memleket ola
rak kaibul edilir. Çünkü Birleşmiş Milletler
prensibine göre ileri, memleketler insan hakla
rına ve kültürüne kıymet veren, ilim ve tek
nikten aldığı paya göre yaşıyan, yani yüksek
bir hayat standardına ermiş memleketlerdir.
Hulâsa bir memleket insan haklarına ne dere
ce kıymet verirse medeniyetin getirdiği, mad
di ve mânevi nimetlerden ne derecede istifade
derse, o derecede ileri veya geridir. Bir mem
leketin vatandaşları nüfus başına yılda 5 kilo
şeker yerse, diğer taraftan başka bir memleke
tin vatandaşları da. 40 kilo şeker yerse, 5 kilo
yiyen geri, 40 kilo şeker yiyen memleket ileri
dir. Böylece yılda 5 kilo şeker yiyen Hind filezofu geri, yılda 40 kilo şeker yiyen İngiliz ame
lesi ileridir. Buna hepimizin bildiği başka bir
çok misaller de eklenebilir.
Arkadaşlar; Türk milleti olarak, sözlerimin
başında da arz ettiğim gibi, bu meseleleri bu
rada münakaşa etmemek, dine hürmet kadar,
lâikliğe sadakatin de esaslı bir şartıdır. Ancak
o zaman, milleti ile Allah'ı da razı ederiz. (Sol
dan; alkımlar)
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REİS — Mehmet Geçioğlu.
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhtetem arkadaşlarım, sözüme başlamadan önce,
şimdi konuşan arkadaşımdan evvel konuşan
arkadaşıma esef ederim. Hiçbir müslüman böyle
konuşmaz. Bir müslümanın ağzından
çıkma
ması lâzimgelen sözlerdir bunlar.. Bu sözlerin
tamamanı kendisine iade ederim.
Muhterem arkadaşlar; Diyanet İşleri bütçesi
geçen seneki miktardan farksız denilecek du
rumda ve kifayetsizdir.
Çünkü farkın büyük bir kısmı 7244 sayılı
Kanunla yapılan maaş zammından mütevellittir.
Muhterem arkadaşlar, geçen yıllar bütçesin
de arz ettiğim ve esasa taallûk eden birçok hu
suslar maalesef ciddiyetle ele alınmamıştır.
•Teşkilât Kanunundan sonraki idari deği
şiklik ve hayrat hademesi kadro artışından do
ğan idari vazifeleri, yürütecek personel kad
rosunun noksanlığı bu mühim âmme hizmetini
aksatmaktadır. Diyanet işlerine ait vazifeleri ifa ve
kontrol vazifesiyle mükellef bulunna müftüle
rin mühim bir kısmının dairesi, kâtibi, oda
cısı, bulunmadığını görmekle vatandaşlar üzün
tü. duymaktadır. Bunların mefruşat namrıa da
hiçbir şeyleri yoktur, tmam - Hatip okulları
ile Yüksek îslâm İlahiyat Enstitüsü ders prog
ramlarının tanziminde Diyanet tşleri Reisli
ğinden her ne sebepten ise istifade edilmemekte-.
dir.
Halbuki bu okullarda okutulan din dersle
rine ait kitapların tetkik ve kontrolunda en
çok salâhiyet mercii Diyanet işleri Reisliğidir.
Muhterem arkadaşlar, müftü, ve vaizler ba
rem o dâhil oldukları halde 30 - 40 sene hizmet
görmelerine rağmen kadrosuzluk yüzünden terfi
edememektedirler. Bu sebeple birçok müftülük
ve vaizlik makamları münhaldir.
Maaşlarının azlığı yüzünden mesken sıkıntısı
içinde bulunan vazife sahiplerinin evkafa ait
akarattan istifade ettirilmesi yerinde olur.
Birçok camilerin meşrutaları kiraya veril
mektedir. Vakıf sahiplerinin arzu ve maksatla
rım yerine getirmek üzere bu meşrutaların cami
mensuplarına tahsisi lâzımdır. Kuran kursları
derme çatma gayrisıhhi binalardadır. Bunla
rın ıslahı düşünülmekte midir? Hademei hayrat
kadrosu ihtiyaca cevap vermemektedir. Kad
ronun artırılması hususunda bil1 teklif Yüksek
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Meclise arz edilecektir. Kabulünü istirham ede
rim.
Bugünkü hayat şartları karşısında hademei
hayrat geçinememekte ve muayyen zamanlarda
terfi de edememektedirler. Okullarda okutulan
din kitaplarının Diyanet İşleri Reisliğinin mü
talâa ve tetkikinden geçirilmediği öğrentteıiftir. Bu kitaplar dinî ihtisasa taallûk ettiği için
Diyanet İşleri Reisliğinin mütalâası alınmalı
veya Maarif Vekâleti Talim Terbiye Heyetine
Diyanet işlerinden mütehassıs âza tâyin edil
melidir.
Ortaokullardaki din dersleri
ihtiyaridir.
Nüfusunun % 95 den fazlası müslüman olan
bu memlekette ihtiyari usulün kaldırılması ye
rinde bir hareket olur.
" Muhterem arkadaşlar,
Köy imam ve hatipleri mevzuuna gelince;
Köy bütçeleriyle hiçbir köy kendine yete
cek bîr (hizmeti yapamamaktadr.
Nitekim
köyün su, yol, sıhhi hizmetlerine umumi mu
vazeneden yardım zarureti duyulmakta ve
yapılmaktadır. Buna mukabil köy imam ve
hatipleri kendi hallerine terk edilmiştir. Her
yönden vücutları şart ve hizmetleri müsellem
olan köy imam ve 'hatipleri için lüzumlu kad
ronun tesis ve gerekli tahsisatın ayrılması
lüzumuna alâkalıların dikkatini çekmekte fai
de görürüm.
Muhterem arkadaşlar,
Din mevzuları üzerinde karşılıklı istismar
zihniyetinden vazgeçmek zorundayız.
REİS — Geçioğlu vaktiniz dolmuştur cüm
lenizi bağlayınız.
MEHMET GEÇİOĞLU (Devamla) — Hepi
miz müslümanız, niçin birbirimizi itham edi
yoruz? Müslümanlık esaslarından 'hangisini ye
rine getiriyorsunuz? Kimdir, getiren (Soldan
gürültüler) Allah aldan/maz, Allah ağzınızdan
çıkan sözlere değil kalblere nazar eder.
Hele birtakım asılsız ve esassız mesnetlere
dayanılarak bu milleti iki kampa ayırmaya ça
lışılması cidden çok acıdır. Bunlardan vaz
geçilmesi zaruridir. İktidarda kim olursa ol
sun, din adamlarının yetişecekleri, ve hizmet
görecekleri, müesseselerin üzerinde titremek
mecburiyetindeyiz.
Din adamlarını zayıf noktalarından ya-
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kalıyarak hasis politika çemberinin ortasına
sürüklemek büyük hatadır.
. j|
Arkadaşlar, şuna inanıyoruz M, Diyanet!| fiş
leri Riyaseti olsun ona merbut vilâyet, kaza
teşekkülleri olsun ve diğer din adamları müs
takil bir vicdanın ve ulvi bir (hizmet gayesinin
mümessilleridir (Sağdan alkışlar.)
|
REİS — Vekil Bey.
DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (Rize)|j—
Muhterem arkadaşlarım, iktidarımızın ve Hü
kümetin din konusu üzerindeki tutumu, Demok
rat Partinin programında taayyün etmiş bulun
maktadır. Hizmetlerimiz parti programımızın
gösterdiği istikamette
inkişaf
etmektedir.
Demokrat Partinin din mevzuundaki tutumu
programının 14 neü maddesinde şöyle tespit
edilmiş bulunmaktadır.
!
Partimiz lâikliği Devletin siyasette, dişle
hiçbir ilgisi bulunmaması ve hiçbir din düşün
cesinin kanunların tanzim ve tatbikatında mü«ssir olmaması mânasında anlar ve lâikliğin din
aleytarlığı şeklindeki yanlış tefsirini reddeder;
din hürriyetini diğer hürriyetler gibi insanlığın
mukaddes haklarından olarak tanır.
|
Dinin siyaset âleti olarak kullanılmasına,
yurttaşlar arasında sevgi ve tesanüdü bozacak
şekilde propaganda vasıtası yapılmasına, ser
best tefekküre karşı taassup duygularının ha|ekete getirilmesine müsamaha olunmamalıdır^j
D. P. nin programının 14 ncü maddesince
yeralan ve istikametimizi tâyin eden hususata
dikkatle ve itina ile kanunlarımızın tedvininde
ve ierai hareketlerimizde yer vermiş bulıiuımaktayız.
I
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 18
nci maddesinde de: Her şahsın din hürriyetime
hakkı vardır. Özel surette öğretim, tatbikat,
ibadet ve âyinler izhar etmek hürriyetini gerek
tirir, yolunda bir hüküm de yine Büyük Mecli
sin tasdikine iktiran etmiş bulunmaktadır. • |
Mazide tatbikat ne şekilde olursa olsun Mi
min muhasebesini millet yapmış bulunmaktadu'.
Tekrar bunun muhasebesine dönmek doğru mğildir. Nitekim C. H. P. Sözcüsü arkadaşınız
da, maziyi tamamiyle bir tarafa bırakmak sure
tiyle din işlerinde Hükümetinin tutumunun me
olması lâzımgeldiği konusuna işaret ettiler. 1340
tarihli Kanunla, islâm- dini itikadat ve ibadatma
dair bütün ahkâm ve mesalihini tedvirle müke
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lef olarak Diyanet İşleri Reisliği vazifesini mer
kezde bir Müşavere Heyeti Mushaflar Tetkik He
yeti, dört müdürlük ve mülhakatta müftüler ve
vaizler vasıtasiyle ifa etmektedirler.
Diyanet İsleri Reisliğinin bütçesinin inkişafı
üzerinde durdular. Ben de bir nebze bu konuda
malûmat arz etmeyi faydalı bulurum.
1950 senesinde Diyanet İşleri bütçesi 2 mil
yon 900 küsur bin lira iken 1960 senesinde bu
bütçe 37 milyon liraya yükselmiş bulunmakta
dır. 1950 senesinde 4 503 olan hayrat hademesi
kadrosu 1959 da bin adedi maaşlı olmak üzere
10 750 ye yükselmiştir. 1950 senesinde yani ilk
bütçesini, Halk Partisinin ihzar ettiği bütçesinin
tatbikatında ancak 131 Kuran öğretici kurs öğ
retim kadrosu kurmak imkânı olduğu halde bu
gün bu kuraların adedi ücretli olan kısmı 702
ye yükselmiş, aylıklı olan kısmı ise 1 500 ün üze
rinde bulunmaktadır.
1950 de hademei hayratın vasati aylık üc
reti 57 lira iken yüzde 273 artışla, 1959 yılında
vasati ücreti 213 liraya yükselmiş bulunmakta
dır.
Bu din konusunda arkadaşlarım gayet iyi ta
hattur ederler ki, 1925 tarihinden sonra bu mü
esseseler tamamiyle kapatılmış ve 25 sene bu mü
esseselerden maalesef din adamı yetiştirmek im
kânı hâsıl olmamıştır. İktidara geçtikten sonra
fahrî Kuran kurslarından 1958 yılında 2 055
nafiz yetişmiş, bu Kuran kurslarında okuyanla
rın adedi 30 binin üzerinde bulunmaktadır. Bu
Kuran kurslarının talimatnamesini vekâletimiz
hassasiyetle günün icaplarını nazara almak su
retiyle yenibaştan düzenlemiş bulunmaktadır.
Türk çocuğuna, müslüman Türk vatandaşına,
din terbiyesini, din bilgisini verebilmek için âza
mi derecede hassasiyetle hazırlanan. bu talimat
name yakında mevkii meriyete konulacaktır.
Yirmi beş. sene kadar bir nisyan devri; din
adamları dünyadan elini ayağını çekiyorlar. Ar
kadaşlarımız şimdi kadroların tevsi edilmesi,
adedlerinin çoğaltılması ve dinî vazifelere lâyık
larının tâyini hususunda ısrar ediyorlar. Halen
70 müftü ve bir hayli vaiz kadrosu mevcudolduğu halde, lâyıkları bulunamadığı için tâyin
yapmak imkânına sahip değiliz. Daha birkaç
sene de bu hal böylece devam edecektir. Fakat
Bunu Hükümetin tedbir almamış olduğu yolun
da kabul etmemenizi rica ederim. Gerekli ted
birler alınmıştır. Vatanın 19 mahallinde İmam -
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Hatip mektepleri açılmış bulunmaktadır. Bunun
yanı başında daha üstün bir din malûmatı ve-rebilmek için îslâm İlahiyat Enstitüsünü bu ste
no açmış bulunmaktayız. Üniversitelerdeki ila
hiyat fakültelerine Müslüman kardeşlerimiz de
vam etmektedir. Mezunlann adedi çoğaldıkça
vatandaşlarımızı din hizmetinde vazife alabil
meleri için bütçelere tahsisat ilâve edeceğimiz
den hiç endişe etmesinler, arkadaşlarım. Diya
net İşleri neşriyatına arkadaşlarımız dokundu
lar. Diyanet İşleri son zamanlarda fıkıh, tefsir,
Gıadis muhtelif mevzularda dinî eserler tabetmiş
ve Müslüman halkımızın istifadesine arz etmiş
bulunmaktadır. Son sene zarfında basılan eser
adedi 71 dir. Ve baskı adedi de 2 milyon 258
bindir.
Köy imam ve hatiplerinin ücretlerinin bütçe
den verilmesi konusuna bir arkadaşımız işaret
etti. Köy Kanununda buna ait hüküm vardır.
Ve köy kanunu lâyihası komisyonda son şek
lini almış ve zannediyorum Riyasete tevdi edil
miş bulunmaktadır. Bu kanunla, köy camileri
nin imam ve hatip ücretleri dâvası da ortadan
kalkmış bulunacaktır.
Yine bir arkadaşımız, İmam ve Hatip okul
larının programlarının Diyanet İşleri tarafmTÎan hazırlanmasına işaret ettiler. Maarif Vekâ
leti Talim ve Terbiye Heyeti tarafından bu
okulların programları hazırlanmaktadır. Fa
kat, Diyanet İşleri bu programlara bigâne kal
maz ve mütalâasını bildirir. Ayrıca Maarif Ve
kâleti Talim ve Terbiye Heyetinde bu konuda
yetişmiş muhterem bir zat da vazife almış bu
lunmaktadır. Bilhassa dinî derslere ait prog
ramlar bu muhterem za'tm tetkikinden geçer.
Aziz arkadaşlarım, Hükümet aziz Türk
Müslüman vatandaşlarımızın dinlerini öğrenme
leri, ibadetini yapmaları konusunda müessese
leriyle, kitaplariyle gerekli hizmeti yapmakta
devam kararındadır. Son seneler zarfında hal
kımız Hükümete olan, iktidara olan inançlariyle yani bu konudaki gidişimizi gayet iyi
kavradıkları içindir ki köylerde yapılan ve yer
yer seyahatlerinizde nazarlarınızdan kaçmamış
olan cami adedleri gittikçe çoğalmaktadır. Son
yaptırdığım tetkikte köy camilerinin adedi
7363 e yükselmiştir. Bunlar için Müslüman,
dindar köylümüzün sarf ettiği meblâğ da 170
milyonun üzerindedir. Devletin Vakıflar Umum
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Müdürlüğü bütçesine, tasvîblerinizle konulmuş
olan meblâğ, vatandaşın sarf ettiği meblâğa
nazaran dörtte bir derecesindedir. Ayrıca köy
lerimizde tamir gören, yeni baştan yapılırcasına tamir gören camilerin adedi 8284 ü bulmuş
tur.
Muöıterem arkadaşlar, Hükümetin tutumu,
iktidarın tutumu arz ettiğim istikamette %
99,9 Müslüman olan bu vatan sathında va
tandaşlarımızın serbest ibadeit edebilmeleri ve
Müslümanlığı kaynağından öğrenebilmelerini
temin için gereken faaliyeti göstermekteyiz ve
bunda da devam edeceğiz. (Soldan alkışlar.)
REİS — Tevfik Tığlı.
TEVFİK TIĞLI (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlarım, mukaddes bir mefhum olarak dini,
bütün politika cereyanlarının üzerinde tutmayı o
dinin ulviyetine halel getirmemek bakımından el
bette çok hayırlı mütalâa etmekteyiz.
Ahmet Üstün arkadaşımızın bu noktaya temas
etmesi üzerine Demokrat Parti iktidarı esasen bu
noktayı daha evvel göz önünde tutmak suretiyle
dinin politikaya alet edilmesini önlemek maksa- ~
diyle cezai müeyyideler tesbit etmiş ve kabul et
miştir. Ama Ahmet Üstün Bey arkadaşımız mahi
yeti belli olmıyan ve belki de masum bir hareket
olarak ve belki de bir dikkatsizlik eseri olarak
münferit bir vakayı buna misal teşkil etmek üzere
bu kürsüye getirmiş olmamalıydı .
Muhterem arkadaşlarım, Ahmet Üstün Bey,
bir noktaya daha temas etti. Radyoda dinî neşri
yat. Bilâkis bendeniz bunun aksinin faydalı ola
cağı kanaatindeyim. Radyo bir kere Devletin elin
dedir. Devlet radyosunda yapılacak neşriyat bil
gili, münevver, yetkili kimseler tarafından yapı
lır. O itibarla memleketin dinî ihtiyaçlarını te
min bakımından radyodan yapılacak neşriyatın
faydası aşikârdır.
Mevlûtlere de temas ettiğini zannediyorum.
• Muhterem arkadaşlar, en yüksek medeni seviyeye
çıkmış olduğu hepimizce bilinen tsveçte sabah
leyin radyo çan sesleriyle başlar. Orada kimse
memleketin irtica içinde olduğunu asla iddia et
mez. Bundan asla endişe etmemelidir.
Muhterem arkadaşlarım, Devlet bünyesinde ve
Hükümet kadrosu içerisinde idare edilmekte olan
Diyanet İşleri Reisliği elbette ki bu Reisliğin ba
şındaki vekâlet memleket halkının dinî ihtiyaçla
rına cevap vermeleri bakımından bu mevzu ile
yakından alâkadar olacaktır. Bu itibarla lüzumlu
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din adamlarına ehemmiyet verilmiyor gibi atfita
lâa doğru değildir.
Demokrat Parti iktidarı bu ihtiyaca c< vap
vermek maksadiyle imam - hatip mekteplerim: açmış ve birkaç seneden beri bu mekteplerden mezun olan gençler imamet ve hitalbet sahasını teçhiz etmeye başlamışlardır. Mütaakaben T" ek
ilahiyat Enstitüsü açılmıştır. Vaizlik ve m:
lik sahası da bu münevver ve bilgili din adan ila
riyle takviye edilecektir.
Muhterem arkadaşlar, bir küçük noktaya da
temas etmek istiyorum. Memlekette zaman zaa fian
arzu edilmiyen hâdiseler vâki oluyor. Bu hıâc ise
ler ^e meseleler bir taraftan hissiyatı dini; peyi
tahrip noktasından olduğu kadar diğer taraftan.
rencide edecek mahiyette üzücü safhalar ara xiiyor. Ve sanki memlekette halk, mürteci topşl iluğundan ibaretmiş ve sanki islâm dini irtica 1 :ay~
nağı imiş gibi içerde huzuru, dışarda itibarlı ırzı
sarsacak derecede hakkımızda nahoş izler bıra
kacak olan hareketlere tevessül olunmaktadır
Muhterem arkadaşlarım, şu noktayı bir 1 ere
daha teslim ve tesıbit edelim ki, islâm dini ve is
lâmlık asla mürteci değildir ve olmamıştır. Bilâ
kis Türk müslüman cemiyeti iyi bilgi ile, mi sa
unana ile, irfanla, islâm medeniyetine hizmet et
miş ve devam etmekte olan bir dindir. Bunun ha
ricinde bir şey düşünmek caiz değildir. Bijikis
memleketin din işlerini temin eden neşriyatı U ıvsi
etmek ve Diyaneti muhterem müşavir heyeti • i zalarmı daha geniş görüşe sahip ve din bilgi eri
kuvvetli arkadaşlarla teçhiz etmek suretiyle : nâsum vatandaşlarumızı iyi bir yola sevk edecek de
rine emin bulunmaktayım.
Bk de muhterem arkadaşlarım, kayyın lık
müessesesinin tevhidi zaruretinin ortadan kalls niş
olmasını göz önünde tutarak bilhassa turistik 3 er
lerde temizlik ve müezzinlik işlerinin bir an ;da
yürütülmesi kabil olmadığımdan Hükümetkui ün
bunu ayırmak suretiyle îstanlbul, İzmir, Bursa ve
Edirne gibi yerlerde ayrıca kayyımlık ihdas ve
bunların ihya edilmesini rica ederim.
REÎS — Kifayet takriri var; okuyoruz ©f ai
dim.
T. ıB. M. M. Yüksek Riyasetine
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye konulmâs mı
arz ve teklif ederim.
İstanbul
İbrahim Sevel
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REÎS — Kifayeti reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
P."
201 Maaşlar

Lira
7 060 754

HALİM ATEŞALP (Sivas) — Söz istiyo
rum.
REÎS — Buyurun.
HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem
arkadaşlar; Diyanet İşleri Reisliği teşkilâtı 14
Haziran 1938 tarih ve 280 numaralı Kanunla
tesbit edilmiş ve 23 Mart 1950 tarihinde 5634
numaralı Kanunla tadilen Başvekâlete bağlı,
merkezde Diyanet îşleri Reisliği, bir başkanın
Riyaseti altında dört müdürlük ve iki kuruldan
ibarettir. Ve vilâyetlerde de birer müftülük.
Ona bağlı olanlar olarak tasrih edilmiştir.
Bugün merkez teşkilâtı kifayetsiz olmakla
beraber vilâyetlerdeki teşkilâtın bir müftü ve
iki personel ile idare edilmesi mümkün değildir.
Yine bu kanun, köy imam ve hatiplerim Bütçe
Kanunu ile alınacak kadroya bağlamak sure
tiyle köy işlerini cemaatle idare edilir vaziyet
te mütalâa etmiştir, merkez teşkilâtını siyasi
bir organ olan Başvekâlete ve köyleri cemaat
le idare etmek sakat ve içtimai adalete aykırı
dır. îmam ve hatiplere, vaiz ve müftülere ve
rilen para asgari 200 âzami 350 liradır. Bunla
rın bugünün hayat şartları karşısında bu para
larla geçimlerini sağlamanın mümkün olamıyacağı aşikârdır. Diyanet işlerinde mülhak vakıf
lardan mazbut vakıflara geçen kırk yaşını geç
miş olanlar mağdur edilmişlerdir. Bu itibarla
yeni getirilecek bir teşkilât kanunu ile, kabul
etiğimiz demokratik anlayışı içinde bu teşkilâ
ta bir yön verilmesi lâzımdır.
RElS — Vaktiniz tamam efendim.
HALÎM ATEŞALP — (Devamla) — Din
adamları müşkül durumdadır. Ücretleri kifa
yetsizdir. Oturacak daireleri dahi yoktur. İhti
yaçlarının karşılanmasını rica ediyorum.
REİS —- Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
202 Ücretler

Lira
26 579 559

REİS — Mustafa Runyun.
MUSTAFA RUNYTJN (Konya) — Muhte,
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rem arkadaşlarım, 1960 malî yılı Diyanet İşleri
bütçesinin 202 nci faslının 13 ncü maddesinde
ki 200 lira alan 8 250 hademei hayrat kadrosu
nun 750 aded yeni kadro ilâvesiyle 9 000 e çı
karılmasını, yine aynı faslın 12 nci maddesindeki 200 lira almakta olan 661 aded Kuran öğ
retici kadrosunun 250 aded ilâvesiyle 911 adede
çıkarılmasını kabul buyurmanızı rica ederiz.
Her iki fasla yapılacak ilâvenin bütçeye tahmil
edeceği masraf 2 milyon 400 bin- Uradır. Bili
yorsunuz ki, bu sene Diyanet İşleri bütçesine
her hangi bir kadro ilâvesi yapılmamıştır. İh
tiyaçlar durmadan artmaktadır. Hepiniz bu
ihtiyaç ve talebe seçim bölgelerinizde şahidolmaktasınız. Memleketin muhtelif
yerlerinden
her sene Diyanet İşlerine hademei hayrat kad
rosu için vâki olan müracaat birkaç binden
aşağı değildir. 7,5 milyarı geçen bu seneki büt
çe içinde cüzi bir yekûn olan bu miktarın ka
bulü çok yerinde olacaktır. Bu hususta 164 imzalı bir takriri tasvibinize arz etmiş bulunuyoruz. Lütfedin olduğu gibi kabul buyurun.
Bâzı arkadaşlarımız belki de şöyle bir düşünceye zahib olabilirler. Hademei hayrat mensuplarının beş vakitte yaptıkları vazife birkaç
saati geçmez. Binaenaleyh bunların almakta oldukları ücret kâfidir. Muhterem arkadaşlarımız, her gün muhtelif saatlerde muayyen zaman
ve muayyen mekânlarda beş vakit bir yerde bulunmak herkesin yapabileceği şeylerden değildir, kanaatindeyim. Güneş doğmadan bir saat
evvel başlayıp da yatsı namazı vaktine kadar
muhtelif saatlerde beş defa muayyen mekân ve
muayyen bjr zamanda bulunma mecburiyetine
birkaç gün dahi olsa sizler, tahammül edebilir
misiniz ? Bunlar hayatlarını böyle mukaddes bir
vazifeye vakfetmişlerdir. Başka işlerle meşgul
olamazlar. Zaten vakitleri de müsait değildir.
Hem hademei hayrat vazifesi hem de başka bir
işle meşgul olan birkaç kişi varsa, «Enadürü
kel madûm» fehvasınca, nadire hüküm bina
edilmez. Bunların kahir bir ekseriyeti başka bir
işle meşgul değildirler. Zaten kanun da bir memurun ticaret gibi başka bir işle meşgul olmasına müsaade etmez. Temennimiz odur k i ; YükKek Heyetiniz bunları pek yakın bir gelecekte
bareme ithal etmeye muvaffak olsun.
Muhterem arkadaşlar, hâlâ lâyiklik
mmda birbirlerine zıt fikirler var.

anla-
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REİS — Bir dakikanız var.
Daha birkaç hafta evvel, Sayın Başvekil
«Bu memlekette, lâyiklik sabık iktidar zama
nında, yanlış anlaşılmıştır. Ve yanlış tatbik edil
I miştir» buyurdular.
REİS — Mevzu dışına çıkıyorsunuz, 2 nci
ihtarı veriyorum.
MUSTAFA RUNYUN (Devamla) — Bu sö
I
zün doğru olduğunu Türk milleti tasdik eder.
I

REİS — Müddetiniz bitmiştir, lütfen kürsü
yü terk ediniz.
MUSTAFA RUNYUN (Devamla) — Takdir
I
Yüksek Heyetinizindir.
I
Hürmetlerimle.
REİS — Fasıllarda söz alan arkadaşlar ev
velce yazmış oldukları yazıları okumakta ıs
rar etmektedirler. Arkadaşların Riyaseti müş
kül duruma sokmamalarını rica ederim.
REİS — Emin Soysal.
I
EMİN
SOYSAL (Maraş) — M u h t e r e m ar
I
kadaşlar ; bu fasılda ücretler vardır. Köy imam
ları ve din adamlarımız, köy camilerinde vazi
I fe gören imamlar, mevcut Köy Kanununa gö
I re köy halkının yardımlariyle geçinmektedir.
I Bu hem köylüler için hem imamlar için sıkıntılı
I olmaktadır. Sene sonunda senelik ücretini Köy
I Kanununa göre muhtarla beraber •toplamakta
I köy imamları hakikaten üzücü, ve sıkıntılı vazi
I yet yaşıyorlar. Bugün Yüksek Meclisin huzu
I runda Hükümetten rica ediyorum; hesabını yap
I tırarak Hükümetçe bir kanun tedvin edilip köy
I imamlarına ayda hiç olmazsa bir yüz ellişer lira
I üeret verilmek üzere meselâ 35 bin köyde 35
I bin imam varsa ve ayda bir imama 150 lira
I
üeret versek 60 milyon küsur lira eder. 7 mil
ı
yarlık bir bütçe içinde Hükümet bunu göze al
I malıdır. İmaımlanmızı hakikaten sıkıntıdan kur
I tarmak için ayda her imama yüz ellişer lira ve
I rilmesi için bir kanun teklifinin getirilmesini
I ve bu fasılla beraber çıkarmalarını Hükümet
I ten rica ederim. Bilmiyorum Hükümetin bu hu
I sustaki kanaati nedir, bizi tenvir ederlerse mem
I nun oluruz.
I
REİS — Vaktiniz tamam.
I
MEHMET DİLER (Kütahya.) — Samimî mi
I
siniz ?
I
EMİN SOYSAL (Devamla) — Reis Bey,
I samimî misiniz diye soruyor arkadaşıma cevap
I vereyim. En az sizin kadar samimiyim. Bu raem-
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lekette dinin haysiyetini kurtaran bir partinin
mensubuyum. (Sağdan; alkışlar)
REİS — Tamam efendim.
Ahmet Yılmaz
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlarım, fasıl üzerinde konuşurken; şunu

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
1959 bütçesinde Hayrat hademesi kadroları
muhtelif derecelerde 9 750 aded, Kuran öğreti
cisi kadroları da 702 aded olarak kabul edilmiş
idi. 1960 bütçe lâyihasında da bu miktarlar ol
duğu gibi teklif edilmiştir.

arz edeyim ki, huzurunuzda bendeniz $e din
istismarı yapmıyacağım. Din istismarı yapan
kimseler kim olursa olsun mukaddes dilimize
taan edenlerdir. Dine hizmet edenlere djç hür
met ederim, teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, dinimiz üzerinde
burada söz söylemeye hakkımız yoktur...
REİS — Ahmet Bey, Riyaset girizgâh ya
pıyorsunuz diye yarım dakika size müsüımalha
etti. Ama bu görüyorum ki, devam ediyor. İç
tüzük hükmüne sadık kalmazsanız sÖ2;iinüzü.
keserim. Mutlaka elinizdeki yazıyı okumaya ça
lışıyorsunuz. Buna müsamaha edemem.
AHMET YILMAZ (Devamla) — Mulıterem
arkadaşlar, Diyanet İşleri Teşkilât kanunları
ile köy imam ve hatiplerinin ücretlerine ve kad
rolarına fazla miktarda bir tahsisat konmamış
tır, geçen senekinin aynıdır. Bir hakikat :ir ki,
köy imamları ehliyetsizdir. O yüzdeni tir ki,
köylerde hakikaten din adamları yetişti] ilemiyor, camiler kilitli kalıyor. Birçok köylerimi
zin camisi bulunduğu halde köylü, imamı olan
başka köylere giderek namaz kılmak mecburi
yetinde kalıyor.
Sonra köyde cenaze oMuğu zaman imam
bulunmadığından başka köylerden imam getir
tiliyor ve ancak cenaze o suretle kaldır lıyor.
Hele cenaze kadın olursa iş daha mükül vazi
yet alıyor ve birkaç günlük köyden gas11 için
kadın bulup getirmek zorunda kalıyorlar. Ce
naze de bunun için günlerce bekliyor. Bu hakikatlarin görülerek köye imam ve hatip lııadroları yerilmesini Yüksek Meclisinizin üstün vic
dan duygularına arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım; sözümü bitirirken
şunu rica ediyorum: Birbirimizin kardeş oldu
ğunu unutmıyalım ve bir caminin çatısı altın
da namaz kılan müs'lüman kardeşler olduğumu
zu unutarak birbirimizi dinsizlikle itham etmiyelim. Esasen hakiki dindarlar böyle bir] itha
mla tenezzül etmezler. (Sağdan; alkışlar)
REİS — Müddetiniz bitmiştir.
lk^ takrir vardır, okuyoruz.

Halbuki şehir ve kasabalarımızda devamlı ola
rak nüfusun artmakta olduğu, gerek bu yüzden
ve gerekse bir zamanlar mâruz kalman güçlük
lerden dolayı yeniden pek çok cami yapıldığı ve
mescitlerin de cami haline getirildiği ve yenidan
birçok kasaba ve nahiye teşkil edildiği ve birçok
Kuran kursları açılmakta olduğu malûm bir ha
kikattir.
Mevcut kadrolar artan ihtiyaçları karşılaya
cak sayıda değildir. Bu sebeplerle 1960 Diyanet
İşleri Bütçesinin 202 nci faslının 12 nci madde
sine 600 000 lira ve 13 ncü maddesine de
1 800 000 lira ilâvesini ve bütçeye bağlı (D)
cetvelinin Diyanet İşleri Kuran öğretici kısmın
daki 661 adedinin 911 ve (S) cetvelindeki 8 250
adedinin de 9 000 olarak değiştirilmesini arz ve
teklif eyleriz.
Konya
Konya
A. Fahri Ağaoğlu
Ömer Şeker
Sivas
Konya
Ahmet Yılmaz
Muhittin Güzelkılmç
Konya
Konya
Mustafa Runyun
Himmet ölçmen
Bursa
Sinob
Sadettin Karacabey
Mahmut Pınar
Samsun
Samsun
Abdullah Eker
Fikri Şen
Samsun
Çorum
Asaf Saraçoğlu
Kemal Erdem
Çorum
Çorum
Yakup Gürsel
Cevat Köstekçi
Erzurum
Erzurum
Mehmet Eyüpoğlu
Hasan Numanoğlu
Erzurum
Bingöl
Melik Fırat
Sait Göker
Ağrı
Yozgad
Halis öztürk
Numan Kurban
Adana
Eskişehir
Mehmet Geçioğlu
Abidin Potuoğlu
Adana
Çorum
Hamdi öner
Okunamadı
Adana
Adana
Ahmet Karamüftüoğlu
Ali Menteşeğlu
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Bitlis
Adana
Nurettin Barut
Kâzım Bozdoğan
Hatay
Erzincan
Hasan ikiz
Naci Yıldırım
Tunceli
Erzincan
Aralan Bora
Cemal Işık
Tokad
Tokad
Ahmet
Ispirli
Sıtkı Eken
Sivas
' Uşak
Ahmet Yılmaz
Ali Rıza Akbıyıfcoğlu
Sivas
Sivas
Ahmet
Kangal
Halim Ateşalp
Niğde
Urfa
Ali Gürün
Aziz Gürkan
Afyon K.
Mardin
Osman Talu
Aziz Uras
Edirne
Konya
R. Nasuhioğlu
Halil özyörük
Konya
Konya
îshak Avni Akdağ
Tarık Kozbek
Konya
Artvin
Sami Soylu
Mecit Bumin
Konya
Konya
HulM Âmil Keymen
Renizi Birand
Çorum
Gazianteb
F.
Hacırecepoğlu
Ali Şahin
Çanakkale
Çorum
Halim Alyot
Ali Dede Kargmoğlu
Kayseri
Kayseri
ibrahim Kirazoğlu
A. Rıza Kılıçkale
Kastamonu
Sınob
Erzurum
S. Çağlar
H. Özkan
A. Eryurt
Kastamonu
Kayseri
Burdur
Ali Gözlük
S. Hacıpasaoğlu
B. Kayaapl
Çanakkale
Yozgad
Kastamonu
A. H. Sezen F. Nizamoğlu
Ş. Esen
Kayseri
Kütahya
Kütahya
E. Köşkeroğlu E. Topaler
I. Haznedar
Sinob
Edirne
Kastamonu
M. Tansel
N. Manyas
B. Aktaş
Nevşehir
istanbul
Balıkesir
H. H. Ülkün N. Kemalyeri
M. Tuncay
Balıkesir
Tekirdağ
Bursa
F. Onat
A. Çakır
H. Ülman
istanbul
Giresun
Kocaeli
S. Erengil
D. Köymen
ö. Cebeci
izmir
istanbul
Çanakkale
K. Serdaroğlu R. Güneri
S. Sezgin
Erzurum
Adıyaman
Adıyaman
F. Taşkesenlioğlu,
S. Ağar
A. Yaşar
*•*•-*<*
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Samsun
Diyabakır
N. Ulusoy
Okunmadı C. Çubukçu
Adıyaman
Muş
Samsun
S. Turanlı
G. Emre
A. Eker
Konya
Konya
Samsun
N. Tahralı H. Â. Keyman
Ş. Uluçay
Samsun
Afyon K.
Erzurum
ö. Güriş
G. Yiğitbaşı O. Alihocagil
Konya
Konya
Samsun
A. Koyuncu S. Sayın
A. Keleşoğlu
Konya
Bolu
Antalya
R. Gökmenoğlu Z. Danışman
M. AJk.
izmir
Trabzon
Ekmel Kavur
Okunamadı
H. Polat
Kayseri
istanbul
istanbul
S. Hacıpasaoğlu N. Tekinel
A. Hacopulos
Kayseri
istanbul
Ağrı
F. Apaydın A. Harputlu Ş. Saraçoğlu
Bolu
Eskişehir
İsparta
K. Kocaeli
H. Dedelek A. Lâtif aoğlu
Bilöcik
istanbul
Kütahya
M. Erdem
H. Yoannidis
M. Diler
Samsun
Samsun
Bolu
N. Doğuyıldızı
S. Çonoğlu
I. Gülez
Siird
Bolu
Samsun
S. Bedük
M. Dayıoğlu
F. Şen
Samsun
Nevşehir
Diyarbakır
H. Tekay M. H. Ürgüblü
K. Tayşi
Trabzon
Aydın
Aydın
O. N. Lermioğlu E.Torunlu
P.Levent
Aydın
Kastamonu
Gazianteb
H. Coşkun M. Akdoğanlı
S. inal
Amasya
Amasya
Amasya
t. Olgaç
H. özbay
H. Koray
Diyarbakır
Yozgad
Çanakkale
F. Arığ
M. Ataman
N. Ural
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
A. Paker
H. Gürkan I. özdoyuran
Tekirdağ
içel
Manisa
A. Çakır
M. Dölek O. Ocakoğlu
Adana
Denizli
Manisa
M. K. Küçüktepepmar R. Tavaslıoğlu A. Akın
Denizli
Afyon. K.
Afyon K.
A. Çobanoğlu N. Topçuoğlu
O. Kökten
Bolu
Manisa
Sakarya
M. Güçbilmez C. özgirgin
H. Başak
Antalya
Denizli
istanbul
A. Konuk
I. Hadımlıoğlu S. Çetintaş
Adıyaman
Erzurum
Kocaeli
A. Yaşar
R. Topçuoğlu S. Yalım
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1960 malî yılı muvazenei umumiye kanun
lâyihasına bağlı (S) işaretli cetveldeki kac.ro
lara aşağıdaki ilâvelerin yapılmasını ve bunun
için ieabeden tahsisatın Diyanet İşleri Riyase
ti 'bütçesinin 202 nci faslının 13 ncü hayrat ha
demesinin ücreti maddesine ilâvesini arz ve
teklif ederiz.
ilâvesi istenen kadrolar:
50 aded 400 liralık
50 aded 350 liralık ,
100 aded 300 liralık
250 ad^d 250 liralık
Kocaeli
S. Yalım
Samsun
E. Anıt
Erzurum
A. Eryurt
Zonguldak
A. Kaya
Tekirdağ
H. Gürkan
Artvin
M. Bumin
A. Karahisar
K. özçoban
Trabzon
O. N. Lenmioğlu
Aydm
H* Coşkun
Balıkesir
V. Asena
Muğla
B. Belge
Istanfbul
(Okunamadı)
Trazfaon
H. Bolat
îçel
H. Fırat
Sa'karya
T. B a n ş
İstanbul
M. Erdener
Kastamonu
M. îslamoğlu
Balıkesir
F, Onat

Kayseri
I. Kirazoğlu
Samsun
F. Şen
Zonguldak
A. Akın
(10 okunamadı)
Sakarya
N. Akm
Bitlis
N. Barut
Kastamonu
Ş. Esen
Bursa
H. Bayrı
Balıkesir
M. Tuncay
Samsun
A. Saraçoğlu
Siird
S, Bedük
îçel
H. Sinan oğlu
Denizli
A. H. Sancar
Kayseri
D. Turan
Kayseri
A. R. Kılıçkale
Kayseri
ö. Başeğmez
Balıkesir
M. Emiroğlü
Kastamonu
A. Gözlük

Adıyaman
S. Turan
Adıyamaı:.
S. Ağar
Zongulgas
N. Tanyol|aç
Bursa
M. Erkuyurlcu
Samsun
A. Eker
Samsun
Ş. Uluçay
Kayseri
F. Köşkero çlu
Antalya
B. Onat
Aydm
N. GevecJi
Bolu
M. Dayıog
îçel
î. Gürge^
Konya
S. Sayın
îçel
N. Soyd'ajjı
Samsun
F. Tüzel
İstanbul
F. Ulaş
DiyarbaikıH*
F. A n ğ
Balıkesir
M. Iştın
İzmir
M, Çavûşoğlu
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îstaribul
M. Gürpınar
Erzurum
M. Fırat

Samsun
(Okunamadı)
Konya
ö. Şeker
Istaribul
î. Altabev

Amasya
î. Olgaç
Rize
M. F. Mete

REİS — Efendim, takririn biri ilâvei tahsi
satı tazammun ediyor. Diğeri kadroların yük
seltilmesi hakkındadır.
Şimdi 'birinci takriri yani tahsisat ilâvesini
tazammun eden takriri reyinize arz ediyorum:
Kabul eden'ler... Etmiyenler... Takrir dikkate
alınmıştır. Encümenin mütalâası var mı?
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA HUHARRİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Encümene
verilmesini rica ediyorum.
REİS — Encümene verilmiştir.
İkinci takrir yani kadroların yükseltilmesi
hakkındaki takriri reyinize arz ediyorum: Na
zarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir na
zarı dikkate alınmıştır. Takriri encümene veri
yoruz. Efendim. Bu fasıl da Encümene veril
miştir.
F.
206

207

209

210

301

370

Lira
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu madeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Temsil tahsisatı
R E İ S — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Merkez daireleri büro masraf
ları
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir»,

291 080

1

2 180 386

6 000

31 250
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Vilâyetler büro masrafları
. R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira bedeli
REÎS•— Kabul edenler... Etmiyenlei*... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Harcırahlar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
403 Riyaset temsil ve ağırlama
masrafları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
450 Üniversite ve yüksek okullarda
okutulacak öğrencilere verile
cek burslar
REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın ve tanıtma masrafları

Lira
394 500
.
15 000

43 000

210 000

20 000

92 500

18 000

4 000

3 000

25 000

32 500

SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlarım, bütçenin tümü üzerin
deki konuşmalar sırasında Sezai Akdağ arkada
şımız C. H. Partisinin dinî terbiye üzerinde
hassas davranmadığını ve kendilerine dinî ter
biye verilmediğinden bahsettiler.
Bu fasılda dinî terbiyemizi takviye etmek
için dinî eserlerin neşriyatını temin etmek üze
re tahsisat konulmuş bulunmaktadır. Bu iti
barla bu tahsisat kifayetli midir? Sizin takdir
lerinize arz etmek için söz almış bulunuyorum.

C :2

32 500 lira bir tahsisat konulmuştur. Bugün
% 99,5 nun ,müslüman olduğunu kabul ettiği*
miz Türk Milletinin, dinî terbiye alabilmesi için
daha geniş çapta neşriyat yapılması lâzımdır.
Bu itibarla bu fasla ehemmiyetlice bir tahsisa
tın konulması icabederdi. Sezai Akdağ arka
daşım dedi ki, «Biz dinî terbiyeden mahrum
edildik.» Halbuki kendisiyle ayni çağda yetiş
miş bulunmaktayız. Çocukluğumuzdan bugüne
kadar amme cüzleri ve namaz hocaları kitapları
her sokak başında, her kitapçıda, her çerçide
satılmaktadır.
MEHMET DÎLER (Kütahya) — Yakılmak
ta idi.
SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Devamla) —
Belki sen yakmışındır. Fakat biz her kitapçıda
her zaman, yakıldığını görmedik de bulduk, al
dık, okuduk. Kâfi miktarda dinî terbiyeye sahibolduk. Sezai Akdağ arkadaşımız dinî terbi
yesini noksan görüyorsa ve bunu kabul ediyor
sa, kabahati Halk Partisinde aramamalıdır.
Kendisinde aramalıdır. Dinî terbiyeye ait ki
tapları Halk Partisi neşrettirmiştir. 1944 ten
evvel, tarihini pek hatırlamıyorum, bendeniz
üniversitede iken bugün merhum olmuş bulu
nan, dünyaca tanınmış din adamı Muhammet
Hamdi Yazır (Kuran Dili Halk Dini) adındaki,
dokuz ciltlik eserini tabettirmiş ve müminlere
dağıtmış, üniversite talebelerine dağıtmıştır.
Bendenizde de bir tane vardır, parasız olarak
alınmıştır, kütüphanemde mevcuttur, Sezai Ak
dağ arzu ederlerse dinî kültürlerini oradan tamamlıyabilirler.
REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
F.
476

Lira
Memur ve hayrathademelerinin kurs masrafları

REÎS — Kemal Sarıibrahimoğlu, buyurun.
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlarım; îslâm dini; beşikten
mezara kadar öğrenmeyi, ilim yapmayı emre
den bir dindir.
Muhterem arkadaşlar, bu itibarla din mensubininin dinî kurslara tâbi tutulması, ilim ve
irfan ile teçhizedilmesi her bakımdan-cemiyet
için büyük fayda temin eder. Burada, bu fa
sılda bir liralık bir tahsisat vardır, sembolik
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mahiyette bir para konulmuştur. Gönül is ter
di ki, bugün hakikaten kurslara muhtaç- du
rumda olan din adamları ve memurları giıniş
ölçüde kurslara tâbi tutulup iyi yetişmiş din
adamları ve içtimai ilimlerden anlar ho«!ar
marifetiyle tenvir edilsin ve bunlar, bir an ev
vel sosyal ilimlerle dinî mevzulardaki es ıslı
prensiplerle yakinen temas ettirilsin ve yetiş
tirilsin. Bu itibarla bu bir lira sembolik mj .ni
yette olan tahsisatı ben şahsan hiç yerinde lulmuyorum. Hükümetten hassaten rica ediyo
rum; en çok tenvir edilmeye muhtaeolan bu
zümrenin yetiştirilmesi için kurs masrafları ıın
ihtiyaca yetecek derecede artırılmasını ve Mec
listen bu hususta tahsisat istenmesini istiripm
ederim.

p.
501 Geçen yıl borçları
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

Mevizeler, hutbeler ve dinî eserler hazırlatt rılarak Diyanet işleri Reisliğinin muhterem
avere Azasının tetkikinden geçirilmek sureti rle
vaizlerimize, müftülerimize ve din adamlarımıza
gönderilmektedir.
Bunun için bütçemizde tahsisat vardır. A fttedavü sermaye ile de bu işi yapmaktayız. Bm işi
yalnız Diyanet işleri Reisliği yapmamaktadır.
Hamiyetli vatandaşlarımız, din adamlarımı^ da
son senelerde bir hayli eser yazmışlar ve yay nlamışlardır. Aldığım son malûmata göre son se
nede 81 eser yazılmıştır ve vatandaşların isti ia
desine tahsis olunmuştur. Heyet tarafından ha
sırlanmış ve Müşavere Heyetinin tetkikimden
geçmiş olan mevizelerimiz radyodan da istife,de
etmek suretiyle vatandaşa duyurmaktayız. Ri dyodan bu konuda istifademize muhalif muvâ:iik
tek bir arkadaşın şikâyet etmiyeceğine kaanijy iz.
Din adamlarının adedi o kadar azalmıştır ü,
memleketin her tarafına göndererek vaz 'ettim ıeye imkân yoktur. Radyodan bu konuda istifa le
etmek lâzımdır. Bu lüzuma binaen istfade etm< kte devam edeceğiz. (Soldan, alkışlar)
v

RElS -— 476 ncı faslı reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul eqflmiştir.
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G — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü** ,
RE IS — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. Söz alan
arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum.
Kemal Sarıibrahimoğlu,
Mustafa Bağrıaçık,
Sait Erdinç,
Osman Nuri Lermioğlu,
Halim Ateşalp,
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu,

RElS — Devlet Vekili.
DEVLET VEKlLÎ ÎZZET AKÇAL (Rid:se)
— Endişelerini izale etmek maksadiyle yapmış
olduğumuz çalışmalardan Meclisi Âliye malüsıjjıat
vermek lüzumunu hissediyorum.
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SERVET SEZGİN (Çanakkale) — D. P.
Grupu adma Mustafa Bağrıaçık yerine bendeniz
konuşacağım.
RElS — Peki, efendim. Buyurun Kemal Sa
rıibrahimoğlu.
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Grup
adına bendeniz konuşacağım.
RElS — C. H. P. Grupu adına buyurun
Mehmet Ali Arıkan.
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET ALİ ARIKAN (Mardin) — Tapu ve Ka
dastro bütçesi münasebetiyle C. H. P. Grupu adı
na görüşlerimizi arz ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım; memleketin temel
dâvalarından biri olan Tapu ve Kadastro dâva
sının ehemmiyeti malûmdur. Bu ehemmiyetli
dâvanın memleket çapında lâyiki veçhile ele alın
ması ve tapulama ve kadastro işlerimizin bir an
evvel ikmali hususunda alınacak her tedbiri
memnuniyetle karşılamaya imkân yoktur. Fil
hakika bugün Adliyemize intikal eden dâvaların
% 70 ni toprakla ilgili dâvalar teşkil etmektedir.
Gerek gayrimenkul dâvaları ve gayrimenkul ba
kımından vâki cezayı münazaa ve ihtilâflar katil
ve kıtale varacak kadar ağır hâdiselerin doğmasına
sebep ve âmil olmaktadır. C. H. P. iktidarı
memleketi bu büyük dâvasının içtimai, iktisadi
ve zirai bakımdan mesbuk ehemmiyetini takdir
etmiş ve bunun içindir ki, Adalet Vekâleti bün-
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yesinde Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünü
teşkilâtlandırmış ve ayrıca 5602 sayılı Kanunun
tedvin ve işe lâyiki veçhile ve bütçe imkânları
dâhilinde ehemmiyet verilmiştir. 2613 sayılı Ka
nun sayesinde evvelce parsellenmiş 16 bin gayri
menkul 5602 sayılı Kanunun ısdarından 5 ay son
ra 30 bine yükselmiştir.
Muhalefet yıllarında D. P. sözcülerinin hiç
birisi bu mevzu üzerinde lâyiki veçhile durma
mıştır.
Qlması lâzımgelen üzerinde yapıcı hiçbir tenkidde bulunmıyan o zamanın muhalefeti iktida
ra geçtikten sonra C. H. P. iktidarının kurduğu
temeller ve ısdar eylediği kanunlar muvacehesin
de bu dâvayı kökünden ve süratle halledebilecek
tedbirleri gittiği surette almamış ve bilâkis za
man zaman vâki müdahaleler için daha çok karı
şık bir manzara' arz etmesine sebep ve âmil olmuş
tur. 1950 den sonra işlerin lâyiki veçhile ele alın
mamış olmasını iktidara mensup birçok sözcüler
sert bir şekilde tenkid ettiği gibi muhalefete
mensup sözcüler de işin ehemmiyeti ve olması
lâzımgelen, üzerinde ısrarla durmuşlardır. Ez
cümle Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin
tadiliyle meydana gelen huzursuzluk memleket
bünyesinde tahrikkâr bir rol oynamaya devamedegelmiştir. Filhakika topraksız köylüye top
rak temin etmek ve Hazineye ait araziye güya
haksız tasarrufla sahibolmak istiyenleri bertaraf
etmek maksadiyle ve Hazineyi vikaye babında
değiştirilen bu 12 nci maddenin yarattığı binler
ce ihtilâf bugün Adliyeye intikal etmiş bulun
maktadır.
Bu hususta iktidara mensup bir mebusun Da
ğıstan Binenbay'ın; «Bir taraftan (memleketi kallpndırma yoluna giderken diğer taraftan par
maklarımızı halkın gözüne sokup oymak yoluna
gidiyoruz.» diyerek bilhassa 5602 sayılı Kanunun
13 ncü maddesinin getirdiği bozuk ve ağır siste
me ve yaratılan karışıklığa şiddetle hücum etmiş
olduğunu görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar; D. P.*iktidara geçtik
ten sonra Hükümet Tapu ve Kadastro işini 1951 1952 bütçe müzakereleri sırasında on sene içinde
ikmal edeceğini vadetmiş ve bunu zaman zaman
iktidara mensup sözcüler teyidetmişlerdir. Hal
buki şimdiye kadar bu dâvanın halledilmediği sa
rahaten görülmektedir. Ve mülkiyet hakkının
emniyete kavuşturulması hususunda alınmış
olan tedbirlerin kifayetsiz olduğunu aöylemiye
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kendimizi mecbur saymaktayız. Her ne kadar
1950 de gider bütçesi 6 milyon 540 bin lira ola
rak tatbik mevkiine konmuş ve buna mukabil
inzimam eden tahsisat ile bugün 55 015 852 li
rayı bulmuş ise de (Yatırımlar 1 173 532 lira,
buna dâhil değil) biz C. H. P. olarak ve dâva
nın ehemmiyetine binaen bu tahsisatı kifayetsiz
bulmaktayız. C. H. P. iktidarı sırasında 5602
sayılı Kanunun meriyette bulunmaması sebebiy
le ve dar bütçe imkânlarından ancak 6,5 mil
yon lira tahsisatı tapu ve kadastro işlerine ayır
mak mümkün iken bu kanunun meriyet mev
kiine girmesinden 4 ay sonra iktidara gelen
D. P. Hükümetleri bu kanunun gelir sahasın
da yarattığı imkânlardan istifade ederek daha
çok para ayırmak imkânına sahibolmuştur. 1956
yılında tapu ve kadastro bütçesinin varidatı
47 102 620 lira olduğu halde gider bütçesi
30 543 998 liradır. 1957 de gelir 73 milyon li
ra olduğu halde gider bütçesi 32 568 543 lira
dır. ,1958 de gelir 87 milyon, gider bütçesi
33 568 012 liradır. 1959 un ilk 8 ayında gelir
53 milyon lira olduğu halde aynı senenin gider
bütçesi 39 208 893 liradan ibarettir. Bu rakam
lardan anlaşılacağı veçhile iktidarın kadastro
İşleri için ayırdığı tahsisat bu idarenin temin
ettiği gelirin hiçbir zaman % 75 ni aşamamış
tır. 1950 den bugüne kadar iktidar hiç olmaz
sa Tapu ve Kaadsfro îdaseinin temin ettiği ge
liri bu idarenin gider bütçesine tahsis ve has
retmiş, olsaydı memleketin tapu ve kadastro iş
lerini bugüne kadar halletmiş olurdu. Bugün
bu Umûm Müdürlüğün geliri senede 80 milyon
liradır. Buna mukabil bu sene ayrılan tahsisat
nazara alındığı takdirde (56 188 490 lira) Tapu
ve Kadastro îdaseinin Devlet için bir gelir va
sıtası halinde telâkki edildiğini müşahede etmiş
oluruz. Buna göre tapu ve kadastro işlerimizin
bir an evvel bitirilnlesi için lâzımgeldiği etra
fında sebk eden iktidara mensup muhtelif gö
rüş, iddia ve beyanların unutulmuş olduğu
açıkça görülmektedir^
Muhterem arkadaşlarım,
Bütçeye nazaran jda tapu ve kadastroya ay
rılan tahsisat yine pek az görülmektedir. Zira,
bü Umum Müdürlük tapu daireleri, kadastro
ve tapulama müdürlükleri olarak üç koldan fa
aliyet halindedir. Da|r bir kadro ve mahdut va
sıtalarla faaliyette bjulunan bu daireler eleman
larının büyük bir fbdakârlık ve mahrumiyet
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içinde çalışmakta olduklarını ve bu bahlimdan
kendilerine müteşekkir olduğumuzu kayctjetmek
isteriz. Bu fedakâr memleket çocuklarının üc
ret ve maaş bakımından tatmin edilmeleri ve
bilhassa araziye çıkmadıkları günlerde bijfe yev
miye almaları lâzımgeldiği kanatindeyi4 Bu
gibi memurlar yılda ancak 4 ay araziye ç|kabilmekte ve bu müddet içinde munzam üöijjet al
maktadırlar.
I
Elemanların vesaite sahibolmaması |şlerin
aksamasına sebep ve âmil olmaktadır, fifjer ne
kadar 1953 senesinde idarenin emrine 42 jaraba
verilmişse de bu arabalar halen işlemez v# hur
da hale gelmiştir. Binaenaleyh bunların I yeni
lenmesi ve yeter derecede jip arabasının bjjı ida
re emrine süratle tahsisi elzemdir. Bilhassfy bâzı
partilere jip tahsis etmenin mümkün oldu|u bu
devirde siyasi emeller uğruna tahsis edilen bu
jiplerin, memleketin en büyük dâvası ejjnrine
verilmesinin daha uygun olacağım kaydetmek
isteriz. Kadastrolama işlerinde fotogrametiji sis
temine geçilmiş olduğuna göre bu sistemip. ge
rektirdiği tedbirleri almak icabedeî*. Ezcümle
aeröfotogrametri sistemi ile süratle memleketin
tapu ve kadastro işlerini bitirmek için daha
fazla uçak almak ve uçaktan alman filenleri
harita ve plâna çevirmek için de gerekli tedbir
leri süratle almak ve fotogrametri dairesine
daha çok tahsisat ayırmak hiç olmazsa l^farita
Umum Müdürlüğü tesis ve malzemesinden^ fay
dalanmanın çarelerini araştırmak lâzımdr|. Bu
tedbirler alınmadığı takdirde gerek iktidar ve
gerek muhalefet sözcülerinin senelerden j beri
üzerinde durdukları bu dâvanın bir asır jkla4ıa
bitirilemiyeceği kanaatindeyiz
Muhterem arkadaşlar, ''memleket kadastro
işlerinde rasyonel bir çalışmaya şiddetle!ihti
yaç vardır. Plânsız ve programsız bir çalışma
nın fayda yerine zarar getireceği pek tabiîdir.
Kadastrosu ikmal edilmiş her hangi bir yerin
imarı halinde aynı yerin yeniden kadastrcjjsunu
yapmak icabedecektir.
jj
Bu sebeple yedek ekipler ihdas etmek jjşarttır. Meselâ İstanbul'u düşünelim, İstanbul ||taıar
görmeden evvel kadastro muamelesine ^jahne
olmuş bil âhara imara geçilmiştir. Bu yücelen
bugün İstanbul'da yeniden kadastro işlerin[| ele
almak zarureti hâsıl olmuştur. Kanaatimiz pdur
ki, rasyonel bir çalışmada :
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1. Evvelâ Hazine arazisinin müterakim bu
lunduğu yerlerden başlamak, saniyen ihtilâfla
rın çok olduğu yerlerde ve mutlaka köylerden
başlıyarak şehirlere gitmek suretiyle işe de
vam etmek ieabettiği kanaatindeyiz. Zira asır
ların ihmali sebebiyle köylerde ihtilâflar, şe
hirlerden daha çoktur. Kültürel d u r u m ' d a na
zarı itibara alındığı takdirde köylerde müna
zaaların daha çok vukubulacağını kabul etmek
icabeder. Biz eğer . ihtilâfların azalmasını, köy
lerde huzur \a sükûnu temin etmek istiyor
sak, şehirlerden evvel köy arazi kadastrosunu
bitirmeliyiz.
2. Ayrıca şunu ehemmiyetle belirtmek is
teriz ki memleketin şurasında burasında da
ğınık ekipler halinde çalışmafctansa işleri böl
ge bölge teksif etmenin daha uygun ve müs
mir olacağı kanaatindeyiz. Bu suretle daha emin
vo süratli şekilde bu dâvayı halletmiş oluruz.
3. 5602 sayılı Kanunun 13 neü maddesinin
derhal, değiştirilmesi ve 1936 tarihli Teşkilât
Kanununun yeniden tedviri hususunda ge
rekli tedbirler ittihaz olunmalıdır.
4. Kadastrosu bitmiyen yerlerde Toprak ve
İskân Umum Müdürlüğü emrindeki toprak da
ğıtım komisyonları katiyen faaliyette bulunma manialıdır.
5. Adliye Vekâletine bağlı hâkimlerin asli
vazifeleri meyanında kadastro işlerine bakma
sı büyük nispette işlerin aksamasına gerek
adlî işlerin, gerekse kadastro itiraz ve ihti
lâflarının sürüncemede kalmasına sebebiyet
vermektedir. Kaldı ki, kadastro hâkimliği başka
bir ihtisas istemektedir. Her gün umumi dâ
valarla meşgul olmakta olan bir hâkimin ay
rıca kadastro işlerine bakabilmesi cidden pe*k
zordur. Esasen birçok yerlerde kadastro mah
kemesi bulunmadığından vâki itiraz ve ihtilâf
lar halledilmemckte ve gezici kadastro mahke
meleri de beklenen neticeyi istihsal edememek
tedir.
Bu sebeple kadatsrosuna başlanan her yer
de bir kadastro mahkemesi açılması şayanı te
mennidir. Şayet buna imkân görülmediği tak
dirde hiç olmazsa kadastro işlerine bakan hâ
kimlere başka işler verilmemesi hususunun te
mini ve kadastro mahkemelerinin ve hâkimleri
nin çoğaltılması icabetmektedir. Diyoruz ki,
mahkemelere her hangi bir iş için giden vatan-
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daş kâdatsro işleri dolayısiyle keşfe çıkan bir
hâkimi beklemek zorunda kalmasın.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken,
bundan sonra tapu ve kadastro gelir bütçesi
nin topyekûn bu Umum Müdürlüğün gider
işlerine tahsis edilmesi ve bu suretle daha çok
para, daha çok eleman, daha çok malzeme ve
daha çok imkânlarla memleketin bu temel der
dinin bir an önıee halledilmesi hususunda ge
rekli tedbirlerin alınmasını istirham ettiğimizi
beyan ederiz.
(Sağdan, alkışlar)
REÎS — D. P. Meclis Grupu Adına Servet
5 eziğin.
DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU ADI
NA SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muh
terem arkadaşlar, Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle burada Halk
Partisi Sözcüsü sıfatiyle görüşlerini açıklıyan
arkadaşımız, Demokrat Parti iktidarının'Tapu
ve Kadastro sahasında şimdiye kadar katetmiş
olduğu mesafeleri bir tarafa bırakarak, hattâ
inkâr yoluna saparak kendi partilerinin iktida
rı zamanında pek çok şeyler yapılmış olduğu
şeklinde göstermek suretiyle, iktidarımız za
manında bir şeyler yapılmadığını ifade ettiler.
Şu on dakikalık zaman içinde Halk Partisi söz
cüsünün bu vadideki ' beyanlarının ne derece
hakikatten uzak olduğunu arz edeceğim. 5062
sayılı Kanunla 1952 senesinin Nisan ayında
Tapu ve Kadastro Teşkilâtı faaliyete geçiril
diğini kabul ettiler. 1923 ten 1950 ye kadar
C. H. P. si iktidarda olduğu halde, ve tapu ka
dastronun memleketimiz için sosyal bir dâva
olduğunu kalbul ettiklerine göre, 27 sene zar
fında bu dâva üzerinde ne kadar bir gelişme
gösterdikleri maalesef malûmunuzdur. 1950 yı
lma kadar sosyal ihtilâflardan Türk köylüsü
bizar vaziyette idi. Zirai çiftçimiz ve aynı za
manda zirai verimlerin çoğalmasında başlıca
şartlarının tapu kadastro faaliyetlerinin oldu
ğunu kabul etmek lâzımdır. Bu sahada hiç fa
aliyet ve muvaffakiyet olmadığını ne ile gös
terebilirler. Diyorlar ki, 1950 yılında biz büt
çe imkânları ile bu işi genişlettik. Hayır ar
kadaşlar. Bu da doğru değildir. 1950 yılında
tapu ve kadastro faaliyetlerine geçilmesi
kararlaştırıldığında
bütçeye konulan para
6 540 740 liradır. 1949 yılında tapu kadastro
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faaliyetleri yokken bütçeye konulan para
6 178 405 liradır. Demek ki, 300 bin liralık
bir fark vardır. Bu paralarla bu dâvanın hal
ledileceğine inanan bu zihniyet şimdi diyor ki,
Demokrat Parti bütçelerine koyduğu paralar
varidat nispetinin % 75 i kadardır. Bu kadar
talhsisatı bütçeye koymuştur. Kendileri bu iş
leri nasıl yapmışlarıdır. Size bir misal vermeden
geçemiyeceğim.
C. H. Partisi 1950 de 1 C67 463 lira tahsisat
koymuştur. Varidat 1 759 100 lira, demek ki,
kadastro faaliyetleri için 1945 te konan „ tahsi
sat 1 milyon 698 bin 961 lira.
Yıl 1945 C. H. P. riin Tapu ve Kadastro
bütçesine koyduğu para 1 milyon 698 bin lira,
Varidat 3 milyon 605 bin lira.
Yıl 1949. Bütçeye konulan tahsisat 6 milyon
578 bin lira. Varidat 9 milyon 300 bin lira.
Muhterem arkadaşlar, işin hakikati şudur
ki, 1950 yılma kadar C. H. P. kadastro faali
yetlerine karşı en küçük bir gayret ve alâka
göstermemiştir. 865 sayılı Kanunla şehirlerde
birtakım kadastro faaliyetine girişilmiş ve 27
senede bâzı şehirlerde yapılan kadastro ile an
cak 2,5 milyon tahmin edilen miktarda şehir
kadastrosu yapılmıştır. 1950 yılından sonra D.
P. bütçesine konan tahsisat 1951 de 11 ve 1952
de 12 milyondur. Böylelikle artınllmak suretiy
le 1960 bütçesine tapu ve kadastro için 55 mil
yon lira konulmuş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım; bu mevzuun ehem
miyetini sizlere tekrar tekrar izah etmeye lü
zum görmüyorum. Ancak kadastro faaliyetinin
ikmali, üç şeyin bir araya getirilebilmesine
bağlıdır.
Bunlardan bir tanesi; para. Demokrat Parti, fasılda görüldüğü üzere bütçeye 55 milyon
lira koymuş bulunmaktadır. Bu miktarı altı
milyondan almış 55 milyona çıkarmıştır.
İkincisi; alet meselesi. 1950 senesinde sade
ce alet olarak 59 alet mevcut iken bugün bu
nu, bu alet miktarını 667 adede çıkarmıştır.
1955 yılında da iki tayyare alınmıştır. Ay
rıca kıymetli aletler ve makinalar alınmıştır.
Alet olmayınca bu işi yapmanın imkânsızlığı
meydandadır. îki tayyareyi arkadaşımız az gö
rüyor. Ben de az görebilirim.
Üçüncüsü; personel meselesi. 1950 de çalı
şan persıonel 1 573 iken 1960 da 5 276 olmuş
tur. 1 007 aded müstahdem vardır. Demek ki;
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1950 de mevcudolan alet 59 dan 667 ye, perso
nel 1 573 ten 5 276 ya ve 6.5 milyon olan bit
çe de 55 milyona çıkarılmış bulunmaktadır. We
bu bizim bu işe verdiğimiz ehemmiyetin enjâriz delilini teşkil eder.
Bir arkadaşımız terikid etti, köyden başlan
malıdır dedi. Bu iş devrimizde ele alınmış ve
köylerin kadastrosuna başlanmıştır. On yflllk
zaman zarfında klâsik ve fotogrametıik sistem
lerle 45 milyon 500 bin dönümlük arazinin Ka
dastrosu yapılmıştır. Ve 60 bin dönümlük arazi
nin fotogrametresi alınmıştır. Şimdi, elbette
varmış olduğumuz bu neticeler bizi tatminden
uzaktır. 1950 senesinde Demokrat Parti iktida
rı ile başlryan bu icraat göz önünde tutulacak
olursa, Halk Partisi iktidarının 27 sene içimle
hiçbir şey yapmadığı da nazara alınırsa on yıl
zarfında, tapulanması gereken afazinin yfiz
ölçümü (540) bin klometre iken bunun ancak
(45) bin kilometresi tapulanabllmiştir. 542 bin
Km. murabba olan mesahasının 45 milyon dö
nümlük kısmının kadastrosunun ikmal edilmiş
olması bu işte ne kadar çalışıldığını açıkça gös
terir.
Ama kadastro faaliyetlerinin ekonomik ba
bımdan, sulama mevzuları bakımından, memle
ketin askerî ihtiyaçları yönünden, kalkınma jre
sosyal bakımlardan önemi göz önünde tutula
cak olursa bu mevzuun bir an evvel ikmal edil
mesi ve genişletilmesi lüzumuna Demokrat Par
ti Grupu emin bulunmaktadır. Ama her şeyden
önce bu mevzu para, eleman ve imkân meselesidir. İktisadi inkişafımız devam ettiği, bütçele
rimiz geliştiği müddetçe ehemmiyet arz edan
ıbu mevzua bundan sonra da Demokrat Parti
iktidarı olarak bütçelerimizde daha büyük pa
ralar koyarak inkişaf ettirmek ve süratle ka
dastro faaliyetlerimizi tamamlamak karariHÖla
olduğumuzu hürmetlerimizle arz ederim. (Sol
dan; alkışlar)
REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu.
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) iMuhterem arkadaşlarım, Servet Sezgin arkadaşı
mız 1950 den evvelki icraattaki, kendi noktai na
zarına göre, birtakım noksanları bugün için bir
mazeret sebebi olarak bize takdim etmeye gayret
etti. Şunu ifade ederim ki, 1923 - 1950 ye kadar
hiçbir şey yapılmamış demek, insafsızlıktır. Me
deni Kanun, 2464 sayılı Tapulama Kanunu, 261B
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ısayılı Kadastro Kanunu, 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu zabıtları tetkik edilirse ve
bilhassa Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 17
nci maddesinin müzakeresi zabıtları gözden geçi
rilirse, bu memleketin topraklarını tapulamak ve
topraksız çiftçiyi topraklandırmak gayelerinin te
meline Demokrat Parti tarafından nasıl bar menfi
ve yıkıcı hare konduğunu görmek / mıumkündür.
Vakit müsaidolmadığından konuşamayacağım.
SERVET SEZGİN i(Çanakkale) — Konuş,
konuş.
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla)
— Konuşmam beş dakikaya indirilmiştir. Bütün
bunları nasıl izah edeyim. 5602 sayılı Tapulama
Kanunu Halk Partisinin eseridir ve bunu tatbikle
bugün siz icrayı faaliyet etmektesiniz.
Arkadaşlar, bizim eserimizi bugün bize karşı
bir silâh olarak kullanmaya gayret etmektedirler.
Elbette cemiyetler bir oluş içindedirler ve gelişe
cektir. 1950 den evvel. 1923 teki şartlar mevcut
mudur bugün. Elbette şartlar değişmiştir. Daha
süratli gitmek zorundasınız. Üç ay evvel Aya git
tiler arkadaşlar. Biz ise, hâlâ 1950 den evvel, 1950
den sonra diyoruz. 1950 den evvel siz ne idiniz
Servet Bey? Ya talebe idiniz veya hâkimdiniz.
Bugün ise mebussunuz. Memleket kaderinde söz
sahibi oldunuz bugün.
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Reis Bey,
ismimi zikrediyor.
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla)
— *Evet isminizi zikrediyorum ama sataşmıyo
rum.
REİS — Bir dakikanız var, devam buyurun,
efendim.
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla)
— Muhterem arkadaşlar; Fransızların bir atasö
zü vardır; ıher cinayette bir kadın parmağı ara
yınız, derler. Bu Türk cemiyeti içinde; her dâ
vada ve bilhassa, köy ve tarla dâvalarında, bil
hassa bir tarla ihtilâfının, bir hudut ve sınır ih
tilâfının bir kokusu, bir hissesi vardır. Ve bu
dâva millî bir dâvadır, partiler üstü bir dâva ola
rak ele alınmalı ve halledilmelidıir.
Arkadaşlar, adliyeyi işgal eden dâvaların yüz
de en az 70 irii teşkil eden arazi dâvaları büyük
bir içtimai dert olarak devam etmekte., Bu dâva
nın halli için bırakalım 1950 den evvel ve 1950
den sonra meselesini. Samimî olarak memleket
hayrını düşünen insanlar olaırak gönül rahatlığı
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ile bu meselelere el koyalım. Lüzumlu tahsisat ve
rilsin, 55 milyon lira ile tasarruf temin ettik diye
övünmiyelim, bırakalım <bu tasarrufu bu işlere
yeteri kadar para tahsis edelim. Aksi takdirde bu
memleketin kadastro işleri 160 senede de halledâlemiyecektir arkadaşlarıma
REÎS — Mustafa Bağrıaçık.
MUSTAFA BAĞRI AÇIK (Konya) — Çok
Muhterem arkadaşlarım, Mehmet Ali Arıkan ar
kadaşımız Halk Partisinin tapulama hususunda
büyük hamleler yaptığını, kanunlar çıkardığını
fakat Demokrat Partinin bunu ehemmiyetle tat
bik etmediğini söylediler. Sevgili arkadaşımız
Servet ıSezgin Ibuna rakamlarla cevap verdi. Fa
kat Kemal Sarıibrahimoğlu bu rakamları tatmin
kâr görmedi. Üzerinde fazla durmaya hacet gör
müyorum. 1950 ye gelinceye kadar Tapulama
Kanunu çıkmamıştır. Bu kâfi ıbir cevaptır.
Ondan evvelki çıkan kanunlar yalnız kasaba
lar ve şehirler içindir. Daha evvel kanun vardı;
Tahriri Arazi Kanunu idi.
Tapulama hendesi mânada öıçüp .biçerek hiç
bir ihtilâfa mahal bırakmıyacak şekilde vatanda
şa verilen tapu senediyle meseleyi halletmek de
mektir. 1950 senesine gelinceye kadar arazi ola
rak şehir ve kasabalardaki hariç ölçümle değil,
tahriri arazi yapmak 'suretiyle tahmine müstenit
yapılmıştır. Hiçbir arazinin tapusu bile köylüye
verilmemiştir. Hepimizin üzerinde hassasiyetle
durduğu köylü vatandaşların arazilerinin tapu
sunun verilmesi 1950 den sonradır. Halk Partisi
1950 senesinde bir kanun çıkarmış, fakat tatbiki
kendisine müyesser olamamış ve bunu Demokrat
Parti tatbik etmiş ve 10 sene içinde 45 bin kilo
metre kare arazinin tapusunu vermiştir. Bu da
tatmin edici bir netice değildir. Tatmin edici ol
madığı için de Hükümet bunun üzerinde hassasi
yetle durmaktadır. Bütçe Eneümenindeki müza
kereler sırasında Vekil Bey, bu kanunun tadil
edileceğini ve fotogrametri usulleri ile kısa za
manda bütün memleket arazisinin tapu ve kadas
trosunun yapılacağını, elemanların yetiştirilece
ğini ve bu neticenin istihsali için her türlü tahsi
satın verileceğini söylemişler, bu hususta hazır
lanan kanunun Heyeti Vekilede müzakere edil
mekte olduğunu bildirmişlerdi, öyle tahmin edi
yorum ki, Vekil arkadaşım şimdi buraya çıkacak
lar ve kısa bir zamanda bu kanunun B. M. Mecli
sine tevdi edileceğini söyliyeceklerdir.

0 :â

Arkadaşlarım, Halk Partisi 1950 senesine
gelinceye kadar arazi kadastrosu üzerinde dur
mamasının tek sebebi şudur: Arazinin kıymeti
yoktu. Arazi Vergisi vermemek için vatandaş
lar tahriri araziden arazi kaçırırlardı. Bizim
arazimiz yoktur derlerdi. Veyahut 100 dönüm
lük yeri bir dönüm olarak gösterirlerdi. Bütün
ihtilâfların heyeti umumiyesi vaktiyle arazi ka
çıran vatandaşların bugün arazilerinin kıymet
lenmesi karşısında bir an evvel arazilerini tesbit ettirip tapularını almak istemesindendir.
Nasıl Hayvan Vergisi vermemek için hayvanla
rını dağdan dağa kaçırmışlarsa aynı şekilde
tahtı tasarruflarında olan arazilerini vergiden
hem de dönümüne 4 - 5 kuruş vermemek için
tahriri araziden de aynı şekilde kaçırmışlardır.
Bugün de iktisadi kalkınmanın neticesi olarak
kıymetlenen arazilerini vatandaş, bilhassa köy
lü vatandaş yolu kadar, suyu kadar arazisini,
hendesi mânadaki tapulama, işinin bir an evvel
yapılarak kendisine tevdi edilmesini arzu et
mektedir. Biz de vatandaşın bu isteğinin bir
an evvel yerine getirilmesi için Hükümetten
rica ediyoruz. Hakikaten bugünkü çalışmalar
eskisine nazaran çok fazla olduğunu kabul et
mekle beraber daha hızlandırılmasını istiyoruz,
çünkü kâfi gelmediğini görüyoruz. Bununla
beraber bu mevzuda yapılan işler az dçğil çok
tur. Vaktiyle fotoğrametrik diye eskiden bir
şey yoktu, 1958 senesinde bu işe başlandı ve
bu iş için iki aded tayyare satmalmdı. Halk
Partisi zamanında böyle bir şey yoktu. Varsa
söylesinler. Bu kâfi değildir. Yoktur. Bu kâfi
mi? Değil. Hattâ biz diyoruz ki; eğer Hüküme
tin elindeki imkânlar kâfi gelmiyorsa şahıslara
veya serbest müesseselerde bir miktarının yap
tırmasını istiyoruz dedik ki, ve çıkarılması Hü
kümetçe ele alınmış kanunun bir an evvel Mec
lise getirmesini istirham ederim. Bu ihtiyaca ce
vap verilecektir.
REİS — Tamam.
Sait Erdinç.
Sait Erdinç söz sırasını Mehmet Ali Arıkan'a
vermiştir.
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh-.
terem arkadaşlarım, D. P. Grupu adına konu
şan Bağrıaçık arkadaşım, 5602 sayılı Kanunun
1950-senesinde ısdar edilmemiş olduğunu Halk
Partisinin bir kusuru olarak göstermeye çalış
tılar. Heyeti Umumiyeniz bilir ki, C. H- P,
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bugüne kadar bütün temel kanunları ısdar] eden
bir partidir. Ticaret Kanunu, Türk Cez| Ka
nunu, Medenî Kanun, Usul kanunlarını pey
derpey ısdar etmiştir. Bunları bir daHkada
çıkarmak, ısdar etmek imkânı yoktur..
Servet Sezgin arkadaşımız, bütçede flapu
ve Kadastro İdaresi için ayrılmış olan milyon
lar üzerinde durdular. Ve Demokrat iktidarın
bu vadide muvaffak olmuş olduğunu beyan et
mek istediler.
I
Demokrat iktidarın bu mevzuda başarlsı sı
fırdır, hattâ sıfırın altındadır. İddia ediyorum
ve ispat edeceğim. (Soldan, vah vah seslem)
1950 de 400 milyon dönüm arazi mevcuttu.
Bugün bu 450 milyon dönümdür.
!
Tapu ve kadastro faaliyeti iktisadi, içjimai
faaliyetler muvacehesinde ele alındığı ve tatkik
edildiği zaman görülecektir ki 100 milyon dö
nüm mera ziraate çevrilmiş, bu suretle 450
milyon dönüm arazi 500 milyon dönümlük! ara
zi haline münkalibolmuştur.
|
Bugüne kadar 155 milyon lira ayrılmış 40
milyon dönüm ve netice olarak ancak 4ö| mil
yon dönüm arazi parsellenebilmişim 40 mil
yonu 500 milyondan tarh ettiğimiz zamaıJl 460
milyon arazinin parsellenmesi için beklemekte
olduğu görülür.
Ben diyorum ki; 5602 sayılı Kanun jjsdar
edildikten sonra idareye çok mühim miktorda
gelir sağlanması vaziyetiyle karşıkarşıya klal in
miştir. İdarenin sağladığı gelir miktarı 801mil
yondur. Bunun yarısından biraz fazlasını ji ida
re, giderlerine sarf ediyor. Ben elde edilen
gelirlerin hepsinin buna tahsisini istiyorum.
Demokrat Partinin bütün hükümetleri bu işlerin
on sene içinde bitirileceğinden bahsettiler. Bu
nasıl olacak?.. Tabiî fazla tahsisat ayırmakla
Bakın arkadaşlarım; 1951 senesinde 12 50O000
gelir 11 küsur milyon lira gider, 1952 de 38
milyon 500 bin lira gelir, 13 milyon gider.
1953 te 53 milyon lira gelir, 17 milyon gider.
1954 te 46 milyon sağlanmış, 19 milyon gider.
1955 te 55 milyon lira sağlanmış, 25 milyon
lira gider. 1956 da 72 milyon lira sağlanmış,! 30
milyon lira gider. 1957 de 72 milyon lira
lanmış 32 562 000 lira gider. 1958 f\v 87
yon lira sağlanmış 33 milyon lira gider.
da 80 milyon lira kabul edilmiş. Ancak 39
yon lira gider ayrılmış,
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Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan ay
rılan paralarla, elde edilen neticeler kıyasla
nacak olursa Demokrat Parti iktidarının bu sa
hada muvaffak olduğunu kabul etmeye imkân
yoktur. Eğer vakit olsaydı bilhassa 1954 - 1955 1956 yıllarında elde edilen para ve imkânların
yüksek olmasına mukabil yapılan işlerin çok dü
şük nispetlerde olduğunu huzurunuzda ispat ede
cektim, vaktim yok.
BEİS — Vekil Bey buyurun.
DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (Rize)
— Aziz arkadaşlarım, tapulama konusunda şe
hir ve arazi tapulamasında muvaffak bir istika
mette ilerlemekteyiz. Dün ile bugünü, yani 1950
senesinden evvelki faaliyetle bu tarihten sonraki
faaliyeti rakamlarla mukayese etmek -mümkün
dür. Neden 1950 den evvel ve 1950 den sonraki
rakamları konuşturuyoruz, kısaca arz edeyim.
Hükümet, Büyük Millet Meclisine icraatının he
sabını iktidara geçtiği tarihten itibaren vermek
mecburiyetindedir. Onun için biz 1950 den evvel
böyle idi, 1950 den sonra şöyle olmuştur, diye
elbette rakamlarla icraatın ifadesine girmek
mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarım buna bir başka
mâna atfetmesinler.
1923 ten 1950 senesine kadar 25 senelik bir
devre içinde 17 vilâyet, 11 kaza, 214 nahiye ve
köy ile 21 müstakil çiftlikte şehir kadastrosu
yapılmış ve 23 614 gayrimenkulun tapu kütük
lerini tesis etmiştir.
1950 den 1959 senesine kadar ise 9 vilâyet,
11 kaza, 5 nahiye ve köyün ve 5 müstakil çift
liğin kadastrosunu ikmal etmiş ,ve 2821 bin 809
parselin tescillerini yapmıştır. Halen 23 vilâyet,
23 kazada kadastro faaliyeti devam etmektedir.
Arazi kadastrosu 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun tatbika geçildiği 1950 de 18 müdürlük
le işe başlamış mütaakıp senelerde, yalnız şuna
da işaret edeyim ki, bu ilk tahsisat hakkında ar
kadaşımız belljd de bütçeyi tetkik etmek imkânını
bulamamışlar 300 bin lira konmuş vatandaşla
rın talepleriyle müdürlük adedi 1952 de 36 ya
çıkarılmış ve 1953 te 100 e iblâğ olunmuştur.
Halen kadro artmış olmamakla beraber, 1950 yılı
sonunda mecburiyetle, vatandaşların tazyiki ve
gördüğümüz lüzum ve zaruretlerle bu miktar 204
ü bulmuş ve faaliyetler genişlemiş bulunmakta
dır. 1950 de ve mütaakıp senelerde, 3 - 4 sene
zarfında arazi kadastroları klâsik metodla tan-
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zim edilirken 1955 ten itibaren fotogrametrik
sistemin tatbikine geçilmiştir. 1959 sonuna ka
dar 4 097 köyde 2 743 815 dönüm fotogra
metrik ve 42 282 125 dönüm klâsik metodla
ki, ceman 45 küsur dönüm miktarında 3 982 034
parselin tapulanması, ikmal edilmiştir. Ve tapu
sicilleri tesis edilerek maliklerine senetleri veril
miştir.
Fotogrametrik sistemlerle 1955 ten bu yana
60 396 264 dönüm arazinin fotoğrafı alınmış ve
kısmen değerlendirilerek 225 182 parselin tesbit
ve tescili yapılmıştır.
Arkadaşım tahsisatın fazlalştırılmak suretiyle
bu işin daha seri yapılması imkânının araştırıl
ması üzerinde durdu. Tahsisat ne derece artırı
lırsa artırılsın eleman yetiştirmek zamana müte
vakkıftır. Biz bu konuyu da partilerüstü bir
konu olarak ele almış bulunmaktayız. Kursları
mızla, mekteplerimizle ve ayrıca Hukuk Fakül
tesinde ve Teknik Üniversitede okutturmakta ol
duğumuz ve bundan sonra bursla okutturacağı
mız ve kadrolarımıza alacağımız elemanlarla
halletmek kararındayız. Yine arkadaşım, 5602
sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesi
üzerinde durdular. Tapulama IÇanunu, 10 sene
lik bir tatbikat devresi geçirmiş bulunmaktadır.
Bu müddet zarfında tatbikattaki aksaklıkları ve
mahzurları görmüş bulunmaktayız. Tecrübeler
den istifade edilerek, mahiyeti itibariyle hem'
sürat, hem sıhhat istiyen bu işte ihtiyaca cevap
verebilecek şekilde yeni bir kanun lâyihası ha
zırlamış bulunmaktayız. E n yakın zamanda B. M.
Meclisine tevdi edeceğiz. Bu kanun lâyihası ile,
13 ncü madde hükmü de, şikâyetleri Önliyecek
ve ihtiyaca cevap verecek şekilde tadil edilmek
tedir.
Ayrıca, kaza mercilerine intikal eden işlerin
de süratle intacedilmesi için gerekli tedbirler bu
kanunun bünyesine alınmış bulunmaktadır. Ha
len mevcudolan karma komisyonda arkadaşları-,
mızm da teklifleri bulunmaktadır. O tekliflerle
birleştirilerek en kısa bir zamanda lâyihanın gö
rüşülüp kanuniyet iktisabedecek ve vatandaşı
mızın ihtiyacını daha seri, daha emniyetli ola
rak karşılama imkânına sahibolacağız. (Soldan,
bravo, sesleri)

kadastro faaliyetlerini mazi ile mukayesemize
itiraz etti ve sitemde bulundu. Bir kere mazi ile
mukayesenin günahı benim olmasa gerektir. Çün
kü kendi sözcüleri beni buna mecbur ettiği için
dir, ki, ben temas ettim. Kendi sözcüleri; Cum
huriyet Halk Partisi bu dâvanın ehemmiyetine
inandığı için 5062 sayılı Kanunu çıkarmış ve büt
çesine buna göre tahsisat koymuş olmasına rağ
men muhalefet devrelerinde Demokrat Parti bu
nun kıymetini bilmediği için bu hususta hiçbir
tenkidde bulunmamışlardır, şeklinde konuşmuştur.
Bu şekilde konuşma yapılması muvacehesinde 'bir
sözcü böyle konuşursa benim mazi ile mukayese
yapmama arkadaşımızın hiçbir suretle bana si
tem etmeye hakkı kalmaz. 27 senelik bir iktidar
devrinde bu kadar mühim bir mevzuda ses çıkar
maz da iktidardan çekileceği bir anda sadece bir
kanuı^ çıkarır ve bütçesine 1949 bütçesine naza
ran sadece 300 bin liralık 'bir f azlai tahsisat koy
makla bu meselenin halledileceğine inanırsa ve
sadece göz 'boyamak için kanun çıkarırsa ve son
radan yapılan Demokrat Parti faaliyetini inkâr
ederlerse 'bizim de 'bu şekilde cevap ver
mekte haklı bulunduğumuzu kabul etmele
ri icabeder. Arkadaşımızın bilhassa x çiftçiyi
topraklandırma
mevzuunda
temas
etmek.
isteyip
de
tekrar
geri çekildiği hususa
da burada değil, yeri gelince cevap verece
ğim. Ancak bu arada yine Halk Partisi Sözcüsü
Mehmet Ali Arıkan arkadaşımızın bir sözüne ce
vap vereceğim : Demokrat Parti bu sahada bir
şey yapmış değildir, hattâ sıfırın altında îş yap
tığını ispat edeceğim.

R E l S — Osman Nuri Lerm'ioğlu sırasını Ser
vet Sezgin'e vermiştir.
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar; Kemal Sarıibrahimoğlu bizim

SERVET SEZGİN (Devamla) — Adem Ka
raelmas adındaki bir salahiyetlinin kitabında
165 milyon dönüm olarak göstermiştir. 1957 se
nesinde istatistik yıllığında bu miktar biraz daha

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Neti
cesi itibariyle...
SERVET SEZGlN (Devamla) — Sıfırın al
tındadır dediniz ve her kes duyduğu gibi zabıt
lara da geçmiştir. Siyasi, içtimai ve iktisadi hâdise
lerin ispatı uluorta söylenenlerle değil, istatistik
ve rakamlarla ifade edilir. Biz sadece istatistik
lere dayanarak konuştuk. Şimdi siz dediniz 550
milyon dönüm memlekette istifade edilmiyen ara
zi varmış. Bunları neye istinadettiriyorsunuz?
MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Baade raporunda vardır.
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yükseltilerek 205 milyon dönüm olarak gc
miş. Türkiye'de iktisadi kıymet ifade eden
nin miktarı bu. Donelere dayanıyorum.
ta atmıyorum.
Şimdi, 205 milyon dönüm olarak kabı
lim. 45 milyon dönümlük gayrimenkulüı
şelâsyonu yapılmış, kadastrosu yapılmış.
dörtte üçü kalmış. Elbette bu hiçbirimizi t\
etmiyor ama 27 senede hiçbir şey yapılı
halde 10 senede yapılan işleri sıfırın altmd^
termek size hak verdirmez.
Şimdi arkadaşımız diyor ki, efendim vajridat
bu kadarken bütçeye konmuş olan paralar ajj;. İki
şeyi tefrik etmiyor. Bunlardan birisi bütçem
nulan varidat, Kadastro Harçlarıdır. Kad^
da dönüm başına 50 kuruş alınmaktadır. 4£
yon dönüm arazinin kadastrosu yapıldığına)!
Kadastro Harçları 22,5 milyon lirayı
Tapu Harçları, tapu dairelerinde gayri
kul alım ve satımından mütevellit 5887
Harçlar Kanununa göre alman tapu harclai
Nitekim 1949 da Cumhuriyet Halk Pİ
devrinde bütçeye konan 6 578 000 tahsisat*
şılık Kadanstro Harcı alınmamış, alman v£
9 milyon 300 bin lira tapu dairesindeki alı
satımdan mütevellit tapu satış harçları ahi
tır.
REÎS — Cümlenizi tamamlamanızı ricaliederim.
SERVET SEZGİN (Devamla) — Cünf emi
tamamlamak için bir misal vermek suretiyle ik
tifa edeceğim. 1949 da tapu idarelerinde 578 686
muamele yapılmış ve 9 milyon 300 bin lira hare
tahsil edilmiştir. 1959 da yapılan muamele 898 003
olmuş buna mukabil 76 milyon lira hare tahsil
edilmiştir. Bu hare tapu, alım satımdan dfğan
haredir. Bu itibarla arkadaşımızın mukayesele
ri yanlıştır. Bu sebeple kendileri, devrinde |faz
la tapu alım satımında artış olduğu halde ijuna
nazaran bütçeye koyduğu paralarda fazlalık (yok
tur. Hepsi bu kadar.
REÎS — Kifayet takririni okuyoruz:
Yüksek Reisliğe
Müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini
arz ve teklif ederim.
İstanbul. MeMsu
Necla Tekinâ
REİS
himoğlu.

Kifayet aleyhinde Kemal Sarıifpra-
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KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlar; şu konuştuğumuz mev
zu, memleketin arazi olarak, nüfus olarak en az
yüzde 75 sini teşkil eden bir kitlesini alâkadar
eden bir mevzudur. Bugün gerek ziraat, gerek
iktisat toprağa istinadeder. Bugün toprağın
hukuki mahiyetinin tâyini ve muamelâtının te
kevvünü babında muameleler yapmak üzere ku
rulmuş bulunan Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü ve koskoca bir vekâlet ne yapıyor, na
sıl çalışıyor, nasıl çalışması lâzımdır, bu büyük
dâva nasıl halledilmelidir; bunu birkaç daki
kalık bir konuşma ile savuşturuvermek geçiştirivermek mümkün değildir, doğru değildir.
Mu'hterem arkadaşlarım, biraz evvel izaih
edildiği gibi memleket adliyesini en az % 80
nispetinde meşgul eden işler gayrimenkul dâ
valarıdır. Gayrimenkul dâvalarının en büyük
sebebi de muhakkak ki, kadastroların ve tapu
lamanın yapılmamış olmamasıdır. Bugün mem
leket adliyesini, memleket iktisadiyatını ve
memleket içtimaiyatını kökünden ve temelin
den bu derece ehemmiyetli bir şekilde alâka
dar eden bir dâvanın iki üç hatibin konuşması
ve yarım saat içinde görüşülmesi ve bunun da
kâfi sayılması doğru olmaz. Bu, realitelere sırt
çevirmekten başka bir şey değildir. Aziz arka
daşlarım, memleket iktisadiyatını alâkadar
eden ve burada günlerce müzakeresi yapılan
meseleler bir tarafa, bu ana meselemiz de bir
tarafa konursa, ehemmiyet itibariyle hu mesele
daba ağır basar. Bunun yanı sıra ehemmiyeti
çok daha az olan dâvalara büyük zaman ayrı
lıyor. Ben istirham ediyorum, bu kifayet tak
riri reddedilsin, mesele burada konuşulup gö
rüşülsün. Belki bu sen'eki bütçeye bir miktar
koymak mümkün değildir ama mesele burada
bir müzakere mevzuu yapılıp esasları tesbit
edilmesinde fayda vardır, önümüzdeki sene için
de bütçede imkânlar düşünülür.
Tekrar istirham ediyorum, konuşmalara de
vam edilsin. Devam edilmekte memleket ve
millet için fayda vardır.
REİS — Kifayet takririni , reylerinize arz
ediyodum. Kabul edenler... Etrniyenler... Ka
kül edilmemiştir.
Fasıllara .geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara
geçilmiştir.
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26 247 401

REÎS — Saim Karaömerlioğlu
SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlarım; Tapu ve Kadastro
Umum Müdürlüğünün vazifelerini başarabilmesi için, konulan tahsisatın ehemmiyeti bu
maddede teksif edilmiş bulunmaktadır. "Ve büt
çe raporunu tetkik ettiğimiz zaman görülüyor
ki, 540 bin kilometre kare tapulanması icabeden arazi vardır. Fakat bunun ancak 45 bin ki
lometre karesi tapulandığına göre bu gidişle
ancak bu iş 100 senede bitebilir.
Muhterem arkadaşlar; bu tapulama işlerine
dahi, mâalesef D. P. iktidarı politika karıştır
mıştır. Ş u sözüme kızmayın. Çünkü bu sözü,
bütçe raporunda iki numaralı bende istinaden
söylüyorum.
(2 :Umum Müdürlüğün, mevcut personeli, alet
ve vasıta imkânlarla 100 bölgede çalışmaya mü
saittir. Halbuki fiilen 204 bölgede faaliyete ge
çilmiştir. Bu hal kadro ve vasıtaların dağılma
sını binnetice muttıassala alınmasını güçleştir
mekte ye maliyeti yükseltmektedir.) Neden yüz
postalı^ bir kadro ile 224 posta açılmıştır. Bu
nun sebebi -nerede tapulamak istenmişse- ta
biî vatandaş tapu istiyecektir.
REÎS — Fasıl üzerinde değilsiniz-, birinci
ihtarı veriyorum.
SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Devamla) —
Beyefendi..
REÎS — Kifayet geldikten sonra arkadaşla
rımız söz hakkını kaybettiklerini anladıkların
dan itibaren fasıllar üzerinde- söz almak istiyor
lar ve ister uysun ister uymasın yazdıklarını
okumakta devam ediyorlar, söylüyorlar.

0:2

rıldığına göre bu postaların tamamen vazife
yapabilmeleri için bugünkü kadro kadar kadro
ilâve edilmesi lâzımdır. Bu kadroyu çıkarırken
her kadastro birliğine bir memur verelim, ben
politika yapmıyorum. 2 - 3 memura ihtiyacı
olan bir postaya bir memur verirsek bütçe ra
porunda belirtildiği veçhile muattal olan bu
postaları faaliyete sevk etmiş olacağız.

REİS — Halim Ateşalpİ
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar
kadaşları halen Tapu ve Kadastro teşkilâtı
2997 sayılı Teşkilât Kanunu mucibince, yani
bundan 30 sene evvelki Teşkilât Kanunu ile
istihlam edilen memurlardır. Bu Ttşkilât Ka
nunu memurlarda aranacak vasıfları tadadetmiş yüksek mektep mezunu olması, asgari lise
mezunu olmasını şart kılmıştır. Ancak bir ge
çici maddesiyle bu evsafı haiz kims"e bulunma
dığı takdirde ilk mektep mezunlarından veya
bu şartları haiz olmasa da memur istihdam et
me keyfiyetini Umum Müdürlüğe tanımıştır.
İşte halen kadroların kifayetsizliği ve intibakı
sağlamayan bir kadro cetveli ile tesbit edilen
maaşların kifayetsizliği neticesi olarak ehli
yetli memurların başka müesseselere kayması
neticesinde boş kalan yerler iki seneden beri
5 şer sene süre* ile temdidedilen bu geçici mad
de ile verilen salâhiyete istinaden ilk mektep
mezunlarını istihdam etmek zorunda bırakıl
mıştır. Medeni Kanun hükümlerine göre Dev
letin mesuliyeti ve zımanı altında vazife yapan
ve nihayet milletin mülkiyetini Medeni Kanun
hükümleriyle tescil ve gayrimenkulun vasıf
larını tâyin ve tahdidedeoek bir müesseseyi bir
ihtisası mevkii ve ihtisas mesleki olarak kabul
etmiyen ilk mektep mezunlariyle tedvir eden
bir Umum Müdürlükte kanunun ifade ettiği
şekil ve mânada Tapu ve Kadastr'o işlerini em
SAÎM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) —
niyetle
yapıyorum demesine maalesef imkân
Efendim, müsaade ediniz...
olmadığı
vakıadır. Bundan Tapu ve Kadastro
3$EÎS — Beyefendi ikinci İhtan veriyorum.
Umum Müdürlüğünden ziyade teşkilât ve kadro
Zaten müddetiniz beş dakikadır.
kanunlarını
senelerden beri Meclise getirmiyen
SAÎM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) —
iktidarın
mesul
bulunduğu şüphesizdir. Bugünkü
Siz sözümü kesiyorsunuz.
memurlar,
bugünkü
teşkilât ile milletin tapu
REİS — Fasıl üzerinde konuşun. Samimî
kadastro
dairelerini
emniyetle sağlamak değil,
olun efendim, zorlamayın lütfen.
bilâkis tapu daireleri ve tasarruf hukukuna
SAÎM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) —
karşı
milletin emniyetini ve bu kayıtlara göre hü
Tamamen fasim içindeyim.
küm
tesis
edecek olan mahkemelerin de. itima
26 memur kadrosu- kadastro postaları için
dını
selbetmektedir.
Bu itibarla muhterem arbu bütçeye ilâve etmeleri bir kıymet ifade et
l
kadaşlar,
bu
mevzuda
çok konuşmak isterdim.
mez. Bütçede yüzer kişilik postalar 204 e çıka-
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fakat ne yapayını ki fırsat ve imkân, yoktur.
Mem leketimiz gay rimenkulle riniıı
durumljırı
fermanlar, iradei şahaneler, ahkâmı şer'iye^ye
istinadeden tapu kayıtlarının durumlarını Yük
sek huzurlarınızda izah etmek mümkün olsaydı,
bu işlerin temin va tedviri için verilen tahsila
tın kifayet etmiyeeeğini ve mevcut memurlaijla
bu işlerin yapılamıyacağmı ispat ve izah etnibk
isterdim.
Arkadaşlar, takdir buyuracaksınız. Elimiz
deki tapu kayıtlarının % 90 mı eski Arap harf
leriyle ve osmanlı -edebiyatiyle yazılmıştır. Bjugün ilk mektep mezunlarının bu Arap harflerini
ve Osmanlı edebiyatını okumalarına ve tahlil
etmelerine imkân yoktur. Arşiv Müdürlüğü
kadrosunu ehliyetli memurlarla takviye 'edilerek
bir an evvel tapu kayıtlarının yeni harfle yakı
lıp mahalline gönderilmesini rica ederim.
REİS — Teşekkür ederim, müddetiniz bit
miştir.
201 nci faslı reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
P.
202

Ücretler

tedbir alınmasını rica ederim. Alât, edevat, va
sıta ve kadroları ikmal ve ehliyetli adamlar istih
dam etsinler, memleketin muhtaeolduğu kadast
ro tahririni bir an evvel bitirmek suretiyle vatan
daşın bu bapta kanayan yaralarını sarsınlar, bu
hususu hassaten rica ediyorum.
REİS —• Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenler.. Fasıl kabul edilmiştir.
F.
203

Lira
Geçici hizmetliler ücreti
1 165 728
REİS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri
45 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 vo 4598 sayılı kanunla!gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
902 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
1 838 482

Lira i i
2 138 4İ2

Saim Karaömerlioğlu, buyu inin.
SAİM KARAOMERLİOÖLÜ (Adana) —
Muhterem arkadaşlar, burada bir teknik hata
yı arz etmek için söz almış bulunmaktayım.
Yirmi araba alınması için bütçeye tahsisat
konulmuştur. Ve 309 ncu fasılda yirmi beş şji)för ücreti vardır. Yirmi beş araba masraf tah
sisatı konulmuştur. Burada bir yanlışlık vardır.
Bütçe Encümeninin nazarı dikkatini celbederira.
REİS — Ateşalp, buyurun.
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Kadastro tah
rir işlerinden* konuşacağım. 'Kadastro tahrifti
memleketimizde 1228 de başlamıştır.
R E İ S — 202 nci fasıl üzerindeyiz. Ücretle!1.
Hatırlatıyorum.
HALÎM ATEŞALP (Devamla) — Evet bilfyorum. Ücretler üzerinde duracağım.
Memleketimizde iki türlü kadastro vardıifi;
şehir ve arazi kadastrosu. Şehir arazi kadastrjj)
işlerinde çalışan heyetlerin maalesef partizanı
istikamette bu heyetlerin kadrolarını alât ve edçjvatmı birkaç kısma ayırmak suretiyle kendileri
iş yapamıyacak hale getirilmişlerdir. Bunu ön]
lemek ve iş kabiliyetlerini aksatmamak için bijp
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REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
211 Merkezde ve taşrada Arap har
fi tapu kayıtlarının yeni harf
lere çevrilmesi suretiyle çıka
rılması işlerinde mesai haricin
de çalıştırılacak
memurlara
3656 sayılı Kanunun 22 nci
maddesi gereğince verilecek
fazla mesai ücreti

300 000

lîfîlS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Merkez daireleri büro masraf
ları

105 500

301

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
302

Vilâyetler büro masrafları

l 210 000

REİS — Halim Ateşalp.
HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem
arkadaşlarım, vilâyetler büro masrafı d eni lin-
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ee, yirmi seneye yakın bir müddet bu meslekte
hizmet etmiş bir arkadaşınız olarak bu hususta
üzüntümü ifade etmek isterim. Sebebi : büro
masrafı diye vilâyet merkezlerine ancak 100 lira,
80 lira gibi bir para gönderilir. , Ekseri dairele
rimizde sandalyesi yok, masası yok, kâğıt bu
lamaz, defterleri yırtıktır bunları hep ashabı
miasaliha aldırmak zorunda kalan memur on
ların karşısında mahcup vaziyete düşerler. Böy
le* harekette bu memleketin tapu işini temin ve
tedvir ediyorum demek için biraz düşünmek lâ
zımdır.
SELÎM AKÎŞ (Manisa) — Onlar Halk Par
tisi devrinde idi.
HALtM ATEŞALP (Devamla) — Bırakın
bunları, biz iki devri de biliyoruz, polemik
yapmayın. Bizler fiilî olarak bu işlerin içinden
gelmiş insanlarız, işin ehemmiyeti bu türlü po
lemik mevzu yapmaya müsait değildir. Bunu
bilin konulan tahsisat azdır. Vilâyetlere mefru
şat ve sair ihtiyaçları için bu fasla tahsisat kon
masını, ve umum müdür beyden bu fasılda ay
rılmış olan tahsisatın vilâyetlere tevzii sırasın
da daha çok ihtiyacı olan vilâyetlere daha fazla
verilmek suretiyle ihtiyacın karşılanmasını bil
hassa rica ederim.
REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
P.
303 Basılı kâğıt ve defterler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira badeli
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Harcırahlar
7

Lira
150 000

370 000

759 000

317 900

288 000

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlar; kadastro hâkimleriyle ad
liyede vazifeli diğer hâkimler arasında harcı
rah bakımından bir fark gözetilmektedir. 6245
sayılı Kanuna göre, kadastro hâkîm ve kâtip
lerine harcırah verilir. Bu kanundaki hüküm-
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lerle; diğer hâkimi or ve kadostro hâkimleri ara
sında, kadastro hâkimleri aleyhine bir netice
hâsıl olmuştur. Harçlar Kanununun 125 nci
maddesine göre; hâkimlere makamlarından ay
rılıp; keşif, tatbikat, şahit. dinlemek ve sair
sebeplerle vazife görmekte bulundukları takdir
de 28 liraya kadar artan, harcırah kabul edil
mektedir. Kâtipler için 10 la 20 arasında bir
miktar takdir edilmektedir. Halbuki kadastro
hâkimleri için 11 - 12 lira gibi cüzi bir miktar
kabul ve takdir edilmektedir. Bu, hizmetin ve
rimini azaltmaktadır. Bir kerre aynı kariyerde
aynı maaşla aynı işi gören iki hâkim arasında
bir adeletsizlik yaratılmış bulunmaktadır. Ay
nı zamanda bu, hizmetin verimini de azaltmak
tadır. Kadastro hâkimi gidecek, mahallen ke
şif yapacak, arazinin üzerinde çalışacak. Gitse
de gitmese de, keşif üzerinde çalışsa da çalış
masa da mahallinden ayrılıp bir yere gittiği tak
dirde aynı para takdir edilmektedir. Bu yüz
den, ben hâkimleri tenzih ederim, para için
vazife yapmazlar, ama, vazife verildiği zaman
karşılığı da adaletli şekilde takdir edilmelidir.
Bu iki başlı adaletsizlik sebebi ortadan kaldırıl
malıdır. Ben bütün hâkimlerin tâbi olduğu sta
tüye kadastro hâkimlerinin de tâbi olmasını arz
ve teklif ederim arkadaşlar.
DEVLET VEKÎLÎ ÎZZET AKÇAL (Rize)
— Kanunun tadilinde bu ciheti nazara almışlar
dır, efendim.
REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları

Lira

105 000

5Q0 000

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlarım, bu jeep meselesi de ha
kikaten kadastro hâkimlerinin faaliyetlerini bü
yük ölçüde köstekliyen bir mâna almaktadır. Ka
dastro ekiplerine bir taşıt verilmektedir. Bâzı
yerlerde o da yoktur, öğleden evvel keşifler,
öğleden sonra ölçü yapılmakta ve bazan döl t'aişıtşızlık yüzünden arazi başına gidilememekte
dir. Bazan hâkim, birkaç keşfi bir arada çıkar
mak zorundadır. Bunlar asgari birkaç saat sürer.
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Bu vaziyette ya kadastro ekipleri vasıtasız k
cak veya kadastro hâkimi işinden geri kal
bulunacaktır. Bâzı yerde de iki hâkim var
Bunlardan hangisi gidecektir tek vasıta ilet
yasadan vasıta bulmak da bazan imkânsız<
1957 - 1958 yılında Ceyhan'da vasıtasızlık
tahsisatsızlık yüzünden tam üç ay icrai 'faali
yetten mahkeme geri kaldı. Böyle hâkimlerin
tam olarak bulunmadığı, bulunamadığı, memjurlarin tam ihtiyaca kifayet etmediği bir devir)ve
zamanda bir taşıt yüzünden vazifenin, hizmetin
aksaması, geriye kalmasi, yapılamaması hakika
ten memleketin zararına olmaktadır. Biraz him
met edelim, gayret edelim, biraz daha vasıta ijc'in
tahsisat ayıralım. Bu miktar azdır. Meclis Rİisvekili için 175 bin liralık vasıta istiyecek kadar
cömert olan arkadaşlarımız memleketin bir ana
dâvasında çalışacak olan bu hizmet için teknik
elemanları ve hâkimleri vazife başına götüıjüp
getirecek vasıtalar için daha çok para istiyel|ilsinler. Bu zarar değil, fayda temin edecekmr.
Hükümetin bu nokta üzerindi1 durmasını bil
hassa istirham ederim.
REÎS — Paslı reyinize arz ediyorum : Kal ul
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir.
P.
403

Temsil masrafları
REİS —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
417 Kadastro, tapu yazma heyetleri
masrafları

Lira!
5 dOO
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SAİT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arka
daşlar, kadastro işlerinde nirengi ve poligan
taşları çok ehemmiyet arz eder. Tapulama f|aliyetler yapıldığı sırada vatandaşlar daha jjziyado, gayrimenkulun adlarına
tepulanmasma
dikkat etmektedirler. Kadastrosu yapılan yar
lerde senelerce sonra gayrimenkullerden do
layı doğacak ihtilâfların hallinde bu nirengi
ve poligon taşlarının işaretlerinin mühim ro
lü vaizdir.. Bunlar olmazsa ihtilâfların halli
tapuların tetkiki güçleşir. Bu maruzatımla Jbu
noktada Umum Müdürlüğün dikkatini çekmpk
isterim. Müşahede ettiğim yerlerde daha dpk
poligon taşlan ve nirengi taşları olarak kulla
nılan şeyler zamanla ortadan kaybolan cinsten
dir. Hele çimentonun çok istihsal edildiği Ijjir
zamanda poligon ve nirengi işaretlerine dök
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ehemmiyet verilmesini ve üzerinde hassasiyetle
durulmasını rica ederim.
REÎS — Ateşalp.
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem
arkadaşlar, bu fasılda nazarı dikkate alınması
lâzımgelen meselelerden birisi de toprak komisyonlariyle kadastro heyetlerinin yaptıkları
nirenginin yekdiğeriyle tearuz teşkil etmek sure
tiyle iş engellenmesidir. Memleketin kadastro
sunun yapılmasında muhalif muvafık hakikateiı
samimiysek toprak komisyonları ile kadastro
heyetlerini birleştirmek orman kadastro heyet
ve •demiryolları tapu teşkilâtı ve hareketinin ön
derliğini birleştirmek suretiyle süratli bir tah
rire gidilmesi lüzumuna kaaniim.
Bir köye toprak, komisyonu daha evvel gitmiş
nirengi noktası ada, parsel koymuştur, ka
dastro başka ada ve parsel koymuştur. Bunlar
birbirine uymaz. Bu suretle birbirini nakzeden
iki teşkilât halinde çalışmaktadırlar.
Burada toprak komisyonlarının faaliyetleri
neticeleri üzerinde durmak, bahsetmek lâzımdır.
Belki Demokrat Partili arkadaşlarımız güeeneceklerdir ama, hakikat şudur.
Dede ve babasının malını evlâdına temlik
eden komisyon faaliyetinden başka bir iş yap
mış değildir.
Memlekete hakikaten gökten indirilmiş, de
nizden doldurulmuş toprak yoktur. Benim ec
dadımdan kalan mallarımı benim evlâdıma
tapuya bağlamak suretiyle vaktiyle tapu yok
lama memurlarının yaptığı vazifelerden başka
sını yapmamaktadırlar, ayrıca vatandaşı borçlan
dırmaktadır. Bu itibarla bu komisyonların bir
leştirilmesi ve Arap harfleriyle yazıl1 kayıtlann
Türkçeleştirilmesi lâzımdır ve bu mühim bir mev
zudur.
Bu mevzular fecrinde salahiyetli makamla
rın dikkatini ve alâkasını rica ederim.
R E İ S — Faslı kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
P.
418

Lira
Tapalama Kanunu
umumi masrafları

uygulama
7 638 579

SAİT ERDÎNÇ (Van) — Muhterem arka
daşlar, Tapulama Kanununun tatbikatında el
de edilecek sağlam bir neticeye varabilmek için
gayrimenkul parsel adedlerine bakıp iyimser ol
maya imkân yoktur. Verilen tahsisattan daha
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verimli, ve daha çabuk netice alınması için bu
kanunun şimdiye kadar yapılan tatbikatında
görmüş olduğumuz mahzurları gidermemiz
icabeder. Bendeniz bu hususu temin için tatbi
katta gördüğüm eksiklikleri ve huzursuzluk
ları da bertaraf etmek maksadiyle bir kanun
teklifi hazırlıyarak iki sene evvel Yüksek Mec
lise sunmuş idim. Fakat bugüne kadar Heyeti
Umumiyeye gelmemiştir. Bu arada Hükümetin
Dahiliye Encümeninde bir kanun teklifi görü
şüldü. Teklifimiz Adliye Encümeninde görüşü
lürken, Hükümet mümessili daha şümullü yeni
bir teklif getireceklerini söyledi. Bu teklifte bi
zim de teminini istediğimiz hususlar nazara alı
nırsa bundan memleket fayda görür. Bugün hu
dutsuz bir şekilde itirazlar yapılmaktadır. Ka
nunda çeşitli boşluklar vardır. Bunlar önlendiği
takdirde bu para ile daha çok gayrimenkulun
tapul anması mümkün olabilecektir. Gayemiz bu
güçlükleri gidermek ve vatandaşlara tapularını
vermektir. Bugün her ne kadar şu kadar tapu
lama yapıldı diye bir rakam verilmekte ise de
vatandaş senelerdir tapusunu alamamaktadır,
kadastro mahkemelerinde senelerce beklemekte
dir. Bu durumu takdirlerinize arz etmek iste
dim. Hürmetlerimle.
REİS — Faslı kabul edenler... Etmiy enler...
Kabul edilmiştir.
REİS — Bir takrir var, okuyoruz.
Yüksek Riyasete
Fasıllar üzerindeki görüşmelerin üç dakika
ya indirilmesini arz ve teklif ederim.
Siriob
Hamdi Özkan
REÎS — Takriri kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
450 Teknik Okulda kadastro mü
hendisi ve Hukuk ve Siyasal
Bilgiler Fakültesinde tapu si
cil muhafızı olarak yetiştirile
cek öğrencilere verilecek burs
lar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın masrafları

Lira

275 200

75 000

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlarım, hukukçu ârkadaşlan-
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mız çok iyi bilirler, tapulama ve gayrimenkul
hukuku hukukun en zor bir kısmı ve branşıdır.
Tatbikatçıların bu hususta yapılmış neşriya
tı ve tatbikatı yakından takibetmeleri iktiza
eder. Bu sahada, memleketimizde Medenî Ka
nun, gerçi modern bir kanundur, İsviçre'den
alınmıştır. Bu müesseseler yeni müesseselerdir.
Bunları, realitelere tatbik eden ve içtimai bün
yeye mal eden mahkemelerdir. Mahkeme içtihat
ları ve ilmî içtihatlardır. Hukuk kitaplarını mun
tazam şekilde derleyip, toplayıp, satmalmak ve
hâkimlere, kadastro müdürlüklerine vermek,
her müdürlükçe birer kütüphane tesis etmek
bir zarurettir arkadaşlar.
Şimdi, konulan miktar olan 75 bin lira; çok
cüzi, çok cılız bir miktardır. Sembolik miktarda
bir miktar olarak gözükmektedir. İstirham et
mekteyim.
Umum Müdürlükten ve Sayın Vekâletten,
hiç olmazsa önümüzdeki senelerde ihtiyaca kifa
yet edecek miktara iblâğ etmelerini rica ediyo
rum. Hürmetlerimle.
REİS — Faslı reye arz ediyorum. Kabul
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
452 4489 sayılı Kanuna göre staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile
başka her çeşit masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs ve okullar umumi mas
rafları

Lira

30 000

918 400

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu.
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlar, sadece hakkımı istimal
ediyorum. Beş dakika konuşturdunuz.
Muhterem arkadaşlar, bu okulların umumi
masraflarında Vekil Bey dediler ki; eleman
çoğaldıkça faaliyeti artıracağız;
çoğalmadan
artmaz.
İşte elemanı çoğaltmak istlyen, ihtiyaea ki
fayet edecek dereceye çıkmasını istiyen bir ve
kâlet buraya böyle cılız, 918 bin lira gibi az bir
para istemez. Okul, daha doğrusu okullar ya
pılacak; birçok okullar yapılacak. Hattâ mem
leketin muhtelif bölgelerinde yapılması iktiza
eder. O bakımdan bu okullara 918 bin lira çok
azdır. Geçenlerde burada arkadaşlarımız izah
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dıkları bir seviyeye ulaştırmak bahtiyarlığı C.
H. P. ne nasibolmuştur. Bu, Türk tarihini süsliyecek ve gelecek nesillere ibret verecek mu
azzam bir eserdir.
Fakat esefle arz edelim ki, bilhassa, 1954
seçimlerinden sonra, rejimin tekâmül etirilmesi şöyle dursun, bilâkis adımların geriye doğru
atıldığı hususunda bütün aklıselim sahibi in
sanlar müttefiktirler.
Buna Seçim Kanununa giren antidemokra
L.ra
F.
tik hükümler dâhil olduğu halde, radyonun
501 Geçen yıl borçları
Si- 000
muhalefete karşı tek taraflı olarak açtığı aman
REÎS — Kabul edenler... Etmisız ve haksız mücadele ve Hükümeti tenkid
yenler... Kabul edilmiştir.
eden hür ve müstakil basının vazife yapamaz
21 000
502 Eski yıllar borçları
bir hale getirilmesi için çıkarılan ve maşeri vic
REÎS — Kabul edenler... Etnıidanı tatminden tamamen uzak olan kanunlar ve
yenler... Kabul edilmiştir.
resmî ilân ücretlerinin tevziindeki maksatlı
711 Makina, alet ve malzeme ona
idari tasarruflarla D. P. iktidarının yaptığı bas
rımı
20 000
kılar ilk misaller olarak gösterilebilir.
REÎS — Kabul edenler... EtmiTürk demokrasisinin, Hükümeti murakabe
yenler... Kabul edilmiştir.
sahasında, düşmüş olduğu bu durumu bütçe
751 Satmalmacak makina, alât ve
müzakereleri münasebetiyle dile getiren yalnız
malzeme
1 101 269
biz değiliz. Son yıllarda bütün dünya matbuatı
BEİS — Kabul edenler... EtmiD. P. iktidarının gidişini ve yöneldiği istika
yenler... Kabul edilmiştir.
meti, hassasiyetle takibederek memleketimizde
demokrasinin yaşayabilmesinden endişe etmektedriler.
Ğ — Adliye Vekaleti
Filhakika Basın Kanununun bâzı hükümle
EEÎS — Adliye Vekâleti bütçesine başı ıyo- rinin değiştirilmesine dair yapılan teklif üzeri
iniz efendim. Söz alanları okuyorum :
I
ne 6 Habiran 1956 tarihinde, B. M. M. de cere
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana), Müfit) Er- yan eden müzakereler sırasında, muhalefetin
kuyumcu (Bursa), Adnan Çalıkoğlu (Uşi.k),
yaptığı acı tenkidlerin mahiyeti, bugün tamaNecla Tekinel (İstanbul), Sırrı Atalay (KaİTs),
miyle anlaşılmış ve izhar edilen endişelerin ye
Mehmet Erdem (Bilecik), Sait Erdinç (Vtn),
rinde olduğu tahakkuk etmiştir. Öyle ki, gerek
Mahmut Ataman (Yozgad), Hamdi öner (ada
Basın Kanununun kendi bünyesinde yapılan
na), Tacettin Barış (Sakarya), Eşref Ayjıan
tadiller ve gerek basın yoliyle ve radyo ile
(Ordu), Kemâl Özer (Kütahya), Vedat M eri işlenen bâzı cürümler hakkındaki Kanuna ko
ği (Niğde), Hasan Hayati Ülkün (Nevşeh r),
nan ve hattâ Ceza Kanununda, kanunun sara
İsmail Güven (Niğde), Sabri Erduman (Emi
haten cezalandırmadığı fiilden dolayı, kimseye
nim), Şahap Kitapçı (Tokad), Hasan Tez
ceza verilemiyeceği hakkındaki, esaslı hukuk
(Ankara), Ferda Güley (Ordu), Mehmet 1 Ali prensibine aykırı olarak, unsuru ihtiva etmek
Arıkan (Mardin), Halim Ateşalp (Sivas), Mjphsizin müphem ve gayri vazıh fiiller yüzünden,
met Delikaya (Malatya), Mustafa Altmdoj
yalnız yazarları değil, mahkemeleri dahi hüküm
(Elâzığ).
vermekte tereddüde düşürmesi ve ispat hakkı
na
tamamen set çekilmesi bakımından basın
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN FEJ
mensupları hiçbir demokratik ve medenî mem
EVLÎYA (Maraş) — Muhterem arkadaşlar]
lekette emsali görülmiyen ağır mahkûmiyetle
modern Devlet telâkkisine temel teşkil
re mâruz bırakılmıştır.
çok partili sistemi 1945 te kabul etmiş bululu
yoruz. Bu sisetmi, 1950 milletvekili seçimle
Böylece, iktidar mensupları hakkında yazı
rinde, modern devletlerin hayranlıkla karşı alan her söz eeza tehdidi altına alınmış ve iktiettiler, neredeyse bir ziyafette yenen havyar palası bile değil. Bu bakımdan 918 bin lirayı ço
ğaltmak ieabeder, Hükümetten bunu istirham
ediyorum. (Soldan, bunu söylemek için m; çık
tın? sesleri) Bunu söylemek için asla çıkmadım,
paranın azlığını bir misalle göstermek bacımın
dan arz ettim.
REÎS — Paslı kabul edenler,.. Etmiyetyler...
Kabul edilmiştir.
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dar mensuplarının menfaatleri millî hak ve
menfaatlerin üstünde tutulmuş, hulâsa millî
murakabeyi temin bakımından çok önemli bir
kuvvet sayılan basının faaliyeti felce uğratıl
mıştır.
Basın Kanununun cevap ve tekzip hakkında
koyduğu hükmün, nasıl kullanıldığından bu
güne kadar acı acı şikâyet edilmiştir.
C. H. P. nin basın rejimi üzerinde bir Mec
lis tahkikatı açılmasına dair önergesi üzerine
birkaç gün önce cereyan eden müzakerelerde
esef verici birçok misaller gösterilmiş ve bun
lar Mecdis zabıtlarına geçirilmiştir.
Kendisini meydana getiren ve harb zaru
retlerinden doğan 367 sayılı Salâhiyet Kanu
nunun tatbikatı, Hâkimler Kanununun bugün
kifayetsiz olduğu tatbikatla tecelli eden hâkim
teminatını ve dolayısiyle Anayasanın kabul et
tiği kaza istiklâli prensibini yok edici bir hale
getirmiştir. Bu kanun, icrayı zaruri haller
için salahiyetli kıldığı ve kanunen mucip se
bepleri bunu açıkça gösterdiği halde maalesef
partizan maksatlara hizmet eden bir kanun ha
line getirilmiştir. Biz bütün bunların öteden
beri,'bir an evvel tesisini müdafaa ettiğimiz,
hâkim teminatının kemaliyle meveudolmaması
yüzünden icranın adalet mercii üzerindeki te
sir ve baskı yapma teşebbüsünden ileri geldi
3
ğine kaaniiz.
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Lideri
hakkında cereyan eden bir dâvanın 1957 seçim
lerinden evvel ve sonra geçirdiği ve bundan
sonra geçirmesi muhtemel görülen safhaları bu
hususta endişelerimizi haklı gösterecek mahi
yetedir.
Emeklilik Kanununun 39 ncu maddesi, hâ
kimlik için lüzumlu, yüksek vasıf ve meziyet
leri ihraz etmiş olan, Temyiz mensupları da dâ
hil bütün hâkimlerin «Görülen lüzum üzerine»
gibi indî ve ferdî tasarruflarla emekliye sevk
salâhiyetini idareye tanımakla, hâkimler sta
tüsünü tamamiyle 'altüst etmiştir. Bu suretle
mahkeme istiklâlinin mesnedini teşkil eden
hâkim teminatı, hiçe indirilmiştir. Hele son çıkan
kanunların her türlü teminattan ımahrum bulu
nan müddeiumumilere yetki tammış olması ve bu
yetkinin bâzı C. M. U. leni tarafından yerinde
kullanılmaması kanunların icabınû*. iktidar lehi
ne işletilmesi hakkında husule gelen uı^umi ka
naati teyidetmiştir. Bu vaziyeti herkesten ft^ha
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iyi bilmesi lâzımgelen AdMye Vekilinin, hâsıl
olan huzursuzluğu bertaraf etmek yolunda, en
ufak bir gayret sarf ettiğini, müşahede etmiyo
ruz. Yıllardan beri hâkim teminatını sağlıyacafc
bir kanun tasarısını Büyük Meclise getireceğini
beyan ettiği halde, 'bugüne kadar böyle bir tasa
rının getirilmemesini esefle karşılıyoruz. Zira,
Adliye Vekili, basın rejimi ve hâkim teminatiyle
kaza istiklâli mevzuunda ileriye doğru memlekete
ferahlık verecek ıbir adım atmamıştır. Biz siyasi
hak ve hürriyetlerimizin teminatını, teminatlı hâ
kimlerden müteşekkil mahkemelerde görmekteyiz.
Çünkü demokratik bir rejimin ilk şartı olan se
çimler de hâkimlerin idaresine ıtevdi edilmiş bu
lunmaktadır. Teminatsız bir hâkimin bir memur
dan farkı olamıyacağına göre, seçimlerin kema
liyle icrası, hâkim teminatının sağlanmasına bağ
lıdır. Büıtün bu noksanlıklara rağmen hâkimleri
mizin adaletin yerine 'getirilmesi hususundaki
gayret ve mukavemetlerini takdirle karşıladığığımızı ifade etmeyi ıbir vazife bilirim.
Biz memlekette teessüsünü arzu ettiğimiz si
yan huzurun ilk şartının, müstakbel seçimlerin
serbest ve eşit şartları ihtiva eden bir kanunla,
böyle bir kanunun dürüst tatibik edilmesiyle sağ
lanacağına inanmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım;
Adliye Vekâleti üzerinde konuşulacak, tenkid
edilecek birçok noksanları vaktin darlığı sebebiyle
izah etmeye imkân bulamıyoruz. Ancak Grupumuzun görüşünü ıbu dar çerçeve içinde hulâsa ede
rek belirtmek istiyorum.
Yıllardan 'beri devam edegelen ve halen mevcudolan kadro darlığının giderilmesi için şimdiye
kadar cezrî bir çare bulunamamasının çok önemli
ve hayati olan bu sahada Adliye Vekâletinin cid
dî bir çalışma yapmadığına hamlediyoruz, bir an
evvel bu sıkıntının giderilmesi için tedbirler alın
masını temenni ederiz.
Başkâtip ve zabıt kâtiplerinin mahkemelerin
en esaslı birer uzvu olduğu inkâr edilemez. Gece
gündüz hayatını istihkar ederek çalışan bu züm
renin içnide bulunduğu sıkıntıyı bir an evvel gi
dermek ve adalete yardımcı olan bu memurları
gördükleri işin ehemmiyet ve şerefiyle mütenasip
bir hayat seviyesine ulaştırmak için yıllardan beri
bütçe tenkidlerinde ileri sürülen mütalâaların
kıymet ve ehemmiyeti azalmamıştır. Adalet Ba
kanlığının bunlar hakkında bir tedbire tevessül
etmemesini iyti karşılamıyoruz. Bu arada ceza ev-
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İeri peırsonelıi kakkındaki dü§üneelerimizii| buma
menin verdiği karar ve derdest bir dâva hakkın
muvazi olduğunu beyan etmek isteriz.
da bir Başvekil Meclis kürsüsünden bu şekilde
Adliye Vekâleti merkez teşkilâtı itilkriyle
nasıl konuşur?
fonksiyonunu yapacak durumdan tamaaneSf aııahREÎS — Müsaade buyurun. Riyaset ısrar edi
rumdur.
yor. Demin kullandığınız tâbir katiyyen doğru
değüdir. Türk mahkemeleri hakkında sarf etti
Bugün âmme vicdanım tesir ve tazyik; tında
ğiniz bu sözü geri almanızı rica ediyorum.
itutan ceza mevzuatımız, hususi hukuk mı ;uatıKEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla)
mız üzerinde icabeden incelemeleri ya;
yal hayatımızı modern hukukun kabul etti
— Müsaade edin efendim; bu kürsüde konuşma
lara göre tanzim etmek için tasarılar hazırİ
imkânım vardır. Ben hâkimlerimizi hükmü kara
vazifeli olan Adliye Vekâleti fonksiyon
kuşi vermekten tenzih ederim. Arkadaşlarım; ben
personel, muhasebe ve levazım işlerine h
hâkimlerimizi, şerefli hâkimlerimizi böyle bir hük
ve kendisine verilen hakiki vazifeyi parti
me... (Soldan, gürültüler)
anaksat uğruna kullanmaya yönelmiş bir
Muhterem arkadaşlar beni konuşturmamak
haline inküâbetmiştir.
niyetinde iseniz zararı yok. Ama konuşacaksak
cevap hakkı verin.
Adliye Vekâletinin içine düştüğü bu ttalden,
Şerefli hâkimlerimizi bu şekilde haklı veya
bir an evvel kurtulması veya kurtarılması memle
haksiz ithamlara mâruz bırakan ve muhalefet ve
ketimizin başta gelen âcil bir dâvası hali|ıe gel
hattâ iktidar yıllarında sizin tarafınızdan ağir
miştir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar)
tenkidlere uğramış bulunan bir hükmün modern
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU ( dana)
ve Demokratik mânada bir memleketin kanunla
— Arkadaşlarım sözlerime ünlü Fransız' atibi
rında yer adaması lâzungelir.' Bakınız Başve
Mirabonun bir »özüyle başlıyorum; «Adalı te her
kil ne diyor?
kes her an muhtaçtır. Bunun için adaleti itimat.
REÎS — Bir dakikanız kaldı.
telkin etmesi ve merhamet ilham eylemesi lâzım
KEMAL SARIÎRRAHÎMOÖLU (Devamla)
dır.»
— Bakın ne diyor; «Bunları yakalayıp mahkeme
Ben şunu açıkça ifade edeyim ki; b
ye veriyoruz, istanbul'da bir hanım hâkim 10
mevzuat yani adaletin kılıcı mesabesindektlkanunceza veriyor.» Arkadaşlar bunları bir Başbakan
larda; Anayasaya ve İnsan Haklarına aylf ın antidemokratik hükümler mevcudoldukça ve bunla- -söylüyor. Bakınız bir demokrat milletvekili ne di
yor; «Bir 30 ncu madde vardır, bu 30 ncu mad
ra daha antidemokratik olanları ilâve edildikçe
de bize hicap vermektedir. Hicap veren bir bas
adaletin itimat telkin etmesine ve merhamet ili İL
kı maddesidir.»
ham eylemesine imkân mevcut değildir, j^attâ o
Sorarım şimdi, matbuat kanunları, 6732 ve
Idemokderece değildir ki; buradan bu kürsüden
6733 sayılı kanunlardaki hükümler şundan kat
etmişrat Başvekil mahkeme kararlarına hücun|
kat daha ağır, kat kat daha hicap verici değil
İni için
tir. Bugün yabancı basın matbuat mensuifcj
midir, arkadaşlar?
verilen kararları karakuşi hüküm olarak vasıf
REÎS — Cümlenizi tamamlayınız...
landırmaktadır. (Soldan: Basın Enstitüsş sesle
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla)
ri)
— Muhterem arkadaşlarını, Biz diyoruz kinsizle
BElS — Türk mahkemesinden sâdıriolan bir
rin de şikâyetçi bulunduğunuz şu hicap veren,
hüküm için hükmü karakuşi demek doğru mu
yüz kızartan hükümler kaldırılsın ve şerefli Türk
dur?..
1
hâkimleri, tarihî, ananevi ve'şerefli makamlarına
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (I>fvamla)
uygun şekilde adalet tevzi etsinler. Adalet, mer
—• Ben demiyorum, diyorlar diyorum.
Başvehamet
telkin etsinler ve itimat uyandırsınlar, ar
Arkadaşlar; bir Türkiye Cumhuriyet^
tışan
ve
kadaşlarım.
(Sağdan j alkışlar)
kili çıkar bu kürsüden, «bir gazetede çai
dün tevkif edilen bir genç tecavüz etnt«k sure
REÎS — Demokrat Parti Meclis Gnıpu adına
tiyle suç işlemiş ve işlediği suç karşısında hâkim
Adnan selekler, buyurun, efendim.
ler tarafından verilen tevkif kararı vardp. Bel
ADNAN SELEKLER (Antalya) — Muht(ki bu karardan sonra mütenebbih Olur, çaktıktan
r c m arkadaşlar; daha önce, O. H.'P. Grupu adısonra daha iyi çalışır». Rica ederim; birj mahke-
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üa konuşan arkadaşımızı ve ondan sonra Sanibrahimoğlu arkadaşımızı dinledik, itiraf et
mek lâzım ki, C. H. P. Grapu adına konuşan
arkadaşımızın sözlerini ilk beş dakika dinledi
ğim zaman; Matbuat Umum Müdürlüğünün
bütçesi hakkında bir konuşma yapılıyor sandım.
Sonra mesele tavaszzuh etti. Anlaşılıyor ki, bu
mevzular; hususi maksatla, matbuata kur yap
mak fırsatı ve vesilesi haline getirilmek isteni
yor. (Sağdan; gürültüler, sadede gel, sesleri,
mevzua geç, sesleri)
Şimdi, mevzua geçiyorum. Hukuk Devleti
nin esaslarından olarak, hâkim teminatı ve mah
kemelerin istiklâli ile ilgili mücadelenin yüksek
insanlık idealleriyle mücehhez insanlara, hâs bir
hüviyette cereyan edebilmesi her şeyden evvel
bilgi, samimiyet ve gerçeklere dayanmasına bağ
lıdır.
KEMAL SARltBRAHlMOĞLU (Adana) —
İmkânlarla.
ADNAN SELEKLER (Devamla) — 3 sene
den beri bütçe müzakereleri sebebiyle .bu mev
zuda söylenilenler saydığım bu vasıflarla uzak
tan yatandan bir münasebet taşımaz.
KEMAL SARltBRAHlMOĞLU (Adana) —
Sataşma var, Reis Bey.
ADNAN SELEKLER (Devamla) — Hâkim
temin altı ve mahkemelerin istiklâli dendiği za
man ne .anlaşılması lâzımgel'ir. Bundan ne bek
lenir.
KEMAL SARltBRAHlMOĞLU (Adana?) —
Söz istiyorum.
RElS — Müsaade buyurun.
ADNAN SELEKLER (Devamla) — Bu mü
esseselerin üzerine eğilmek suretiyle bu sualle
rin cevaplarını vermeye çalışacağım.
RElS — Müddetle mukayyetsiniz; hatırla
tırım.
ADNAN SELEKLER (Devamla) — Hâkim
lerin istiklâli üç hakle mütalâa edilir:
1. Hâkimlerin taraflar muvacehesinde is
tiklâli. Hâkıim öyle bir refah derecesinde oiacalstır ki, karar verirken taraflardan gelecek
her hangi bir menfaat mülâhazası vicdanını
kayd altına almasın. Buna hâkimlerin malî is
tiklâli denir. Hükümetimiz geçen sene Yüksek
Meclise arz ettiği hâkimlerin maaş ve tahsisat
larının artırılması kanuniyle bu mevzuda büt
çe imkânları dairesinde bir semahat göstermiş
tir.
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ikincisi, hâkimlerin teşriî kuvvet karşısında
istiklâli. Meclis hâkimlerin kararına müdahale
etmiyeoek, değiştiremiyecek ve kararların in
fazına mâni olamıyaca'ktır. Tes'kilâtı Esasiye
Kanununun 54 ncü maddesi sarih olarak bu hü
kümleri ihtiva Emektedir*
I
üçüncüsü, hâkimlerin icra organı karşısın
da istiklâli, üzerinde en ehemmiyetle durulma
sı iktiza eden ve hususi hükümlere ihtiyaç gös
teren istiklâl bu istiklâldir. 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununun 4 ncü babında hâkimlerin istik
lâli mevzuunda hususi hüküm .vardır.
1. Memuriyetlerinin lâğvedilmesi ve kad
rolarının tenkis edilmesi suretiyle dahi olsa hâ
kimler maaşlarından mahrum edilemezler.
2. Terfi ma'ksadiyle rızaları olmadan mev
kileri ve memuriyetleri değiştirilemez.
3. Vekâlet emrine alınamazlar.
Arkadaşlar, Garplı memleketler hukuk mev
zuatını tetkik ettiğiniz zaman göreceksinizr ki,
bu hükümler hâkim teminatı ve mahkemeler is
tiklâlini korumak mevzuunda, çok muhkem,
sadre şifa veren hükümler olarak kaibul edil
miştir.
Simidivarkadaşlar,- bir mesele üzerinde ehem
miyetle durmak istiyorum; dünyanın her ye
rinde kaza organları siyasi otoritenin az çok
tesiri altında kalmışlardır. Arkadaşlar, bir me
seleyi reel vasıflan ile ortaya koyup enine bo
yuna konuşmadıktan sonra onu Korumaya im
kân yoktur. Buna arkadaşlarımızın en çok iti
bar ettikleri iki büyük demokrasiden misal ve
rerek sözlerime devam ediyorum. Birisi Ameri( ka, diğeri de Fransa.
Bir ses — ingiltere de var...
ADNAN SELEKLER (Devamla) — Onun
misalini de siz. verirsiniz efendim.
Arkadaşlar, Ameri'ka-da başkanlık sistemi
hâkimdir. Federal Yüksek Mahkeme en yüksek
kaza organı olarak Amerika içinde vâsi salâ
hiyetleri haizdir. 1936 senesinde Ruzveld ikti
dara geçince New Deol namındaki içtimai ve
iktisadi kanunları birer birer kongreden çıkar
dı. Bunun karşısında Amerikan Yüksek Mah
kemesi bu kanunların her birisini Anayasaya
I aykırı olarak ilân etti. Ruzvelt ile Federal Mah
keme arasındaki bu anlaşamaımazlık iki sene
de halledildi ve neticede 8 hâkim istifa etmeye
! mecbur kaldı. Bunların yerine üç senatör, bir
!
vali ve dört hâkim olmak üzere yansı ve kari-
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yerden olmıyan ve % 100 Demokrat Parti Mtensulbu kimseler tâyin olundu.
ikincisi; Fransa'da her Cumhuriyet dejriştikçe Fransızlar Anayasalarmdaki hâkim temi
natına dair hükümleri muvakkat bir müÖidet
için kaldırmışlardır ve bu suretle adliye teşki
lâtında esaslı değişiklikler yapmışlardır. 1
a n a y a s a s ı . Bu anayasa ile kurulan ve arkaıc
larıımızın hâkim teminatı bahsinde daima i
sürdükleri ve kurulmasını istedikleri Yükjjıek
Hâkimlik Şûrası ise doğrudan doğruya sHasi
otoritenin nüfuzu altında kurulmuş adlî jbir
mekanizmadır. "(Sağdan; Netice, sesleri) Nİtioeyi de söyliyeceğim. Bunu da iki cümle file
izah edeceğim. Bugün 14 asasının yalnız d|rttanesi hâkimler tarafından seçilmekte diğer 10
âza Reisicumhur ve Meclis tarafından i n t i h p olunmaktadır. Arkadaşlar, görülüyor ki...
KAMİL SÜRENKÖK (Malatya)
Reis Bpy>
müddet dolmadı mı?
RE ÎS — Bu itimatsızlık nereden geli
Buna hiçbir Riyaset tenezzül etmez. Birincil İn
t a n veriyorum. Arkadaşımız grup sözcüsüdür
10 dakika konuşacaktır. Bu hareketiniz gajjriciddîdir. Riyaset dakika şaşmaz. Kâtip arkadaş
larımız da şerefle vazife görüyorlar. Ayıptıry
itham yapılamaz. (Sağdan : Ne bağırıyorsun
kimi paylıyorsun, sesleri) Kâmil Bey, ihtara aşğ
men sükûneti bozmaya devam ettiğiniz için' size
ikinci ihtarı veriyorum.
KÂMİL SÜRENKÖK (Malatya) — Ih|ar
verilecek ne yaptım. Hatırlatmak bir suç mxt
RE IS — Muhterem arkadaşlar, Riyasetin | k i
ihtarına rağmen ayni harekette devam ederek
Riyaseti istihfaf etmektedir, ikinci ihtardan
sonra takbih cezasına geçeceğim. Buyurun Bey
efendi.
i
KÂMİL SÜRENKÖK (Malatya) — MuAerem arkadaşlar, Reisin önünde saat olabilir,; biz
de karşımızdaki saate dikkat etmiş olabiliriz. Sa
ate bakıp on dakikayı geçti, diyen bir arkadaşı
mızın ihtarına karşı Riyasetin şerefle vazife gör
düğünü söyledi. Biz ne ile vazife görürüz, aHka'daşlar. Biz de şerefle vazife görüyoruz. Riyiaketin hatasını kendisine ihtar etmek de bize aittir.
REİS — Beyefendiler, arkadaşımıza iki İh
tar verdikten sonra tekrar Riyaseti istihfaf eder
tarzda hareketine devam ettiği için verilen tak
bih cezasını reyinize arz ediyorum : Kabul e^üen-
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ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan,
gürültüler) Buyurun Beyefendi.
Adnan Selekler, konuşmanıza devam etmek
üzere buyurun. Riyaset müzakereleri dikkatle ve
ciddiyetle takibediyor. Siz de Riyasete hürmet
kar kaim beyefendiler. Bu müessesenin ciddiye
tini hep beraber muhafaza edelim.
Buyurun Beyefendi.
ADNAN SELEKLER (Antalya) — Arka
daşlar, C. H. P. hatipleri memlekette adalet du
rumuna dair insafla alâkası olmıyan konuşmalar
yaptılar. Teşriî masuniyet zırhına bürünmüş
olanların söylediklerini, yaptıklarını geçelim.
Yurt içinde muhalefet adına yapılan toplantı
larda irili ufaklı muhalefete mensup hatiplerin
cümlesi nazarı dikkati çekmek için yegâne çare
olarak Hükümete ve büyüklerine dil uzatmakta
dırlar.
Arkadaşlar, sorarım size, bunların yakasına
yapışılmış mıdır? Bu memlekette böylesine bir
hürriyet ve anlayış havası hiçbir devirde olma
mıştır. (Sağdan : Allah. Allah, sesleri) D. P.
hükümetleri kendisinden emindir. Mamur ve
müreffeh ve âdil bir Türkiye yolunda bu kadar
mesafe kat'etmiş olan, Demokrat Parti, bunca
yermelerine rağmen Türk Milletinin sevgili par
tisi olmakta devam edecektir.
Bu -hakikatten şüphesi olanlar dördüncü se
çim sillesini milletten yemek suretiyle uyanacak
lar, hem de yaman uyanacaklardır. Hürmetle
rimi^.
RE IS —• Müfit Erkuyumcu, buyurun.
(Riyaset mevkiine Reisvekili ilhan Sipahioğlu geldi.)
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, Adalet bü+çesi hakkındaki tenkid ve temennilerimi arz etmeden evvel, kısaca
burada konuşan muhalefet sözcüsü arkadaşımı
zın, Adliyeye, Adliye Vekilinin tazyik yaptığı
hakkındaki konuşmalarına cevap vermek iste
rim.
Muhterem arkadaşlar; sözcü arkadaşımız ve
kilin, Adliyeye baskı yaptığından bahsettikten
sonra misal olarak Bölükbaşı dâvasını ileri sür
düler.
Bir şeyi iddia etmek kolaydır, fakat ispat et
mek, iddia etmek kadar kolay değildir.
Bölükbaşı dâvası Türk efkârı umumiyesi önün
de cereyan etmiş ve mahkeme normal safhalar
geçirdikten sonra Temyiz Mahkemesine intikal
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etmiş ve henüz neticelenmemiş bulunmaktadır.
Tetkik safhası bitmemiş ve Temyizce tasdik edil
memiş, kesinleşmemiş bir dâva üzerinde mütalâa
beyan etmek doğru değildir, arkadaşlar.
Bunun ileri sürülmesi her şeyden evvel, mu
halif arkadaşlarımızın istedikleri adlî teminata
aykırıdır, doğru değildir, arkadaşlar.
Muhterem arkadaşlar; mahkemelerimiz, hâ
kimlerimiz tam mânasiyle müstâkildirler. Onlar
bu istiklâllerini Anayasadan ve Hâkimler Kanu
nundan almaktadırlar. Hiçbir zaman Adliye Ve
kilinin hâkimlere ve mahkemelere baskı yapma
sına, emir vermesine imkân yoktur. Emir ver
se dahi, baskı yapsa dahi hâkimler böyle bir şe
ye iltifat etmezler.. Ben yirmi sene hâkimlik
yapmış bir arkadaşınız olarak, Türk adliyesini
ve Türk hâkimlerini böyle bir şaibeden tenzih
ederim.
Şimdi kısaca tenkid ve temennilerimi arz ede
ceğim: Sözcünün de izah ettiği gibi; ödenek ka
nununun çıkarılması hâkimlerimizin durumunu
biraz daha refaha doğru ulaştırması bakımından
isabetli olmuştur. înşaallah daha ilerde daha
tatminkâr hükümler Çıkaracağız. Çünkü adalet
mülkün temelidir; el adlü esasül mülk sözü bu
nun veciz bir ifadesidir.
Kıymetli arkadaşlarım; ikinci olarak zabıt
kâtiplerinin durumunu arz edeceğim. Zabıt kâ
tipleri, hâkimlerimizin sağ kolu vaziyetindedir
ler. Bu meslek, hakikaten ihtisas istiyen, bilgi
istiyen bir meslektir. Maaşların az olması dolayısiyle bu mesleke rağbet edilmemesi mahkeme
lerimizi çok müşkül durumda bırakmaktadır. Ad
liye Vekilinden rica ederim; bu mevzuu ele al
sınlar ve zabıt kâtipliğini rağbet edilir bir mes
lek haline getirecek, bir tasarıyı bir an evvel
Meclise getirsinler, biz de lüzumlu tahsisatı ve
relim, iş halledilmiş olsun.
Bir dileğim daha var. Birçok nahiyelerden
sulh mahkemeleri kaldırılmıştır. Halbuki arka
daşlar, adaleti vatandaşın ayağına ulaştırmak
mecburiyetindeyiz. Birçok yerlerde köyler kaza
merkezlerine 20 - 25 saat mesafededir. Bir va
tandaşın ufak bir dâva için 2 0 - 2 5 saat yürüye
rek kaza merkezine gelmesi, tekrar dönmesi her
bakımdan doğru değildir. Bu itibarla sulh mah
kemelerinin yeniden ihdas edilmesi zaruridir.
Bu hususu temin etmesini Vekilden bilhassa rica
ederim.
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REÎS — Tamam efendim.
MÜFİT ERKÜYUMCU (Devamla) — Öonrâ
muhterem arkadaşlarım; Hâkimler Avukatlık,
Ceza ve Hukuk Usulleri Muhakemeleri kanunları
evvelce Meclise sevk edilmiş ve Adliye Encüme
ninde iken yeniden tetkik edilmek üzere geri alın
mıştı. Bu tetkikatm süratle ikmal edilmesini ve
bu kanunların yeniden Meclise sevk edilmesini
bilhassa rica ederim. (Alkışlar)
REÎS — Tamamdır efendim.
Adnan Çalıkoğlu.
ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Muhterem
arkadaşlarım;
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, kaza salâhiye
tini müstakil mahkemelere bırakmış ve Büyük
Millet Meclisi ile icranın müdahalesinden azade
kılmıştır.
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun bu esas pren
sip ve kaidesine rağmen hâkim teminatı ve mah
kemelerin istiklâliyeti, mevzuat ve tatbikat ba
kımlarından zedelenmektedir.
Bu zedeleyici unsurlardan birisi ve hattâ baş
ta geleni her zaman ve her vesile ile münakaşa
edilen Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desi ve bu maddenin tatbikatıdır. Şu meşhur, hâ
kimlerin başı üzerindeki kılmç icranın' kazaya
müdahalesini ve hattâ hâkimiyetini sağlıyan
«görülen lüzum üzerine» köprüsü, icranın tama
men salâhiyetine bırakılan bu «görülen lüzum»
tâbiri. Maalesef çok ahvalde ve siyasi mülâhaza
larla kötüye kullanılmış ve kullanılmaktadır.
39 ncu maddenin kaldırılması veya tadili hak
kında Büyük Meclise sunulmuş kanun teklifleri
mevcuttur. Bu tekliflerin veya daha mütekâmil
lerinin bir an önce kanuniyet kesbetmeleri büyük
bir zaruret haline gelmiştir.
Hâkimlerin teftiş ve murakabeleri, tecziyeleri
tâyin ve tahvilleri de icranın salâhiyeti cümlesindendir. Bu haller dolayısiyle de mahkemeler
icranın kontrol ve tesiri altındadır.
İhtiyacı kavrıyan bir Hâkimler Kanununum
da* tedvini hakeza büyük bir ihtiyaçtır.
Adalet; yaşama emniyetinin esasıdır. Adale
tin ve adalet cihazlarının teminat altına alınma
dığı memleketlerde insan hak ve hürriyetlerinin
korunmasından bahsedilemez.
Bu bakımlardan bir teminat müessesesinin
bilfarz bir Adlî Şûranın kurulması da kaçınıl
maz bir lâzimedir.
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kâletinin 1960 yılı bütçesi vesilesiyle soz alan mu
halefet mensubu arkadaşlar asıl bütçe mevzuu
içinde kalmaktan ziyade onun dışında ve tama
men bütçe harici mevzular üzeninde durdular.
Muhterem arkadaşlar; Adliye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle bundan evvelki yıllarda da bu
gün temas ettikleri mevzulara yine temas etmiş
lerdi. Bundan kısa bir zaman evvel Bütçe Komis
yonunda, bu mevzu üzerinde de geniş olarak ko
nuşuldu, tartışıldı.
Bütün konuşmalaınnda daima, hâkim temina
tını iddialarının başına almakta ve bu mevzu ha
tıra gelir gelmez de iki kanun derhal ileri sürül
mektedir : Hâkimler Kanunu, Emekli Sandığı
EEÎS — Adnan Bey, bu mesele Meclisti koKanununun 39 ncu maddesi.
nuşulmuştur. Tekrar edilemez.
Evvelce de arz etmiştim; Hâkimler Kanunu
ADNAN ÇALIKOĞLU (Devamla) — IKOIS
muhalefet mensubu arkadaşların iktidarları za
Bey Büyük Mecliste 'konuşulan Uşak hâdisalşri
manında çıkmış ve bugüne kadar hakim temina
nin Dahiliye Vekili ile olan alâkasıdıır. Vali hajen
tına ait hükümlerde hiçbir değişiklik olmamıştır.
katle teşvik suçundan maznundur.
O gün bu hususa ait hükümler ne ise, halen mer'i
Muhterem arkadaşlarım;
hükümler de aynen onlardır.
Basıiı, fodr murakabe unsurudur. Basın ıhUn
39 ncu maddeyi iki (bakımdan ele almaktadır
supları da milletvekilleri gibi murakalbe ile V,
lar. Birisi emeklilik müddetinin 25 seneye indiril
felidirler. Bu sebepledir ki, basın mensuplar
mesi, diğeri de bu müddet bittikten sonra resen
da milletvekillerinde olduğu gibi bâzı hak ve
emekliliğe sevk keyfiyetidir. Halen bu müddet
Buniyetler tanımak lâzımdır. Bugün rise basın ŞeYüksek Meclisin kabul ettiği bir kanunla, 30 yıla
jimimizin ağır sıkleti onların vazifelerini yaptı açıkartıldı. Bugün yine evvelce bahsetmiş
larına engel olmaktadır. Bu balamdan basın nü vtim, hâkimlerimiz, Hâkimler Kanunu hü
zuatımızm ayıklanması ve ferahlatıcı hale >getra il
kümleri içerisinde 60 liralık kadroyu ikmesi kaçınılmaz hir ihtiyaç haline gelmiştir. 4 1 isti
tisabettiği zaman teminatlı hâkim olur
halde basını, bir murakabe unsuru olarak kappl
lar. Muvafakatleri istihsal edilmedikçe hiçbir ma
etmemek ve sadece Anadolu Ajansının büyük ijj
halle nakledilemezler. Bugünkü mevzuatımıza gö
kınına teranelerini, ucuzluk vaitlerini muhtevi
re nihayet yedi sene gibi bir zaman .içerisinde hâ
miletin refaha kavuştuğu hakkındaki rehavet
kimlerimiz hu kadroyu iktisâbederler. Halen 3 070
rici 'bültenlerini neşretmekle mahkûm kılmak
civarında olan fiilî kadronun bugün 282 adedini
zımdır.
25 ve 30 senesini bitirmiş hâkim teşkil etmekte
İspat hakkı, üzerinde çok durulmuş bir nlıidir. Bakiyesi • ondan aşağı yılları doldurmuş hâessesedir. Fakat ne kadar durulsa da yeridir.
kimlerimâzdir. Şu halde hugün mahkemelerde va
İspat hakkı, vazifesini suiistimal eden, gayı i
zife gören hâkimlerimizin % 90 ı diyebileceğimiz
meşru iktisapta ıbulunan âmme hizmetlileriıfjjtı ' miktarı henüz emekli olabilmenin çok daha aşağı
meydana çıkarılmasında ıbüyük âmildir. Aynı i
bir hizmet devresindödirler, Bir hâkimin, 20 - 23
mamda ispat hakkı âmme hizmetlilerinin vazifc
sene sonra emekliye ayrılabileceği endişesi içeri
lerinde müteyakkız ve dürüst olmaları bakım!
sinde kalarak kanunları, tatbik ederken siyasi nü
rından bir teminattır.
fuz tesirleriyle hâkimlik vazifesini yapacağını ka
Dünyanın her demokrasisinde tatbik edilen f>)
bul etmek hem akla hem. de mantığa uyan bir
müesseseyi Türk içtimai muhiti ödenti ile bekj
iddia olamaz.
mefctedir. (Sağdan, alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, muhalefete mensup
BEİS — Adliye Vekili, buyurunuz.
arkadaşlarımız daimi bir tezat içindedirler. Söz
cü olarak 'konuşan arkadaşımız bütünü ile mü
ADLİYE VEKİLİ ESAT BÜDAKOöl|j
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; Adliye Ve • cerret hâkimler üzerinde teminat olmadığını,

İnsan «hak ve hürriyetleri, Anayasaya ) kırı
hükümler ihtiva eden (bâzı mevzuatın, icra) arafmdan yanlış ve kasıtlı olarak tatbikatı ile d| rencide edilmektedir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanun tun,
muhalefetin siyasi faaliyetlerini önlemek nj
diyle yapılan hazin tatbikatı Türk adalet t a t dnde «isli kalacaktır.
• Bıı kanunun zırhına bürünerek bir Uşak alisinin, muhalefet liderini öldürtmek için m urlarma «Vur emri» vermeye kıyam etmesi f :attir. Ve bu valinin şu ana kadar cezasız kajı *ak
vazifesine devam etmesi de vahamettir.
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kurarları üzerinde birtakım tereddüd ve şüpheler yaratan beyanlarda bulundu. Hemen akabinde de hâkimlerimizin cesaretine, dirayetine,
mukavemetine hayran olduğunu da ifade etti.
Bir taraftan o müesseseyi bütün karalariyle
şaibe içinde göstermek diğer taraftan, bir da
kika sonra, bu ithamın hâkimlerimizin ruhları
üzerinde yaratacağı reaksiyonlarından çekinmek suretiyle rücu etmek, yani bu suretle bir
kısım hâkimlerimizi kahraman olarak göstererek bu camiayı, ikiye tefrik etmek istiyorlar.
İddialarının ne kadar sıhhatsiz, ne kadar saîuimiyetsiz olduğunu ifade etmek için bu manasara zannedersem kâfidir, arkadaşlar. (Bravo
sesleri alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, memleket sathında
adalet müessesesini verdiği kararlardan dolayı
mütereddid, gölgeli göstermeye hiç kimsenin
hakkı yoktur. Muhakkak ki bu yoldaki konuşlar büyük 'bir gayret ve feragatle yalnız ve sadece vicdanlarından kanunlardan aldıkları ışık
ve ilhamla vazife gören hâkimleri üzdüğüne
kaani olsunlar. Bu müessese her vesile ile 'mütemadiyen ele alınır ve mütemadiyen konuşulursa hâkimlerimizin bundan huzursuz kaldıklarını ifade etmek isterim. Bırakalım hâkimlerimizi, vicdanlariyle ve kanunlariyle başbaşa
hizmet görsünler. Mütemadiyen her vesile ile
bu müesseseyi şüphe altında tutmak, onların
kararlarını şuradan buradan gelecek tesirlerle
vererek icrayı hükmeder göstermeye kimsenin
hakkı yoktur. (Soldan bravo sesleri)
Muhalif arkadaşlarımız 'başka bir vesile ile
iddialarını teyideder mahiyette gördükleri bir
hüccet diye mahkeme kararlarını huzurunuza
getirmişler. Birkaç gün evvel görüşülen önergeler vesilesiyle bunu yaptılar. Temyiz Mahkemesi 4 ncü Hukuk Dairesinin bir kararını
okudular. Karar verenler, onların iddialarına
göre her an baskı altında bulunan vicdanının
ve kanunun emri dışında hareket eden insanlar
olması lâzımgelir. Hakikat böyle değildir.
Yine tahkikat önergelirinin konuşulması sırasmda Zile hâdiselre ile ilgili, Temyiz Mahkemesinin tasdikmdan geçmiş ve bu suretle
kaziyei muhakeme halini almış ilâmı iddialarıura bir hücceti olarak getirdiler. Ve yine kendi telâkkilerine göre siyasi mahiyette telâkki
ettikleri bir hâdise hakkında verilen diğer bir
ilâmı da iddialannın dayanağı olarak huzuru-

C . 2
I nuzda okudular. Bu hükümleri veren bu camia»
I da çalışan (hâkimlerdir.
Hâkimlerimizi mutlaka bir tenkide mâruz
I
'bırakmak için mücerret konuşmak, itham al
tında bulundurmak bu meseleleri Meclise ge
tirmek, adalet müesseseine karşı mecbur oldu
ğumuz saygıyı ihlâl eden hareketlerdir. Bütün
I iddiaları da mücerret, kifayetsiz ve gayrisamiI midir. İddialarında müşahhas hâdiselere daya
I narak gelsinler. (Soldan alkışlar)
Arkadaşlar, muhalefet sözcüsü salâhiyet mü
I
I essesesine de temas etti. O müesseseyi vücuda
I getiren kanun çok eskiden çıkarılmış ve bir
I ihtiyacın zaruretiyle tedvin edilmiştir. Bu mü
I esseseye zaruret olmadıkça müracaat etmemek*
I teyiz. Mahkemelerimizin kadro bakımından dar
I da bulunduğu hepimizce bilinen bir vakıadır.
I Bu itibarla hastalık veya izin sebebiyle bulun*
I duğu mahalden ayrılan hâkimlerimiz yerine
I mahkemelerimizin kapanmaması için başka yer
I den bir hâkimi salâhiyet vermek suretiyle gön*
I dermek zaruretinde kalmaktayız. İhtiyaç taz
j yik etmedikçe bu müesseseyi işletmiyoruz. Ve
I bu işleyiş de hiçbir partizan zihniyetin yeri
I yoktur. Bu salâhiyet kanununun kaldırılma
I sını (biz de düşünüyoruz. Bugünkü kadro zaru
I retleri derhal kaldırılmasına imkân vermemek
I tedir.
Muhterem arkadaşlar, bir noktaya da temas
I
I etmek istiyorum. Hangi taraftan gelirse gelsin,
I ister dışardan ister içerden "söylensin, bir mah
I keme kararını «Kara kuşi» karar olarak gös
1 termek ve ifade etmek, hele bu bir hukukçu*
I nun ağzından çıkarsa çok acı ve üzücü oluri
I Bu telâkkiyi katiyetle reddederim. (Soldan
t 'bravo sesleri, alkışlar)
I
Arkadaşlar, biz \adalet müessesesine her ba
| kımdan itimadediyoruz. Her bakımdan güveni
j yoruz. Bu memleketin yetiştirdiği çocuklar bu
8 müessesede vazife 'almışlardır. Onların daima
[ tesirler altında kalan vicdanlarına uzanacak
j her ele, müsait davranan kimseler şek ve zahaI bını yaratacak kapalı ve müphem cümleler
I içinde ifade etmeye kimsenin hakkı olamaz.
I (Soldan bravo sesleri)
I
KEMAL SAEIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
I Asla Sayın Reis. Katiyen reddederim. Ben öyle
I konuşmadım. (Soldan, öyle konuştun, sesleri)
I
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU
I (Devamla) — Muhterem arkadaşlar*, sarih ola-
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rak söylemek <bir cesarettir. Ama birtakım
cerred, kapalı cümlelerle 'bu mânaya gelebile
cek, birtakım şüpheli, muğlak cümleleri kullî
mak her halde doğru bir hareket olmaz. Bu i
barla bu mevzuda hakikaten sarih olma
lâzımdır.
Her hakımdan itimadedetnremiz lâzımgelje^1
bir müesseseyi, müeerred hirta'kım ithamlar i£
de edecek kelimelerle zedelemek asla. doğru b |
hareket olmaz arkadaşlar.
Muhterem arkadaşlar; mahkemeler Yüksek
Meclisinizin kabul buyurduğu kanunları tatbik
eden müesseselerdir. Tatbikatta müstaikildirlam
Ve her türlü organların dışında çalışırlar. Ama
kanunların hükümleri, ceza hukuku bakımınil
dan şu veya bu sebeple ağır veya hafif telâki
edilebilir. Bunun üzerinde hâkim durmaz, ha
kim tatbik etmek üzere ellerine verilen kanun
lan tatbik eder.
Yine sözcü arkadaş kanunlardan bahseder
ken, onları hirtakım müphem ifadeler içerisin-j
de bulundurmak istedi. Bu Meclisten çıkan (her
(kanuna herkesin hürmet etmesi vazifesidir. O
kanunların hükümlerini tatbik etmek de hU
kimlerimizin vazifesidir. Hâkimlerimiz de bit
vazifeyi ifa etmektedirler.
Basın mevzuunda daha evvel konuşuldu.;
Bunları tekrar ederek vaktinizi almak iste
meni. Tahkikat önergeleri vesilesiyle hu mev
zular ele alındı ve enine 'boyuna görüşüldü.
Muhterem arkadaşlarım, ben bilhassa muhale
fetten şunu istemek durumundayım. Neticesi bel
li olmamış, birtakım dâvalara sarahaten değilse
bile, telmih yoliyle, temas etmeleri bu müessese
lerin kutsiyeti bakımından kabili izah değildir.
Bundan tevakki etmelidirler. Elbette ki nor
mal kanuni yollan takibedecek dâvalar hâkim
lerimizin kararlariyle lâzımgelen istikameti ala
caktır.
Bu meseleleri bütçe konuşmaları vesilesiyle
buraya getirmeye, teşriî organın tenkidinden ge
çirmeye, kaza tasarrufları üzerinde burada ko
nuşmaya, Anayasa muvacehesinde, hakkımız ve
salâhiyetimiz yoktur.
Muhterem arkadaşlar; bu arada, bâzı arka
daşlarımız, temennilerde bulundular. Sulh mah
kemelerini nahiyelerden kaldırmamız kadro za
ruretinden ileri gelmiştir. Fakat bu, % 100 bu
sebepten değildir. Ayni zamanda, bir yerde, bir
nahiyede bir mahkeme kurulması, evvelâ, orada
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diğer yardımcı müesseselerin bulunmasına da bağ
lıdır. Bir nahiyede bir »ulh mahkemesi kurmak;
orada, tapu, nüfus teşkilâtı ve doktor gibi yar
dımcı müesseselerin bulunmasına bağlıdır. Kad
roların genişlemesi nispetinde bu hüviyette olan
nahiyelere hâkim verilecektir.
Muhterem arkadaşlar, zabıt kâtipleri mevzu
unu adalet müessesesinin dışında telâkki etme
mize imkân yoktur. Onların da hâkimler ölçüsün
de ve vazifeleri nispetinde terfih edilmesi,
bu müessesenin tam mânasiyle hizmet gör
mesi için lâzımgelen bir zarurettir. Ama
bunlar binnetice bütçeye taallûk etmekte
dir. Bunu kabul etmekle beraber bugün
bir kanım halinde onlara arzu edilen maddi im
kânları derhal sağlamak bütçe imkânlarının mü
sait olmamasından mümkün olamamaktadır. Mu
hakkak ki, bunun üzerinde durmaktayız. Onların
maddi ve mânevi bakımdan terfihleri cihetine
giderek, hâkimlerin yanında onların payına dü
şen kısmı da vermeye çalışacağız.
Muhterem arkadaşlar, hâkim kadrolarının
noksanlığı bir vakıadır, ama diğer Devlet teşkilâtiyle kıyas edildiği takdirde ortada ıstırap veri
ci bir durumun olmadığı görülür. Bugün kadro
bakımından sıra bekliyen hâkimlerimiz küçüm
senecek kadar değildir, ama bütün Devlet teşki
lâtında ve umumi hizmetlerde kadro darlığı umu
mi bir sıkıntı yaratmaktadır. Fakat muhtelif ve
silelerle ve yeni kanunlarla bu darlık giderilme
ye çalışılmaktadır. Bütçe Komisyonunda da arz
ettiğim, Vekâlet teşkilât kanununun kabulü ile
bir kısım kadrolar, kazanmış olacağız. Bu da kıs
mî bir ferahlık yaratacaktır.
Muhterem arkadaşlar, adalet mevzuunda Yük
sek Meclisin daima yakın alâkasını görmenin
şükranı içindeyiz. Elbette ki, bu mevzuda da
huzurunuza geldiğimizde en geniş müzaharetinize nail olacağımızı ve bunun eksiklerinin de ta
mamlanacağını ümidetmekteyiz.
^on söz olarak şunu da arz etmek isterim ki,
memlekette adalet müesseseleri hiçbir suretle şüp
he altında değildir. Muhterem hâkimlerimiz vicdanlariyle başbaşadırlar. Kanunları bu huzur
ile tatbik ederler. Bunu ifade etmeyi şerefli bir
vazife telâkki ederim. (Soldan, şiddetli alkışlar)
RElS — Necla Tekinel.
NECLA TEKÎNEL (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlar, milletçe üzerinde titizlikle durul
ması icabeden bir mefhum varsa o da adalet
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mefhumudur. Onun tatbiki mevzuunda vatan- ı cel için temin etmiş bulunduğunuz tefsir ka
danslara şüpheli fikirler aşılamak ve onu yıp
rarını hatırlatmadım şimdi de ispat hakkı diye
ratmak, Türk milletinin hak ve hukuk mev 'bağırıp duruyorsunuz ne hakla bizler bozdu
zuundaki düşüncelerinde istifhamlar yaratmak
ğunuz düzeni tanzimle meşgulüz diyorsunuz
hakkına, hele bir milletvekili olarak hiç sahip
ki, 39 ncu madde hâkimlerin başında Demokledeğiliz.
sin kılıcı gibi duruyor ya biz size cevap olarak
desek sabık genel sekreterinizi tahliye eden
Halbuki 1950 den bu yana muhalefet par
hâkim bugün Adana Mebusu olan aramızda bu
tisinin tamamiyle aksi bir zihniyetle hareket
lunmaktadır buna ne buyurursunuz? Gelin mu
ettiğini çok acı bir şekilde müşahede etmekte
tabakata varalım, zira siz de öyle olduğunu
yiz. Bunun sonu neye varır arkadaşlar sarahetle
biliyorsunuz,
biliyorsunuz ki, mahkemeler müs
anlaşılmaktadır ki? muhalefet partisinin hususi
takildir,
biliyorsunuz
ki, hâkimler hiçbir suretle
bir kasdı vardır. Bu kast nedir? Ne olabilir? Bu
kast evvelâ vatandaşların * saydığı ve titizlikle tesir altında değildir, yine biliyorsunuz ki, 39
neu maddenin mevcudiyeti hiçbir suretle hâ
üzerinde durduğu ve bir memleketin bekası için
kimin vicdanı üzerinde tesir icra etmez ve ede
lüzumlu mefhumlardan en kuvvetlisi olan ada
mez. Aksini iddia ediyorsunuz, yani bir hâ
let mefhumu üzerinde, şüpheler yaratmak ve bikimin
tekaüde sevk edileceği endişesiyle vic
lâhara, memleketin hayrına olmasa dahi bun
dani kanaatine aykırı hareket edeceğini mi dü->
dan istifade etmek.
sunuyorsunuz?
Acaba maişet derdine düşüp de
Eğer maksat bu ise bu çok tehlikeli bir yol
kanaatine
aykırı
bir karar mı verir diye endişe
dur, bundan içtinabediniz, zira bu gibi ana mef
içindesiniz.
Bendeniz
anlıyamıyorum, sizler
humları müdafaa etmek sadece iktidarın vazi
Türk
hâkimlerini
tanımıyorsunuz
öyleyse, hep
fesi değil muhalefetin de vazifesidir.
sini tenzih eden yoksa meslekten ayrılma en
Bendenizin bir tatbikatçı olarak ortaya
dişesi mi, kanaatine aykırı karar vermeye zorkoymak istediğim bir hakikat var, o da, adalet
lıyacak,
bunu da kabul etmeye imkân yok.
mevzuunda Demokrat Partinin tutumu ve
Görüyorsunuz
ki, muhterem arkadaşlar iddia et
bu tutum karşısında C. H. Partisinin duru
mekte
bulunduğunuz
mevzuların kısaca bir
mu : Demokrat Parti iktidara geçtiği günden
tahlilini
dahi,
dâvalarınızı
müdafaada samimî
buyana adalet mekanizmasının iyi işliyebilolmadığınızı veya meseleleri yanlış bir zavi
mesi için gerekli tedbirleri «almakta, bir taraf
yeden
tahlil edişinizden ileri geliyor. Eğer
tan vatandaşı kolayca ihtilâflarını halledebil
Halk
Partisi
mebusu bundan üç gün evvel ka
mesini temin sadedinde teşkilâtı ıslah ve yeni L
rara
bağlanmış
bulunan Uşak Hâdiselerine te
yeni mahkemeler kurmakta ve diğer taraftan
mas
etmemiş
olsaydı
bendeniz de temas etmez
bu teşkilât mensuplarının rahatça çalışabilme
dim. Halbuki bu mevzu karara bağlanırken Adli
lerini temin bakımından ödenek: Kanununu çı
ye
Vekili de Mecliste bulunmaktaydı. îhbanmzı ka
karmış bulunmaktadır. Buna mukabil muhale
nuni
bulmamıştır ama sizler iftira ve isnatla
fet iktidara yardımcı olacağını mahkemelerden
rınızın
hakikat olduğuna inanıyor iseniz ve ce
aleyhlerine çıkan kararların münakaşasını ta
saretiniz
varsa alâkalı Cumhuriyet müddeiumu
Meclis kürsüsüne kadar getirmekten çekinme
miliğe müracaat edin cevabını oradan alırsınız.
mektedir. Bu mudur adalete saygımız.
(Soldan bravo sesleri, alkışlar.)
Halbuki 'hâkimleri müfettiş kadrosuna alıp da
bir veya iki derece terfi ettirmek usulünü ihdas
REÎS — Bir takrir var okutuyorum.
edip müsavat kaidelerini bozan sizin partiniz
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
değil mi? Bir basın dâvasında Temyiz Mahke
Müzakereler
kâfidir. Kifayetin reye konma
mesinin kararı bozması üzerine alâkalı mahkeme
sını arz ve teklif ederim.
den beraet kararının çıkacağına kanaat getir
İstanbul
dikten sonra hususi af kanunu sizin zamanı
Selim
Erengil
nızda çıkmadı mı? Bunu siz unutmuş olabilir
siniz ama bunlar Türk adliye tarihinin malı
KEMAL SARlfBRAHÎMOĞLU (Adana) —
oldu eğer Halk Partisi sözcüsü ispat hakkı mev
Adnan Selekler Beyefendi şahsıma sataştı, söz
zuuna temas etmemiş olsaydı Hasan Âli Yü- | istedim ve 95 nei maddenin son fıkrasına göre
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reye müracaat lâzımken Agâh Beyefendi zumu
ettiler, ısrar ediyorum.
|
REÎS — Konuşmanız sırasında ben Riyajet
mevkiinde değildim. Riyaset tetkik eder, sataş
ma sebebiyle her zaman söz istemek hakkınız
dır.
||
Fakat sataşmanın meveudolup olmadığım
tesbit etmek için (Soldan, reye reye sesleri) ımisaade buyurun efendim, sataşmanın varljğlı|n,
yokluğunu tesbit ve takdir etmek Riyasete ait
tir, «İsrar ettiğinize göre reye .gidileceği tam
dır,» keyfiyeti tetkik etmek lâzımdır. Bu niökrzuu zabıtlardan tetkik edelim icabım yapalıpı.
(Reye reye sesleri)
Arkadaşlar; arkadaşımız sataşmada ısıttır
etmektedir. Direnliyor. Sataşmayı reylerinize mz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir.
Kifayeti reylerinize arz ediyorum Kalkıl
edenler... Kabul etmiyenler Kabul edilmiştill
Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler Kabul edilmiş
tir,
F.
Liraj
101 Vekil tahsisatı
12 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
201 Maaşlar
88 006 620
REÎS — Buyurun.
VEDAT MENGİ (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz başkâtipler ve zabıt kâtiplerinin
durumu hakkında konuşmak arzusu ile söz işle
miştim. Fakat benden evvel konuşan arkadaşlar
uzun uzun bu mevzuu izah ettiler. Vekil Bey pe
bu mevzuda malî imkânsızlık dolayısiyle bujisi
yapamıyoruz, dediler. Bendeniz bir teklif de bu
lunacağım; Adliye mekanizmasında çalışan ve
teşekkülün belkemiği mertebesinde bulunan
kâtipler, kâtipler ve mübaşirlerin mali du
hakkında birkaç söz de ben söylemek istiyo
Malûm, her sene bütçe müzakerelerind'6
mevzudan bahsedilir. Temennide bulunulur.
dense Hükümet ve alâkalı vekil bu işe bir türlü
yanaşmaalar. Parmak basmazlar. Devlet
nizmasında çalışan memuıir içinde en fazla
yapan sınıf Adliye başkâtipleri ve kâtipleridfr.
Başkâtipler, kalemin günlük mûtat işlerine
ilâveten ayniyat muhasipliği, emanet memrajluğu, ihtiyati tedbirlerin ve hacizlerin infazı, f a -
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lei şuyularda satış memurluğu yaparlar, gene
ilâveten cumhuriyet müddeiumumiliği münhal ise
veya izinli, hasta olduğu zamanlarda bu vazife
lere vekâlet ederler. Sorgu hâkimliğine vekâlet
ederler. Buna mukabil ne fazla mesai ücreti ne de
vekâlet ettikleri işten dolayı vekâlet ücreti ala
mazlar. Zabıt kâtipleri sabahları mesai saatle
rinden eok evvel işlerinin başına gelmeye mecbur
durlar. Akşamları ise mesai saatlerinden çok
sonra çıkarlar. Ayrıca çok zaman geceleri çalı
şırlar, normal olarak hafta tatilinden bile istifa
de etmezler. Adlî tatilden istifade etmedikleri
gibi 20 günden fazla izin de alamazlar. Mahkeme
nin bütün yükü üzerlerinde olduğu gibi dâva
dosyalarının muhafazası ile de mükelleftirler. Bu
kadar külfete karşı kendilerine maaşlarından
başka hiçbir şey verilmez. Türkiye'de hiçbir
müessesede bu kadar yorucu ve mesuliyetti iş he
men hemen yok gibidir. Başkâtipler ve zabıt
kâtipleri için ek bir ücrete nedense Hükümet
taraftar görünmez. Bütçe imkânsızlığını ileri sü
rer. Hicolmazsa fazla mesai ücreti bunların en
abiî hakkıdır. Feragatle çalışan bu arkadaşlara
hicolmazsa bu hakkı tanımak lâzımdır.
Adliye Vekâletinin bu işi herkesten iyi bil
mesi lâzımdır. Bildiklerinden de eminim. Çünkü
vekâlette vazife gören arkadaşların ekserisi hâ
kimlikten gelmişlerdir.
Benim ricam bugünkü hayat pahalılığı kar
şısında hicolmazsa fazla mesai ücretinin bu fe
dakâr insanlara tanınması ve bunun teminidir.
Bu da onların en tabiî hakkıdır. Sözlerim bun
dan ibarettir.
REÎS ~- Ahsen Aral.
AHSEN ARAL (Hatay) — Muhterem ar
kadaşlar, benden evvel konuşan muhterem ar
kadaşım ve Adliye Vekili Beyefendi zabıt kâ
tiplerinin tahsisatı hakkında konuştular. Ben
yalnız bir noktaya temas edeceğim. Kasa tazmi
natı meselesine; İcra muhasipleri, icra vezne
darları ve mahkeme veznedarları İstanbul'da.
Bursa'da, Ankara'da, Adana'da, Üsküdar'da
altı yedi teşkilâtımız vardır. Maliye Vekâleti
nin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin veznedar*
lan, tahsildarları, muhasipleri kasa tazminatı
alırlar. Yani kendilerine muhtemel zayiat, ka
çamak gibi zararları karşılamak üzere % 15 ten
25 e kadar bir kasa tazminatı verilir. On se
nedir maliye mensupları ve İktisadi Devlet Te
şekkülleri bunu aldıkları halde maalesef bizde
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altı yerde mevcut bulunan teşkilât elemanları
bu kasa tazminatını almamaktadırlar. Ben toptan hesap ettim, ayda 2 bin veya 2 bin 500 lira
tutuyor. Bunun için bütçe mülâhazaları da
mevzuubahsolamaz. Ankara'da tetkik ettim, geçen sene icra muhasibi veznedar 24 milyon lira
devir yapmış. Halbuki bir kazadaki maliye muhasibi bu kadar para alıp vermez. Ben çok rica
edeceğim, Adliye Vekâletinin bu işle meşgul ol
masını ve kısa zamanda bu kanunu Meclise ge
tirmesini istirham edeceğim.
Bu vesile ile Adliye Vekâleti bütçesinin mille
timize hayırlı olmasını temenni ederim. (Bravo,
sesleri)
REÎS — Şahap Kitapçı.
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem
arkadaşlarım, kadro darlığı sebebiyle terfi ede
memiş hâkim adedinin küçümseııemiyecek mik
tara baliğ olduğunu Vekil Bey de ifade ettiler.
Gereken kadroların sağlanmasını adaletin temi
natı bakımından ehemmiyetli addederim.
Bugün adeletin tam bir şekilde tahakkuku
için istinaf teşkilâtının kurulması zarureti ken
disini tam mânasiyle hissettirmektedir. Hudu
dumuzun daha geniş, fakültelerimizin tek oldu
ğu devirlerde istinaf teşkilâtı mevcut idi. Bu
gün kadrolardan yapılacak tasarruf ve mesleki
cazip kılacak tedbirlerin alınması sayesinde is
tinaf mahkemelerinin kurulması kolaylıkla müm
kündür. Bunu, adeleti bilhakkin tahakkuk et
tirecek en önemli bir tedbir telâkki ediyorum.
Bu yolda vekâletin ne düşündüğünü öğrenmek
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum.
ADLÎYE VEKİLİ ESAT BUDAKOÖLU
(Balıkesir) — Kuruyoruz efendim.
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Ku
ruluyor.
REİS ±~ Başka söz istiyen olmadığına göre,
faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
202 Ücretler

'

Lira
11 008 800

0:2

zaruret halini almıştır. Ceza evlerinde çıkan hâ
diselerin başlıca âmilleri gardiyanların kifayet
sizliği ve vazifelerinde ehil olmamalarıdır. Ceza
evlerine girmesi memnu olan şeylerin bir ço
ğu gardiyanların ihmalinden ve yahut vazifele
rini iyi takdir edememelerinden, yahutta bâzı
| mevkuf ve mahkûmların tahtı tesirinde kalma
larından neşet etmektedir. Gardiyan ya lüzum
suz sert hareketli veya birkaç mevkuf veya mah
kûmun tesiri altındadır. Onların arzularına
hizmet ederler. Ceza evi haksızlığa, müsavat
sızlığa karşı çok .hassastır, çıkan hâdiselerin ço
ğu bu yüzdendir.
Arkadaşlar, bugün gardiyanlık mevzuu bir
fedarkârlık mevzuu halindedir. Haftada bir gün
izinli çıkması lâzımgelen gardiyan çok zaman bu
hakkını kullanamaz. Tek, gardiyan bulunan ce
za evlerinin hali daha fecidir. Ya hiç evine gi
demez, yahut da hiç ceza evine uğramaz. Bu
itibarla vekâletin bu mevzu üzerinde ciddî bir
şekilde durması lâzım ve zaruridir.
Bugün gardiyanlara verilen ücret gördükleri
işlerle asla kabili telif değildir. Şüphesiz bu üc
retle daha kaliteli eleman bulmak mümkün de
ğildir. Eğer vekâlet infaz sistemini ıslaha cid
den niyetli ise en başta bu işi ele almak lâzım
dır. Evvelâ gardiyanlığı meslek haline getirme
lidir. Bunun acısını memuriyet hayatımda çok
çekmiş bulunduğum için burada ifade etmek is
tiyorum. Vekâletten rica ederim, bilhassa Ve
kil Beyden rica ederim, gardiyanlığın bir mes
lek haline gelmesi zaruridir. Gardiyanları yetiş
tirmeli, tatmin edici ücretler vermelidir. Gar
diyanlık vazifesini deruhde edecek kimselerin hiç
| olmazsa istikballerini temin etmek için lüzumlu
hazırlıkları yapmalı barem içine alıp emeklilikle
rini sağlamalıdır. Ancak bundan sonra ceza
evleri ıslah müessesesi haline getirilebilir. Zira
bu müessesenin mânasını bilmiyen ve anlamıyan
bir idare ile ceza evlerinin ıslahı mümkün ola
maz.

ı
j
j
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REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

REÎS — Vedat Mengi.
VEDAT MENGÎ (Niğde) — Muhterem ar
F.
kadaşlar; bu mevzuda gardiyanlar hakkında bir
206
iki söz söylemek istiyorum.
Arkadaşlarım; bugün infaz sistemimizdeki |
aksaklığın başında gardiyanların kifayetsizliği
gelmektedir. Bu işin meslek haline getirilmesi I
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Lira
4168 ve, 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar
3 224 000
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

î : 46
p.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

94.2 1930
(Diira

P.
306

i » 000

307

308

209

5434 sayılı Kamınım 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
REİS - - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil tahsisatı
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

6 m

600

309

'403

219

Hâkim tahsisatı
24 m 800
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
220 6119 sayılı Kanun gereğince
adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat
4M- 600
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9
ncu maddeleri gereğince müte
hassıslara verilecek huzur üc
reti
m ooo
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
301 Merkez daireleri büro masraf
ları
50* 850
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Vilâyetler kira bedeli
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4 1W 000

2 3|ft 000

8 7$

000

6p|0 000

417

41.8

419
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Lira
467 150
Giyecekler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 920 000
Harcırahlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
285 000
harcırahları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
278 000
Taşıtlar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
20 000
Temsil masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4 247 800
Kovuşturma masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
125 000
Adlî Tıp Kurulu masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ceza ve tevkif evleri masraf
22 160 658
ları

REÎS — Şahap Kitapçı.
ŞAHAP KÎTAPÇI (Tokad) — Muhterem
arkadaşlar; Adliye Vekâletinin merkez teşkilâtı
bünyesi içinde işi en fazla olan ve gittikçe genişliyen bir hukuk müessesesi ile alâkası yanın
da maddi birtakım imkân ve elemana ihtiyaç
gösteren tek saha Ceza ve Tevkif Evleri Umum
Müdürlüğü sahasıdır. Bakarsınız hukuk mezu
nu bir arkadaş bir makina mubayaası, bir halı
imali, bir imalâthane mevzuu ile uğraşmakta ve
bu hususlarda bir fikir sahibi olabilmek için
mücadele etmekte, çırpınmakta ve ondan son
ra da infaz sistemini tatbik etmeye gayret sarf
etmektedirler. Bunu hepimiz müşahede etmişizdir.
Bu itibarla bu müessesesnin bünyesine uygun
bir şekilde teknik elemanlarla teçhiz ve geniş
mikyasta iş esası üzerine kurulmuş olan bu mü
esseselerin mütedavil sermaye icaplarını ye
rine getirebilmesi bakımından İktisadi Devlet
Teşekküllerinde olduğu gibi geniş yetki ve im
kânlara sahibolması ve bunların maddeten tak
viye edilmiş birer müessese haline getirilmesi
zaruridir. Bu müessese bugün 3 - 5 gayretli, fe-
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ragatkâr ve fedakâr hukuk mezunu arkadaşımızm çalışmalariyle ve onların da ellerinde olmıyan sebeplerle istenilen gayeyi temin edemiyen bir müessese durumundadır. Bu itibarla Ve
kâletin üzerinde en fazla eğilmesi lâzımgelen
müessese ve teşkilâtın bu olduğunu, ceza evle
rimizi ıslah ederek mahkûmların cemiyete da
ha iyi bir insan olarak iade edilmelerinin tek
şartı bunların bağlı bulunduğu müessesenin de
bu gayeye ulaşmaya elverişli bir teşkilâta ka
vuşmasıdır. Bugün için en önemli bir mevzuumuzdur. Bu ciheti nazarı dikkatinize arz ede
rim.
REÎS —. Faslı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
P.
420 Mebusların seçim masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar

Lira
1

315 000

REÎS — Saim Karaömerlioğlu.
SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlar, Adliye teşkilâtımızın
bugün üçte iki kadro ile çalışması elbette dü
şündürücü ve üzüntü vericidir. Kaldı ki, De
mokrat Parti mensubu
arkadaşlarımızın da
bahsettiği gibi sulh mahkemeleri ve Şahap Ki
tapçı arkadaşımın bahsettiği gibi istinaf mahke
melerinin kurulmasında zaruret vardır. Bu iki
teşkilât kurulduğu takdirde hâkim ihtiyacımız
daha da çok artacaktır. Hâkim ihtiyacımızı
karşılamanın en esaslı tedbiri burs vermek su
retiyle talebe okutulmasıdır. Bu suretle hareket
edildiği takdirde.tahsil gören talebeler mecbu
ren adliyede vazife alacaklardır. İstediğimiz ka
dar eleman yetiştirdikten sonra kadrolarımızı
tamamlamak imkânını bulacağız. İstinaf mahke
melerinin, teşkilât dâhiline girecek sulh mahke
melerinin yeniden canlandırmak imkânına ka
vuşmuş olacaktır.
Bu itibarla bu fasla daha kifayetli tahsisat
konulmasında fayda vardır. Hükümetin nazarı
dikkatini bu noktaya hassasiyetle çekmek is
terim.
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

0:2

.
I4ra
jI P.
451 Yayın masrafları
22ÜT 000
|
I
REÎS -— Şahap Kitapçı
'
ŞAHAP KÎTAPÇI (Tokad) — Muhterem
! arkadaşlar, geçen seneler bütçelerindeki temenI nilerimizi tekrar etmek zorundayız.
Adliye Vekâletinin yayınladığı bir mecmua
vardır. Temyiz Mahkemesi kararları ile ilmî
makalelerin bu mecmuada neşredilmesi müna
kaşa kabul etmez bir mevzudur. Adliye Vekâ
letinin elinde tek mecmua olan Adalet dergisini
hepimiz biliyoruz. Bu sebeple arz ediyorum ki;
bu mecmua hiçbir zaman arzu edilen bir seviyeye
ulaşmamıştır.
Bugün hepimize Çalışma Vekâletinin ve di
ğer vekâletlerin bültenleri gelmektedir. Adli
ye Encümenindeki
arkadaşlarımızın yakînen
bilecekleri gibi bu bültenlerin yanında Adliye
Vekâletinin neşrettiği bütün hâkimlerimize ışık
tutan te'k eser olan Adliye ceridesi çok mütevazi ve kifayetsizdir. Bunun yanında resmî Ga
zetenin de hâkimlerimize çok geç ulaşması da
hâkimlerimizi muıhtaooldu'klan kaynaklardan
mahrum etmektedir. Geçen .sene aynı temenni
leri izhar ettik, fakat bu yolda yapılmış bir
hamle görmedik, bundan üzüntü duyuyoruz.
Hâkimlerin ilmî içtihatlarla meslekî kitap
lara olan ihtiyaçları karşılanmalıdır. Vekâletin
bu yolda yeni adımlar atimr>sı hatlı olarak te
menni edilmiş ve bu sahada çalışma yapılacağı
ifade edilmiş olmasına rağmen bir ilerleme gö
rülememiştir. Bugün Anadolu'nun en ücra bir
köşesinde vazife gören ve postayı 20 - 25 gün
sonra alan bir arkadaş, Temyiz Mahkemesi ka
rarlarını 3 - 4 ay sonra ele geçirirse bu hiçbir
mâna ifade etmez. Kaldı ki; Temyiz kararlan
çok geç neşredilmektedir. Bundan bizzat ada
let müteessir olmaktadır. Çünkü kadroları iş
gal eden tecrübesiz genç elemanlar ilmî içtihat
ve kitaplardan mahram oldukları için kararla
rında âdil hükümlere varmada bu genç arka
daşlarımız çok müşkilât çekiyorlar. Bendenizin
temennim; hiç olmazsa içtihat mecmuası namı
altında bir mecmuada Temyiz Mahkemesi ka
rarlarını neşredelim. Aksi halde bunlar yani
Temyiz Mahkemesi kararlan bir karaborsa metaı gibi bu işten kendine kâr çıkarmak istiyen
birtakım insanlar tarafından mahkeme kalem
| lerinde dolaştınlmak suretiyle satılmakta ve

— 399 —

1:46

24.2. 1960

'böylece bu iş de birtakım insanların zengâj ol
masftdan başka bir fayda sağlamamaktadır.
Adliye Vekâletinin en mühim vazifelerini|den
birinin de bu olduğunu ifade etmek isterim],
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. ] Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti!'
452 Staj masrafları

L i |a
39 950

REİS — Buyurun Şahap Kitapçı.
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Sabrihızı
suiistimal ediyorum, yalnız heyeti umumiyesi
üzerinde görüşme imkânı bulamadığım için ımkân nispetinde fasıllarda konuşmaya çalı§jıyo
rum.
Muhterem arkadaşlar; son zamanlarda <fün
ya milletleriyle olan münasebetlerimiz ve bu
münasebetlerin gelişme seyri itibariyle diğer
vekâlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde j Av
rupa'ya gönderilmemiş, staja gönderememiş
kimse kalmamıştır. Ben Ziraat Vekâletini njisal
olarak vereceğim. Bu vekâlette birtakım) dış
yardımlardan istifada ederok nerede ise odacı
lar bile Avrupa'ya gönderilmişlerdir. Hâki file
rimiz ise en fazla ihtiyaç duydukları bu temas
lardan mahrum bulunmaktadırlar. Bunai bir
esas bulunmasının ve böylece ıhâkimlermiizm
hem dünya meseleleriyle yatından alâkalarım
temin, hem de mesleki bilgilerini artırmak bj ıkı
mmdan bu yolda birtakım çalışmalar yapı}ma
sının zarureti aşikârdır. Halbuki bu fasıldaki
mütevazı tahsisatın her sene aynı kalmakta^ ol
duğunu görüyorum. Bu yoida yapılacak biıj ça
lışma Yüksek: Heyetinizin de iltifatına ma^har
olacaktır. Kanaatimce bu yol hâkimlerimizi Mes
lekine banlamak için ödenekten daha fazla] bir
netice tevlidedecektir.
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum, K|,bul
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
453 Milletlerarası münasebetleri. nin gerektirdiği masraflar
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
501 Buçen yıl borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları

Li}a
68 367

100 000
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REÎS — Şahap Kitapçı.
(Soldan, Allah, Allah sesleri)
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Niçin arka
daşlar? Üç dakikaya bile tahammül edemiyorsu
nuz, isterseniz bir dakikaya indirelim konuşma
ları. Bütçeyi daha çabuk geçirmiş olursunuz!
Arkadaşlar, adalet çok mühim bir mevzuumuzdur. Hepimizin bu mevzu üzerine titrememiz
konuşmamız lâzımdır.
Bugün, hâkimlik, savcılık yapmış olan bâzı
arkadaşlarımız bu borçlar mevzuunda büyük ıstı
rap çekmiştirler. Keşif veya tahkikat dolayısiyle
vasıta sahipleriyle olan münasebet tarzı ve onla
rın pek haklı olarak gelmek istememeleri adlî
otoriteyi hiç de küçümsenmiyecek şekilde sars
maktadır. Bu mevzuda yepyeni bir teklifte bulu
nacağım.. Muhterem Vekilin bunu etüd ettirme
sini rica edeceğim. Bugün mahkemelerde tereke
ve sair kıymetler halinde yüz milyonlar yatmak
tadır. Sahibi bulunmıyan yahut dâvaların devamı
dolayısiyle senelerce üç beş yüz milyona baliğ
olan paralar bankalarda durmaktadır. Sadece
Harçlar Kanununun muayyen bir maddesiyle
bankalardan alman cüzi bir faiz Hazineye irad
kaydolunmaktadır. Bunların işletilmesinin ve kâ
rından adliye binaları yapımı ve saire gibi Adli
ye Vekâletinin faydalanacağı bir müessesenin ku
rulması düşünülmelidir. Adliye bu suretle büt
çeye yük olmadan birtakım imkân ve vasıtalarla
teçhiz edilmiş olacaktır.
Diğer memleketler tatbikatiyle karşılaştırmak
suretiyle tetkika değer bir mevzu olduğunu sanı
yorum.
REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
Lira
701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar
1 400 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
711 Adlî Tıp Kurulu alet ve ge
reçleri onarımı
3 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
751 Adlî Tıp Kurulu için ısatınalınacak alet ve malzeme
10 000
REİS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

79 000
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II — Millî Müdafaa Vekâleti
It de yerii bir ilerleme ve ferahlık sağlıyacak madI di bir imkân verilmemiştir.
REİS — Millî Müdafaa ıbütçesinin müzakere
|
Muvazenei umumiyeden yapılan bu tahsisata
sine geçiyoruz efendim. Söz alanları okuyorum :
ilâveten bu yıl Amerikan yardımımdan verilen
Necati îlter (Sivas), Nurettin Aknoz (Tekir
632 milyon liralık bir tahsisat ise umumi bütçe
dağ), îsmail Hakkı T alay (Elâzığ), Tahsin Ya
den karşılanamıyan ücret, harcırah, yiyecek ve
zıcı (istanbul), Ferda Güley (Ordu), Yakup Ka
giyecek gibi özlük haklarla kâğıt, matbaa, yayın,
rabulut (içel), Dursun Akçaoğlu (Çankırı), Pekurs, taşıma ve tamir gibi zaruri ve cari masraf
rihan «Aafourun (izmir), Selim Soley (Ankara),
lar ancak karşılanabilmiş ve ordunun kalkınma
Zihni Üner (Nevşehir), Mehmet Hazer (Kars),
ve ileri hamleler yapması için mubtacolduğu ya
Nazmi Ataç (istanbul), Asım Eren (Niğde),
tırımlar lâyi'k olduğu ehemmiyetle dikkate alın
Sabri Erduman (Erzurum), Nüzhet Çubukçu
mamıştır.
(Sivas),
Muhterem arkadaşlar;
C. H. P. Grupu adına söz, Celâl Dora'nm, bu
Bugün birlikerin kadrolarına göre çok eksik
yurun, efendim.
olan subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak
C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL DORA için alınması gereken tedbirler üzerinde Sayın
Genel Kurmay Başkanı daha geçen yıl önemle
(Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar;
durmuş ve müstacelen kanunlaşması temennisiy
Bugün yüksek huzurunuza getirilmiş bulunan
le
hazırlanan beş kanun lâyihası Vekâletçe Yük
1960 yılı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi üzerinde
sek
Meclise sunulmuştu. Bu yıl da Bütçe Encü
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına
meninde
konuşan Genel Kurmay Başkanı bu işin
tenkid ve temennilerimizi arza başlamadan evvel
ehemmiyetini
daha açık bir ifade ile tebarüz ettir
kahraman ordumuzu ve Millî Müdafaa mensup
miş ve bir yıl geç kalınmasından ordunun yüksek
larını hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
menfaati namına üzüntülerini saklıyamamışl ar
Muhterem arkadaşlar;
dı.
Bugünkü dünyanın çok nazik durumu içinde
Ordunun süratle harbe hazırlanması ve NATO
milletlerin millî müdafaa meselelerinin ne de
ya karşı taahhütlerinin yerine getirilmesi için
rece önem kazandığı cümlenizce malûm olan bir
gösterdikleri bu hassasiyete karşılık en mübrem
keyfiyettir. Bu durum karşısında mukadderat
ihtiyaçları olan «ubay ve astsubay yetiştirme dâ
birliği yaptığımız Batı Dünyası ile en yakın bir
vası hâlâ encümenlerde bir neticeye varılamamış
işbirliği halinde bulunmamızın zarureti de aşi
olan kanununu beklemekte ve maalesef bu senenin
kârdır.
bütçesine de böyle bir tahsisat konulmamış bu
Ordumuzun bu dâvaları kemaliyle kavradığı
lunmaktadır.
nı ve bu yolda imkânları nispetinde elinden ge
Muhterem arkadaşlar her geçen gün yeniden
leni yaptığını görmek bizleri memnun etmekte
icadedilen
modern harb silâh ve vasıtaları karşı
dir.
sında
bugün
bütün milletler yurtlarının müdafaa
Ordunun muharebe kudretinin daha mükem
mesuliyetlerini
yalnız silâhlı kuvvetlerine yükle
mel t>ir seviyeye ulaştırılması yolundaki mesai
mekte
ve
milletçe
topyekûn savunma tedbirleri
sinin ve NATO içindeki mevkiini doldurma gay
alarak bu mesuliyeti ordu ve millet olarak pay
retlerinin ilgili salahiyetliler tarafından da gere
laşmaktadırlar.
Biz de bu anlayışla ta 30 Ma
ği kadar desteklenmesi başlıca temennimizdir.
yıs
1949
tarihinde
kabul ettiğimiz 5399 sayılı Ka
Ancak, bu yıl 7 milyar 266 milyon liraya ba
nunla
milletçe
stfvunma
işlerimizi tanzim etmek
liğ olan ve geçen seneye nispetle bir milyar 286
mesuliyetini
teşkil
ettiğimiz
Millî Savunma Yük
milyon lira artmış olan umumi bütçeden Millî
sek
Kurulunun
uhdesine
tevdi
etmiş bulunmak
Müdafaa Vekâleti için geçen yıla nazaran bu yıl
ta idik.
ancak 90 milyon lira bir artışla 1 milyar 236 mil
Bu kanunun kabulünden bugüne kadar 10
yon liralık bir tahsisat konulabilmiştir. Bu 90
sene geçtiği halde Yüksek Savunma Kurulunun
milyon liralık artış ile geçen yıl memur maaşları
fou yolda bizleri tatmin edici bir faaliyet göster
na yapılan zam kısmen karşılanabilmiş ve bu yıl
memiş olmasmı teessürle müşahede etmekteyiz.
geçen yıla nazaran Millî Müdafaa faaliyetlerin-
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Millî Müdafaa Vekili ve Genel Kurm ı T Baş
kanı bu Kurulun değişmez ve mesuliyet sahibi
azaları olmaları itibariyle silâhlı kuvvet] t fimizi
harbe hazırlamaktan başka milletçe savurjuıa gü
cümüzün geliştirilmesi yolunda bütün ! )evlet
teşkilâtına ve her türlü özel müessese vd teşek
küllerle vatandaşa düşecek Millî Savunma ödev
ve görevlerini hazarda te^bit etmek, gereci sn ka
nuni ve idari tedbirleri almak ve bu teş lirleri
kavuşturmakla da vazifeli bulunmaktadııjt tr.
Muhterem arkadaşlar;
Kadrosu Başvekâlet teşkilâtında yer i: an ve
Başkanı Sayın Başvekil olan bu Yüksekfeavun
ma Kurulunun faaliyetlerinin kifayetsiz jc duğu
hakkındaki tenkidlerimize Bütçe Encünft ninde
Başvekil adına cevap veren Sayın Devlet /"ekili
îzzet Akçal, çalışmaların kifayetli olduğunu ve
mahrem olduğu için burada açıklanmasınıfı mah
zurlu olduğu yolunda müdafaaten beyanjc a bu
lunmuş iseler de Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi
nin encümendeki müzakeresi sırasında 'btt mevzudaki tenkidlerimize Sayın Millî Müdafaa, Tekili
aksine olarak, çalışmaların yeter derecedE kifa
yetli olmadığını kabul ve mazeret olarak Millî
Savunma Yüksek KuruluKanununun çalış mala
rına ışık tutacak yeterlikte olmadığını ve daha
şümullü bir şekilde tadiline ihtiyaç olduğum ifa
de etmişlerdir.
Vekil beyefendilerin ifadelerindeki mjı.baye
netten de anlaşılacağı veçhile millî hayatı nızın
ve millî emniyet ve savunmamızın en hassas tara
fı olan ve bu mevzuda kâfi gayret sarf ed|l nediğini ve çok eski zamanlarda olduğu gibi 1 ugün
için de millî savunmamızın bütün mesuliyetinin
Türk ordusuna tahmil edilmesinden daha il< ri gi
den bir tedbir alınmadığını görmekle lojessür
duymaktayız.
Muhterem arkadaşlar; bugün ordunun perso
nel bakımından mâruz bulunduğu ağır sılfı ıtılar
rın bir nebzecik olsun tahfifi maksadiyle ;i edek
subay ve yedek astsubay dâvasının süratle! ıalledilmesi için aylardan beri büyük emek \fc rerek
hazırlanmış olan kanun lâyihası iki ayı Bvvel
Yüksek Meclise takdim edilmiş ve Sayın ] Millî
Müdafaa Vekili bizzat encümene teşrif Merek
ordunun bu mübrem ihtiyacının müstacele!: kar
şılanması ve bugünkü sıkıntılı durumdan h r an
evvel kurtarılması için kanunun en kısa 2J* man
da encümenden çıkarılmasını rica etmişlerdi.
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Encümende kanunun heyeti umumiyesi üze
rinde müspet görüş birliğine varılmış ve madde
leri üzerinde müzakereye başlanılmış iken bâzı
küçük ve ehemmiyetsiz politik endişelerle bundan
bir ay evvel kanun geriye alınmıştır.
Bunun gibi iki aylık okuma-yazma eğitimine
tâbi tutulan erlerin bu iki aylık hizmetlerinin
muvazzaflık hizmetlerinden sayılmaması hakkın
daki kanun lâyihası da bundan bir buçuk ay ev
vel aynı şekilde müstaceliyetle müzakere ve ka
nunlaşması temennisiyle Meclise sunulmuş ve
sayın Vekil namına Millî Müdafaa Encümenine
teşrif eden Sayın Genelkurmay Başkanı ordunun
kadro ve eğitim durumundaki sıkıntılarını ileri
sürerek bu kanunun süratle çıkarılmasına ihti
yaçları olduğu hakkında uzun uzadıya izahat
vermiş ve bir an evvel encümenden çıkarılmasını
rica etmişlerdi.
Üç oturum devam eden ve heyeti umumiyesi
üzerinde ekseriyetle muvafık görülen bu kanu
nun maddeleri üzerinde müzakereye başlanılaca
ğı sırada aynı politik endişe ile bu kanun da ge
riye alınmış bulunmaktadır.
Görülüyor ki, bu iki kanunun da müstacelen
çıkarılmasına ordunun şiddetle ihtiyacı olduğu
başlangıçta salahiyetli zevat tarafından da ehem
miyetle desteklendiği halde bâzı küçük politik
endişelere ordunun yüksek menfaatleri feda edil
miş bulunmaktadır. Bu davranışlar ordumuzun
kuvvetlenmesini frenliyen ve dolayısiyle millî
emniyetimiz için çok zararlı olan hareketlerdir.
Muhterem arkadaşlar-;
Orduyu politikaya karışmaktan tenzih ederiz.
Türk ordusu Türk milletinin ve Türk Devle
tinin mevcudiyet ve bekâsını muhafaza vazife
siyle öteden beri en yüksek şeref mevkiini nef
sinde toplamış bir varlıktır. Ordunun hassasi
yetle üzerinde titrediği tek mevzu vatan, millet
ve Cumhuriyet gibi mukaddesatımızdır.
Orduya bu mukaddes vazifesi dışında görev
vermek çok tehlikeli bir yoldur, bunlardan te
vakki edilmesi millî emniyetimiz ve selâmetimiz
için başlıca şarttır.
Muhterem arkadaşlar, vatan ve milletin içe
ve dışa karşı korunması ve milletin tam bir emni
yet içinde huzurla yaşamasını temin vazifesiyle
ellerindeki imkân nispetinde gayretlerini sarf
eden ordu mensuplarına güvenimiz sonsuzdur.
Her g£çen gün bulabildikleri imkân nispetin-
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de bu kaprislerini artırma azminde olduklarını I halde NATO Kumandanlığı da yeter derecede
yakînen müşahede etmekteyiz.
I hassas ve hareketli olmamıştır. Diğer taraftan
büyük iktisadi zorluklar bugün bütçemizden
Ordudan gördüğümüz bu gayret karşısında
onları maddi ve mânevi daha geniş imkânlara I orduya ayrılan miktarı % 17 ye düşürmüştür.
sahip kılmak Yüksek Meclise düşen başlıca bir
Bu halin ve yardımın iaşe ve ücretlere kadar
vazifedir.
sirayetinin istikbal için endişelere sebebolması
Ordunun şahlanmış olan bu gayretini destek
mümkündür. Bir nebze de ordu ve ruhi hayatı
lemek, muhtacolduğu kanunları resmî ve şahsi
konusuna temas etmek isterim.
temaslariyle kısa zamanda encümenlerden çıkar
Bir defa ordu moralini millet moralinden
mak, tahsisatını istemek ve koparmaya çalışmak
ayırmak mümkün değildir. Demek ilk iş millet
işini de Sayın Vekil Beyefendinin gayretlerinden
morali üzerine eğilmektir. Bu da en başta bir
bekleriz.
#
adalet ve eşitlik konusudur. Bunu başka büt
1960 yılı bütçesinin kahraman Türk ordusu
çelerde mütalâa ettik ve edeceğiz.
na ve Millî Müdafaa camiasına hayırlı ve uğur
Orduya taallûk eden kısımda yalnız şunla
lu olmasını candan dilerim.
rı söylemek istiyorum :
(Bravo sesleri, alkışlar)
Orduyu memleket içi siyasi olaylarda vazi
felendirmekten
katî surette kaçınmak lâzımdır,
NECATI ÎLTEK (Sivas) — Malûmdur ki
Zira
ordular
bu
vazifelerden nefret ederler.
topyekûn harb, memleketin bütün kaynakla
Ve
halk
arasında
itibarlarının zedelenmesinden
rını kapsadığı için; komutanlara yalnız teknik
çekinirler.
Bundan
başka ordu içinde her si
sevk ve idare kalmış, umumi mânasiyle sevk
yasi fikirde ailelerin çocukları vardır. Şüphe
ve idare, siyasi iktidarlara mal olmuştur. Böy
siz emre itaat eder. Fakat böyle vazifeler mâ
lece bir memleketin müdafaa alanındaki hazır
nevi
üzüntülere sebebolurlar.
lığının mesuliyeti, siyasi mesuliyetlerin başına
geçmiştir.
Bizde de durum böyledir. Yıllardan beri ik
tidar «Modern orduyu gaye edindiğini ilân et
miştir.» Böylece kalkınma sıkıntıları, daima
modern orduya bağlanmak istenmişitir. Fakat
kalkınma gayretlerinin plân ve programdanmahrum ve dağınık idaresi, ihtisas adamları
nın ifadesine göre, memleketi ayakta duramaz
hale . koyduktan başka; ordunun iaşesi dahi,
yıldan yıla artan bir dış yardım ihtiyacına bu
sene 632 milyon gibi büyük bir rakama varmış
tır. Demek memleket yardımsız yaşayamaz
hale geldiği gibi, silâhlandırma ve teçhiz şöyle
dursun, silâhlı kuvvetlerimizin iaşesi dahi yar
dımsız başarılamaz duruma gelmiştir. Belki
bundan ötürüdür; gözünü bulutlara diken çift
çi gibi, bizim de gözlerimiz Batı - Doğu müna
sebetlerinin inkişaf istidatlarına dikilmşitir.
Gerçekte teknik; harb silâh ve vasıtalarını
o hale koymuştur ki bunları yapmak veya satmalmak bizim gücümüzü aşmıştır. Bu bakım
dan harb sonu dünyası bize tehlikelerle bera
ber büyük bir nimet de getirmiştir : Dış yar
dımlar. Fakat maalesef Millî Müdafaada bu
nimetten gereği gibi faydalanamadık. Yine
maalesef, bütün ordumuzu emrine verdiğimiz

Komutanlar da bu bahiste çok dikkatli ol
mak zorundadırlar. Şunu düşünmeli ki Lüb
nan'da geçen yıllarda cereyan eden iç hâdise
lerde iktidarın orduyu muhalefete karşı kul
lanma gayreti, General Şahap gibi bir Ordu
Komutanının kiyasetiyle ve dirayetiyle akim
kalmış ve memleketin birliği bu sayede kurtul
muştur. (Sağdan, alkışlar) (Soldan, gürültüler)
(Soldan, ayıp ayıp sesleri, gürültüler) (Sağdan,
alkışlar) Size ayıp.
EEİS — Bütçe Encümeni.
B. E. M. M. BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) —
Çok muhterem arkadaşlarım, şimdi konuşan
hatip Millî Müdafaa bütçesi hakkındaki yar
dım mevzuunda ileri sürdüğü iddiayı cevap
landırmak zaruretini Bütçe Encümeni adına
hissettim. Arkadaşımız, Millî Müdafa bütçesi
ne, Amerikalı dostlarımızın da muvafakati ile
karşılık para fonundan yapılan yardımı, millî
müdafaa gayretlerimizin bir za'fı şeklinde ifa
de ettiler. Malûmuâlileri olduğu üzere Türki
ye'nin kalkınmasında kullanılan ithalâtın Türk
parası ile karşılığı olan ve karşılık paralar fo
nunda toplanan yüz milyonlarca Türk lirasının
kısmı âzaminin, Maliye Vekilinin geçen gün
ifade ettiği gibi, Amerikalı müttefiklerimizle iş
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birliği, anlayış birliği halinde yine millî
hizmetlerine tahsis edilmektedir. Acaba jNjrdım
oJarak bırakılan bu Türk paralarının raîjledilmesini mi istiyorlar? (Sağdan, yanlış arÜamışsm sesleri) İfadenizden başka mâna çıkk|mak
mümkün değildir. Diyorsunuz ki, Millî
faa bütçesinde kâfi tahsisat yoktur. Dı§|(
temin edildi. Bu tahsisat dışardan temin
bir tahsisat değildir. Bunlar Türk lirası ^llarak
her şekilde Türkiye'de sarf edilmesi
olan paralardır. Ve bu paralar Millî Müj
bütçesine tahsisinden hemen hemen külİfi
Millî Müdafaaya tahsisinden daha tabiî nje
bilir. Bu bir zaıf mıdır, yoksa bir kuvvet ıjıldir?
Arkadaşım bir taraftan diyor ki, Millî ]|4Jüdafaa tahsisatına bütçeden verilen para rjispeti
% 17 ye düşmüştür. Millî Müdafa için Tijmkiye
bütçesinden yapılan sarfiyat sırf Millî Müda
faa Vekâleti için bütçede görülen rakamlarla
ölçülmez. İfade ettikleri gibi Karşılık Parja Fo
nundan yapılan yarım milyarlık yardımla^ büt
çelere serpiştirilmiştir. Yine Millî .MüdaMada,
geniş mikyasta ifade ettikleri yardımlar (mev
cuttur. Bütün bunların dışında müttefiMprin
malzeme olarak yaptıkları yardımlar vâjrdır.
Bunun yekûnu senede yarım milyara yüNpeliyor. Binaenaleyh, dolar üzerinde yapılmış] plan
para, prim ayarlamasından sonra birkaç mil
yar liraya yaklaşacak mahiyette ve vaziMette
olan yekûnları ve eski devirlerdeki vaziyeti ile
kabilimukayese olmıyan Millî Müdafaa gajjnretlerini zayıf göstermenin, Hükümetçe ve nMl et
çe bu sahada sarf edilmiş ve sarf edilmekte! olan
gayretlere ve ordumuzun iktisabetmiş olfmığu
şan ve kudrete lâyık bir ifade olmadığın! larz
etmek isterim arkadaşlar. (Soldan, alkışla^j
REİS — Nurettin Aknoz, buyurun.
NURETTİN AKNOZ (Tekirdağ) — ijâıte
konuşacağım.
Millî Müdafa Vekâletinin 1960 bütçesinfjl si
lâhlı kuvvetlerimizin bünyesiyle karşılaştıMak
suretiyle, mütalâa edersek, bütçenin realiteye
ve tasarruf kaidelerine ve memleketimizin istik
balini göz önünde tutan bir zihniyete dayana
rak tanzim edilmiş olduğunu görürüz.
Bütçeye konulmuş masraflar, borçlar h^pç,
iki amaç güder.
İdame
İnkişaf
İdame masrafları, mevcudolan harb gÜfcü-
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nün, taze bir halde bir sene daha idame ve mu
hafazası için konulan tahsisattır. Bu tahsisat
kâfi miktarda olmazsa. Ya teşkilâtın küçültül
mesi veya başka membalardan varidat temini
icabeder. Tedrici bir tempo ile modern teşkilâta
gidilmesi insan ve hayvan mevcutlarının azal
tılması suretiyle ve nakdî Amerikan yardımının
bir kısmından faydalanmak suretiyle bu tertip
yapılmıştır.
İnkişaf masrafları : Harb gücünün kemiyet
ve keyfiyet bakımından artırılmasını istihdaf
eder. Bu bölüm ikiye ayrılmak suretiyle müta
lâa edilir.
Harb gücüne doğrudon doğruya tesir eden
yardım : Silâh, mühimmat, teçhizat ve eğitim
ve bakım masraflarının
artırılması suretiyle
kalkınma yapılmaktadır ki; buna daha fazla
Amerikalıların ayni yardımı ile nakdî yardımı
nın büyük kısmı çaresaz olmaktadır. Amerikan
ayni yardım şartları ikidir : Teknik alanda yar
dımı hazmedecek seviyeye yükselmemiz ve
Amerikalıların verebilme imkânıdır.
Amerikan Yardım Kurulu ile ve NATO camiasiyle yapılan çalışmalar ve anlaşmalar harb
gücümüzün artan temposu bu esaslara göre
ayarlanmaktadır. Bu yardımın içine (Enfrastracture) de girer. Ensfrastrücture savunmayı,
dayanmayı ve nihayet katî neticeyi istihsale lü
zumlu tesisler demektir. Petrol boruları irtibat
hatları, yollar enerji kaynakları, uçak alanları
ve emsali. Harb gücüne dolayısiyle tesir eden
konularda masraflar iddiasız olup kâfi bir had
de tutulmuştur. Bu konular askerliğin güçlüğü
iktihama ve askerlik cazibesini artırmaya yarıyan mevzulardır. Personel lojmanları, subay
ve üstsubay çocuklarının okutulması ve nihayet
askerlikten ayrılan subay ve astsubayları mes
ken sahibi kılmak gibi konulardır. Bu konular
evvelce ağza alınmazken 1954 senesi Sayın Baş
vekilimizin Erzurum'u ziyaretleri esnasında biz
zat radyoda verdiği beyanatla açıklanmış ve
1955 bütçesine bu maksat için tahsisat konmuş
tur.
Gönül arzu eder ki; silâhlı kuvvetlerin bu
bakımdan ihtiyacı daha kısa zamanda ikmal
edilsin. Fakat vergi artırmak veya ihdas etmek
ten başka daha nereden varidat elde edilebilir?
Ancak millî inkişafta», kalkınmadan kesmekten
başka çare yoktur. Bu tedbir ise silâhlı kuvvet
lin de aleyhine bir tedbirsizlik olur.
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RElS — İsmail Hakkı Talay.
Çünkü; harblerde inkişaf etmiş, milletlerin
İSMAİL HAKKI TALAY (Elâzığ) — Aziz
(Dejenere olmamışlar ise) orduları yoksul mil
arkadaşlarım, huzurunuzu işgal etmekteki kasletlerin kuvvetlerine üstün gelmektedir. Bu hal
dım, memleketin i<j ve dış taaruziara karşı
tarihî hakikatlerdendir. Gerçi mânevi kuvvetler
ve koruyucusu olan ordumuzun muharebe güeü
dayanma kudretini artırır. Ama cehennemi ateş
üzerine tesir eden ve subaylığa rağbet ile rütbe
ler altında bu kuvvetler aynen mukabele ede
medikçe zayiat vermekten ve şereflerini koru ! kıymetini zedeliyen bir konu üzerine dikka
maktan başka bir neticeye ulaşamazlar. Hele
tinizi çekmektir. Bu da bugün ordumuzda
müstakbel harblerin toptan imha edici silâhları
bulunan istihdam tarzlarına göre adedleri ordu
karşısında zafere ulaşmak için dayanma kudre ! ihtiyacından fazla olduğu anlaşılan binbaşı ve
tinden daha başka bir kuvvete, yapıcılık kudre
albay rütbesindeki subayların bir kısmının rüt
tine sahibolmak iktiza eder.
belerinin karşılığı olmıyan yerlerde istihdam
edilmişlerdir. Misal olarak derim ki, bugün alay
Yapıcılık kudreti ise kalkınmış milletlerde
mahiyetinde bulunan bir tümen topçu kumanbulunur. Nükleer ve termünükleer badiresini
danlığmda 4 - 5 i yarbay 25 ten fazla binbaşı
atlattıktan sonra, inkişaf etmiş milletler çabuk
I olmak üzere aşağı - pukarı 30 a yakın yarbay
kendini toparlar. Ve elde kalanlja düşmana kar
ve binbaşı istihdam edilmektedir. Elbette ki,
şı koymaya çalışan ordusuna lüzumlu maddeleri
l bu beş taburlu tümen topçu kumandanlığında
vermek suretiyle zaferin istihsaline yol açarlar.
bu 30 u mütecaviz yarbay ve binbaşıya rütbeİşte bu yüzdendir ki, millî kalkınmaya ken I lerine yakışır ve rütbelerinin karşılığı vazife
di imkânlarını da katarak kalkınmayı hızlan I bulup vermek güç olacaktır. İşte bundan ötüdırmak silâhlı kuvvetler için de bir vazife olur. ! rüdür ki, bu kabîl tümenlerde yarbaylar tabur
kumandanlıklarında ve binbaşılar ise bölük
Buraya kadarki, maruzatımı toparlar isem :
mahiyetindeki karargâh birlik kumandanlıkları
idame masrafları kâfi miktardadır. .
ile benzeri' yer ve vazifelerde istihdam edil
Harb gücünün inkişafına tahsis edilenler :
mektedirler. Bu tarz istihdamlara bakılırsa ve
Dış güvenliğimizi temin edecek ve siyasetimi
ordunun ihtiyacı olan küçük rütbeli subaylar
zin icaplarına uygun olarak, ahenkli bir tarzda
ordu ihtiyacına cevap veremediği de göz
desteklenmiştir.
önüne getirilirse ordunun yüzbaşı ihtiyacını
Harb gücüne, dolayısiyle tesir eden masraf
karşılamak için, rütbenin kıymeti bir tarafa
lar ise, millî kalkınma göz önünde bulunduru
bırakılarak yarbayların alelûmum tabur ku
larak kâfi bir tansisata mazhar olmuştur hük
mandanlıklarında, binbaşıların da bölük ku
müne varırız.
mandanlıklarında yer almalarının kuvvetli ih
Görülüyor ki, 1960 millî müdafaa bütçesi
timalle mütalâamız mümkün olabilir. Bu tak
Amerikan yardımı ile birlikte realiteye ve ta
dirde ordunun muharebe gücü zayıflar. Ordu
sarruf zihniyetine dayanılarak tanzim edilmiştir.
nun ruhu bölüktür. Muharebe bölükte başlar,
Silâhlı kuvvetlerimizin evvelce kimse tara
bölükte biter. Bu itibarla hazarda bölük ku
fından dokunulmıyan esas ihtiyaçları gün geç
mandanının vazifesi ondan faaliyet, cevvaliyet,
tikçe daha mükemmel bir tarzda tatmin edil
yatmak, kalkmak, sıçramak gibi hareketler
mektedir. Bu işin temposu gittikçe de artacak
ister. İşte ancak bu faaliyet ve cevvaliyet sa
tır. İBen bundan eminim. Bizler gibi muhalif
yesinde bölüğün hazerde ve seferde vazife
arkadaşlarımızın emin olmalarını rica ederim.
görmesi mümkün olur. Bu da ancak bölük ku
mandanının
genç ve dinçliliğiyle mümkündür.
Vatan savunması hizmetinde endişemiz, âti
Bu hakikat karşısında 40 - 45 yaşındaki binba
den emin, gittikçe yükselmeye uğraşan silâhlı
şıyı
bölük kumandanlığına getirirsek elbette
kuvvetlerimizi hayranlıkla anarken onların
ki
o
bölük istediğimiz vasıfta yetişemez ve böihtiyaçlarını tatmine ralışan ve yakın ilgilerini
hiç esirgemeyen Devlet ve Hükümet reislerine , lüğün muharebe gücü kendiliğinden zayıflar.
şükranlarımı da arz ederim. 1960 senesi Millî
Bu itibarla bundan tevakki etmemiz ve ordu- *
Müdafaa bütçesi hayırlı ve uğurlu olsunlar.
nun subay gücü aleyhindeki hareketlerden sureti
(Soldan, şiddetli alkışlaı)
katîyede sakınmamız gerekir. Bunun için dç
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binbaşı ve albay rütbesindeki subayları bu|* inkü muhtemelen belirttiğim veçhile yarınki it rzda istihdam suretiyle değil, maddi cepheden |l at
minleri suretiyle emekliye şevkleri daha d(fj
ve yerinde bir hareket olur. Ancak, emekli
sevk etmek için tatmin ölçüsünü bulmak lâ$
dır. Bunun için de bugünkü komşu milleti)
bakmak icabeder. Bugün iranlılara bakıl
zaman bunlar bu kabîl subayları bu gibi vazji
lerde istihdam etmiyerek tam maaşla, YunanlJL
maaşının % 80 ini, Birleşik Arap Cumhuriyf
bu miktara yakın bir para ile emekliye ayırnj
tadırlar. Bizde böyle istihdamdan ise bu mikt
lara yakın ve hattâ tam maaşla" emekliye a,
mamız yerinde olur.
EEÎS — Tahsin Yazıcı.
TAHSİN YAZICI (istanbul) — Muhte#n
arkadaşlar, emektar bir asker olarak, Millî nü i
dafaamızm bütün fedakâr mensuplarını seıv %i
ve tazimle selâmlamaktan büyük bir zevk dİı ır
maktayım. (Soldan, alkışlar)
Ben biraz evvel burada konuşan muhalejf ;t
hatibi arkadaşların taşıdıkları görüşün tamanİ< n
aksi bir görüşe sahibolarak huzurunuza gelıtofş
bulunuyorum. Millî mukaddesatımızın emniy]
ve muhafazasında feragat, sadakat ve fedak
lıkla bekçilik vazifesini yapan, girişmiş olduı
muz ittifak manzumeleri içinde dünya sulhun!
korunmasında en güvenilir bir unsur olarak s,
yılan ordumuzu, millî müdafaa camiamızı K
sene almış olduğu tahsislerle kademe kademe t
kâmül yolunda ilerlemekte ve şimdiye kadar,
senelerden beri hiç ulaşamadığı yüksek bir kiri
vet ve kudret mertebesine yükselmekte olduğuft ı
memnuniyetle görmekteyiz. (Alkışlar) Bu kü^
vet ve kudretle beraber Hükümetimizin diıj,
yetli, dürüst dış siyaseti neticesi olarak bugî.:
milletlerarasında milletimiz bir itibar ve iht:
ram mevkii kazanabilmiştir. Bu mevki sayesi
dedir ki, yine bugün dostlarımız ve müttefiki
rimiz de ordumuzun iktisabettiği kuvvetle y.
dımcısı, destekçisi olmak üzere uzatılmış yard:
elinden müstefidolmaktayız. Bu suretle ordum
zu seneden seneye mutlaka daha iyi bir hale
tirmekteyiz. Bu hususta millî müdafaamızın g<
termiş olduğu mesai şayanı takdir ve şayanı şü
randır. Bu şükranda bize yardım elini uzatm|;
*olan müttefiklerimizin ve dostlarımızın da hiss^
sinin bulunduğuna şüphe yoktur. Bu sene d
millî müdafaamız bir milyar 800 küsur mily
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liralık bir bütçe ile Yüksek Huzurunuza gelmiş
bulunmaktadır. Bu bütçe ile cari masrafları ted
vir etmekle beraber, millî müdafaamızın giriş
miş olduğu personel ihtiyacını tamamlamak ve
bugünkü muharebelerin icabına uygun silâhlarla
teçhiz etmek ve bunların personelini yetiştirmek ve
yeni teşkiller yapmak, mesken sıkıntısını biraz
daha geniş ölçüde bertaraf etmek gibi birçok
gayret ve hizmetlerde ve gerek el atacağı bütün
hizmetlerde millî müdafaamız için hayırlı ve ba
şarılı olması dilekleri ile sözlerime son vererek
huzurunuzdan ayrılıyorum. (Soldan, alkışlar)
REİS — Mülî Müdafaa Vekili.
MİLLÎ MÜDAFAA VEKlLl ETEM MENDERES (Aydın) —
Muhterem arkadaşlarım;
Silâhlı kuvvetlerimizin, her bakımdan, en
mütekâmil ordular seviyesine süratle vâsıl olma
hususunda büyük gayretler sarf edilmekte ve
her yeni yıl, geçmiş yıla nazaran mühim bir te
kâmül ve inkişaf farkı kaydederek kapanmakta
dır. (Soldan, bravo, sesleri)
Yani, çalışmalar, dondurulmuş bir seviyenin
veya mevcut durumun muhafaza ve idamesine
bağlanasıya değil, bilâkis, yepyeni silâhlar kar
şısında, yepyeni tabiye esaslarına göre ve dünya
yeniliklerine uygun bir seyir takibetmektedir.
Mütekâmil ordular seviyesi deyince, bu tâbi
rin ihtiva etmesi lâzımgelen birtakım vasıf ve
unsurlar hatıra geliyor. Bunlardan birkaçının
üzerinde kısaca durmak suretiyle, muhterem
mebuslarımızca meçhul olmıyan bâzı noktaları
yine kısa bir mütalâadan geçirmeyi, bütçemizin
müzakeresi vesilesiyle yerinde olacağına kaani
bulunmaktayım.
Muhterem arkadaşlarım;
Bunlardan, muharebe kudretinin esas unsuru
olan mânevi vasıftan bahsetmek istemiyorum.
Milletin tarihî ve ananevi harb kabiliyeti millet
çe sahip bulunduğumuz müşterek haslet olduğu
na göre, bu hususta konuşmak, malûmu ilâm ka
bilinden olacak.
Maddi kuvvetimize gelince;
Dünya sulhunun temini yolunda mevcut ahdî
anlaşmalarımızın, iktifaklarımızın bize tahmil
ettiği vazife ve vecibeleri ifa için, kara, deniz ve
hava kuvvetlerimizin daha mütekâmil ve modern
silâh ve vasıtalarla teslih ve teçhizi sayesinde
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zamanımızın harb tekniğine göre ateş kudreti
miz ve muharebe kabiliyetimiz daima artmakta
dır.
Kara kuvvetlerimizin, mütekâmil harb vası
talarından başka atom kabiliyetli yeni silâh ve
vasıtalarla, hava kuvvetlerimizin yüksek vasıflı
uçak ve elektronik cihazlarla teslih ve teçhizi de
vam etmektedir. Deniz kuvvetlerimiz» yeni gemi
ler ve tesislerle takviye edilmektedir. Kendi im
kânlarımızla satınalınan dört muhrip ve ayrıca
denizaltı ve mayın gemilerinin de iltihakı ile do
nanmamızın kuvveti geçen yıla nazaran mühim
bir fark arz etmektedir. (Bravo, sesleri)
Bunlarla beraber, akar yakıt tesislerimiz, as
kerî hava meydanlarımız, yeni deniz tesislerimiz,
daha buna mümasil birçok askerî inşaatımızla
müdafaa eserlerimizin her yıl memleketin muh
telif yerlerinde kurulması ve her tarafına yayıl
ması devam etmektedir.
Bilvesile şunu da arz edeyim ki; ordu dona
tımın sulh zamanında harbe hazırlık bakımın
dan, hizmetlerinin büyük ehemmiyetini takdir
buyurursunuz.
Bu tesislerimizin en iyi şekilde işlemesini te
min keyfiyeti 1959 yılında Amerikalı mütehas
sısların da yardımlariyle ele alındı. Çeşit itiba
riyle 100 binleri aşan bu malzemenin tertibi, tas
nifi, tescili ve ikmale arz hizmetleri modern
usullere bağlanmaktadır.
Ve bu yıl içinde müterakki hale gelecektir.
Bu mühim işimizin kolaylaştırılması hususunda
bize yardımda bulunan Nafıa, Ziraat ve Müna
kalât Vekâletlerine huzurtuıuzda teşekkür et
mekten zevk duyarım.
Bütün bunlar ve buna mümasil daha birçok
tesis ve hizmetler, dostumuz ve müttefikimiz
Birleşik Amerika'nın yaptığı büyük yardımlar
ve NATO'nun enfranstrüktür tahsisatı ve millî
kabiliyetimizin verdiği imkânlarla tahakkuk et
mekte ve geçen her yıl, bu sahada büyük terak
kiler kaydetmektedir. (Alkışlar)
Aziz arkadaşlarım,
Müdafaa sahasındaki bu inkişaf ve yenilikler
karşısında Vekâletimize, bu terakkilerle müterafik olarak ifası lâzımgelen birtakım mühim vazi
feler teveccüh etmektedir.
Bunlardan biri yeni silâh, cihaz ve tesislere
güçlük çekmeden intibak edecek vasıflı perso
nelin, gerek teknik, bilgi ve gerek miktar bakı
mından yetiştirilmesi...
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Malûmunuz olduğu veçhile, silâh altına alı
nan mürettebatın askerlik vazifelerini okur - ya
zar bir halde görmeleri keyfiyeti mühim bir
mevzu olarak önümüze çıkmaktadır.
Bunun için, maarif okullarının, yardımcısı
olan Vekâletimiz, 1959 Nisanından beri okuma
yazma bilmiyen acemi erlere yeni bir sistemle
okuma yazma ve hesap Öğretmektedir.
Bu çalışmada öğretmen olan yedek subayları
mızdan faydalanıyoruz. Maarif Vekâletinin mü
fettişleri de tedrisatı kontrol ediyorlar.
1959 yılı içinde 50 bin er okutulmuş bulunu
yor ve alman randıman % 75 tir.
Halen 16 eğitim merkezinde 41 bina Emlâk
Kredi Bankasınca inşa edilmektedir. Bu inşaat
1960 sonunda biteceğine göre, bu takdirde okut
ma imkânlarımız senede 100 bin ere çıkacaktır.
(Soldan, bravo, sesleri)
Şunu da ilâveten arz eedyiıh;
Askerliğin devamı müddetiııce de erlerimize
genel kültür, askerî ve zirai bilgiler ders halinde
verilmektedir.
Bu zümre çalışmalardan olan eğitim mesele
sine gelince;
1959 senesinde (eğitime artan bir hızla devam
edilmiştir. NATO âzalariyle müşterek testler ve
denetlemeler öğretici ve pek faydalı olmuş bil
hassa ordumuza yeni ithal edilen modern harb
malzemesinin kullanılmasında başarılar elde edil
miştir. Bu cümleden olarak Honest John tabur
ları devamlı eğitim ve titiz alâka ile üstün başarı
lar elde etmiş ve memlekete yeniden girecek bu
cins taburların çekirdek personeli de aynı şekilde
yetiştirilmiş bulunmaktadır.
Hava savunmamızın modern birlikleri olan
Nayki (Yerden havaya güdümlü mermi atan ta
burlar) teşkilâtımızın malzemesi peyderpey yur
dumuza gelmekte, bu taburlar personelinin de
özel bir ihtimam ile Amerika'da yetiştirilmesine
devam olunmaktadır.
Yeniden teşkilâtlanmaya tâbd birliklerimizin
personeli, intibak eğitimleri için hariç memleket
lere gönderilmekte ve bu birliklerin eğitimleri de
özel programlara göre ayarlanmış bulunmaktadır.
Her üç kuvvete mensup muhtelif birliklerimiz
1959 yılı içinde 50 den fazla muhtelif tatbikatlara
iştirak etmiş müttefikler camiası içinde, ordumu
zun kendisine düşen vazifeyi başaracak kabili
yette yetişmesine ihtimam olunmuştur.
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1959 yılı içinde yeni okullar açılmış, itt^vcut
okulların kapasiteleri artırılmıştır.
Subay yetiştirilmesi :
Subay mevcutlarının artırılması Jı ısusu
önemle ele (alınmıştır. Bu meyanda, tekniks • erakkıyatı kolayca takiıbedebilecek bilgilerle müjc ihhez
subay temini için, harb okullarının tahsil sü -esini
4 yıla çıkaran kanun teklifi Yüksek Meclise su
nulmuş ıbulunmaktadır.
Kıta subayı ihtiyacının teminini sağlıyan 2 yıl
süreli subay okulları açılması hakkındaki l|anun
tasarısı da Yüksek Meclise sunulmuştur.
Astsubay yetiştirilmesi :
Yeni harb silâh ve vasıtalarının daimî yjâ ehil
personel eline teslimi prensip olarak kabul edil
miştir.
Bunun için, idari, taktik ve teknik astsubay
yetiştirilmesine hız ile devam edilmektedir.
1963 senesine kadar askerî okulların İialebe
mevcutları şu şekilde artacaktır :
Harb okulları
% 150
Aökerî liseler
% 100
Askerî ortaokullar
% 200
Astsubay okulları
% 90
Subay ve astsubaylarımızın yabancı djil
ıgilerinin artırılması hususu da önemle el4|
mıştır. Ordu yabancı dil okulunun kapasite
e çıkarılması plânlanmış (bulunmaktadır.
Kurslar :
Muasır ordulardaki teknik ve taktik
leri tetkik etmek maksadiyle subay ve asfcj4
larımız yabancı memleketlere gönderilmekte
Dış memleketler kurslarına gönderile
miktarı 3 551 e yükselmiş bulunmaktadır.
aynı maksatların tahakkuku için, yurt için'tj
çeşitli kurslar tertibedilmekte, subay ve ast^
larımızm inkişaf eden teknik vasıtalar üzeri
bilgileri takviye edilmektedir.
Muhterem arkadaşlar;
Bir taraftan da kışla mektep ve lojman! \m&,
lavı inşaatına devam olunmaktadır.
Başta Üçüncü Ordu olmak üzere her üçj )rdu
mmtakasmda Deniz ve Hava Kuvvetlerindi yeni
•kışla inşaatına ve elverişli halde bulunan esfc kıslaların ıslah ve tamirlerine devam olunmaktadır
Bunlar birlik iskânına, mekteplere, hudjıı; ka
fakollarına tahsis olunmaktadır. Erzurum, % *zincaıı, Gelibolu, Metris, Yeşilköy, Gölcük, Ki: ade
niz Boğazı, Demirci, Sinob, Etimesgut, Abdıİrrah
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mangazi, Davutpaşa, Rami, Maltepe, Kars, ÇJorlu,
Selimiye, Halıcıoğlu, Çorum, Doğu ve Batı hu
dutlarında (bu inşa ve tamir faaliyeti devam et
mektedir.
Ordu mensuplarımızın morali ile alâkalı mev
zulara muhterem Meclisin büyük ehemmiyet ver
mekte olduğunu ve Başvekilimizin de bu çalışma
lar üzerinde#levamlı bir alâka ile durmakta oldu
ğunu şükranla müşahede etmekteyiz. (Soldan, al
kışlar)
Bu mevzuların başında subay ve astsubay loj
manları gelmekte olduğuna da inanmaiktayız. Bu
nun için, elde ettiğimiz tahsisatla tabiatın sert
şartlarla hüküm sürmekte olduğu bölgelerdeki
subay ve astsubay ve ailelerinin durumunu ter
cihli olarak mütalâa etmekteyiz. Bu inşaat muh
telif yerlerde devam etmekte ve istikbâl için de
planlanmaktadır. Erzurum'da büyük bir subay
mahallesi kurmak için çalışılmaktadır. Arsa teda
rikini kolaylaştırmış olan Atatürk Üniversitesi ve
Erzurum Belediyesine müteşekkiriz.
Subay lojmanlarının döner bir sermayeye bağ
lanması fikrini de tetkik etmekteyiz.
ıSubay ve astsubay çocuklarının okumaları
için, yurtlarımız çalışmakta ve uzak mesafeler
den mektebe giden çocuklarımız için de motorlu
vasıta servisleri ihdas olunmaktadır. Ordu mensuplarımıza ucuz eşya ve gıda maddeleri temin
için peyderpey satış mağazaları açılmaktadır. Bu
işin kanuni bir esasa bağlanması, bu teşebbüsü da
ha nizamlı ve standart bir hale getirecektir.
Birinci Ordunun açtığı satış mağazasında, pi
yasaya nazaran fiyat farkının yüzde 15 - 25 su
bayların lehine olduğu mahallinden öğrenilmiş
tir.
Subay, astsubay ve ailelerinin dinlenme kamplarpında istıirahatleri için daimî kamplardan baş
ka birliklerce de yaz zamanında mahallî kamplar
kurulmaktadır.
Subay ve astsubaylarımızı mesken sahibi yap
mak hususunda alâka ve müzaheretimiz devam et
mektedir. Emlâk Kredi Bankası bu teşebbüsleri
kolaylaştırmakta ve yürütmektedir.
Muhterem arkadaşlarım; Yedek subay ve
astsubay Kanunu katiyen siyasi mülâhazalarla
geri alınmış değildir. Encümende t>u çok na
zik ve ehemmiyetli kanun üzeirnde, birtakım
biribirine benzemiyen fikirler dermeyan edildi
ve bu fikirlerin her biri ayrı ayrı kıymet taşı
maktaydı. Bunlar üzerinde orada bir halita
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kaç cinsini terekkübeden bir birliğe bugün yüz
yapmak imkânı güçtü. Böyle bir kanunun had
başı değil, bin'başı vermekteyiz. Bütün dünya
deden ve iyi bir tetkikten geçtikten sonra ve
encümenden bu maddeyi de topladıktan sonra
'bu birliklerin başına binbaşı ve yarbay koy
yeniden Meclise takdim etmeyi çok yerinde bul
maktadır. Plutomik teşkilât üzerinde, bugün
duk. Bu maksatla o kanunu geriye aldık. Çün
zannediyorum kuvvetli silâhlarla komlâttinlekü yapılacak kanun bütün memleket gençliğini
rin başında binbaşı değil, modern devletlerde,
ve ordunun astsubay ihtiyacını ilgilendiren
yarbaylar çalışmaktadır. Yalnız şunu işaret et
•bir kanundu. Bir kısım arkadaşlar yedek su
mek isterim ki, bir arkadşm işaret ettiği gibi
baylığın doğrudan doğruya yüksek mektep
bir birlik içinde 30 tane yarbayın bir arada
mezunlarına taflısis edilmesi üzerinde durdular.
çalıştığı vâki değildir. Eğer teşrif ederlerse or
Bir kısım arkadaşlar yüksek mektepten başka
dunun çalışmalarını öğrenmek için kendilerine
teste tâbi tutulmak suretiyle, lise mezunların
Erkânı Harhiyei Umumiyemizin alâkalı dairesi
da bu haktan istifade etmesi tezini ortaya at
tatmin edici malûmat verirler. Ve kendileri de
tılar. Bir kısım arkadaşlar, teste tâbi tutmak
tenevvür etmiş olurlar.
kaydiyle beraber bugünkü kanun muhtevasında
Muhterem arkadaşlarım;
cari olan mektep mezunlarının hepsini ihtiva
Ordunun daha birçok mevzuları olduğunu ve
etmesi fikrini dermeyan et'tiler. Bir kısım arka bunların hepsine temas etmenin bu dar zaman
daşlar toptan bugünkü kanun muhtevasında bu da mümkün olmadığını takdir buyurursunuz.
lunan gençleri teste tâ'bi tuttuktan sonra ispatı
Arzu edilen her türlü malûmatı hususi olarak
liyakat ve ehliyet edenlerin içinden alınıp ye-' da arz etmeğe daima amadeyiz. (Soldan, bravo
dek subaylığa tâbi tutulması fikrini dermeyan
sesleri)
ettiler. Görüyorsunuz ki, hepsinin ayrı ayrı
Çalışmalarımız, daima Yüksek Meclisten al
ehemmiyet ve hepsinin ayrı ayrı üzerinde du
dığımız ilham, teşvik ve imkânlarla Millî Mü
rulması icalbeden 'kıymeti vardır. Bu yüzden
dafaa camiası olarak takdirinize mazhar olmaya
kanunu geriye aldık ve yeniden, yeni esaslar
lâyık bir iş birliği düşüncesi içinde yapılmakta
dâhilinde ve yafbancı memleketlerin kanunları
dır. (Soldan, alkışlar) Sizlerin, millet namına
nı *bir defa daha tetkik ve mukayese ettikten
üzerinde büyük bir hassasiyetle durmakta ve dik
sonra, kanunu huzurunuza getirme kararını ver
katle takibeylemekte olduğunuz millî müdafaa
dik ve şimdi kanun, yeniden tetkika tâbi tu
meselelerini, son baş döndürücü terakkiyatın
tulmuş bulunmaktadır.
icaplarına uygun bir seviyede yürütmek için,
Orduya politikaya karışmaktan tenzih ede mensuplarımız büyük bir liyakat ve ehliyetle
rim» Muhterem arkadaşlar, ordu hayatında, or
çalışmaktadırlar (Soldan, bravo sesleri) Bâzı böl
dunun politikaya karışmaması hususunda âza gelerde, tabiatın pek ağır şartları içinde de,
mi itina bugün gösterilmektedir. Aksi iddiada bir ruh asaleti ve vazife aşkına bağlanarak bir,
bulunan arkadaşımız, inşallah bir gün Millî Mü sportmen heyacaniyle çalıştıklarını görmek, in
dafaa Vekili olursa, ben kendisine bugünden
sanın millî gurur ve iftiharını en yüksek seviye
ordunun politikaya karıştırılmaması ümsusunu ye çıkarıyor. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar)
millet, ordu muvacehesinde, sizlerin huzurunda
Millî Müdafaa mensuplarının, ancak ve an
tavsiye etmek kuvvet ve kudretini nefsimde bu
cak Büyük Millet Meclisinin itimadına lâyik ol
lundurmaktayım. (Soldan, bravo sesleri alkış maktan şeref ve gurur duymakta olduklarını hu
lar) Binbaşıların emekliye sevk edilmesi mese zurunuzda tekrar etmekle kendimi en mühim
lesi. Arkadaşlar binbaşıları emekliye sevk etbir vecibeyi ifa etmiş^.sayarım (Soldan, çok şid
miyeceğiz. Binbaşıya ordunun büyük ihtiyacı
detli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri)
vardır. Fakat arkadaşımızın dediği gibi, ordu
REÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
onun hatırladığı teşkilât üzerinde çalışmakta
na
Nureddin Fuad Alpkartal.
değildir. Bugün onlar çok geride kaldı. Ordu
tamamen modern esaslar üzerinde kurulmuş,
DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU
modern, yep yeni silâh ve yep yeni teşkilât
ADINA NUREDDDÎN FAUD ALPKARTAL
üzerinde açlışmaktadır. Bu teşkilât içinde öy
(Çanakkale) —• Muhterem arkadaşlarım, Millî
le modern silâhlar vardır ki, bu silâhların birMüdafaa Vekâletimizin 1960 yılı bütçesi hak409-
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kındakşi kanaat, ve temennilerimizi ifade S et
mek maksadiyle mâruzâtıma başlarken Silâhlı
Kuvvetlerimizi, Demokrat Parti Meclis Grupu
adına selâmlarım,
j
Varlığımızı ve beka kudretimizi korumak
azmiyle, milletçe sarf etmekte olduğumuz gay
retlerin ve Hükümetimizin bu sahada sa 4adığı geniş imkânların Millî Müdafaa Vekfilotimiz cemiası tarafından lâyikiyle kıymet]bndirilmekte olduğuna kaani bulunduğumuzu
zur ile ifade etmek isteriz. Bir harb halimle,
hür dünya müdafaa sahalarının kilit nölftatasında en çetin şartlar iyinde dahi sarsılijmyaeak bir müdafaa potansiyeli hazırlamak ve
hazırlıklarımızı devam üzere değişen hâdiselere
göre geliştirmek yolundayız.
j
İkinci Dünya Harbi ve bu faciayı takibeden
on beş sene zarfında beliren hâdiseler aşjır1 ardan beri tatbik edilmekte olan, bir harb #isteminin, en modern silâhların kullanılış usu: leriylc mezcedilebileceğini göstermiştir. SeneJ brden beri nazari mahiyet taşıyan bir tezin tn>pyekûn harb tezinin, tahakkuk ettirildiği tari
he girdik. 1945 ten beri, müşahede etmekte ol
duğumuz hf diseler sinsi bir sevk ve idare jile
yürütülen cephesiz harbin klâsik harbe mün
cer olduğunu göstermektedir. Dünyanın huzu
runu bozan karargâh istilâ siyasetinin strate
jisini, halk kütlelel erinden başlıyan ve memle
ketlerin müdafaa potansiyelini temin eden kaynalkları hedef tutan, hamlelerle yürütmeye gay
ret ediyor.
Medeniyet âleminin heyeti uımımiyesini t|hdideden daimî tehlikenin, İkinci Dünya Hairai
tecrübelerine istinadettirilmiş olan koruma Jve
müdafaa tedbirleriyle önlenemiyeceği kanaşti
hâsıl oldu. Hür dünya müdafaa tertipl|ri,
1945 doktrininden^ topyekûn harb doktrinine in
tikal ettiriliyor. Önümüzdeki seneler zarfında
hür milletler silâhlı kuvvetlerinin bünyesinjae
büyük değişilikler yapılacak millî gayretler ke
milletlerarası iş birliği bu gayeye müteveccih
olacaktır.
NATO gibi bir müdafaa kütlesinin \n\<mt
bulmasını zaruri kılan sebep ve vesileler apn
altı seneden beri Orta - Doğu'da toplanıyor, .Af
rika'ya uzuyor. Hamlelerin şekli ve mahiyeti
no olursa odsun NATO müdafaa sahası Bir
tehdit çenberi altına giriyor. Konvansiyonel 4eya nükleer silâhlarla yapılması muhtemel Bir
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harbe karşı hazırlanan müşterek müdafaa sa
hasının Güney kanadında bulunuyoruz; Güneyimizdeki sahalarda da karakteri yıkıcı harb
olan hamleler hazırlanıyor.
Hükümetimiz bu şartlar içinde korunma
ve müdafaa tedbirlerimizi geliştirmek yolunda
dır. Bu çetin şartlar içinde; müşterek müdafaa
sistemine bağlı kalmak suretiyle; topyekûn
harbin icaplarına göre hazırlanan millî müda
faa camiamız; muhakkak k i ; zaruret ve feraga
tin evcinde bulunuyor. Silâhlı kuvvetler teşkilâtinda sürekli değişikliklerin yapılmakta olduğu
bir devrin güçlükleri içinde, (Soldan alkışlar)
Eser yaratanları takdirle anmayı bir vicdan boeu biliriz,
Muhterem Arkadaşlarım,
Nükleer, termonükleer ve modern konvansi
yonel silâhların üstün tahrip kudurcti yıkıcı,
faaliyetlerle yürütülen psikolojjk harbin tekniği,
koruma ve müdafaa zihniyetini tamamen değişitirmiş; Millî Müdafaanın sivil ve askerî cephe
leri arasındaki bağları geçen günlere nispetle
çok kuvvetlendirmiştir. Personelin topyekûn
harbin şartlarına göre yetiştirilmesi ve lojistik
imkânların arttırılması teşebbüsleriyle, teşkilât
ve sevk ve idare doktrinlerinin muvaffakiyyet
şarlar hazırlanacaktır. İlmî araştırmalar, hayatî
ehemmiyet taşıyan bu meseleler üzerinde teksif
edilmiştir.
Millî Müdafaa, Vekâletimiz, (atom ve füze
çağı) nııı icabettirdiği teşkilât sistemiyle gü nün muharebe usullerinin muvaffakiyetle tatbi
kinde başlıca âmil olan eğitim sistemini bulmuş
tur. Subaylarımıza muhariplik, idarecilik vasıflariyle teknik kudret vermek ve bu suretle su
bay yetiştirme usullerini vâsi bir kültüre istinadettirmek, eğitim sistemimizin esasıdır. Genel
kültür, sevk ve idare mektebidir. Yeni harb ve
silâh vasıtalarını lâyikiyle yetiştirilmiş daimî
personele teslim etmek maksadiyle : Kadrolarda
ki kilit vazifelerin astsubaylara verilmesi prensibolarak kabul edilmiştir. Subay ve astsubayla
rın yabancı dil bilgilerinin artırılması hususu
ehemmiyetle ele alınmıştır. Dil meselesi, tarih
boyunca, müttefik orduların müşterek tesirinde
bir zaıf unsuru olarak belirmiştir. Erlerin oku
ma yazma ve genel bilgi eğitimi, bir programa
bağlanarak, verimli hale getirilmiştir.
Personelin ikmali ve yetiştirilmesi, moral hiz
metlerin belkemiğini teşkil eden refah plânının
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tatbiki maksatlariyle ;^Kaıpasitesi artırılan veya
yeniden açılması kararlaştırılan okullar ve kurs
lar, subay lojmanları, mesken kooperatifleri, or
du pazarları, Sigorta ve Yardımlaşma Kurumu
için bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki sene
ler zarfında yapılması tasarlanan işleri hulâsa
edecek zamana malik değiliz. Yorulmak biîmiyen
bir emir ve kumanda heyetinin üstün gayretle
riyle elde edilen bu neticeler, göğüs kabartıcı
mahiyettedir. (Soldan alkışlar)
Millî Müdafaa Vekâletimizce her sahadaki
faaliyetleri genişletmek maksadiyle zaruri görü
len kanun lâyihaları hazırlanmaktadır. Bu ka
nunların Heyeti Celilenin tasvibine, bir an ev
vel, sunulmasındaki zaruret katidir. Bu hususu,
bir temenni olarak, arz etmeyi vazife bildik.
Kanuni mevzuattan bâzıları hakkındaki kanaat
ve temennilerimizi arz eylememe müsaadelerinizi
istirham ederim.
Silâhlı kuvvetlerimiz mensuplarının terfii
meselesi üzerinde, senelerden beri, durulmakta
dır. Günün zaruretlerine uygun terfi mevzuatı
nın, en kısa bir zamanda, hazırlanmasını temen
ni ederiz.
Nükleer harbin şartları, terfi sisteminin esas
larını da dikte ediyor. Terfie hak kazanmak
üzere her rütbede kalınması icabeden müddetin
asgari ve âzami hadlerle tasrih edilmesi bir zaru
rettir. Ruhunu bu esastan alan bir terfi sistemi
ile : Ehliyet, hâkim unsur olaTak tebarüz ettiri
lir; müksetep hakların çiğnenmemesi de temin
edilir. Ehliyetine binaen asgari müddetleri dol
durarak terfi edebilen subaylar, harbin meşak
kat ve zahmetlerine tahammül edebilecek yaşlar
da iken yüksek rütbelere eriştirilmiş olurlar.
VazMeler birçok nevilere ayrılmıştır. Bâzıları
genç kumandan ister; bâzıları da nispeten yaşlı
kumandanlarla, görülebilir. Yıpranma zammı ile,
bâzı sınıflarda, nispeten seri bir terfi seyri tat
bik ediliyor. Bu, yerinde bir tedbirdir. Maksadı
mız : Ehliyeti esas tutan ıbir terfi sistemi ile, si
lâhlı kuvvetleri terkibeden sınıfların hepsinde,
seri terfi edebilmek istidadını gösteren subayları
mıza şans verilmesi lüzumunu belirtmektir. Bu
formülün terfi mevzuatına mütaallik tetkiklerde
göz önünde tutulmasını temenni ederiz.
On seneden beri vatan sathının manzarasını
değiştiren ve aziz milletimizin refah seviyesini
yükselten imar faaliyetlerimiz, müdafaa gücü
müzü, gün geçtikçe, takviye ediyor. Yollar, köp-
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rüler, limanlar, muhtelif su tesisleri, silolar, kom
binalar, hastaneler.. Silâhlı kuvvetlerimizin ik
mal, iaşe ve tahliye imkânlarını genişletti; hare
kâtı idare edecek olan makamların hareket ser
bestisini artırdı. Silâhlı kuvvetlerimizden bâzı
birlik ve teşkiller yol yapma faaliyetlerinde va
zifelendirilerek, seferde harekât ve ikmal mak
satlariyle kullanılacak yolların bakım ve onarı
mına, stratejik mevkilerdeki şehirlerden mo
torlu vasıtalarım geçişine mütaallik etüd ve tat
bikatların yapılmakta olduğunu memnuniyetle
müşahede ediyoruz. Millî Müdafaa gücümüzün
lojistik infrastructure'ünün tesisi faaliyetlerin
de birliklerimizin eğitimi için zaruri olan tatbi
katlardan faydalanmak, Sıhhat ve İçtimai Mua
venet işlerimizde Silâhlı kuvvetlerimizi vazifeleın>
dirmek suretiyle âmme hizmetlerindeki iş birli
ğinin imkânın müsaadesi nispetinde genişletilme
sini temenni ederiz.
Millî Müdafaa Vekâletimiz, (İlmî İstişare
Araştırma ve Geliştirme Kurulu) ile bünyesini
takviye etti. Bu hayırlı teşebbüs, aziz yurdumu
zun korunması meselelerinden mühim bir kısmı
nın halline medar olacaktır. Beş asır evvel, mu
azzam bir topçu kütlesinin İstanbul sûrları önün
de toplıyabilmiş olan Fâtih Başbuğ, bu muvaf
fakiyetini ilmî istişare ile hazırlamıştı. Harekât
araştırmaları teşkilâtı, Sosyal bünyedeki bilcüm
le faaliyetlerde muvaffakiyet unsuru olmaya
namzettir. Teşebbüsü sevinçle karşıladık.
İstişareyi ilmî esaslara istinadettirmek mak
sadiyle İkinci Dünya Harbi başlangıcından itiba
ren gösterilen gayretler neticesinde, bu mühim
teşebbüsün muvaffakiyet şartları çizilmiştir.
Stratejik, taktik, teknik ve teşkilâta mütaallik
meseleler üzerinde tam bir mutabakata ulaşmak,
temel bilgileri çalışmaların heyeti umumiyesiaıe
hâkim kılmak suretiyle işe başlanmadığı takdir
de, bu mesai sisteminden beklenilen netice elde
edilemiyor. Kurulumuzda vazife alan değerli
ilim adamlarımızın muvaffakiyetlerimizin sebep
ve vesilesini teşkil edecek esaslar üzerinde hassa
siyetle duracaklarından eminiz.
Muhterem arkadaşlarım,
Doğu Blokunun yıkıcı harbe ve nükleer baş
lıklı füzelerin tesirine istinadettiği topyekûn harb,
korunma ve müdafaa sisteminde cezrî rötuşları
icabettiriyor. H ü r milletler, dünya çapında bir
vüsat iktisabeden daimî mahiyetteki tehlikeleri
önliyebilmek için, müşterek müdafaa sistemini,
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her ah ve her yerde faaliyete geçirilebilecek tejdpirler silsilesi mertebesine ulaştırmak meselesiyle
karşılaşmış bulunuyor. NATO ParlmantMeri
Konferansının toplantılarında ifade edilen temen
nilerin siklet merkezi bu mesele üzerinde tjafesif
i

ediliyor. Bu gayeye topyekûn millî j mü
dafaa faaliyetlerinin milletlerarası iş birli
ği ile tevhidi neticesinde ulaşılacağı İlah
tan varestedir. NATO Parlmanterleri Kon
feransının yıllık Beşinci Toplantısında j alı
nan ve Avrupa'nın hava akınlarına
fkw
korunabilmesi için müşterek bir det^ction şıeteminin tesisini müteallik olan kararın bir an 4|vel
tatbikini temenni ederiz. Bu karar, Amerika]Bir
leşik Devletlerinin askerî tesislerini ziyaret Men
parlâmento azaları tarafından teklif edilmiştjt
Milletleri ve silâhlı kuvvetleri, belirecekj ner
nevi tehlike karşısında, hazır bulundurmak,] her
(hangi bir tecavüze karşı yapılacak harekâta en
kısa bir zamanda "başlayabilmek, silâhlı küvetle
rin vazifeleriyle sivil müdafaayı bir kül haMde
mütalâa etmek zaruretleri, Topyekûn Millî (Mü
dafaa Teşkilâtının ana hatlarını çizmiştir.
tefiMerimiz, sürekli hamlelerle, günün zaruı
rine uygun teşkilât, sistemine yaklaşmaktadıf
Fransa Müdafaasının Umumi Teşkilâtına
allık 7 Ocak 1959 tarihli Nizamname ile biH
ay evvel neşredilen Nükleer Çağdaki Ingiliz|
duşu başlıklı rapor; bu iki müttefiğimizin
retlerini göstermektedir. Bunları zikretme|
maksadım; teşkilât meselelerinin devam üzerdi
alınmakta ve hal suretlerinin tedricen bülundmkta olduğunu arz ve izahtır.
Topyekûn Millî Müdafaa işlerimizin tanzimi
ne müteallik mevzuatın en mühim rüknünü teşkil
edeceği muhakkak olan, (Millî Müdafaa VeİŞeti Teşkilât Kanunu) nun yukarda belirtilen] za
ruretler göz önünde tutularak ele almmas|ıim
icabettiği kanaatindeyiz. Cephesiz muharebMrden klâsik muharebelere kadar uzanan mücafşle
sisteminin her hamlesini karşılayabilecek topFekûn müdafaa-sisteminin günün zaruretlerine İ uy
gun 'bir teşkilât kanunu ile tatbik mevkiine ]Wnması, her bakımdan, şayanı arzudur. Silâhlı Mvvetler teşkilâtında sürekli değişikliklerin y o l 
makta olduğu 'bir devirde, en ince teferruatıj İh
tiva eden bir teşkilât kanununun hazırlanma
sındaki güçlükleri müdrikiz. Yalnız bu güçlük|l|t r ,
salâhiyet ve mesuliyetleri katiyetle tasrih e Bn
mevzuatın hazırlanmasına müessir olacak miâi-
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yette değildir. Harb "kametlerimizin hazırlanma
sı ve idaresi işlerini iki başlı bir sistemden kur
tarmış olan 5398 sayılı Kanun, prensip itibariy
le, uygundur. 1 Temmuz 1949 da meriyete gir
mişti. Geçen zaman zarfında, Millî Müdafaa
mevzuatına eklenmesi icubeden hükümler, bu ka
nunda mevcudolan hükümlerle mukayese edilemiyecek derecede, çoğaldı. Salâhiyet ve mesuliyet
leri topyekûn harbin zaruretlerine göre tasrih
eden teşkilât kanununun, kısa bir zamanda, He
yeti Celilenin tasvibine arz olunmasını temenni
ederiz.
Muhterem arkadaşlarım,
Mâruzâtımı şu suretle hulâsa edeyim: Silâh
lı kuvvetlerimiz, çok kısa bir zamanda, motorizasyonu 'benimsedi; imar faaliyetlerimizden fay
dalanarak, harekât ve ikmal imkânlarını genişlet
ti. Eğitim müesseselerimizdeki ilmî araştırmalar,
millî güvenlik politikamızın esaslarına mütaallik
teklifler hazırlayan heyetlerle, memleket çapın
daki etüdler seviyesine ulaştırıldı. Silâhlı kuv
vetlerimiz emir ve kumanda heyetlerinin vazife aş
kı ve dinamik faaliyetleriyle, Millî Müdafaa kud
retimiz lâyık olduğu seviyede tutuluyor.
Hür dünyaca hazırlanan müşterek müdafaa
tedbirlerinde mühim değişikliklerin yapılmakta
olduğu günleri, bu kudretle, idrak etmiş bulunu
yoruz. Tedbirlerimizi topyekûn harbin zaruret
lerine göre ayarlamak maksadiyle girişeceğimiz
her teşebbüste muvaffak olacağımıza güveniyo
ruz. 1960 senesinin müşterek korunma ve mü
dafaa tedbirleri, Millî Müdafaa Teşkilâtımızda
da mühim hamleleri zaruri kılacaktır. Kanaat ve
temennilerimizi bu maksatla ifade etmiş bulunu
yoruz. Silâhlı kuvvetlerimizin nükleer harbm
icaplarına süratle intibak edeceğinden eminiz,
Hükümetimizi tebrik eder, azim ve feragatle
vazifesinin yüksekliğine ulaşan silâhlı kuvvetleri
mize haşarılar dileriz. Millî Müdafaa Vekâletimiz
•bütçesinin aziz milletimiz için hayırlı olmasını te
menni ederiz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar)
REİS — Kifayet takriri var. Okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı arz
ve teklif ederim.
Manisa Mebusu
Sezai Akdağ
REÎS — Kifayet aleyhinde Fethi Çelikbaş.
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
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arkadaşlar, Nizamnameye göre 6 arkadaş konuş
tuktan sonra kifayeti müzakere takriri verilebi
lir. Fakat konuştuğumuz mevzuu bütün hatip ar
kadaşlardan dinledik ve öğrendik ki, son yıllar
dan itibaren dünya silâhlı kuvvetlerin tertip ve
tanziminde yepyeni bir istikamet almıştır. Konvansiyonel silâhlardan nüklüer silâhlara geçişi
muhterem D. P. sözcüsü ifade ettiler, dinledik.
Dediler ki, temenni ediyoruz ki, kuvvetlerimiz
bu nüklüer silâhlara intibak ettirilecektir. Bu
ifade edilen şartlar içinde uygun görmez misiniz
bu mevzuda tetkik yapmış ve hazırlanmış, ismi
ni yazdırmış arkadaşlarımıza yine 5 dakika için
de imkân verilsin de konuşanlar, fikirlerini açık
lasınlar ve bu memleketin silâhlı kuvvetleri mev
zuunda yeni ışılklar serpsinler. Parlâmentoda
bizler de öğrenelim ve ona göre de icapları ya
pılmak lüzumu hâsıl olsun. Bendeniz bilhassa
sözcünüzü D. P. sözcüsünü dikkatle dinledim.
Sayın Fuad Alpkartal Millî Müdafaa Vekâleti
teşkilâtının dahi yeni icaplara göre tanzim edil
mesi maksadiyle kanunun bir an evvel gelme
sinden bahsettiler. Bu derece istikbale mazaf
temennilerde bulunulurken anlaşılıyor ki, alın
ması lâzımgelen birtakım tedbirler var. Bun
lar üzerinde her partide, illâ muhalefet parti
sinden demiyorum bu işler üzerinde çalışmış,
uğraşmış ve hazırlanmış arkadaşlar var. Bunlar
konuşsunlar. Nihayet dört arkadaş konuşsa be
şer dakikadan 20 dakika eder. Bu 20 dakika Mec
lise ne kaybettirir. Bilâkis çok şeyler kazandı
rır. Bunu evvelki kararlar gereğince bir izzeti
nefis meselesi olarak telâkki etmeyiniz çok mü
himdir. 3 - 4 sene içinde NATO içinde, bende
niz yakından takib ettim, NATO'nun kuruldu
ğu zamandakinden bambaşka yeni bir tertibin
içine girmek lüzumu mütehassıslarca işaret
edilmiş ve ona göre tertip ve tensikata başlan
mıştır. Bu konuda çalışan arkadaşlarımızın be
şer dakika dinlenmesinde ne mahzur vardır?
Ben rica edeceğim, bu bir inat meselesi değil
dir. Lütfen takrirleri reddediniz. Hiç olmazsa
8 - 10 arkadaş konuşmuş olsun, ondan sonra
kabul edelim.
EEÎS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. (Sağdan; gürültüler)
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Sağdan; gürültüler ve bağrışmalar)
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Beyefendiler, biraz evvel kifayet takririni
kabul eden Meclisin Millî Müdafaa bütçesinin
reddine mi karar verileceğini zannediyorsunuz?
Böyle şey olur mu?
Lira
F.
12 000
101 Vekil tahsisatı
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
201 Maaşlar
493 152 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
27 803 OOÖ
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
1 763 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri
1 515 001
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yadımlar
9 696 001
REÎS — Mehmet Hazer.
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, 1942 yılında yürürlüğe giren 4178 sa
yılı Kanunla 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerde
oturan subay ve ast subaylara bir yakacak zam
mı verilmektedir. Bu zammın dünün rayiçleri
ne göre tesbit olunan miktarları sadece Hükü
metçe kömüre ve nakil ücretlerine yaptığı zam
ları karşılıyabilmektedir. Bu itibarla bu zam
mevzuunun yeniden ele alınması bir zaruret ha
lini almıştır. Bu vesile ile bendeniz bir kanun
teklifi yaptım. Maalesef bir buçuk seneden beri
bu teklifim Bütçe Encümeninde uyutulmakta
dır, ele alınmamıştır. Sayın Bakanın 3 ncü Or
du mıntıkasında yaptıkları gezi sonunda bu mev
zuda tedbirler alınacağını ifade etmişlerdir. Ara
dan bu kadar yıl geçmiş, iskân şartları gayrimüsait küçük barakalarda oturan subay aileleri ya
kacak zammının artmasına şiddetle ihtiyaçları
vardır. Bu âcil vaziyet karşısında 943 ün ra
yicinin bugün birkaç misline ulaşan rayici kar
şısında, yeniden ele alınmasını elbette düşün
mek mecburiyetindeyiz.
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Şimdi belki Bütçe Encümeni gelec<
cek ki, portesi şu kadardır falan. Ark
bunlar potre meselesi olmaktan çıkmış
haline gelmiştir. Doğu bölgesinde vazife
memur ve subayların durumunu yerinde gö
bu zarureti kabul ederler. Bu itibarla bm
41 nci maddesinin geri alınarak, Maliye
meninde kabul edilen ve halen Bütçe H
ninde bulunan teklifimle birlikte nıüzake
teminini istirham ediyorum.

223

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum, Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
F.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38
ve 39 ucu maddeleri gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
210 1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı
kanunlar gereğince verilecek
tahsisatlar
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
211 5950, 6245, 6725 ve 7345 sayılı
kanunlar gereğince verilecek
zamlar ve tazminatlar
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
215 4511 sayılı Kanun gereğince
verilecek ikramiyeler karşılığı
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanun
lar gereğince verilecek tazmi
natlar
REÎS •— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
220 2852 sayılı Kanun gereğince
verilecek yemek karşılığı
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar
gereğince verilecek uzmanlık
ücret ve gündelikleri
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
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Lira
3575 sayılı Kanun gereğince
ödenecek Askerî Fabrikalar
Emekli ve Yardım Sandığı ke
3 659 000
seneği
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tamirhanelerle Uçak ve Deniz
fabrikaları ve Harita işçi üc
49 344 000
retleri
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
5957 sayılı Kanun gereğince
ödenecek denizaltı ve dalgıç
tahsisatı
1 350 000
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler .., Kabul edilmiştir.
4772 sayılı Kanun gereğince
Askerî Fabrikalar îşçi Sigorta
ları Kurumuna ödenecek prim
karşılığı
621 100
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
5044 sayılı Kanun gereğince
verilecek fazla ders ücretleri
524 003
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Akademilerde ve harb okulla
rında staretejik istihbarat kurs
larında verilecek konferans üc
retleri
20 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Büro masrafları
3 299 000
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
420 500
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
4 854 000
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Kira bedeli
1 913 001
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Harcırahlar
17 903 003
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir,
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Tedavi masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir.
Taşıt masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Matbaa masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hayvan satmalına ve tazmin
leri
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muayyenat
248
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Askerî malzemeler
86
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Harb malzemesi, teçhizat ve
tahkimat umum masrafları
41
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Lira
750 000

4 000

291 000

400 000

600 000

210 656

180 001

249 000

• REÎS — Ferda Güley.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın \ »î-kil Beyefendi fbiraz ev
vel bu kürsüde orduyı. politika dışında tuttuk
larını söylemişlerdir. Konuşma sıram gelmişti.
Kifayet kalbul edilmemiş olsaydı kendilerini ce
vaplandıracaktım. (boldan; fasılla alâkası yok,
sesleri)
Şimdi, fasla geliyorum. Bu ordunun harb
gücü iki büyük bölümden terekkübeder. insan
gücü, harb silâh ve .vasıtaları gücü.
îıisan gücünün uıasıl politikaya bıilaştırıldığını,bu fasılda yeri olmadığı için, geçiyorum.
Fakat harlb silâh ve vasıtaları -gücünün nasıl
politikaya al öt edildîğ'irii huzurunuzda arz ede
ceğim. 1957 seçimlerinde Millî Müdafaa Vekâ
leti Er. Har. Umumîye Riyasetinden geçirdiği
bir emirle Kam Kuvvetleri Kumandanlığına
yeter sayıda jeep ve diğer nakil vasıtalarını
seçimlerde^ inzibat ve asayiş hizmetlerinde kul
lanmak vazifesini vermiştir. (Soldan; yalan, öy
le'şey yok, sesleri ve gürültüler) Yaslan mı1? O
halde okuyorum, dinleyiniz -
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24. IX. 1957
Yurtiçi Topçu Uçaksavar Kumandanlığına
Erkânı Harlbiyei Umumiye Riyaseti.
1. (Seçimlere tekaddüm eden günlerde ve
seçimler esnasında münhasıran asayiş işlerinde
kullanmak üzere) (Soldan; gürültüler) Arka
daşlar; buraida bir millet ve memleket mesele
sini ordumuzun şerefli mümessilleri huzurunda
konuşuyoruz. Lütfen dinleyiniz. Evet, devam
ediyorum, (Seçim sonunda derhal) mahallerine
iade edilmek üzere valilerin emrine verilecek
tir.) Bu >emre ek listede hangi birliğin hangi
valilik emrine ne kadar vasıta vereceği de gös
terilmektedir. Arkadaşlar; kanunlarımız ica
bında ordunun idareye yardım etmesini emre
der. Buna itirazımrz yok. Görülmüşse bu ola
bilir. Fakat bu yardımı idare acaba nasıl kul
lanmıştır, harlb gücümüzün mühim bir bölümü
nü tenkil eden bu vasıtaları ele geçiren idare
cilerimiz acalba nasıl bir zihniyetle kullanmış
lardır?.. (Sağdan; alkışlar) (Soldan; gürültü
ler) Size söyliyeyım; bakınız on tan'e jeep, nu
maralan burada yazılı. Evet on tane jeep önle
rine Demokrat Parti levhası konulmuş, (Sol
dan; yalan, yalan, sesleri) siz istediğiniz kadar
yalan deyin, işte fotoğraflar. Ve işte Semi Er
gin burada, kabul etti. Millî Müdafaa Vekili
olarak bu gerçeği geçen sene kabul etti. Bütçe
Komisyonunda M. M. Bütçesi görüşülürken on
tane jeep Manisa'ya gelmiş olduğunu bir ga
rajda boyanıp Demokrat Parti hizmetine alın
dığını, fakat bunu öğrenir öğrenmez derhal
jeepleri birliklerine iade ettiğini kabul ve itiraf
etti. O zaman zabıtlara geçti, siz istediğiniz
kadar yalan, iftira, deyiniz. îşte delilleri, işte
fotoğrafları, burada,
REÎS — Vaktiniz tamam efendim.
FERDA GÜLEY (Devamda) — Cümlemi tama'mlıyayım, efendim. Daha başka bîr mjsaİ:
Siird'de 12 nci Tümen Kumandanlığına aît bir
topçu keşif uçağı hiçbir keşif, vazifesi olmadığı
halde Mikus nahiyesine indirilmiş ve oradan
Şeyh Arvas isimli bir tarikat adamını alarak
D. P. lebinde din propagandası yapmak üzere
Pervari'ye götürülmüştür. (Soldan; şiddetli gü
rültüler) Bu o zaman bir telle vekile arz edil
miştir. ^Gelsin burada cevap yersin. (Gürültü
ler)
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RElS — Emin Soysal,
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhteröm ar
kadaşlar; Ferda GKiley arkadaşrmızın soflediği
sözlerin. bir başta misalini de bendeniz a)[z ede
ceğim.
13 Şubat 1960 günü..
MEHMET ERDEM (Bilecik). — Knzı|ullu'd<an bahset.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Ben ||neden
bahsedeceğimi bilirim. Senden soracak d|ğilim.
Otur, yerine.
13 Şubat 1960 günü Demokrat Parti]Genel
Başkanı Adnan Menderes Maraş't ah Hatay'a
giderken kendisini teş'yi edenler arasınd|n bir
'kısım Demokratlar İslâhiye ile Maraş yoljp arasında dört beş tane askerî OMS ye bin1 ^rek...
(Soldan; şiddetli, gürültüler)
MEHMET DÖLEK (İçel) — Yalan.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Yalajıı sen
söylüyorsuuı. Sana isbat ederim. Otur yerine.
Yalancı sensin. (Şiddetli gürültüler)
REÎS — Müdahale efcmiyeîim efenıdinjj, rica
ederim.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Demokratlar
askerî CMS lere binmişler, önlerinde dövizler,
yanlarında Demokrat Parti flamaları Demok
rat Parti Başkanı Adnan Menderes'i tesire ge
liyorlardı. Bu hal millet kuvvetlerini partizan
bir şekilde suiistimal etmektir. Bunun merin
de Meclis olarak durmak lâzımdır. Siz dıilrmazmmz tarih duracaktır.
REİS — Kıza Tekeli.
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhteremi arka
daşlarını, hartb malzemesi ve teçhizat mevzjkunda
Hükümetin verdiği izahat beni şahsan tatmin et
memiştir.
I
NATO Kuvvetleri Başkumandanı Norihstad
modem silahlarla mücehhez 25 tümenlik bir kuv
vet ilk müdafaa için kâfidir, demektedir, j
SOLDAN BÎR MEBUS — Sen anlaüLsym
.onu.
"
-j
RIZA TEKELİ (Devamla) — Sen anAmazsın, ben maMna mühendisiyim. Sen daha bir bey
gir kuvvetinin ne demek olduğunju bugunj anla
mazsın, 10 sene sonra da anlamıyacaksm. 25 tü
menin ne suretle kifayet edeceği de yine Norihstad
tarafından izah edilmiştir. Bu tümenler | hava
kuvvetleri işe müdahale edinceye kadar 3 - 5 saat
dayanıp zaman kazandıracak, sonra hava kıjvvet-
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vetleri atomik silâhlarla müdahale ederek ve harJj
hemen sona erecektir diyor.
Bugün bu izah muvacehesinde bizim durumu
muz nedir? İzah edilmemiştir. Lütfen izahat ver
sinler... (Soldan, şiddetli gürültüler)
REİS — Burhanettin Onat.
BURHANBTTlN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; partilerin siyasi ihtirasları üs
t/ünde bulunması lâzımgelen mevzulardan 1 ncisi
Millî Müdafaa mevzuudur. Bunda hiç, kimse
nin şüphesi yoktur.
EMİN SOYSAL (Maraş) -—Orta «mektep der
si almaya ihtiyacımız yok.
REİS — Müdahale etmiyelim «fendim, dinli
ye! im.
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Sıra kapak
ları vuruyorlar, bir şey demiyorsunuz ama.
REİS — Hepsine söylüyorum efendim.
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Millî
Müdafaanın, tmuibalif ımabuslar, burada, politika
ya alet edilmemesini kendileri sözlerine başladık
ları zaman söylediklerinde, içimden bir takdir
hissi kabardı. Fakat bu yükselme imkânı bulama
dan söııüverdi arkadaşlar. Millî Müdafaa üzerin
de politika yapılmamalı diyen bu arkadaşlar ilk
olarak Millî Müdafaayı politika mevzuu yapmak
la söze başladılar.
Ve nihayet askerî vasıtalar movzuubahsolduğu
zaman Halk Partisinin 1 numaralı komandosu
çıktı buraya, bir kundak sokmak istedi. Arka
daşlar, sanki sütten çıkmış ak kaşıktırlar. Greçeıı
gün burada konuştuğum zaman çok tenha idi
Meclis. Onlardan bâzı arkadaşlar vardı. Ama
beni dinliyenler acaba anlatmadılar mı? Ses şada
olmadan reyini vermeye gelen vatandaşların üze
rine 52 nci Alayın üç taburunun birden süngü ta
karak nasıl sevk ettiklerini, süngüİettiklerini an
lattığım zaman... Bunu anlatmadılar mil Şimdi
iki jeep bilmem neyi taşrmış.
Arkadaşlar, bu ateşten bir gömlektir, giy
meyiniz bunu üstünüze.^ Evvelâ dilinizi ağzınızı
sonra da bütün meveadiyethıizi yakar. Milli Mü
dafaa mevzuunda ordu mefhumuna uymıyacak
şekilde siyasete alet ediyorsunuz, polemik meranın
yapıyorsunuz, yapmayın bunu. (Soldan, bravo
sesleri ve alkışlar.)
REİS — Bütçe Encümeni adına Behzat Bil
gin.
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lüyor dersiniz. Bunun ela kıymeti vardır. Bir
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
mebusla diğer mebusun müspet veya menfi be
RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem
yanları değer taşır. Vatandaş da bu beyanlara
arkadaşlarım, Rıza Tekeli arkadaşım ordumuzun
göre hükmünü verir. Ama oturduğunuz yerden
zırhlı tümenleri hakkında izahat verilmesini Sa
bunu yapamazsınız. Bu noktada Semi Ergin
yın Millî Müdafaa Vekilinden istedi. Halbuki
Beye cidden müteşekkirim. O zaman, bir Hü
Rıza Tekeli Bey Bütçe Encümenimizin azasıdır
kümet adamına yakışır' seviyede, bu hatalı ol
lar. Ve bu mevzuda bütün bir gece devam eden
muştur, hâdiseye muttali olur olmaz önledim
gizli bir celse aktediidiğind bilir. Kendisi hazır
demesi mesuliyetini müdrik bir Hükümet ada
bulunm*$5ır. Burada sorduğu sualin cevabı o
mının hareketidir. Eski Millî Müdafaa Vekili
gizli celsede verilmiştir. Arkadaşımızın .malûmu
Şenıi Ergin, benim malûmatım olunca bu, ön
olduğu, bildiği bir mesele hakkında tekrar izahat
lenmiştir demesini Türk tarihi için örnek bir
talebetmesindeki samimiyetsizliği Muhterem Mec
hareket telâkki eder ve kendisini tebrik ve tak
lise arz etmeye mecburum. (Soldan, alkışlar)
dir
ederim. Yoksa kavliniz fiilinize yeya fiiliniz
RIZA TEKELİ (Adana) — Ben o celsede
kavlinize
uymazsa, size nasıl inanılır? Söyle
yoktum.
diğinizin tersini yaparsanız, bu takdirde de,
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Siz o cel
fiilinizin mesuliyetini cesaretle takabbül etme
sede yok idiyseniz, arkadaşlarınız oradia idi.
lisiniz arkadaşlar. Bu noktayı Vekilden öğren
R E İ S — Fethi Çelikbaş.
mek
istiyorum, hakikaten Millî Müdafaa Ve
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
kili
Beyin
beyanları kanunlara riayetkar ol
arkadaşlar; evvelâ Bütçe Encümeni sözcüsü
mak mıdır, beyanlarında söylemiş oldukları
nün mütalâasına cevap vermek isterim. Bir
gibi hâdisatta musir mıdır, değil midir? Şim
milletvekilinin bulunduğa! encümende gizli bir
diki
Vekilimiz eski Vekil değildir, yekdiğeri
celsede her hangi bir şeye muttali olması Yük
ne
bu
vekâlette halef selef olmuşlardır. Beya
sek Heyetiniz huzurunda o konuda Hükümetin
nını
takdir
ettiğim Vekil vekâlette değildir.
gizli bir celse yapması için davette bulunması
Sayın Etem Menderes Beyden öğrenmek isti
na mâni değildir. Çünkü her hangi bir mesele
yorum,
buradaki beyanlarına sadık olacak mı
de nihai kararı encümenler vermez, Meclis ve
dır?
Bunu
tesbit etmekte fayda vardır, kendi
rir. Bu bakımdan yanlıştır. Hele sözcü için
lerini
beyana
davet ediyorum.
çok yanlıştır. Tashih ediyorum.
İkincisi; muhterem arkadaşlar, hükümetler
REİS — Asım Eren.
kanunlara göre çalışmaya, meclisler de hükü
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
metleri kanunlara göre çalıştırmaya vazifeli
larım, konuşulan fasıl haddizatında iki cephesi
dir. Şimdi Sayın Millî Müdafaa Vekili çıkar
olan bir meseleyi ihtiva eder. Birisi siyasi cep
da millî kuvvetlerin, ordunun doğru olarak si
heye taallûku bakımından, ikincisi bir asker
yasi mülâhazaların üstünde tutulması faydalı
olarak her kumandanın kendi emrindekilerin
dır, böyledir der de, arkadaşlar böyle olmadı
her dakika, NATO icabatı hazır olması bakı
ğını söylerse bunlar siyaset yapmak değildir.
mından. Birincisine temas etmiyeceğim. Bunu
Asıl kanunsuz olarak ordu vasıtalarını kullan
kâfi derecede muhterem arkadaşlarımız leh ve
mak siyaset yapmaktır. Eğer hata varsa, fiilin
aleyhte, konuştular.
kendisindedir. Kanunsuz olarak vasıtaları kul
lanmak siyaset yapmaktır. (Sağdan, bravo ses
İkincisi üzerinde durmak ve izahatta bulun
leri) Eğer hata varsa fiilin kendisindedir. Bu
mak istiyorum. Bugün istiklâl Harbinin son saf
fiil işlendikten sonra bunu beyan etmek hata
hasında, Adana'da bizim ordumuzda yüz tane
mıdır? (Sağdan, alkışlar) Size iltica ederim.
Berliye kamyonu olmasaydı, Garfc Cephesinde
Sizler de Meclisin birer üyesisiniz. Gerçekten
«İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri» kumandasını
samimî olarak Vekil Beyin beyanı...
veren Büyük Atatürk ordunun ikmaline imkân
MUZAFFER ÖNAL (Giresun) — Yalan I bulamazdı. Bugün Erkânı Harbiyenin başında
söylüyor.
bulunan nakliye sınıfından yetişmiş bir arkada
şımız ve bu mesuliyetini yakından hissetmiş bir
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muzaffer
insandır.
Bey siz de çıkarsınız. Arkadaşımız yalan söy-
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ikincisi muhterem arkadaşlarım, tajl m ve
terbiye bakımından her gün harbe hazır, olma
nın lüzumu derkârdır. Hiçbir kumandair tah
min etmiyorum ki; her sabah kalktığı saman
vasıtalarının yüzde kaçının her an emre hazır
vaziyette bulunduğunu düşünmemiş olsu», Her
kumandanın harimi vicdanında daima bun ı mu
hasebe ederek endişe ile takib ettiğini e$\:i bir
asker olarak bendeniz eminim. Bu itibaıı la işi
bu cephesi bakımından bir ihtiyat haline; şetirmiyelim. Biliyoruz ki, bugün köylü aldığlı trak
törü taksi gibi kullanmak ihtiyadına düşıfriiştür.
Biz ordumuzu, müdafa için çok güç şartl ir al
tında ekserisi hariçten gelen vasıtalarla kinci
derecede lüzumlu işlerde kulanmak yeriâş mavuzıalehine kullanalım. Yani her an
emrinde bir nükleer baskınına hazır olm
reken bir uzuv olarak ordu kumandanları
lerinden bu hususta aldıkları emirleri ifa:
zır bir halde bulunmalıdır.
îtiyat haline gelecek hareketlerden ,
etmelerini temenni ederim. (Sağdan, alkm
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. abul
=
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştin
F.
ra
412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri
8 8ÖJ) 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
8|r 000
413 Veteriner ecza ve malzemeleri
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

414 Taşıma masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler..." Kabul edilmiştir.
415 Askerlik müzeleri
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

416 Okullar masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

23 7?i i 000

2İİ i 000

p.
421 Kara Kuvvetleri askerî tamir
hanelerle ilk madde ve müstehlek malzemeleri masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
423 Moral hizmet her türlü mas
rafları
REÎS — Kabul edenler1;.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
424 Beden eğitim ve müsabakaları
umum masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
425 Manevra, tatbikat ve kurmay
gezileri
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
427 Gaz ve gazdan korunma mas
rafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın masraf lan
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
452 Staj ve tahsil masrafları
6
REJÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

Lira

115 000

270 000

153 700

645 000

296 000

368 002

559 000

688 000

453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
254 000
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Kurs
masrafları
476
3 750 000
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

ı 7İt: ooo 481 NATO'nun icabettirdiği umu

419 Sanık, tanık ve vukuf ehli ve
adlî müzaharet masrafları ile
şevke memur edilenlerin mas
rafları
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
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5i 001

mi masraflar
2 500 000
REÎS -— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
482 Eratın okuma yazma eğitimi
nin gerektirdiği bilcümle mas
raflar
3 000 000
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

4X8
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483 7279 sayılı ^Kanun gereğince
yapılacak Millî Müdafaa Ve
kâleti Araştırma ve Geliştirme
Kurulunun her türlü masraf
lan
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
484 Askerî stok teminini ve tesisi
nin gerektirdiği her türlü mas
raflar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçlar
BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler:.. Kabul edilmiştir.
503 Toprak Mahsulleri
Ofisine
1948 v.e daha evvelki yıllardan
kalan borçlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
504 Devlet Demiryolları Umum
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kası ve Petrol Ofisi Umum
Müdürlüğüne 1959 ve daha ev
velki yıllardan kalan borçlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
505 İstimlâklerden mütevellit ilâ
ma bağlı borçlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
701 Yapı onarımı
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
702 Gemi onarımı
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
711 Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makina alçt ve
malzemelerin
onarılması ve
yenilenmesi
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Iptimlâkler
731
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

24.2 1960
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F.
741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar

1 500 000

3 500 000

399 000

2 855 000

2 000 000

17 000 000

4 000 000

5 298 000

3 000 000

400 000

Lira
39 369 186

REÎS — Hasan Tez.
HASAN TEZ (Ankara) — Ankara vilâyeti
ne bağlı C. H. P. Kongrelerine yer verilmiyor
kongreleri men ediliyor. Ve fakat Ayaş İlçesin
de bulunan askerî malhfelde D. P. kongresi ya
pılmıştır. Bu iş 1959 Mayısında olmuştur. Bu
politika mı değil m i l . Vekil söylesinler. îşte
buna orduyu siyasete kanunsuz alet etmektir.
(Soldan gürültüler)
REÎS — Fasılla alâkalı konuşunuz.
HASAN TEZ (Ankara) — Askerî mahfel
yapı değil midir?.. Kanunları çiğniyorsunuz..
(Soldan gürültüler) Ben arz ettim bu kâfidir.
REÎS — Faslı kabul edenler... Etmîyenler...
Kabul edilmiştir.
P.
742 Hava meydanları ile yolları
ve depoları yapımı
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
743 Gemi yapımı
REÎS — Kabul edenler... Etmî
yenler... Kabul edilmiştir.
744 înfrastructure 'ün ieaihettirdiği her türlü masraflar karşı
lığı (Bu tahsisattan lüzum gö
rülecek miktarını hava mey
danları ve akar yakıt tesisleri
inşaatı işlerinde sarf olun
mak üzere aynı isimde Nafıa
Vekâleti bütçesinin sonunda
açılacak hususi fasla aktarma
ya Maliye Vekili mezundur.) 28

Lira
740 000

625 000

000 000

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Ben infrastructure mevzuunda, mevzu olarak, konu olarak
Türkiye'de yapılan şeylerin nelerden ibaret ol
duğu hakkında bilgi edinmek istiyorum. Yani,
petrol borusu ye saire gibi möseleler Ihakkmda
bilgi edinip buna göre 'birtakım teşebbüslerde
bulunmak istiyorum. Hükümetten bu mevzuda
izahat rica ediyorum.

5 800 000

— 419

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETHEM MEN
DERES (Aydın) — Hepsini söyledim efendim.
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Radarlar mevzuu yoktu.
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MİLLÎ MÜDAFAA VEKlLl ETHEMJ MEN
DERES (Aydın) — Vardı efendim.
j
RElS — Faslı reyinize arz ediyorum, j! (CaObul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.;
F.
1 İra
76-1 Tersaneler tesisleri
2 5Ü3 OOO
REÎS — Kabul edenler... Etrai6J -

C :â

F.

Lira

yenler... Ka*bul edilmiştir.
773 7356 sayılı Kanun gereğince
fabrikalar mütedavil serma
yesi
REİS - Kabul edenler... Etin iyenler... Kabul edilmiştir.

TAKRİRLER

1. — Denizli Mebusu \Baha Akşit ve p 'r ar
kadaşı, Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Nevşe
hir Mebusu Necmettin Önder, Sakarya M tbusu
Nüzhet Akın ve bir arkadaşı, Kütahya M ıbusu
Mehmet Diler ve bir arkadaşı, Ankara M'.busu
Recep Dengin ve bir arkadaşı, Bize Mebusu Mu
zaffer önal ve bir arkadaşı, İçel Mebusu %\akup
Karabulut ve bir arkadaşının, yurdumuiın ve
istiklâlimizin koruyucusu şanlı ve kahraman or
dumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin g'ıven,
selâm ve muhabbetlerinin iblâğına dair takrir
leri (4/176)
(Alkışlar)
Yüksek Riyasete
Millî Müdafaa bütçesinin müzakeresi
lesiyle yurdumuzun ve istiklâlimizin koru;
su şanlı ve kahraman ordumuza Türkiy
yük Millet Meclisinin güven, selâm ve m
betlerinin iblâğına karar verilmesini arz v
lif ederiz.
D. P. Meclis G-rupu adına
Bursa Mebusu
Denizli Mebush
Mazlum Kayalar
Baha Akşit
(Alkışlar)
Yüksek Riyasete
istiklâlimizin ve istikbalimizin teminat} •şanlı
şerefli ve kahraman Tür Ordusuna Tiiı kiyc
Büyük Millet Meclisinin güven ve sevgilfepnin
iblâğına karar alınmasını arz ve teklif ed|rjz.
24 . II .. 196Ö
0. H. P. Meclis # u p u
'"""-idare Kurulu ap ma
Burdur Mebus t
Fethi Oelikbaff
(Alkışlar)
Yüksek Reisliğe
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin müjzftke-

resi dolayısiyle, kahraman ordumuza T. B. M.
Meclisinin selâm ve muhabbetlerinin iblâğına
delâletlerini saygı ile rica ederim.
Nevşehir Mebusu
Necmeddin önder
(Alkışlar)
Yüksek Reisliğe
Şanlı ve kahraman ordumuza Büyük Mecli
sin selâm ve muhabbetlerinin iblâğını arz ve
teklif ederiz.
izmir
Sakarya
Kemal Serdaroğlu
Nüzhet Akın
(Alkışlar)
Yüksek Riyasete
Millî Müdafaa bütçesinin kabul edildiği şu
anda varlığımızın ve istiklâlimizin ebedî vo
ezeüî yegâne teminatı olan milletimizin göz be~
beği şanlı Türk Ordusuna Yüksek Meclisin se
lâm ve muhabbetlerinin iblâğına karar verilme
sini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Samsun Mebusu
Kütahya Mebusu
Nüzhet Ulusoy
Mehmet Diler
(Alkışlar)
24 . II 1960
T. B. M. M. Reisliğine
Millî Müfadaa Vekâletinin bütçesinin kabu
lü münasebetiyle T. B. M. Meclisinin kahraman
Türk Ordusuna güven ve selâmlarının sunulma
sına arz vo tekklif ederiz.
Ankara Mebusu
Van Mebusu
Recep Dengin
Sait Erdinç.
(Alkışlar)
Yüksek Reisliğe
Millî Müdafaa bütçesinin müzakerejü! dola
yısiyle yurdumuzun ve istiklâlimizin koruyu
cusu kahraman ordumuza Türkive Büvük Mil-
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let Meclisinin güven, selâm, ve muhabbetlerinin
iblâğına 'karar verilmesini arz ve teklif ederiz.
İçel Mebusu
Rize Mebusu
Mehmet Dölek
Muzaffer Önal
(Alkışlar)
Yüksek Reisliğe
Büyük Meclisimizin kahraman silâhlı kuv
vetlerine güven ve sevgilerimin iblâğını arz ve
teklif ederiz.
Kayseri
îçel
Hakkı Kurmel
Y. Karabulut
(Alkışlar).
REİS — Efendim, takrirlerin hepsi, T. B.'M.
M. nin; Türk silâhlı kuvvetlerine güven ve
selâmlarının iblâğını tazammun etmektedir.
Takrirleri reylerimize arz ediyorum; kabul eden
ler.., Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
(Şiddetli ve sürekli alkışlar)
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım,
Türk ordusuna selâm, muhabbet ve itimat ifade
eden ve Büyük Millet Meclisinin Muhterem
azalarından sâdır olan bu karan kendilerine
tebliğ eylemeyi en büyük şeref addeylerim.
(Alkışlar)

X. — Dahüiye Vekâleti
R.EÎS — Dahiliye Vekâleti bütçesine geçi
yoruz.
Söz alanların isimlerini okuyorum :
Necati îlter (Sivas),
Hüseyin Bayrı (Bursa),
Vahap Dizdaroğlu (Mardin),
Mustafa Bağrıaçık (Konya),
Suphi Baykam (Adana),
Tevfik Tığlı (îsparta),
Sait Erdinç (Van),
Nüzhet Ulusoy (Samsun),
Nurettin Akyurt (Malatya),
Sabri Erduman (Erzurum),
Hasan Tez (Ankara),
Kemal özer (Kütahya),
Eşref Ayhan (Ordu),
Sırrı Atalay (Kars),
M. Yıjmaz Mete (Adana),
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Hamdi öner (Adana),
Reşit Önder (Tokad),
İsmail Güven (Niğde),
Abdullah Köksel (Urfa),
Ferda Güley (Ordu),
îsmail înan (Ankara),
İbrahim Saffet Omay (Ankara),
Hasan Erdoğan (Kars),,
Selim Soley (Ankara),
Halim Ateşalp (Sivas),
Dursun, Akçaoğlu (Çankırı),
Şevket Duprsun (Mardin),
Asım Eren (Niğde),
Mehmet Delikaya (Malatya),
Mustafa Altmdoğan (Elâzığ),
Münir Ekşi (Ordu),
Âlim Sipahi (Burdur).
Necati îlter (Yok sesleri) Hüseyin
(Yok sesleri), Vahap Dizdaroğlu.

Bayrı

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım, Uşak hâdiseleri münasebe
tiyle Cumhuriyet Halk Partisinin Dahiliye Ve
kili hakkında vermiş olduğu tahkikat talebi
üzerine konuşan Sayın Dr. Namık Gedik mem
leketteki idare anlayışım Büyük Millet Mecli
sinin huzur anda ifade etmiş bulunmakta idi.
kısaca arz edeyim. Bu hâdiseler üzerinde du
rurken Sayın Namık Gedik Uşak olayını şu
şekilde tavsif etmiştir. Efendim, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu icabı Muhalefet
Lideri bu kanunu ihlâl ederken ona karşı
diğer siyasi kanaatteki D. P. ye mensup vatandaşla
rın da hareketleri olacaktır. Şimdi kendilerine sora
rım, bir tarafta muhalefet liderini, hiçbir tecavüz»
de bulunmamak üzere alkışlamak istiyen bir insan
topluluğu ve fakat bunun karşısında ertesi
gün tecavüzkâr hareketlerde bulunan bir top
luluk. İstirham ederim iki topluluğun durumu
YO hareketleri aynı mıdır. Dahiliye Vekili ola
rak memleketin emniyet ve asayişinden sorumlu
bir zatın vazifesi, vatandaşın hayatını koru
mak, kendisine vâki müracaatlerde emniyet
ve asayişten sorumlu Devlet adamı şeklinde ha*
reket etmesi icabetmez mi? (Soldan gürültüler.
Bu mesele konuşuldu, sesleri.)
REİS — Efendim, halen Dahiliye Vekâleti
bütçesini konuşuyoruz. Çok kısa bir zaman evvel
üzerinde uzunuzadıya konuşulup karara bağ-

m
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lanmış bir meseleyi burada tekrar etmemenizi
rica edeceğini.
MÜNİR EKŞİ (Ordu) — Burhanettih Onat,
iki gün evvel aynı meseleye temas etti f iyaset
ses çıkarmadı. (Soldan gürültüler, öyle h r şey
yok sesleri.)
V E H A P DİZDAROÖLU (Devamla) - - Bu
ve buna benzeyen mütaaddit tarafgirane^ parti
zanca bir hareketin -kanunların partizu|r ıa bir
şekilde kullanması ve tatbik edilmesi m# tüeketın iç huzurunu bugün bir çıkmaza 'j* kmuş
vaziyettedir ve rejim meselelerimizin cnHüyük
siklet merkezini teşkil edecek vaziyettedijr Sa
yın Dahiliye Vekilinin Gösteri yürüyüşldı i Ka
nunu tatbikatı tam değildir. Bir taraftja Dev
letin bütün imkân ve vasıtaları muhali kılı
nırken, karşı tarafta emniyet ve asayişi . l*>rumakla mükellef kuvvetlere cop ve gaz b|o nbası
kullandırmak mubah görülüyor.
Aziz ve muhterem arkadaşlarım; bu o sraatı
sadece Dahiliye Vcvikiliııe yüldemek h $ sizlik
olur. Bunu bugünkü iktidar icraatçıiı rınm
toptan bir görüşü olarak kabul etmek lâj2 mdır
ve bugün için partizan zihniyetin tatbikatçısı
olarak iktidar dirij anlarının karşısında i »ayın
Namık Gediki'n bulunuşu ve kendisini ıb* ma
kama getirmiş olmaları memleket için bir t^|ihsiz, lik okluğu kadar, Sayın Namık Gedikİ için
de bir talihsizlik olmuştur. (Sağdan brafj sesleri, alkışlar) (Soldan gürültüler)
Muhterem , arkadaşlarım, her şeyden îvvel
memlekitimizde . bu kadar üzerine titredji imiz
•rejimin
müesses olabilmesi için, emniy t ve
huzur/için, idari kanunlann taraf girane eğil,
bitaraf olarak tatbik edilmesini istiyoruz. ] Sağdan, alkışlar) Bunun aksine tatbikatı illet
tasvibetmiyecektir. Demokrat Parti iktida^ grupunun da bu gibi gidişi tasvibetmediklerfı: i ve
bu şekilde bir devamın aleyhinde olacak arını
ümidetmek isterim. (Sağdan, alkışlar.)
R E Î S — Mustafa Bağrıaçık.
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) —jAîuhterem arkadaşlar ••: Muhalefet partisine T$. nsu-bölan arkadaşlardan konuşan ve konuşacak olan
arkadaşlar mütemadiyen Toplantı ve yüji iyüş
Kanunu hükümlerinden şikâyet edeceklerdir.
Kanun hükümlerini ihlâl edenler, Hükp met
çe alman, kanun dâhilinde aldığı tedbirlk xlen
şikâyet ediyorlar ve etmekte de devam e|. çek
lerdi?.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan ka
nunlara bütün vatandaşların ittiba etmesi zaruridiı*.
Yalnız, çıkan bir kanunun hükümlerini okumıyan veya bilmeyen bir vatandaş mazur gö
rülebilir. Ama bu kanunun Türkiye Büyük
Millet Meclisinde müzakeresinde bulunan ve
çıkmasında, reyleri dahi inzimam eden; ruh
ve maksadını iyi bildikleri halde kanunu ih
lâlden çekinnıiyenlerin muhalefet partisi mebus
ları ve liderleri olduğunu' görmek hakikaten
teessüfe şayandır.
Kanun umumidir herkes kanun hükümlerine
riayetu mecburdur.
Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkın
da Dahiilye Vekili tedbir almadığı takdirde biz
ondan şikâyet eder ve kanunu tatbika icbar ede
riz.
Memlekette huzur ve sükûnun ihlâli kanun
lara riayetsizlikle meydana gelir.
Huzur vo sükûnun bozulmasının bir memle
kete nelere mal olduğunu eskiden iktidarda bu
lunmuş bir partinin lideri çok iyi bilirler .
Halk Partisinin memlekette , huzur ve süknûu temin babında bizim gibi eskiden idarede
bulunmuş olanlara neler yaptırdıklarını çok iyi
biliyoruz.
.
Fakat .bütün a n l a r ı burada sayıp dökmeye
zamanımız müsait değildir.
Keyif için fişe alınanlardan mahkemelerce
mahkûm edilmesi mümkün olmıyanlardan o za
man mevkii meriyette ıbulunan Tunceli Kanununa
göre cezalandırılmak üzere Tunceli'ne gönderilen
lerden ve hayatları kanunsuz yok edilen yüzlerce
vatandaştan mı bahsedeyim. Yoksa yine isteme
dikleri şahısları yakalayıp hududa götürüp hu
dudu geçiyor diye öldürülenlerden mi bahsede
yim. Bunları Avni Doğan ve Akif îyidoğan iyi
bilenlerdendir. (Sağdan, gürültüler) (Soldan, al
kışlar)
Ve yine huzur ve sükûnu temin için ne gilbi
kanunsuz ve Usulsüz direktifler verdiklei'ini çok
iyi bilenlerdeniz. Vakit müsaidolmadığı için bu iş
ler üzerinde duramıyaeağım.
Üzerinde durmak istediğim bir mesele vardır.
Seçim emniyeti; muhalefet partisi şimdi''d& seçim
emniyetinin temin edilmesdnden bahsediyor. Se
çim emniyetinden maksatları 1946 senesirîdeki se
çim emniyeti mi, onu mu istiyorlar? Yoksa, 1957
senesi seçim emniyetim mi istiyorlar. 1946 da na-
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sû baskı yapmışlar ise 1957 de de aynı şekilde
baskı yaptılar, öyle baskı yaptılar ki, 1957 seçim
lerinde köylere giderek yemin ettiler, şart ettiler,
iktidara geliyoruz eğer bize rey vermiyeeek olur
sanız size eskiden yaptığımızın daha çok fenasını
yapacağız diye, milleti mazilerindeki, yukarda arz
ettiğim icraatlarından istifade etmek suretiyle
korkutmak istediler.
Şimdi de aynı şeyi yapmak istiyorlar. Misal
olarak arz ediyorum.
Bundan 15 gün evvel Konya'da ilk kongre
sine giden İsmet inönü Ankara mebuslarını da
yanma alıyor. Ve kongrede Ankara Mebusu Ha
san Tez konuşuyor; Eğer seçimlerde Demokrat
Parti mebusları Meclise .gelirlerse onların hepsini
Meclis bahçesinde Öldüreceğiz ve Meclis bahçesini
onlara mezar yapacağız ve ölülerini mezardan çı
kararak etlerini lime lime edeceğiz diyor.
Hükümet Başkanlığı ve Devlet Reisliği yap
mış bir zat ihtilâl mahiyetindeki bu sözlere nasıl
müsaade edebilir? (Soldan, alkışlar) (Sağdan,
şiddetli gürültüler, yalan, yalan sesleri) Yalan
mı? Ne münasebet, o Hasan Tez nerede?.. Siz kim
oluyorsunuz, bunlarin hesabını soracağım.
HASAN TEZ (Ankara) — Ben buradayım,
ne istiyorsan söyle bakayım. (Sağdan, şiddetli gü
rültüler)
REİS — Nurettin Akyurt.
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Çok
muhterem arkadaşlarıın; Dahiliye Vekâleti büt
çesi Hükümetân dahilî politikasını ilgilendiren
bir bütçe olması hasebiyle bu bütçenin diğer büt
çelerden ayrı bir hususiyet arz etmesi tabiîdir.
Arkadaşlarım; bu sene Dahiliye Vekâleti büt
çesinin muhtelif kısımlarında Emniyeti Umumi
ye, Jandarma ve diğer kısımlarda yüz küsur mil
yon liraya varan bir artışa rağmen kadro ve ter
fi duruluları itibariyle ıgeri kalan ve ilâveten kad
rolarda 150 kaymakamlık, 234 nahiye müdürlü
ğünün boş bulunması ve geçen senelerde ileri sür
düğümüz ahvali şahsiye ile ilgili nüfus kütükleri
nin hâlâ düzenlenmemiş olması ve bunlardan da
ha mühim olarak mahallî idareler meyanmda il
ler idaresi ve mahallî idareler sahasına giren be
lediyeler ve il genel meclislerinin bütçeleri ve
bunların hukuki bünyesi üzerinde gerek teşekkül
tarzı ve gerek malî mevzuları üzerinde bu bütçe
de de kâfi derecede bir sarahat göremedik. Bele
diyelerimizin ve genel meclislerimizin teşekkül

;
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tarzı, beleidiye meclislerinin durumu ve belediye
reislerinin seçimleri ve belediyelerin diğer mevzu
larında Dahiliye Vekâleti bu bütçe ile de bize bir
yenilik getirmemiştir.
Arkadaşlarım, teknik kısımlariyler ilgili mev
zular üzerinde bu şekilde parmak bastıktan sonra
biraz da diğer mevzular üzerinde durmak isterim.
Artık Dahiliye Vekâleti bütçesi mevzuub'ahsolduğu zaman arkadaşlarım, vatandaş hak ve
hukuku ve vatandaşa müsavi muamele yapılması
hususunda vatandaşta beliren ve her gün sayısı
artmakta olan haksız muameleler karşısında Bü
yük Millet Meclisinin ciddiyetle ve ehemmiyetle
bu mevzu üzerinde durması icalbeder.
Muhterem arkadaşlarım, geçen sene bu kürsü
ye getirdiğimiz şikâyetlere ilâveten bu sene de
önergeler mevzuunda ve diğer bütçeler müzake
resi sırasında muhtelif kısımlarına temas edildiği
gibi Uşak hâdiseleri, Geyikli hâdiseleri, Topkapı
hâdiseleri, vatandaşın ve hukuki teşekküllerin si
yasi partilere mensubiyetlerine göre, alâkalarına
göre muamele yapmak mevzuunda; Dahiliye Ve
kilinin tutumunda .geçen sene yapılan şikâyetlere
rağmen kâfi derecede hassasiyet gösterilmemiş
olduğu için bu sene daha çok şikâyetler karşısın
da bulunduğumuzu ifade etmek isterim.
NECDET AZAK (Bursa) — Size öyle geli
yor.
NURETTİN AKYURT (Devamla) — Bize
öyle geliyor, size de öyle geliyor.. Ama diliniz söy
lemiyor. Vatandaşın, hukuk, can ve mal emniyeti
hakkında; Sayın Başvekil Menderes'e ve Saym
Jandarma Umum Kumandanında çekilen telgraf
ların bir suretini okuyacak okırsam, bugün Tür
kiye'de, demokratik rejimin hâkim olduğu Tür
kiye'de, ibuna rağımen nelerin vatandaşlara reva
görüldüğünü göreceksiniz. Türkiye'de ne gibi mııaınekflenin vatandaşlara reva görüldüğünü göre
ceksiniz. (Soldan, eskiden çok gördük sesleri)
Bâtıl makıysün aleyh olamaz. Eskiden yapıldı
ise, bugün yapılması için esbabı mucibe olamaz.
Telgrafı okuyorum;
«Sayın Adnan Menderes
Kardeşim Mustafa Erikcan altı güri evvel Ki
lis'in Leylit Karakolu mmtakasında mayınlı saha
da yakalanmış ve iki gün müddetle beni kurtarı
nız diye feryat .ettiği halde vazifeliler tarafından
kasten çıkarılmayıp ölüme terk edilmiştir. Şimdi
de herkesin gözü önünde cesedi 'köpekler tarafın-
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ttaın imzalanmaktadır. Mayınlı sahadaki egjj-i
ikramiye için çıkaran vazifelilerin şu zulmjil ü
hanb sahasında dahi görmek mümkün değilî r.
Memleket Milâttan evvelki bu mezalimin
kerrürümi dehşet içinde seyrediyor. Hiç olm a
cesedin bize teslimi yolundaki yalvarmalar: iz
da semere vermiyor. Adalet bu mudur, inşa k
bu mudur, demokrasiyi ve memleketi ve nefsin; zi
size bu muameleler için mi -teslim ettik? Mi ahalenizi ve eğer düşman işedi de ölümüzün lj>: e
teslimine intizar ediyoruz. Ebulûlâ Mh. ait •si
a^ina kardeşi Hüseyin Erikcan. 5 . IX . 195 .»
İşte arkadaşlarım, bu bir kaçakçı olabilir, ğ a
bir kaçakçının cezası ölüm değil, öldükten
fa,
cesedinin köpelplere parçalatmak değildir. Bei' ıı
sözüme inanmıyorsanız Dahiliye Vekâleti doı ılanna geçen telgraflara ve Anteb milletvekilli ine sorar ve kararı ona göre verirsiniz, arkadaşt r.
<T1

RElS — Tevfik Tığlı.
TEVFÎK TIĞLI (İsparta) — Ben sıracı,
Hüseyin Bayrı arkadaşıma bırakıyonım.
RBÎS — Buyurun Hüseyin Bayn.
HÜSEYİN BAYRI (Bum) — Çok nmlfe
rem arkadaşlarıım, benden evvel konuşan
muhalefete mensuıbolan arkadaşlarımız Gösteri
yürüyüşleri kanununun tatbikatından şikâQ§
ettiler.
Mulhterem arkadaşlarım; Meclisten her
kan kanunun, yüksek reylerinizle kanuni
kesbeden kanun taşanlarının yüzde yüz ntflsbet netice vermesi v* en mütekâmil olduğu
diası her zaman mümkün olmıyabilir. HakiHaten ve bilhassa topluluklara tatbik edilmekj
tenen ve tatfbik edilmesi zaruri, olan kanunların
dünyanın biç bîr yerinde yüzde yüz netice vormeşine imkân yoktur. Nitekim Avrupa gazp (elerinde ve mecmualarında okuyoruz, radyot ,rda dinliyoruz, zaman zaman yapılan nrtinıgjli!
de zabıta kuvvetleriyle halkın karşı karara
geldiğini görüyor ve duyuyoruz. Görülüyofc
o aralarda da topluluklara tatfbik edilen ksjjfunun birtakım hâdiseleri önlediği ap açık bıılı nmaktadır. Kanundan şikâyet etmeden önce, k<n
di reylerinizle çıkarmış bulunduğunuz bu :anunlara her şeyden evvel, vatandaşlardan ıVvel milletvekilleri olarak bizlerin hürmet etti e
si lâzımdır. Muhterem arkadaşlar, kanunlar
vesile ittihaz ederek idare âmirlerine hücum itmeyt hakkımız yoktur. Onlar bu kanun lan tjjt
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•bükle vazifelidir. Eğer kaiıuııiann tatbikatından
birtakım mahzurlar tevellüdediyorsa; Meclîs
ol'arak bunları teemmül etmek yine Yüksek
Meclisin salâhiyeti dâhilinde bir iştir. Bu iti
barla kanunlar meri iken, bu kanunların şu ve*
ya bu noksanliklan dolayısiyle bunlara hürmet
etmemek ve bunları tatbik eden idare âmirleri
ne ve memurlarına karşı yersiz bir tavır takın
mak vatandaşlık hukuku ile kabili telif bdr ha
reket değildir. Kaldı ki, bu mevzuda sayın mu
halefet lideriyle bizim aramızda bir görüş aynlığı bahis mevzuu değildir. Bakın Savın İnö
nü 2 Ağustos 1949 tarihli Bursa nutkunda ne
diyor: «Demokrasi kanun demektir. Hepimiz
mevcut kanunlara itaatle mükellefiz. (Sağdan;
ama hep beraber, sesleri) Kanun değiştirmek
isteniyorsa bu Büyük Millet Meclisine, ait bir
'salâhiyettir. Vatandaşlar mevcut kanunlara ka
yıtsız şartsız itaatle mükelleftir.» (Sağdan; hep
beraber, sesleri)
Keza, 15 . VIII. 1946 tarihli Ulus Gazetesinde İsmet İnönü'nün beyanatı;
«Siyasi parti olarak ve ferdolarak Cumhu
riyet kanunlarına riayetkar olmayı esas umde
saymak lâzımdır. Sulhun ve hürriyetin temiz
havasını en geniş şekilde teneffüs eden bu müs
tesna memleketin efradı olmak şerefini taşı
yanların ve onun nimetlerinden büyük ölçüde
faydalanan insanların bu memleketin kanunl'anna, nizamlarına hürmet etmelerini istemek ve
icabederse hürmet ettirmek bu milletin en ta
biî hakkıdır.»
Muhterem arkadaşlar, 1946 ve 1949 da bu
büyük lâfları edenler kanun kanun diye kanun
ları ayak altına aldıklarına şahidolmaktayız.
Bu cümleleri söyliyenler bugünkü hal ve hare
ketleri ve kanunlara karşı gösterdikleri hürmet
sizliklerle Ziya Paşanın bir beytini hatırlatı
yor.
«Onlar kî, verirler lâf ile dünyaya.nizamat,
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde.»
(Soldan; bravo, sesleri ve alkışlar)
REİS — C. H. Partisi Meclis Grapu adına
Mehmet Hazer.
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET HAZER (Kan) -~ Muhterem arkadaş
lar, grup adma mâruzâtıma başlamadan evvel
Mustafa Bağrıaçık arkadaşımın konuşmasına
bir noktada cevap vereceğimi.
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Arkadaşını; yukardan verilen emirîerle ida
recilerin neler yaptığını pek iyi biliyoruz di
yor. Böyle emirlere istidadı olanlar veya emir
verenlere yakın görünmek itiyadında olanlara
böyle emirler verilir. Vazifesini bilenlere böyle
emir verilmez. Geçmiş devri kötüüyen bu arka
daşımızın yarın sizin için neler söyliyeceğini
tahmin edebilirsiniz. Memur, emri, kanuna uy
gun olduğu zaman yerine getirir. Yukardan ge
len her emri yerine getiren 5 - 1 0 Mşi huzuru
nuzda böyle mahcup vaziyete düşer.
Muhterem arkadaşlarım; şimdi, mevzua ge
çiyorum.
v
1. Umumi idare :
Arkadaşlar, 1950 nin huzur ve emniyet veren
siyasi atmosferi içinde iş başına gelen Demokrat
Partinin vaitleri arasında : (İdare cihazının ik
tidar değişmelerinden masun kalacağı, yalnız
kanun emrinde ve millet hizmetinde bulunduru
lacağı, taahhüdü de vardı. 1950 Mayıs Hükümet
programında Sayın Başvekil bu maksadın elde
edilmesi her şeyden evvel her sınıf memur hak
ve huzurun kanunlarla mahfuz bulundurulması
na bağlıdır.
Devlet memurlarının şahıs veya zümre emir
veya arzularına tâbi olmaktan kurtarılmaları es
babı üzerinde duracağız.) demişlerdi.
Güleryüzlü idare de bu partinin vaat ve pro
pagandaları arasında idi.
Esefle kayıt ve işaret etmeye mecburuz ki, bu
gün memleket idaresi, kanundan ziyade keyfî
emirlerin, önceden tahmin ve tesbiti mümkün ol
mayan partizan arzuların tesiri altındadır.
Kanunlarla mahfuz bulundurulacağı Hükü
met programı gibi resmî ve ciddî bir vesika ile
ifade ve taahhüt olunmasına rağmen memur hak
lan, maalesef D. P. iktidarı zamanında her tür
lü teminattan mahrum bir hale getirilmiştir.
Uğradıkları haksızlıklar karşısında kaza mer
ciine müracaat hakkından bile mahrum edilen
memurlar bugün,, (Görülen lüzumun) keyfîlik
ifade eden baskısı altındadırlar.
İdareye hâkim olması icabeden Anayasa kai
deleri de yakasını bu tesirlerden kurtaramamıştır. Böylece, Anayasanın (Tevasii mezuniyet ve
tefriki vezaif) hükümleri de tatbik olunamaz ha
le gelmiştir.
Kanunların, memleketin muhtelif bölgelerin
deki, uygulanması da millî birliği tahribedecek
anarşist bir hal almıştır. Gençlik teşekkülleri ve
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muhalefet hakkında, yer yer ve zamatf. zaman <İe*
gişen tatbikat bunun ret ve inkâr kabul etme£
delillerindendir.
Asırlarca köy ağalarından, derebeylerinden
çeken vatandaş adı demokrasi olan bu; günün ida
resinde de partizan baskı ve müdahaleden muz*
tarip ve müştekidir.
Bugün her iş sahibinin önünde bir partizan,
her vazife sahibinin başında bir partizan tazyik,
idareyi kanun istikametinden süratle inhirafa
zorlamaktadır.
Bu sebeplerledir ki, vatandaş tarafsız bir ida
re, nimet ve külfette eşit muamele yapacak $ r
Hükümet uğruna bin bir müşküle göğüs gererek
hak ve hürriyet mücadelesi yapmak zorunda kal
mıştır.
t
Güleryüzlü idare çoktan unutulmuş, cop va
dipçikli tatbikatın haşin manzarası onun yerine
kaim olmuştur.
2. Mahallî idareler :
Muhterem arkadaşlar;
Anayasanın tefriki vezaif sistemi de bu mü-»
dahalelerden masun kalmamıştır.
Mahallî idareler muhtariyetinin mesnetini teş
kil eden seçim serbestliği, seçilenlerin hakları da
kanunsuz muamelelere ve baskılara mâruzdur.
Bu vesile ile muhalif ve müstakil belediyele
re reva görülen devamlı ve tertipli baskıyı, siya
si akidenin birer pazarlık metaı haline getirilme
si yolundaki ısrarlı tatbikatı Yüksek Meclisin
dikkat nazarlarına arz etmeyi vazife saymakta
yız,
Muhalefetin iştirak etmediği 1955 seçimleri
ile iş başına gelen iktidara mensup belediyelerin
birçoğu seçmen sayısının ancak, % 15 - 25 ini
temsü ettiği halde seçim devreleri haksız yere
birkaç defa temdidedilmiş, böylece bir azınlığın
mahallî idarelere uzun müddet hâkimiyeti sağlan
mıştır. Halbuki Demokrat Parti, iktidarının ilk
günlerinde seçmen nabzının sık sık yoklanmasının
lüzum ve f aidesine kaani idi. Bu sebeple köy se
çimleri 4 seneden iki seneye indirilmişti.
^
Bundan da anlaşılıyor ki, 1950 den uzaklaş
tıkça D. Partinin demokratik prensiplerle arası
o nispette açılmaktadır.
Mâkul hiçbir sebep yok iken köy seçimleri de
birkaç defa temdidedilerek şimdiki merhalesiyle
6 seneye çıkarılmıştır.
Muhalefete mensup muhtarların Vatan Cephe
sine zorlanmaları, mühürlerinin zorla ellerinden
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alınmaları da mahallî idareler muhtariyetinin ttıasil mefluç hale getirildiğinin 'başka tezahürl|ridir.
Hakkında bunca edebiyat yapılan koy kalk mması da D. P. den ancak köylüye tanınan hak11ar
'kadar itibar görmüştür. Müessesesi, hedefi, pf ân
ve programı olmıyan bir kalkınma sadece sâfjlilleri aldatmaya yarayan kuru bir edebiyat o
tan ileri gidemez.
Su ile başlayıp. Su ile biten bir kalkınma df in
yanın hiçbir tarafında görülmemiştir. Bu m en1 ılekette köy kalkınması adına, ne yapılmış ise 1$) 50
den evvel yapılmıştır. Bunun delilleri olarak fşfınl a n arz etmekle iktifa edeceğiz:
Köy okulları, orta ve ziraat okul ve fakü
üît eleri. Toprak Mahsulleri Of ki, Zirai Donatım, Zirai mücadele, tohum ıslah istasyonları, üretme
çiftlikleri, Toprak Kanunu, halk odaları, ] oy
kursları ve saire gibi.
3. Emniyet ve asayiş işleri :
Muhterem arkadaşlar,
Sağlam temellere dayanan, milletin sevgi ve
itimadına mazhar olmuş Cumhuriyet zabıtası, $on
|
yılların partizan tatbikatında en çok hırpala^ an
ve örselenen bir teşkilât olmuştur.
Terfi ve tefeyyüzünü şahsi ehliyet ve kaljıiliyetinden ziyade partizanların lütuf ve ihsan ma
bağlıyan bâzı idare âmirlerinin Devlet zi-a'bai ası
ile vatandaşı nasıl karşı karşıya, getirdikle!ini
bu vesile ile üzüntü duymadan Yüksek Heyeti
etmize hatırlatmamak mümkün değildir.
Gazianteb, Burdur, Uşak, Zile, Adana ve
tanbul'da olanları bu meyanda sayabiliriz.
1325 tarihli, yani bundan 50 küsur sene ev yelki îçtimaatı Umumiye Kanununun Osmanlı tebaasma bir hak olarak tanıdığı toplantılar
tarihinde yürürlüğe giren (Toplantı ve Gösj eri
Yürüyüşleri Kanunu) ile Cumhuriyet vatan<f,aşlarma âdeta yasak edilmiş, tatbikat ise bunJİardan da baskın çıkmıştır.
Memlekette huzur ve eşitliği bozan, vatan a,şla^zabıtayı cidal haline getiren bu tatbikat şİk âyetlerimizin başında yer almaktadır.
Arkadaşlar", Cumhuriyetin hiçbir devri ide
zabıta, cop, dipçik ve gaz bombasını vatanjÜ aş
haklarına karşı bu kadar pervasızlıkla kullan}*::ıamıştır.
Derhal işaret edelim ki, Anayasa ile temiıat
altıma alınan haklarının çiğnenmesi karşıs:aJLda
«Hürriyet, hürriyet» diye feryadeden vatan .aş,
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Cumhuriyet zabıtasından değil, onu şaşırtan
partizan zihniyetinden şikâyetçidir.
Muhterem arkadaşlar; malûm bulunduğu üze
re, sokak kabadayılarının fikir ve kalem sahip
lerine, basın mensuplarına ve muhalif milletve
killerine tecavüzleri de Demokrat Parti iktidarı
nın onuncu yılında zabıta tarihine geçen elem
verici vakalar arasındadır.
Cumhuriyet zabıtasını, bu kadar müşkül du
ruma sokan mesuliyet sahibi politika adamları,
kahraman ordu birliklerini de kanun ve nizam
dışı dahilî asayiş işlerinde kullanmanın vebalin
den nefislerini menedememişlerdir.
Her türlü siyasi mülâhazanın, dışında ve üs
tünde tutulması lâzımgelen ordu birliklerinin
seferi teçhizat ile vatandaş karşısına çıkarılması
tehlikeli ve o nispette zararlı bir icraattır. Or
duyu siyaset dışında tutmak lâfla olmaz. Bugün
kü ve emsali tatbikatıdır ki, orduda siyasete ka
rışma şuuru yaratabilir.
4. Mülki taksimat :
Teşkil ve ilgası ancak kanun ile mümkün olan
bu itibarla Yüksek Meclisin salâhiyetleri içinde
bulunan idari taksimata ait muameleler hakkın
da hükümet azasının veya diğer resmî sıfat sa
hiplerinin nihai mahiyette kararlar vermelerini
vait ve taahhütlerde bulunmalarını, bu suretle
vatandaşın yıllarca intizarda bırakılmasını onla
rın şahıslara minnettar hale getirilmesini demok
ratik icaplara aykırı bulmaktayız.
Anayasanın 89 ncu maddesinin vaz'ettiği
«Coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet» her ye
ni kuruluş ve ilgada mutlaka göz önünde tutul
ması icabederken bu muamelelerin siyasi pazar
lık mevzuu haline getirilmesi hatalı ve zararlı
dır.
Vilâyetlerden celbettirilen, çok kere eli boş
geri çevrilen minnet ve şükran heyetlerinin hali
ni de bu meyanda Yüksek Meclise arz etmeyi ye
rinde görmekteyiz.
Hulâsa, arkadaşlar;
Muhalefetsiz bir Demokrasinin mümkün ola
mayacağını da bu vesile ile hatırlatmak isteriz.
Şuna inanıyoruz ki, ısrar ve inat politikası
mutlaka sona erecek, dünyaya kazık çaktım zan
nedenler düşecek, millet Demokratik hak ve
hürriyetlere kavuşacaktır. (Sağdan, alkışlar)
Mülki taksimatta
Anayasanın koyduğu
esaslardan inhiraf edilmiş ve B. M. M. nin ka
ralına bağlı olan bu mevzular da politik mev-
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zular haline getirilmiştir,' maalesef. (Sağdan,
alkışlar)
RElS — Dahiliye Vekili.
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlarım, 1960 malî yılı
Dahiliye Vekâleti bütçesinin Umumi Heyette
müzakeresi sırasında söz alan ve Vekâletimi
zin çalışmalarını tasvip ve bizi yürüdüğümüz
yolda teşvik eden arkadaşlarıma evvelâ teşek
kürle söze başlamak isterim. Bu arada muha
lefet mebuslarına da kısaca cevap vereceğim.
Evvelâ Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun temas ettiği, Vekâletin çalışmalariyle ilgi
li kanun mevzuları üzerinde duracağım. Kay
makamlar ve nahiye müdürleri hakkındaki
kadro kanunumuz Yüksek Meclise arz edilmiş
bulunmaktadır. Yüksek Meclis tasvip buyur
duğu takdirde hemen Dahiliye Vekâleti bütçe
sinin müzakeresini mütaakıp müzakereye arz
edilecektir.
Nüfus Kanunu ve Nüfus yazımı Kanunu
hakkındaki Hükümet görüşümüzü eğer Dahi
liye Vekâleti bütçesinin Bütçe Komisyonun
daki müzakerelerinde bulunmuş olsalardı ora
da da ifade ettiğimiz bu görüşü bir defa daha
dinlemiş olacaklardı. Malî külfeti 50 milyona
yaklaşan bu kanunların Yüksek Meclise şevki
ni ve çıkarılmasını mütaakıp, ahvali şahsiye
meselelerimizi halletmek elbette vekâletin ve
Hükümetin arzuladığı bir husustur. Fakat
bütün bunların taşıdığı külfeti dikkate almak
suretiyle bunu tahakkuk ettirmek bugüne ka
dar mümkün olamamıştır. Bu kanunlar Vekâletimizce hazırlanmış bulunmaktadır.
özel idareler gelirleri hakkındaki Kanun
Maliye- Vekâleti tarafından hazırlanmış, Yük
sek Meclise arz edilmiştir. Belediye gelirleri
hakkşndaki Kanun da elimizdedir.
Diğer mütalâalara toptan cevap vermek üzere. Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un" bura
da, Kilis'teki bir hâdiseyi mevzuubahsederek
tamamen şeklini 'değiştirmek suretiyle yapmış
olduğu' beyanı " yüksek huzurunuzda, Türk
Umumi efkârı huzurunda açıklamak ve tashih
etmek isterim. Bu esasen bir sözlü soru mev
zuu olarak vekâletimize tevdi edilmiş-bulun
maktadır: Hâdise şu : Ağustos ayının 30
unu 31 e bağlıyan gece saat 23,30 sıralarında
Kilis 'mmtakasmda vazife gören 122 nci Sey
yar Jandarma Alayının Birinci Bölüğü Ley*-

I
|
j
I
;
j
i
|
î

j
i
|
|
|
i

G:2

lik köyünde 9 1 - 9 2 numaralı hudut taşları
arasından memleketimize giriş teşebbüsünde
bulunan kaçakçılar mayınlı sahadan geçerken
vâki infilâk üzerine muhtelif yerlerinden yara
almışlar ve kaçmaya muvaffak olmuşlardır.
Yalnız bunlardan Mahmudoğlu Mustafa Erikcan adındaki kaçakçı ağır bir şekilde yarala
narak mayınlı saha içinde kalmış ve kısa bir
zaman sonra ölmüştür. Yani iki gün mayınlı
saha içinde yaralı olarak kalması ve istimdadetmesine rağmen orada terkedilmesi asla varit
değildir.
Adı geçen şahıs mayınla yaralanmasını mütaakıben ölmüştür. Bu husus Kilis Cumhuriyet
Müddeiumumisi tarafından 31 Ağustos 1959
tarihinde bizzat hâdise mahalline gidilerek tan
zim edilen zabıtlarla tesbit edilmiş bulunmak
tadır.
Cesedinin talebe rağmen verilmeyip üzerine
gaz dökülerek yakıldığı iddiasına gelince :
Bir yaralıyı oradan kurtarmak için veya öl
dükten sonra cesedini kurtarmak için diğerle
rinde olduğu gibi icabeden gayret sarf edil
miştir. Teknik imkânsızlık ve tehlike tevlidetmesi bakımından mayınlı sahaya girilememiştir.
Zira bu arada bir mayının infilâkı, diğer mayınları hassas duruma sokmakta, mütaakıp infilâklara sebebiyet vermektedir. (Sağdan; müddeiu'mumi nasıl girmiş, sesleri)
Söyliyeceğim. Bu ceset bizzarure mayınlı- ffahada bırakılmıştır. Cfeset asla yakılmamıştı. Ce
set, bize malûmat verildiği zaman mayınlı, sahanın taihminen 50 metre içinde bulunuyordu:
Bir vasıta üz erinden göz ve dürbinl'e bakmak
suretiyle ceset görülmekte idi. öldüğü zamandaki durumunu muhafaza eden ve -elbiseleriyle
külçe halinde bulunan ces^et üzerinde ve .etreu
fında kuru otların mevcudolduğu ve yandığı*.
na dair her hangi. bir-emarenin . bulunmadığı
Kilis Müddeiumumisi ve 'alâkalı.. kimselerden;
müteşekkil ikinci bir heyet tarafmdan .maihallinde yapılan mütaakıp keşifte tesbit edilmiştir.:
Görülüyor ki,- yakılmak hâdisesi-asla varit .de
ğildir.
• •'
.,.*,-•
.-. ,_ ..„•.-.i. 4 ;
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Cesedi
verilmiş mklir, Vekil Bey.
;
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GffiDİK (Demarnla) — C^set'ıalınamaımıştır.
•
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ama
beraberindeki eşya almıyor.
-• '
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DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK j: >evamla) — Mayınlı sahada olduğu için açıla
mamıştır. Mîllî Müdafaa Vekâleti bu gibiî ıhvalde bunların arz ettiği tehlike dolayım7le
almamıyacağmı biza bildirmiştir. Orada üinıal
ve tekâsül yoktur.
MuJhterem arkadaşlarım; Toplantı ve gös
teri yüriiyuşleri Kanununun tatbikatı müdg sebetiyle birkaç gün evvel burada uzun müzâj te
relerle Yüksek Meclisin kararına iktiran einiş
bulunan meseleler yeniden mevzuufbahsediljı ek
istendi. Ben buraya avdet edecek değilim. T >pîantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun mi lalefete başka türlü iktidara başka türlü tatbik
edilmekte olduğu iddia edildi. Başvekilin mie mîeket içinde yapmakta olduğu seyahatler $ ıünaseJbfrtiyle gösterilen büyük sevgi ve muhalif »et
tezahürlerinin Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
Kanunu ile önlenmesi ne bizim kanuni saljâ riyetimizdir, ne de buna imkânı vardır. Hüküıtı ît
le partiyi birbirinden tefrik etmek icabep îr.
Babınız Halk Partisi mebuslan şu yaz ayjl ırı
boyunca mütaaddit ekipler halinde memıek îti
baştan başa gezdiler. Bu seyahatleri dolayis yle orakla bu kanunun tatbikatından dolayı ti
ze şikâyet aksettirmediler. Ayrıoa Halk Pa^ım
Liderinin muhtelif vilâyetlere bu arada Burjg ı'ya ve sair vilâyetlere yaptığı seyahatleri İstan
bul gazeteleri 200 otomobil, 50 kamyon ve; m
Mnlerce vatandaşla karşılandılar diye ilân! it
tiler. •
l
A
Bursa 'ya gittiği zaman Bursa'da zabıta t a 
birleri normal ziyaretin örf ve âdetlere ııyğ ııı
şekilde yapılması ile tezahürata mâni olunu ı aûı.
Bu tatbikattan da anlaşılmaktadır ki, ri< rm*al hudutlar içinde ve şartlar altında tatbil at
öiyyanen Sapılmaktadır.
|";
Ama ben avdet etmek istemiyorum. «Taptı aeaik plan (seyahatlerin temi dana evvelden H m
edîlniek suretiyle ve birtakım siyas|_ tertipli re
•haşvıımak suretiyle vatandaş emniyet ve İa' surunu devamlı olarak selb edeeek mahiyet |, al
dığı takdirde Meclisten almış oldugtrm emfale
tatbik etme'kte devam edeceğiz. (Soldan; alİşlar,fefcavo«esleri, şiddetli alkışlar)
Vih'ap Bey bir talihsizlik mesel esine terhis
etti. Ben Dahiliye Vekili olarak, kendimi a* [a
talihsiz addetmiyorum. Ben, vazifesini ya^ aı
ve vicdanında bu huzuru hisseden bir insan öl ı-
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rak ve grupunuzun bir mensubu f erdolarak ken
dimi dünyanın en bahtiyar insanı ad ve telâk
ki ediyorum. (Soldan; alkışlar, şiddetli alkış
lar) Ben bugün bu memlekette kanunu tatbik
eden bir Hükümetin mensubu olmakla iftihar
ediyorum arkadaşlar. Bir talihsizlik var ise o
şuradadır; bakınız günlerden beri memleket
meseleleri üzerinde konuşuyoruz, 1950 den be
ri bu meseleler Mecliste müzakere edildi. Maa
lesef bir tarafta, muvafakat iktidar, bir taraf
ta, inkarcı bir muhalefet. Hangi dâvada şim
diye kadar bir noktada birleştik. Bunun üze
nine eğilmemiz lâzımdır. Millet bunun mân ası
nı ve maksadını öğrenmek istiyor. En müsbet
işlerimizi dahi sizin görmemeniz gibi bir talih
sizlikle hakikaten karşı karşıyayız.
Talihsizliğimiz şunda; bu memlekete; hizmet
için gece ve gündüzünü mesaiye hasretmiş re
zervki burada tatmış olan bir iktidarla karşı da
ha 1950 den itibaren ve mütemadiyen inkarcı
bir muhalefet politikası tatbik eden bir zümre
ile karşı karşıya bulunmamışıdır. İşte bu mem
leketin büyük talihsizliği buradadır. (Soldan;
alkışüar)
Muhterem arkadaşlarım; ben Dahiliye Veki
li olarak benimle beraber çalışan valiler, kay
makamlar, gecesini gündüzüne katarak en hücra hudut boylarında omuzunda tüfekle bekliyen
ve şehirlerin emniyetinin gözeticisi olan jandar
ma ve polis teşkilâtiyle kanunun emrinde bu
lunmaktayız. Bu memleketin emniyet ve asa
yişi uğrunda vazifemizi yapmak hususunda hiç
bir şeyden gözümüzü kırpmadan işimize devanı
kararındayız. Valiler ve kaymakamlar ve on
ların emrimde bulunan emniyet kuvvetleri her
şeyden evvel kanunun emrindedir. Biz kanu
nun emrinde olan ve vazifesini yapan insanlar
olarak neferimden bana kadar büyük bir vic
dan huzuru ile karşınıza ve milletin karşısına
çıkmaktayız. Ama siz bunu takdir etmemekte
deva/m ediyorsunuz, ; devam edeceksiniz. (Sol
dan Bravo, sesleri, şiddetli alkışlar)
REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Sabrî Dilek..
Buyurun Salbrî Bey.
D. P.* MECLÎS GRUPÜ ADINA SABRÎ Dİ
LEK (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar, bu
sene Dahiliye Vekâleti bütçesinin görüşülmesi
iyi bir tesadüfle, bu vekâletin hizmet sahasın
da cereyan eden bâzı hâdiselerin maksatlı bir
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surette getirildiği Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde eıiine boyuna tartışılıp karara bağlanma
sından kemen sonra başlıyor. Dahiliye Vekili
nin sahamda Demokrat Parti iktidarı ve Hükü
metine karşı yöneltilen başlıca hücum mevzula
rının, hiçbir asla ve esasa istinadetmediğinin,
Yüksek Meclisin kararma bağlanmış olması ay
nı iddiacıların, başka ifadelerle dahi olsa, bu
çiğnene çiğnene çürümüş sakızları tekrar ağız
larına almamalarını gerektirirdi. Şu son günler
içerisinde müşahede eylediğimiz durum bu ta
biî halin zıddı oldu ise bunu istiyenlerin bu hal
den kendileri ve mensup bulundukları siyasi
teşekkül nam ve hesabına bâzı neticeler istih
sal etmek gayesi güttüklerini sezmek müşkül
değildir.
Ancak şu noktayı da arz edelim ki, Devlet
ve millet olarak kendilerine temin eylediğimiz
imkânları âzami derecede hüsnüistimal ederek,
mahallî idarelerin kontrol ve irşadından vatan
daş sicillerinin ıslahına ve memleket emniyet ve
asayişinin kemaliyle teminine matuf her nevi
zabıta hizmetlerine kadar her sahada yüz ağaraıcı neticeleri, bu sene de eskisi gibi, istihsal et
miş bulunan Dahiliye Vekâleti camiasına şük
ran borcumuz vardır. Milletimizi ve gelecek ne
silleri daha mesut bir hayata kavuşturmak için,
sulhu sükûn, huzur ve emniyet içerisinde iş ve
gücü ile uğraşan halkımız bu imkânı, büyük
nispette, her kademedeki Dahiliye Vekâleti
mensuplarının dikkat ve teyakkuzlarına, vazife
anlayışlarına ve feragatlerine borçludur. Ken
dilerini Demokrat Parti Meclis Grupu adına
hürmet ve muhabbetle selâmlarız. (Soldan, al
kışlar)
Arkadaşlar;
Normal bir Devlet nizamı içerisinde Dahiliye
vekâletlerinin bizdekine kıyasen pek az bir za
manını alacak olan, siyasi partilerin faaliyetle
rini takip vazifesi, Türkiye Cumhuriyeti Dahi
liye Vekâleti için müziç ye fakat pek mühim bir
vazife haline gelmiştir. Bugün Türkiye bası si
yaset mahfillerinin, muvaffakiyeti o yolda gör
meleri yüzünden, bir kısım yetişkin vatan ev
lâtlarının umumi asayiş ye emniyete eşirra ve
sabıkalılardan çok daha fazla zarar iras eyle
dikleri bir memleket olarak müşahede edilmek
tedir. Bu hal esef vericidir. Bu hal hüzün veri
ci ve hattâ endişe vericidir. Bu hale, mümkün
olursa elbirliği ile ve fakat mümkün olmazsa
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parti olarak, Hükümet olarak, iktidar olarak ve
i Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve hattâ
aksi yoldaki bütün samimî arzularımıza rağmen
I mecbur bırakılırsak millî irade olarak bir çare
bulmak, vatanperverlik borcu, haline gelmiştir.
Memleketi, bugün endişe ile müşahede eyledi
ğimiz hale sürükliyenler sık sık ve her vesile ile
hukuk nizamından, hukuka bağlı Devletten bah
sederler. Devlet, kendisini teşkil eden bütün
unsurlar ve müesseseleri ve bittabi bu müessese
lerden madut siyasi partileriyle birlikte bir kül
dür. Hukuka bağlılık bu müesseselerden yalnız
bir kısım için değil ve fakat hepsi için aynı ka
tiyette bir vecibedir. Türkiyemizde bir siyasi
parti bu vecibenin Hükümeti veya Eski Muha
ripler Cemiyetini veya Verem Sava§ Derneğini
veya Demokrat Partiyi ilzam eylediğini haklı
olarak iddia ediyor. Ancak kendisini her türlü
kayıttan azade tanıyorsa o siyasi partiye karşı
gerekli her türlü tedabiri ittihaz eylemek baş
lıca vazife haline gelmiş demektir.
Bu toprakların her tarafında her an hukuka
bağlılık dâvacılığı güden baylara sormak iktiza
I eder : Beyler, bizzat siz hukuk nizamı içerisinde
I misiniz?
Eğer olsaydınız, şimdi bütçesini müzakere
eylediğimiz Dahiliye Vekâleti kanunları, sizleI rin tasallutlarınızdan korumak gibi, pek de hoş
I olmıyan ağır bir vazife sahasına sürüklenmezdi.
Kanunlara karşı C. H. P. tarafından vâki ta
sallutların emsalini şu hâdiselerde görmek
I mümkündür :
I
1. Uşak hâdiseleri,
2. Zile hâdiseleri,
I
3. Gazianteb hâdiseleri,
I
4. Son umumi seçimlerdeki taşkınlıklar,
I
5. Feyzioğlu'nun mahrem Sivas konuşması,
6. İnönü'nün Menderes'e kargı soyledikleI ri v. s.
Arkadaşlar, onlara sorsanız seçim emniyeti
olmadığı için veya Toplantı ve gösteri yürüyüş
leri Kanunundan şikâyetlerinden dolayı bu
haldedirler. Kanunlar Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yapılır. Ve orada ıslah edilir, icafoedese orada kaldırılır. Fakat bir kanun, kanun hüI viyetini taşıdığı müddetçe ona riayet bir vazifeI di*.
Kanunu tatbikten ba§ka endişesi olmıyan
emniyet kuvvetlerine taarruzlarla, hükümetleri
I tehditle, vatandaşları kanunlara karşı gelmeye
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teşvik ve halk kütlelerini isyanlara talıti de
ömür tüketen insanların hukuk nizamı içeriıüindo olduklarını kabulde mazuruz, arkadaşlar
Iîa-lbuki bu Devleti hukuk nizamı i ç e r e n 
de • tutmak Devletin idarecileri olmamız! iti
bariyle omuzlarımıza terettübeden en büyük; va
zifeyi teşkil eylemektedir. Türkiye'nin bug in
kü idarecileri sıf atiyle, neslimize, gelecek i :ıesilleıiü
ve tarihe karşı vazife yükfeıîifli'is,
bulunuyoruz. Senielerdıen beri
sulh ve SUikûn, nliizaim ve asayiş içerisisde olan \i ZİZ
Türkiye'mizin bir kardeş
kavgasının, imharebe meydanı haline gelmesine müsaade ejdler
sek bizi -bizzat sizlerin hayatnızım bir devre
sinde Devlet idaresinin mesuliyetini yüklen
miş olan sizlerin ayıplamanız ieabeder.
Demokrasi evet... Halk idaresi, evet J lâkim teminatı, evet... Üniversite muhtariye i
Anayasa mahkemesi, ispat hakkı, evet, ev<t
Fakat- bunların hepsi her şeyden evvel emnjijpet
ve huzur içerisinde bir vatanın varlığını
rektirir. Bunların hepsi, birbirlerine karde$$ne
hislerle- bağlı vatandaşlardan müteşekkil 3ir
milletin ayakta bulunmasını icabettirir. Ve tıihayet bunların hepsi, kelimenin en şümullü iflıânasiyle;. bir Devletin var olmasına bağlic ir
Oysa ki siz, umumi emniyete kundak koymak
tan geri kalmıyorsunuz.. (Soldan alkışlar)
vatandaşları birbirlerine karşı düşman edij?or
dunun.
Devleti idare edenleri başaşağı salland^a
cağınızdan dem vuruyor, dünyayı Demokrat P ırtiHlerin bağlarına yıkmak için verilmiş karaıpa
rmız olduğundan bahsediyorsunuz.
Düşünemiyorsunuz ki, bu dünya, bugüne,
dar, .bütün ^yaptıklarına ve şerle haşır neşir ol
mak. .bahsindeki bütün, sabıkasına rağmen j si
zin o meşhur, sizin.o salhurde reisinizin babına
yıkılmadığına göre, bizim başımıza kolay ,kj> ay
yıkılamıyaeaktırT (Sağdan gürültüler.)
..,-:;. Yalnız ve yalnızca şer kuvvetlerine dayîuarak seneler senesi., Itpir milletin resikârmda ot ir;
vatandaşları:,.en meşru haklarını istimale en
alakoy; ; insanları kütleler halinde katlet ir,
sürüler halinde . işkenceye tâbi tut; bir sQ( im
komedyası uydurup sana rey vermiyen ma£ im
ağızlara pislik doldurt ve sonra mukavemie in
bitince millî iradenin önünde diz çöküşünü» ta
rihe ve millete bir kahramanlık diye yuttur
maya çalış,,, Dünya yine de basma yıkılma^ m.
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i Ve şimdi ayağın birazcık düz basınca vata
nın hizmetkârlarının akıbetini Nuri Said'e veya
Mussolini'ye kıyasa cüret et. Olur mu böyle
şey? Hukuk nizamında görülmüş müdür, böyle
iş? (Sağdan, gürültüler)
(Enver Kaya ile Arif Hikmet Onat arasın
da karşılıklı münakaşalar)
REİS — Beyler, sükûneti muhafaza edelim.
Arif Hikmet Bey mütemadiyen sükûneti ihlâl
ediyorsunuz, size bir ihtar veriyorum.
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Bana ve
receğinize bize sataşanlara söyleyiniz.
SABRI DİLEK (Devamla) — Beyefendiler
yanlış anlamayın. Ankara vilâyetinde bir seçim
dolayısiyle Halk Partisine rey vermiyen bâzı
vatandaşlara HaJk Partili hir kaymakam anız
larına pislik doldurmuştur. Ona işaret ediyo
rum.
MEHMET HAZER (Kars) — Yalan, ya
lan, iftira ediyorsun.
SABRÎ DİLEK (Devamla) — Sen de yap
tın.
MEHMET HAZER
(Kars) —• Namuslu
adamsan ispat et, (Gürültüler, salhurde ne de
mek sesleri; sağdan)
MÜNİR EKŞİ (Ordu) — O seçim komedya
sı Demokrat Partiyi iktidara getirmiştir.
SABRI DİLEK (Devamla) y- Salhurde de
dim. Lügat kitabına bakın. Yaşlı, eski demek
tir.
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Ağzına
pislik doldurmuş diyorsun, ayıp değil mi? Bu
nu nasıl soyuyorsun. (Sağdan: Sözünü geri al
sın sseleri)
SABRI DİLEK (Devamla) — Demedim di
yorum beyefendi. Geri almıyorum, çünkü zaten
söylemedim.
.
Tarihi hiçbir yerde... (Sağdan: Gürültüler,
bağırışmalar)
REİS —• Lütfen hatibi dinliyelim. efendim..
SABRÎ DİLEK (Devamla) — Tarihin hiç
bir devrinde, yer yüzünde, -hiçbir cemiyette
'böylesine bir hali yaratanlar, 'hukuk nizamı içe
risinde kabul olunmamışlar ve iböyle bir hale
Ihiçjbir Devlet uzun müddet tahammül veya mu
kavemet edememiştir.
Hususiyle devrimizde (bu hali yaratanlar,
taazzuv etmiş ve teşkilâtlanmış bir siyasi parti
olduklarınla ve vatanın her köşesinde faaliyet-
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te bulunduklarına göre, onlara karşı vaktiyle
Şeyh Sait hareketi muvacehesinde olduğundan daha müteyakkız bulunmak en mühim Hükûmet vazifesi haline gelmiştir. Görünüş odur
ki, birtakım mugalâtaların peşinde ve her gün
bir yenisini yarattıkları sloganların bayrağı al
tında artık geri dönülmesi mümkün olmıyaeak
noktaya doğru dolu dizgin koşmaktadırlar.
Aralarındaki mâruf bir simanın Sivas'ta gizli
bir parti toplantısında, 1957 seçimlerinde sokak
kabadayılarının önceden plânlanmış faaliyetlerim
den pek çok faydalandıklarını hatırlatarak gele
cek seçimler için böylesine hareketleri daha iyi organize edip .bir nevi S. S. kurarak miting mey
danlarına ve sandık başlarına hâkim olmak yo
lunda genel merkezlerinin şimdiden hazırlandığı
nı, vilâyetler teşkilâtının dahi bu hazırlıklara en
geniş çapta iştirak etmelerinin lüzumlu olduğunu
uzun uzun anlattığını teslbit eylemiş bulunuyo
ruz.
Bu meşum hazırlıkları heriî de hukuk profe
sörleri yapıyor.
Sormak icalbeder : Kovadis Feyzioğlu?...
Arkadaşlar,
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R E İ S — Sataşma yoktur. Siz yalan söylüyor
1
I sunuz dediniz, o da siz de yaptınız dedi. ilk defa
I yalan söylüyorsunuz diyen sizsiniz.
MEHMET HAZER (Kars) — Bana sataş
I mıştır?
R E l S — Beyefendi, ilk defa siz söylediniz.
Takriri okuyoruz.
I

I

Yüksek Reisliğe
Müzakereler kâfidir. Kifayeti ara ve teklif
ederim.
Sakarya
Tacettin Barış
REİS — Müzakerenin kifayetini reylerinize
arz ediyorum. Kamil edenler... Etmiyehler... Kahul edilmiştir.
Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
101 Vekil tahsisatı

'

Lira
12 O00

R E l S — Yılmaz Mete.
MUSLÎHÎTTlN YILMAZ METE (Adana)
— Muhterem arkadaşlarım, ifa edilen hizmetle
bunun karşılığında ödenen maaş veya tahsisatın
R E l S — Lütfen sözünüzü ıbağlayın, efendim.
münakaşasını burada görüşmemize her halde mü
SABRI DİLEK (Devamla) — Şu anda daha
saade edersiniz.
fazla tafsilâta girmeye zamanımız müsait değil
REÎS — Beyefendi, her halde vekil tahsisatı
dir. Fakat en sathi bir temas dahi Dahilij^e Ve
Namık Gedik'in şahsına münhasır değildir. Kim
kâletine terettübeden vazifenin ağırlığını belirt
gelirse o alır.
meye yetişmektedir. Görülüyor ki : Tasavvurlar I
MUSLÎHÎTTlN YILMAZ METE (Devamla)
korkunçtur... Tasmimler tehlikelidir... Türkiye'de
— Dahiliye Vekilinin tahsisatından bahsedece
Devlet nizamı anarşist zihniyetti bir grupun ağır
ğim. Meseleyi objektif olarak mütalâa edecek
tehdidi altındadır. Bu beylerin geri dönmeleri hâ
olursak burada bu tahsisat halen Dahiliye Vekâ
lâ mümkündür. Biz bunu hulûsu kalıble temenni
letini işgal eden şahıs tarafından alınan tahsisat
ve milletimizin selâmeti namına istirham eyliyotır.
ruz. Akai takdirde ve şüphesiz geri dönmeleri
REÎS — Kim işgal ederse etsin.
•mümkün ve makbul olan noktaya kadar onları ta
MUSLÎHÎTTlN YILMAZ METE (Devamla)
kip Dahiliye Vekâletinin başta gelen vazifesidir.
— Bu makamı işgal eden zatın bu tahsisatı hak
Vekâlet mecburen yüklendiği bu vazifeyi şimdi
etmesiınden bahsedeceğim. Niçin müdahale ediyor
ye kadar olduğu gibi bundan sonra da muvaffa
sunuz?
kiyetle başardığı müddetçe Demokrat Parti Mec
REÎS — öyle şey olmaz Beyefendi.
lis Grupunu topyejmn yanında bulacaktır.
MUSLÎHÎTTlN YILMAZ METE (Devamla)
Artık geri dönülmesi mümkün olmıyan nok
— Niye olmaz Reis Bey.
tayı geçtikleri anda ise, icabını ayrıca teemmül
REÎS — Âmme menfaati noktai nazarından
edeceğiz. Türk •Devletinin varlığını tehlikeye so
bu müzakere edilmez. Şahıs dile getirilemez.
kacak başları ise, hangi omuzların üzerinde olur
MUSLÎHÎTTlN YILMAZ METE (Devamla)
sa olsunlar, mutlaka ezeceğiz. (Soldan, alkışlar)
— Muhterem Reis Bey, ben şahsiyata girmiyo
rum. İfa edilen hizmetten bahsediyorum. Rica
MEHMET HAZER (Kars) — Sataşma var
dır, söz istiyorum.
I ediyorum.
I
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Şimdi teşbih olarak yapmıyorum. Bir
bir
korucu tutar. ((Soldan, ayıp ayıp sesleri) (Teşbih
yakmıyorum dedim. Bu tutulan korucu vaafif esini
ifa etmezse köyden birisi çıkar, bu adama imaişetini veriyoruz, bu aidam yatıyor işine ba tmıyor
(Soldan, gürültüler, vekilin tahsisatı indirilmez
•sesleri)
REÎS — Sözleri anlamamanıza imkân 5J]ok, vekil beyin tutumu nihayet bütçesi müzakere edilirken münakaşa edilir. Bunun tahsisat ile Hlâkası
nedir?
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (De amla1)
— Ne diyeceğimi ne söyliyeceğimi bilmedendi neden
müdahale ediyorsunuz. Size misal verdim.
Tahsisat ile ifa öden hizffoet münasebetlerin
den... (Soldan, bunun bura ile ne alâkası y|ar sesleri, gürültüler) Münasebeti var. Çok şeyf er öğreneceğiz burada. (Gürültüler)

w

REÎS — Devam edin, efendim.
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (De amla)
— Muhterem arkadaşlar; biz tahsisatla lif bnetdıı
münasebetlerinden bahsetmek için söze "başladığınuzda evvelâ Reis kesti sonra da birkaç sj:jlâhşör
sözümü kesmeye çalıştılar.
REİS — Mebuslar için silâhşor deme:I lisan
nezahetine aykırıdır.
M U S L Î H Î T T U YILMAZ METE (Defamla)
— îki kişi mütemadiyen müdahale ediyor başka
şeye ıbenzetemefdim.
Vekillik makamım işgal eden şahıs mefollıs maaşından gayri bir de bütçeye konan miktarfl a tahsisat alır. Yani on iki bin lira.
Sen mebus
DOĞAN KÖYMEN (Giresun)
maaşı almıyor musun?...
REİS — Müdahale etmeyin, size bir
nr ar veriyorum.
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (De|amla)
— Biz vekâlet makamını işgal eden bir zatın Büyük Meclisin itimadına nail olabilmesi içiş , nasıl
ki, kanunlara hürmet etmesi lâzımgeldiğı hıısusunda ısrar ediyorsak, bu tahsisatı alabilmesi ioin
de aynı fikri ileni sürüyoruz. (Soldan, gürültü
ler)
Sözümü kesmeyin, tavzih edeceğim. Kflonıışuyorum, sözümü kesmeyin.
Muhterem arkadaşlarım; Dahiliye Vekj: li Naanık Gedik: yalnız kanunlara riayet ettiğ| müddetçe tahsisat almayı hak eider. Ama bir pfcrt iniıı
tatbikçisi olduğu müddetçe hiçbir hakkı olmaz.
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(Soldan, Allah, .Allah sesleri) Evet. Biz, memle
kette Dahiliye Vekili Namık Gedik'in şahsan...
REÎS — Vaktimiz tamam oldu.
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla)
— Şahsan yalnız bir partiye hizmet ediyor. Hattâ
vali ve kaymakamları da parti hizmetine sokmak
istiyor. Bundan şikâyetçiyiz. Misal mi istiyorsu
nuz?
REÎS — Vaktiniz tamam.
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZMETE (Devamla)
— Misal mi istiyorsunuz, Adana Valisini verebi
lirim. Daha çok misal var, ama burada; kesiyo
rum.
REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etıniyenler.. Kabul edilmiştir.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, bura
da söz istedim ve siz de yazdınız.
REÎS — Beyefendi faslı reye arz ettim.
EMİN SOYSAL (Maraş) - - Peki sözümden
vazgeçiyorum ama şunu söyliyeyim. Bu 12 bin
lira Dahiliye Vekiline...
REİS — Emin Soysal Bey, Dahilî Nizamna
menin 188 nci madde 2 nei bendine göre, bu 12
bin lira Dahiliye Vekiline çoktur demek suretiy
le Riyasetin kanaatine göre hakaret etmiş ve
Meclisten çıkarmayı mucip bir suç işlemiş bulu
nuyorsunuz. Buyurunuz müdafaamızı yapınız.
(Soldan ve sağdan şiddetli gürültüler)
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Müsaade buyu
run, efendim...
Ben söz istedim, Reis Bey peki dedi,
söz vereceğim, dedi. Yazdı dedim, oturdum
yerime. Bekledim. Bir de baktmı Reis reye
koyunca, söz verilmedi. (Soldan gürültüler,
sadede sesleri) Durun efendim, söyliyeeeğim. Benim noktai nazarıma göre Dahili
ye Vekiline verilen bu para 12 bin lira fazla
dır. (Soldan doğru söyle, tevil etme sesleri) Du
run söyliyeceğim, inkâr etmiyorum. Sizin bakı
mınızdan değil bir milletvekili olarak kendi ka
naatimce.. (Soldan gürültüler)
Peki o sözümü geri alıyorum, fazladır, doğ*
ru değildir.
(Soldan gürültüler, hakarete devam ediyor
sesleri)
REİS — Bu tavzihine rağmen kürsüden vâ
ki beyanı Vekile karşı hakaretâmiz elfazı ifade
etmektedir. (Sağdan, şiddetli gürültüler, bağrışmalar) Beyefendiler bağırmakla haksız bir fiili
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haklı hale mi sokacaksınız? Niye gürültü edi
yorsunuz. (Sağdan gürültüler)
Emin Soysal'm üç inikat Meclisten; çıkarılma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Buyurun.
Efendim, ha'karetâmiz kelimelerin zabıttan
çıkarılması hususunu reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
P.
201 Maaşlar

Lira
41 642 200

REİS — BuyxiTtörvAsîm Eren.
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
lar; önemli bir meseleye temas edeceğim. Dahili
ye Vekâleti memleketin iç emniyetini alâkadar
eden ve ordu ise dış emniyetini alâkadar eden iki
kuvvet kaynağı, iki kuvvet makamıdır. Ordu
için memleketin imkânları nispetinde, dış yardım
ların desteklemesi nispetinde modern icaplarla
her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat Dahiliye
Vekâleti bütçesine baktığımızda, 65 milyonluk bir
bütçenin 54 milyonunu yani altıda beşini perso
nel masrafları işgal etmekte ise de biz bunu kâfi
görmüyoruz. İlerde, merkez ve vilâyetler büro
masrafları kısmında ve memurlar kısmında tek
rar söz alacağım. Memleketimiz için, Anayasanın
89 ncu maddesinin emrettiği coğrafi bölgeler ve
iktisadi ihtiyaçlar esası dâhiline de memleketin
bugün büyük ölçüde düzelmesi icabeden idari
teşkilât problemi ve bunların hudutları mesele
si vardır.
Evet büyük veya küçük ilâve cüzütariflar me
selesi henüz kesin bir hal tarzına ve kesin bir ka
rara, bağlanmamıştır. Hangi istikamete gidiyor,
idare sistemimiz? Yani, ilmî şekilde bir etüd ha
zırlanmış olarak büyük vilâyet mi, eyalet mi Bunun dedikodusunu okuduk gazetelerde geçen
sene - küçük vilâyet mi, çokkamal. Büyük kaza
mı, küçük kaza mı? Tam teşkilâtlı veya küçük ba
sit tiplerden bir nahiye tipi mi, gibi meselelerle
meşgulüz. Ama henüz hiçbir karar ve tatbikatı
mız yok. Yeni vilâyetler teşkili de buna dâhil bir
soru? Bunların icabı olan modern memur ordu
sunu ise yetiştirmek için lâzımgelen ilmî gayreti
büyük bir plânla ele alarak Dahiliye Vekâletinde
de - orduda nasıl ihtiyaca uygun bir teşkilât ve
bir personel yetiştirme gayreti mevcutsa - meselâ
demin Sayın M. M. Vekili burada ifade ettiler,
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nasıl ki, subay ve astsubay okullarında % 150
% 100 artırma gayreti varsa, Dahiliye Vekâle
tinde de bu meseleyi ele alarak modern icaplara
göre memur ve personel yetiştirmeye gayret sarf
edilmesi icabeder. Sonra, Avrupa'ya ve Ameri
ka'ya staj ve tetkika idari eleman vali, kayma
kam gönderiyoruz. Meselâ Fransa'ya giden Bor
Kaymakamı döndü. Bunların Avrupa veya-Amerika'daki müktesebatmı Türkiye'de vazife gör
dükleri idare amirliklerinde de aynı ilmî ruha
paralel şekilde yaşar halde bulundurmak mecbu
riyetindeyiz. Onların bu müktesebatına sadık şe
kilde bir idare ruhunu yaşatması hususunu Da
hiliye Vekâletinden rica ediyorum.
REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
Lira
202 Ücretler
4 622 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti
114 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar
1 799 140
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı
3 000
REİS—Kabu#edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
. maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
3 073 125
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil tahsisatı
,
2 742 200
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edihniştir.
228 Kaymakamlık ve meslek kurs
larında verilecek konferans üc
retleri
5 T50
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir,
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301 Merkez daireleri büro masraf
ları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro masrafları

k4.2.1960
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259 608

2 110 100

REİS — Asım Eren.
ASI MEREN (Niğde) — Muhterem
rkadaşlar, hemen gezdiğiniz her vilâyette J:mır
f
ihtilâflarının en mühim meseleyi teşkil etti sini
görürsünüz. Biraz evvel arz ettiğim gibi h mgi
sistemi kabul edeceksek ona göre bunun pren
sibi belirtilip kararı alınmalı ve bu arada üinır
l a n kesin olarak tesbit edilip sınır ihtilâf ıları
da halledilmelidir. Bu hususta Sayın Vekil Bey
de bilirler, Pozantı ile Ulukışla'nın Elnıab köyü arasında meraya sahip çıkma yüzü] iden
1958 yılında kanlı hâdiseler olmuştur.
REİS — Asım Bey, sözleriniz bu faslı ilgilendirmiyor.
ASTM EREN (Devamla) — Vilâyetler idaresine taallûk eden bir fasıl olması itiba: ivle
temas ediyorum.
Netice itibariyle bu vilâyetlerin hudutları
ile, kazaların, nahiyelerin ve köylerin hudut
meselelerinin artık kesin bir yeni teşkilâf ile.
halledilmesini bilhassa rica ediyorum.
REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyen er.
Kabııl edilmiştir.
F.
La'a
303 Basılı kâğıt ve defterler
200 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
l 231 250
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira bedeli
555 000
REİS — Kabul edenler... Etmi
yen! er... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
27 850
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Harcırahlar
4 296 200

fi

REİS — Recep Dengin.
RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem
arkadaşlar, benim mâruzâtım bu faslın 30 ucu
maddesinde adı geçen 500 000 liralık müfei tişlerle ilgili bir tahsisatla alâkalıdır.

O:2

Arzım şudur : 1956 - 1957 yıllan arasında
Ürgüb'ün Ortahisar Belediyesine Etibanktan
kasabanın elektrik ihtiyacını gidermek için
beş ton bakır verilmiş. Ürgüb'ün Ortahisar Be
lediyesi bu bakırları, şimdi arz edeceğim vesi
kalardan sabit olacağı üzere, Kayserili tüc
carlardan Halil Çıngıllı'ya satmıştır. (Soldan,
alâkası ne sesleri) Geliyorum. Bendeniz bu
hususu Başvekilden yazılı olarak sordum,
20. X . 1958 tarihinde. Geçen sene de burada
Dahiliye Vekili Beye bu hususu tekrarladım.
Aradan iki seneyi mütecaviz bir zaman geçti
ği halde Başvekil adına Muzaffer Kurbanoğlu'nun yazılı cevabını arz ediyorum. Büyük Mil
let Meclisi zabıt ceridesine intikal etmiştir.
«T. B. M. Meclisi Reisliğine
25.VI. 1958 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
nün 7-257/1676-6368 sayılı yazınıza karşılıktır :
Ürgüb'ün Ortahisar Belediyesine elektrik şe
bekesinin ihyası için bakır levha tahsis edilip
edilmediği hakkında Ankara Mebusu Recap Den
gin tarafından verilen yazılı soru üzerine keyfi
yet Sanayi Vekâletinden sorulmuş ve alman ce
vaptan,
Ortahisar Belediye Reisliğince turistik ehem
miyeti haiz olan kasabalarının elektrik hatların
da kullanılmak kaydiyle Etibank Umum Müdür
lüğünden 5 ton elektrolitik bakır talebolundıığu
ancak ihtiyaçlarında kullanılmak ve hususi eş
hasa satılmaması şartiylo 5 ton bl ister bakırın
verileceği bildirilmiş ve tahsis olunan bu bakı
rın tel çekilmeye müsaidolmadığmın anlaşılması
üzerine Etibanka iadesi gerekirken bu yapılma
yarak Belediye Encümeninin 134 sayılı kararı
na müsteniden satıldığı anlaşılmıştır.
Bakır satışları her ne kadar Millî Korunma
mevzuatına tâbi olmamakla beraber memleketi
mizin bellibaşlı ihraç metaı ve döviz kaynağı ol
ması hasebiyle bu bakırın Etibanka iade edilmiyerek başka bir şahsa satılması Vekâletin pren
siplerine aykırı görüldüğünden belediye hak
kında gereken muamele ifa edilmek üzere du
rum Dahiliye Vekâletine intikal ettirilmiştir.»
REİS — Doğrudan doğruya harcırah hak
kında görüşünüz.
RECEP DENGİN (Devamla) — Reis Bey,
sizin tutumunuzdan hiçbir zaman şekva etmem.
Sebebi şu : Beni güzel konuşan bir parlâmento
hatibi yapıyorsunuz.
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BEİS — İstidadınızı tebrik ederim. Ancak
fasıl üzerinde konuşmanızı rica ederim.
RECEP DENGÎN (Devamla) — «Dahiliye
Vekâletince ise olay mülkiye müfettişlerine tah
kik ettirilmekte olup tahkikat sonucundan ay
rıca malûmat verileceğini saygılarımla arz ede
rim» diyor, imza, Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu. Aradan iki sene bir müddet geçti. Pilister bakır memleketimizin yegâne döviz kay
nağını teşkil eder. Fakat iki sene dört ay geç
tiği halde, bu bakırları usulsüz olarak satan be
lediye hakkında Dahiliye Vekâleti hâlâ hiçbir
takibat yapmamıştır.
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorm. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
408 Yabancı ad taşıyan meskûn
yerlerin adlarının değiştiril
mesi için toplanacak komisyon
azalarına verilecek ücret
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
417 Nüfus işleri
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
418 Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 15 nci maddesi gereğin
ce seçmen kütük ve kartları
nım düzenlenme masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
420 Dumlupmar'da Zafer Bayramı
töreni umumi masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

F.
451

Yayın masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Staj masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası
münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kaymakamlık ve meslek kurs
ları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

452

453

476

501

Lira
502
237 500

805 000

23 700

310 000

200 000

15 000

348 000

0:2
Lira
73 000

196 400

75 457

294 000

45 000

79 000

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâ
leti memurları kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/492) (1)
REÎS — Takrir var okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti vilâyet memurları kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasının, 1960 yılı
bütçesiyle alâkası dolayısiyle biran evvel kanuniyet kesb etmesi için ruznameye alınarak müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Dahiliye Vekili
Namık Gedik
REÎS — Takriri reyinize ar/, ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ruznameye alınmasını reyinize arz. ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo(1) 102 S. sayılı matbua zaptın
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rüm. Kabul edenler..., Etmiyenler... Kabul
mistir.
Müstaceliyetle müzakeresini reyinize
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teî
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Pahiliye
kâleti vilayet memurları kısmında değişi]
yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye
kâleti vilâyetler memurları kısmından, iîjjik
(1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve ma
aşları gösterilen memuriyetler çıkarılmış |ve
yerine ilişik (2) sayılı cetvelde derece, unvan
aded ve maaşları gösterilen memuriyetler ko
nulmuştur.
REÎS — Madde (hakkında Mehmet Hazerj
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim,; Ibu
mevzuda bir temennim olacaktır. Bu yeni kad
rolar tevzi edilirken, bilhassa yıllardan beri
kadrosuzluk yüzünden lâyık oldukları mâ|şı
alamıyanlarm ön safhaya alınmalı, tercih etşlmelidir.
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (ü||ydm) — Evet.
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REİS — Maddeyi cetveli ile birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun meriyete
girdiği tarihte memur bulunanlardan derece,
aded ve maaşları değiştirilip unvanı memuri
yetleri değiştirilmemiş olanların yeniden tâyi
ni ve işe başlama kaydı aranmaksızın almak
ta oldukları maaşlarının verilmesine devam olu
nur.
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum."
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinde meriyete girer.
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun
kabul edilmiş ve muamele tamamlanmıştır.
REİS — Recep Bey, söz hakkınız mahfuz ol
mak üzere Perşembe günü saat 10#da toplanmak
üzere inikadı kapıyorum.

«M*i
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7. — SUALLER VE CEVAPLAR
A — TAHRİRÎ

SUALLER

1. — Ankara Mebusu İsmail İnan*m, Mer
kezi İstanbul*da bulunan Kredi Yapı
Sandı
ğı A. Ş. nin ev yapacağı taahhüdü ile birçok
kimseden aldığı paralara dair sualine
Ticaret
Vekili
Hayrettin
Erkmen'in
tahrirî cevabı
(7/839)
16 . I . 1960
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
Duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Ankara Milletvekili
İsmail inan
Soru :
Merkezi İstanbul'da bulunan Kredi
Yapı
Sandığı A. Ş. nin, birçok kimselerden; mukabi
linde ev yapacağı taahhüdü ile 500 liradan
30 000 liraya kadar para,aldığı ve taahhüdünü
yerine getirmediği, hattâ para yatıran vatan
daşların dolandırıldığı söylenmektedir.
Bu hususta Vekâletinize her hangi bir şikâ
yet vâki mıdır? Vâki ise, ne gibi muamele yü
rütülmektedir, değilse, meselenin doğru olup ol
madığının lütfen izahı.
T. C.
Ticaret Vekâleti
İç Ticaret Umum Müdürlüğü
Şirketler
Sayı :• 4/2750

20.11.1960

özü : Kredi Yapı Sandığı
Anonim Şirketi Hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
27 . I . 1960 tarihli ve 7-839, 4220-18448 sayı
lı Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade
siyle alman yazıya C.
Ticari merkezi İstanbul Tophane İskele cad
desi 24 numaralı dairede bulunan «Kredi Yapı
Sandığı Anonim Şirketi» idarecilerinin ortakla
rına ev yaptıracağı va'di ile kendilerinden 500
lira alındığı ve evlerin şimdiye kadar yaptırıl
mamış olması dolayısiyle parasının geriverilmesi
hususunun temini hakkında Halit Şentürk imzasiyle 19 . I . 1960 tarihli bir dilekçe alınmış ise

VE

CEVAPLARI

de bu hususta Vekâletimize başkaca bir şikâyet
vukubulmamıştır.
Mezkûr şirketin durumu İstanbul Mıntaka
Ticaret Müdürlüğü vasıtasiyle tetkik ettirilmiş
ve neticede bir kısım ortaklar tarafından şirket
idarecileri hakkında dolandırıcılık iddiasiyle İs
tanbul C. Müddeiumumiliğine müracaat edildiği
ve Müddeiumumilikçe yapılan tahkikat sonunda
verilen 15 . X I I . 1959 tarihli ve 59/22255 sayı
lı ademitakip kararında, hâdisede bir dolandı
rıcılık mevzuubahsolmayıp banka kredilerinin
tahdide tâbi tutulması ve alacaklıların hep bir
likte paralarını geri istemeleri sebebiyle şirketin
zor duruma düştüğü belirtilerek kurucu ve ida
reciler hakkında her hangi bir tahkikat açılma
sına mahal bulunmadığı ancak müstedilerin Hu
kuk Mahkemesine müraeaatte muhtar oldukları
zikredilmektedir.
Şikâyetçi Halit Şentürk'e, C. Müddeiumumiliğinee verilen kararda kurucular hakkında ce
zai takibatı icabettiren bir husus görülmediği
cihetle ademitakip kararı verildiği bununla be
raber arzu eden ortakların Hukuk Mahkemeleri
nezdinde haklarını aramaları mümkün olduğu
ve diğer taraftan şirket idarecilerince Türk Ti
caret Kanunu ile şirket esas mukavelenamesi hü
kümlerine aykırı işlerin yapılıp yapılmadığı hu
susu Şirket Murakıplığı vasıtasiyle tetkik etti
rilmekte olduğu ve alınacak neticeye göre hare
ket edileceği bildirilmiştir.
Keyfiyet saygı ile arz olunur.
Ticaret Vekili
H. Erkmen
2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri müesseselerinden bâ
zılarının neden zarar ettiklerine dair sualine Sa
nayi Vekili Sebatı Ataman*m cevabı (7/896)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için alâka
larınızı rica ederim.
Saygılarımla.
2 . II . 1960
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İktisadi Devlet Teşekküllerinden bumnan
Murjgul Bakır İşletmesi 1957 yılında 518 810,
15 lira
Suni tahta fabrikaları Türk Anonim Şiıjjketi
414 387,76 lira
Kendir sanayii müessesesi 1 412 819, 31 lira
ürk
Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii
Anonim Şirketi 150 110,31 lira
Karaman Pamuklu Mensucat
Anonim Şrketi 184 096,67 lira

Sanayii Tflürk;

Kauçuk Sanayii Türk Anonim
Şirketi
113 193,11 lira
Eti Yapı Limitet Şirketi 2 590 494, 45 0|ra
Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi 119 26,
26 lira
Türkiye Yapağı ve Tiftik Türk Anojfıim
Şirketi 603 497,84 lira
Armutçuk Kömür İşletmesi 12 099 64f,53
lira
Ereğli Kömürleri İşletmesi 120 265 934,65 lira
olarak ceman yekûn 138 milyon 472 hm 318 İra
04 kuruş zarar etmişlerdir.
Bu zararların sebepleri nelerdir ve bu şirket
lerin idare
meclisi âza ye murakıple|ine
1957 yılında yekûn olarak ne miktar teşvik ikramiyesi verilmiştir?
T. C.
Sanayi Vekâleti
Hususi Kalem Müdürlüğü
1/124

23 . II . 1960

özü : Bir yazılı $>rn
cevabı hakkında.
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
12 . II . 1960 T., 7/896-4387/18917 sayılı fa
zınıza :
Bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri Müessese
leriyle bunların iştirakiyle kurulmuş Anonim Şir
ketlerden bir kısmının 1957 yılındaki bilanço
zararları hakkında Ankara Mebusu Recep D
gin tarafından verilen yazılı sual takririnin (ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
Sanayi Vekili
S. Ataman
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Ankara Mebusu Hecep Deng'in'in bâzı İktisadi
Devlet Teşekkülleri müesseseleriyle, bunların
iştirakiyle kurulmuş anonim şirketlerden bir
kısmının 1957 yılındaki bilanço zararları
hakkındaki yazılı sorusu cevabı
Soru:
İktisadi Devlet Teşekküllerinden bulunan
Murgul Bakır İşletmesi 1957 yılında 518 810,15
lira,
Suni Tahta Fabrikaları Türk Anonim Şir
keti 414 387,76 lira,
Kendir Sanayii Müessesesi 1 412 819,31 lira,
Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii Türk
Anonim Şirketi 150 110,31 lira,
Karaman Pamuklu Mensucat Sanayii Türk
Anonim Şirketi 184 096,67 lira,
Kauçuk Sanayii Türk Anonim Şirketi
1.13 193,11 lira,
Eti Yapı Limitet Şirketi 2 590 494,45 lira,
Azot
Sanayii
Türk
Anonim
Şirketi
119 326,26 lira,
Türkiye Yapağı ve Tiftik Türk Anonim
Şirketi 603 497,84 lira,
Armutçuk Kömür İşletmesi 12 099 647,53
lira,
Ereğli Kömürleri İşletmesi 120 265 934,65
lira,
olarak ceman yekûn 138 milyon 472 bin 318
lira 04 kuruş zarar etmişlerdir.
Bu zararların sebepleri nelerdir ve şirketle
rin İdare Meclisi âza ve murakıplerine 1957
yılında yekûn olarak ne miktar teşvik ikrami
yesi verilmiştir.
Cevabı :
1. Mungül Bakır İşletmesi: 1957 yılında
Murgul Bakır İşletmesinde işçi yevmiyeleri ve
işçi başına düşen sosyal masrafların (% 12,8 % 18,6 nispetlerinde) artması ve başlıca işletme
malzemesi fiyatlarının yükselmesi neticesi ola
rak bir taraftan maliyetler yüksek tecelli et
miş, diğer taraftan satış fiyatları % 22,5 nis
petinde düşmüştür, nihayet yıl içinde harice
sevk: edildikleri hakle bilanço tarihine kadar
katî faturaya başlanamamış 3 168 tonluk bakı
ra ait hasılatın da ekzersiz hesabı dışında kal
ması dolayi'siyle bilanço zararlı bir netice ver
miştir. Görüleceği üzere bu Neticede âmil olan
başlıca unsurlar, müessesenin yedi iktidarı dı
şında tekevvün etmiştir.
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2. Suni Tahta Fabrikaları T. A. Ş.: ikinci
faaliyet devresi olan 1957 senesi, şirketin etüd
ve tesis çâlışmalariyle geçmiştiı. Şirketin, ku
rulmasını derpiş ettiği 4 suni Tahta Fabrikası
nın etüdleri ve kuruluş hazırlıkları yapılmış,
ayrıca yurdun muhtelif yerlerinde hususi teşeb
büs tarafından kurulması düşünülen suni tah
ta fabrikalarının hammadde etüdleri yapıla
rak ikmal edilmiştir. Bu itibarla 1957 bilanço
sunda görülen zarar ilk tesis masrafları mahi
yetindedir. Halen şirket Bolu'da kurulacak fab
rikanın inşasını ihale etmiş bulunmaktadır.
3. Kendir Sanayii Müessesesi : 1957 yılın
da zarar değil 204 417,17 lira kâr etmiştir. An
cak bu kâr bir evvelki yıldan devreden zarara
mahsubedildiği için bilanço sonu zararlı .-görül
mektedir.
4. Karaman Pamuklu Mensucat Sanayii T.
A. Ş. : 1957 yılında kuruluş halindedir. Bi
lanço sonu görülen zarar, hakiki mânada bir zarar olmayıp, hesaplarda da tasrih edilmiş olduğu üzere, ilk tesis masrafları mahiyetinde
dir.
5. Adıyaman Pamuklu Sanayii T. A. Ş. :
Keza 1957 de kuruluş halinde bulunan bir tesis dir. Bilanço sonunda görülen rakam, ilk te
sis masrafları mahiyetindedir.
6. Kauçuk Sanayii T. A. Ş. : Şirket Antal
ya'da bir (Kauçuk Mamulleri Fabrikası) ve Ankara'da bir (Rejenere ve Sırt Geçirme tesisi)
kurmaktadır. 1957 bilançosunda, görülen zarar
bir işletme zararı olmayıp, kuruluş ve tesis masrafları mahiyetinde bulunmaktadır.
7.
Eti Yapı Limitet Şirketi : Şirket, ku
ruluş ve ilk faaliyet devresi olan 1957 senesinde
statüsüne uygun şekilde bâzı büyük inşaat işlerini
(Bu arada Kütahya Azot Fabrikaları inşaatını)
üzerine almıştır. İnşaat şirketlerinde kâr ve za
rar hakkındaki katî neticenin taahhüdedilen iş
lerin hitamında tahakkuk edeceği tabiî bulundu
ğundan, 1957 bilançosunda görülen 2 590 494,45
liralık zarara hakiki bir zarar olarak değil, mu
vakkat bir netice nazariyle bakmak lâzımdır. Ni
tekim şirketin 1958 yılı bilançosu 3 238 318,11
lira kârla kapanmış bulunmaktadır.
8. Azot Sanayii T. A. Ş. : 1957 bilançosun
da görülen 119 326,27 liralık zarar bir evvelki
yıla ait; 47 241,22 liralık zararı da devren ihtiva
etmektedir. Bu zarar, şirket tesisleri * kuru
luş halinde olduğu için. işletmecilikten müte-
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I vellit hakiki bir zarar olmayıp vergi usulü ba
kımından tesis maliyeti dışında mütalâa edilen
bâzı gelirlerle masrafların muhassalasmdan
neşet etmektedir.
9. Yapağı ve Tiftik T. A. Ş. : 1957 senesi
şirketin ikinci faaliyet devresidir. Şirket bu
yıl zarfında yeni tesisler ve ortaklıklar kurmak, bü
yük miktarda damızlık mubayaa etmek ve it
hal etmek, müstahsili teşvik tedbirleri almak
gibi gayesine uygun olarak yatırım ve ilk te
sis masrafları mahiyetinde olan birtakım faali
yetlerde bulunmuş ve masraflar yapmıştır. 1957
bilanço zararının mahiyeti budur. Nitekim 1958
de şirket bir evvelki yıl zararını da mahsubetmek suretiyle bilançosunu 741 787,22 lira kâr
la kapatmıştır.
10. Armutçuk Kömür İşletmesiyle Ereğli
I
Kömürleri
İşletmesi Müesseselerinin 1957 yılı
I
bilançolarında görülen zararlar, o tarihte taI kibedilen fiyat politikası neticesi olarak Hükü
I metin tasvibiyle yapılan, maliyetinden aşağıya
kömür satışlarından ileri gelmiş ve mezkûr mü
esseseler hesabında (Hazineye matlup) olarak
kaydedilmiş bulunmaktadır.
11. İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Mec
lisi âzalariyle bu teşekküllerin sermayesine iş
tirak ettikleri şirketlerde, kendi mensupları
arasından tâyin ettikleri murakıplerine, bu va
I zifeleri dolayısiyle, kanuni istihkakları olarak
I verilen aylık ücretlerinden başka,
ikramiye
namı altında her hangi bir. tediye yapılmamak
I tadır.
I
3. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Metal Sanayii Anonim Şirketinin işçile
rine imzalatmakta olduğu taahhütnameye dair
sualine Çalışma Vekili Halûk Şaman'ın tahrirî
cevabı (7/667)
20 . IV . 1959
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
Aşağıdaki sorumun Çalışma Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
buyurulmasını saygı ile rica ederim.
Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu
Metal Sanayii Anonim Şirketi işçilerine 11
maddelik taahhütname imzalatmakta imiş; mez-'
kûr taahhütnamenin 4 ncü maddesi «Müessese
f nin yazılı muvafakati olmaksızın hiçbir suretle
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hiçbir işçi birliğine, cemiyetine veya sen
aya kaydolmıyacağımı veya bunlar ve benîf eri
kurumlarla teşriki mesai etmiyeceğimi, buri^ îtrdan birinde kayıtlı isem derhal istifa edece
i,
hiçbir suretle toplulukla iş ihtilâfı çıkarm a
teşebbüs etmiyeceğim gibi, başkalarının
çıkıca
cağı ihtilâflara katılmıyacağım ve katıldı;
im
halde lehime çıkacak kararların bahşedeceği er
türlü hak ve menfaatlerden feragat ettiğimi f)eyan ederim.» Keza 8 nci maddede
«Müessese müdür ve âmirlerinin verecısğı
bütün emirleri yerine getireceğimi şimdiden cabul eder, aksi takdirde hareketimin işi balta la
maya-matuf olduğunu kabul ederim» demeltte
dir.
Bakanlığın bu tamimden haberi var mıcür
Haberdar ise; Anayasaya, iş Kanunu hükünj!lerine ve insan haklarına, aykırı biç baskı hare se
ti şeklinde görmüyorlar mı? İşçileri kanun ve
Anayasa dışı bir taahhüde imza koymaya z prhyan adı geçen müessese hakkında ne gibi ıj|m
amele yapılmıştır?

1*

T. C.
Çalışma Vekâleti
Çalışma Umum Müdürlüğü
Sayı : 1014-4/10713

14.XII.ljı59

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine i
30.IX.1959 gün ve 7/667-3076/12637 sarılı
yazıları cevabıdır : Metal Sanayii Anonim Şirketi hakkı:İd
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun
zıh sual takriri üzerine, bu iş yerinin muhteıitıe
len Adana'da olabileceği düşünülerek ger Ikli
araştırma yapılmış ise de bu mahalde, îş Ka: uımnun tatbik olunduğu iş yerleri meyanıı|dia
böyle bir müessese bulunamamıştır.
Bu itibarla mezkûr iş yerinin kurulu buljfın
duğu mahallin soru sahibi tarafından tav
hususunun teminini saygılarımla, arz ve is$ir
ham ederim.
Çalışma Veki]
Halûk Şaman
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımı
20 Nisan 1959 tarihinde Çalışma Vekili tara
fından cevaplandırılmasını istemiş bulundugım
(Metal Sanayii Anonim Şirketi işçilerine imza
lattırılan on bir maddelik taahhütname haki mdaki) tahrirî sual takririmde, Metal Sanayii
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Anonim Şirketinin İstanbul'da bulunduğunu
tavzihen arz ve rica ederim.
28 Ocak 1960
Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu
T. C.
Çal ışın a Vekâl eti
Çalışma Umum Müdürlüğü
Sayı : 1014-1/1703

24.11.1960

Türkiye Büyük Millet Meclisi iieisliğine
2 9 . 1 . 1960 gün ve 3076-17567 sayılı yazıları
cevabıdır :
Metal Sanayii Anonim Şirketi hakkında
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun
yazılı sual takriri* hakkındaki cevap ekli olarak
takdim kıl inmişti v.
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.
Çalışma Vekili
H. Şaman
Ankara, İT. 1900
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun
20. TV. 1959 günlü yazılı sual takririne cevap
tır.
İstanbul'da müesses Metal Sanayi Anonim
Şirketi işçilerinden alınmakta olan taahhütna
me mevzuu daha önce Vekâletime de Maden İş
Sendikasının müracaatı üzerine intikal etmiş ve
yaptırılan tetkikat neticesinde mevzuata aykırı
olduğu anlaşıldığından mezkûr taahhütnamenin
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri kanuni
hükümlere uygun şekilde tashih ve tadil ettiril
miştir.
Çalışma Vekili
H. Şaman
4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın,
Derik kazasında kimlerin
tabanca ruhsatname
lerinin geri alındığına dair sualine Dahiliye Te
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/811)
Türkiye Bıtyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim.
Mardin Milletvekili
M. A. Arıkan
30. X I I . 1959
Soru :
1959 Ekiminin son haftasında bir kişinin
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Derik kazası merkez ve mülhakatında, emni
ölümü ve birçok vatandaşların yaralanması ile J
yet ve asayişin temini hususunda Vekâletçe
neticelenen Derik ilçesindeki arbedeler dolayı
Mardin Valiliğine gereken talimat verilmiş ve
siyle bu ilçede tabanca ruhsatnamelerinin iptal
olunduğu matbuata intikal etmiş bulunmaktadır. ı valilikçe de idari ve inzibati bütün tedbirler alın
mıştır. 67 vatandaşın tabanca taşıma vesikaları
Şimdiye kadar kimlerin tabancası geri alın
nın bulundurmaya tebdil edilmesi için vilâyetçe
mıştır? Bu hususta Vekâletçe alman tedbirler
alman karar Vekâletimizce de uygun mütalâa.
nedir?
edilmektedir.
T. C.
Keyfiyetin yazılı soru sahibine bildirilmesi
Dahiliye Vekâleti
23 . I I . 1960 .
ne müsaadelerini arz ederim.
Emniyet Umum Müdürlüğü
Dahiliye Vekili
Şube 6. B.
Namık Gedik
Dosya 63141 - 56
19054
5. — Tokad Mebusu, Şahap Kitapçı'nm, Tokad'ın Artova ve Almus hazalarının elektriğe
Özü: Mardin Mebusu Meh
kavuşturulması hususunda ne düşünüldüğüne da
met Ali Arıkan'm yazılı
ir sualine Dahüiye Vekili Namık Ged-ik'in tah
sorusu hakkında
rirî cevabı (7/867)
T. B. M. Meclisi Yüksek Makamına
26.1'. 1960
15 . I . 1960 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
T.
B.
Millet
Meclisi
Riyasetine
7/811, 4141 - 18010 sayılı yazıları karşılığıdır.
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
Derik kazasında 1959 Ekim ayının son hafta
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
sında bir kişinin ölümü ve birçok vatandaşların
rinizi saygı ile rica ederim.
yaralanmasiyle neticelenen arbedeler dolayısiyle
Tokad Milletvekili
bu kazada tabanca ruhsatnamelerinin iptal olun
Şahap Kitapçı
duğunun matbuata intikal ettiği, şimdiye kadar
kimlerin tabancasının geri alındığı, bu hususta
Garp vilâyetlerindeki bâzı köylere elektrik ve
Vekâletçe alman tedbirlerin ne olduğu hakkında
rileceği yolundaki beyanlar karşısında Tokad vi
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan tarafından
lâyetinin Artova ve Almus kazaları merkezlerin
verilen yazılı soru önergesi üzerine gereken ince
de henüz elektrik bulunmaması dolayısiyle bu illemeler yapılmıştır.
| çelerin de bir an evvel elektriğe kavuşturulması
Derik kazası merkez ve mülhakatında., 1959
hususunda ne düşünülmektedir? Ve bu yolda bir
senesi içinde (84) vatandaşa (tebdilen ve yeni
çalışma var mıdır?
den) tabanca taşıma vesikası verilmiştir.
T. C.
Bu kazada, 27 . X . 1959 günü 8,30 sırala
Dahiliye
Vekâleti
rında öteden beri aralarında geçimsizlik bulunan
M.
î.
G.
M.
tarafların buğday tevzii meselesinden dolayı
2. D. Rs. M. Ş. M.
yaptıkları kavga neticesinde, bir vatandaş ölmüş,
Sayı : 621 - 302 - 9/2680
8 vatandaş da tabanca, bıçak, taş ve sopa ile
muhtelif yerlerinden ağır ve hafif surette yara
özü : Tokad Mebusu Şahap Kitap
lanmışlardır. Hâdise dolayısiyle 3 suçlu silâhçı'nm sual takriri Hk.
lariyle birlikte yakalanarak Adliyeye teslim edil
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Reisliğine
mişlerdir.
8 . II . 1960 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka
Derik'te; 1959 senesi içinde verilen 84 taban
nunlar
Müdürlüğü 7 - 867/4327 -18731 sayılı ya
ca taşıma vesikasından 67 sinin bahis konusu
zıları
ile
alman Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'
hâdise dolayısiyle vilâyetçe, bulundurma vesika
nm Artova ve Almus kasabalarının elektriğe ka
sına tebdil edilmesine lüzum görülmüş ve bun
vuşturulması hususunda ne düşünüldüğüne mü
lardan 42 vatandaşın muamelesi derhal ikmal
tedair tahrirî sual takriri tetkik olundu :
olunmuştur. Mutelif sebeplerle başka yerlerde
14 . V . 1958 tarihinde yürürlüğe giren
bulunan 25 vatandaşa ait muamelenin de ikma
İmar ve tskân Vekâleti kuruluş ve vazifeleri
line çalışılmaktadır.
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hakkındaki 7116 sayılı Kanun ile sual tte m r i I
7. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Eskişe
şümulüne giren konulara mütaallik salâhİj etle
hir Belediyesi tarafından son günlerde satmalırin imar ve iskân Vekâletine devredilmiş \ < ıldu- nan otobüslere dair sualine Dahiliye Vekili Na,ğunu saygı ile arz ederim.
mık Gedik'in tahrirî cevabı (7/824)
23 . II . 19^3
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
Dahiliye Vekil
da*. yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi
Dr. Namık Gedi t
saygı ile rica ederim.
6. — Adana Mebusu Saim Karaömerlk glu'14 Ocak 1960
nun, Kozan kazasına bağlı İmamoğlu nahiy isine
Ankara Milletvekili
müdür ve memur tâyininin düşünülüp düşi nülHasan Tez
mediğine dair sualine Dahiliye Vekili Namtli GeEskişehir Belediyesine son günlerde getirti
dik'in tahrirî cevabı (7/831)
len otobüslerin beherinin maliyeti nedir? Hangi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetini
firmadan alınmıştır? İlk pazarlık fiyatı ile tes
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tat* ıfmlim tarihinde muazzam bedel farkı olduğu doğ
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına dk [âlet
ru mudur? Doğru ise neden ileri gelmiştir. Bu
Duyurulmasını saygı ile rica ederim.
otobüslerin getirilmesinde mutavassıt bir firma
.12 Ocak 196)
var mıdır? Varsa hangi firmadır? Ve bu bu fir
Adana Milletvekili
manın ortakları kimlerdir?
Saim Karaömeıiic ğlu
Kozan ilcesine bağlı imamoğlu bucağının tam
teşkilâtlı nahiyelerden bulunduğu halde b ıcak
başkanı da dâhil olmak üzere henüz hiçbir asıl
memuru yoktur. Bucak başkanı ve diğer me: nur
ların tâyinleri ne zaman yapılması düşünül nektedir?
T. C.
Dahiliye Vekâleti
Öz. iş. G. M.
I. Ş. M. Muamelât
Sayı : 511/2373 - 4306

24 . I I , L960

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
25 . I . 1960 tarih ve Kanunlar Müdür üğü
7 - 831/4173 -18279 sayılı yazıya karşılıktır.
Kozan kazasına bağlı imamoğlu nahiy< sine
müdür ve memur tâyinlerinin düşünülüp d iişünülmediğine dair Adana Mebusu Saim Earaömerlioğlu tarafından verilen tahrirî sual tak
riri üzerine yapüan tetkikatta :
20 . VII . 1959 tarih ve 31356 sayılı Ka) arla
14 nahiye meyanmda imamoğlu köyü nahiy* ha
line getirilmiştir.
Tam teşkilâtlı olmıyan mezkûr nahiyeye neslek kursu görmüş lise mezunu bir müdür t iyin
edilmiştir.
Keyfiyeti saygı ile arz ederim.
Dahiliye Vekil:
Dr. Namık Gedi]:

T. C.
Dahiliye Vekâleti
M. I. G. M.
2. D. Rs. Mua. Ş. M.
Sayı : 621 - 302 - 21/2678

25 . II . 1960

»

özü : Hasan Tez'in sual tak*
riri Hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
22 . I . 1960 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka
nunlar Müdürlüğü 4203-18370/7-824 sayılı yazılariyle alman Ankara Mebusu Hasan Tez'in,
Eskişehir Belediyesi tarafından son günlerde
satınalınan otobüslere mütedair tahrirî sual tak
riri tetkik olundu,
Eskişehir Belediyesince satınalınan Leyland
marka 15 otobüsten 40 kişiliklerin fob fiyatı
13 764, 60 kişiliklerin fee .16 853 dolar olup, be
lediyede Gümrük Resimleri dâhil bunlar için
1 905 185,50 T. L. ödenmiştir. Bu duruma göre
beherinin maliyeti 127 012 T. L. dır.
Makina mühendisinin tanzim ettiği fennî ra
pora istinaden sipariş edilmiş olan otobüslere,
ingiltere'de sevka amade bulundukları sırada
birer kapı daha ilâvesi faideli görülmüş, bu
maksatla karoserler üzerinde yapılan tadilât için.
belediye meclisi kararı ile 150 000 lira ödenmiş
tir. Bu farkla birlikte maliyet yukanda tasrih
edilen miktarı bulmuştur.
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Otobüsler İngiltere'deki Leyland firmasından
doğrudan doğruya Devlet Malzeme Ofisi vasıtasiyle temin edilmişir.
Keyfiyeti saygı ile arz ederim.
23 . I I . 1060
Dahiliye Vekili
Dr. N. Gedik
8. — Maraş Mebusu Hasan Fehmi Evliya'nın,
Maraş Belediyesi tarafından halka satılan arsa
lara dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik*in
tahrirî cevabı (7/859)
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafından
yaızılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyur
manızı saygılarımla rica ederim.
Maraş Mebusu
Hasan Fehmi Evliya
Soru :
Bundan tahminen iki sene önce tarihî Maraş
Kalesinin taban kenar çevresinden bir kısmı Ma
raş Belediyesi tarafından birçok hemşehrilerime
parsel parsel satılmış ve bedeli mezkûr belediye
tarafından alınmıştır.
Parselleri satmalan hak sahipleri, belediyenin
yapnrş olduğu bu satışa itimadederek, alış fiya
tından da çok daha fazla toprak harfiyat ve te
mizleme masrafları ihtiyar etmişlerdir.
Belediye arsa diye sattığı bu yerlerde alıcı
lara tasarruf ve inşaat hakkı tanımadığı gibi fe
rağ muamelesini de yapmamakta, aldığı bedeli ve
emek mukabili tazminatlairı iade etmemektedir.
1. Sızlanan vatandaşların dertlerine hal ça
resi düşünülmekte midir?
2. Düşünülüyorsa bu hal çaresi nedir?
3. Düşünülmüyorsa belediyenin bu tasarru
funun hukuki mesnedi endir?

O:2

T. C.
Dahiliye Vekâleti
M. î. G. M.
2. D. Rs. Mua. §. M.
Sayı : 621-302-6/2679
özü : Maraş, Mebusu Hasan
Fehmi Evliya'nın sual takriri
Hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
29 . I . 1960 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka
nunlar Müdürlüğü 7-859/4266-18575 sayılı yazı
ları ile alman Maraş Mebusu Hasan Fehmi Ev
liya 'nm, Maraş Belediyesi tarafından halka satı
lan arsalarla ilgili tahrirî sual takriri tetkik olun
du.
Maraş Belediyesi tarafından satılan bahis
mevzuu arsalar üzerinde imar plânına göre bina
inşasının mümkün olamıyaeağı anlaşılmakla daha
evvel mahalline mülkiye müfettişi gönderilerek
gerekli tahkikat yaptırılmış ve ilgili hakkında
tanzim edilen fezleke üzerine vilâyet idare he
yetince lüzumu muhakemesine karar verilmiştir.
Bu durum muvacehesinde arsa sahipleri ile
belediye arasında bir anlaşmaya varıldığı takdir
de kendilerine başka bir mahalden arsa temin
edilecektir. Aksi halde arsa bedelleri ile yapılan
masrafların sahiplerine ödenmesi cihetine gidile
cektir.
Keyfiyeti saygı ile arz ederim.
23.11.1960
Dahiliye Vekili
Dr. N. Gedik
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü^ . 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
Âza adedi
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmiyenler
Müıma! mebusluklar

:
:
:
:
:
:

610
319
265
54
0
268
23

[İföabıd edenler]
ADIYAMAN
Sait Ağar
Şefik San
Ali Yaşar
AFYON KARAHÎSAR
Rıza Çerçel
Arif Demirer
Orhan Kökten
Mustafa öztürk
Osman Talu
Necati Topcuoğlu
Murad Âli Ülgen
AĞRI
Şeref Saraçoğlu
AMASYA
Kemal Eren
Nazifi Şerif Nabel
îsmet Olgaç
Hüseyin özbay
ANTALYA
Mehmet Ak
Adnan Selekler
ibrahim Subaşı
ARTVİN
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Eyüp Doğan
AYDIN
Fethi Batur
Hüsamettin Coşkun
Necati Celim
Namık Gedik
NatU Geveci
Nihat îyriboz

Etem Menderes
BALIKESİR
Esat Budakoğlıİ
Mekki Said Edil
Ali İleri
Halil înıre
Mücteba Iştın
Ahmet Kocabıyıjî|pğlu
Faik Ocak
Fuat Onat
M. Halûk Timuıf^ıs
Sırrı Yırcalı
BİLECİK]
Ertuğrul Çolak ]
Mehmet Erdem |
Şevki Hasırcı j
BİTLİS j
Nıısrettin Barut?
BOLU ]
Mithat Dayıoğluj
Mahmut Güçbilnfcez
İhsan Gülez
BURSA
Müfit Erkuyum(jı)|
Agâh Erozan I
Mazlum Kayalar]
Recep Kırım
j
Hulusi Köymen j
Halûk Şaman
Yekta Teksel
Nurullah İhsan ^l^lon
Hilâl Ülman
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad ) ||A.lpkartal

Halim Alyot
Servet Sezgin
Nuri Togay
Nahit Ural
Fatin Rüştü Zorlu
ÇORUM
Mustafa Kemal Biberoğlu
Hamdi Bulgurlu
Ali Dedekargmoğlu
Kemal Erdem
Yakup Gürsel
Fevzi Hacırecepoğlu
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakeıoğlu
Kemâl Terzliıoğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
İsmail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasaır
A. Hamdi Sancar
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Tahsin Cahit Çubukçu
Hâmid Zülfü Tigrel
Halil Turgut
Hüseyin Ülkü
Mehmed Hüsrev Ünal
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
Mükerrem Sarol
ELAZIĞ
Celâl Dora
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Nâzım öztürk
ERZURUM
Osman Alihocagil
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevkli Erker
Sait. Kantarel
Münip özer
Fethullah Taşkesenlioğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Mustafa Çürük
Hasan Polatkan
Hicri Sezen
GAZtANTEB
İhsan Daî
Bahadır Dülger
Samih inal
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Nedim ökmen
Cevdet San
Ali Şahin
GİRESUN
Sadık Altmcan
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Nihat Sargınalp
İÇEL
Mehmet Dölek
Hüseyin Fırat
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Yakup Karabulut
Refik Koraltan
İSPARTA
Ali Lâtifaoğlu
Tevfik Tığlı
İSTANBUL
îsak Altabev
Nazmi Ataç
Arslan Nihad Bekdik
Faruk Nafiz Çamlıbel
Muhlis Erdener
Selim Erengil
Hüsamettin Giray
Rüştü Güneri
Aleksandros Haeopulos
Ali Harputlu
Hadi Hüsman
Mucip Kemalyeri
Lûtfi Kırdar
Nizamettin Kırşan
Yusuf Salman
İbrahim Sevel
Necla Tekinel
Nazlı Tlabar
Fahrettin Ulaş
Tahsin Yazıcı
Hristaki Yoannidis
Mahmut Yüksel
ÎZMtR
Danyal Akbel
Abdullah Aker
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoğlu
Nuriye Pınar
Kemal Serdaroğlu
ilhan Sipahioğlu
Vamık Taysi
Fevzi Uçaner
Behçet Uz
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Basri Aktaş
Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Hilmi Dura,
Şükrü Esen
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Ali Gözlük
Münif îslâmoğlu
Hadi Tan
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Başeğmez
Kâmil Gündeş
Servet Hacıp.aşaoğlu
İbrahim Kirazoğlu
Hakkı Kurmel
Durdu Turan
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Mehmet Ali Ceylân
Avni Sa.kmaıı
Dündar Tekand
«, KONYA
îshak Avni Akdağ
Mustafa Bağrıaçık
Osman Bibioğlu
Remzi Birand
Reyhan Göknıenoğlu
Muhittin Güzelkılınç.
Hulki Âmil Keymen
Ahmet Koyuncu
Tarık Kozbek
Himmet ölçmen
Mustafa Runvım
Sabahattin Sayın
Ömer Şeker
Nafiz Tahralı
KÜTAHYA
Mehmet Diler
Ahmet İhsan Gürsoy
Kemal özer
Emin Topal er
MANİSA
Selim Akis
Nebil Sadi Altuğ
Hikmet Bayur
Semi Ergin
Nafiz Körez
Cevdet özgirgin
Cemil Şener
İhsan Yalkm
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MARDİN
Mehmet Kâmil Boran
MUĞLA
Turhan Akarca
Zeyyat Mandalimci
j Nuri özsan
I Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu
MUŞ
Zeki Dede
Giyasettin Emre
NEVŞEHİR
Necmeddin önder
* Zihni Üner
Münih Hayri Ürgüblü
NİĞDE
I
Medeni Berk
j
Rifat Gürsoy
j
Ali Gürün
j
ORDU
•
Arif Hikmet Onat
RİZE
İzzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
I Muzaffer Önal
|
SAKARYA
Nüzhet Akın
I Tacettin Barış
I Hamdi Başak
I Selâmi Dinçer
I Baha Hun
I Nusret Kirişcioğlu
I

SAMSUN
I Ekrem Anıt
I Salim Çonoğlu
I Necmettin Doğuyıldızı
Abdullah Eker
I Ömer Güriş
Tevfik İleri
I Abdullah Keleşoğlu
Asaf Saraçoğlu
Fikri Şen
I Hamdi Tekay
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy
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SltRD
Suat Bedük
Baki Erden
Mehmet Daim Süalp
SİNOB
Ömer özen
Mahmut Pınar
SİVAS
Halim Ateşalp
Nazmi Yaraş
TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Zeki Erataman
Hasan Gürkan
TRABZON
Sabri Dilek
Selâhattin Karayavuz
Osman Nuri Lermioğlu
Hasan Polat
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Sanaç
İsmail Şener
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
URPA
Ömer Yüksel
YOZGAD
Talât Alpay
Atıf Benderlioğlu
Sefer Eronat
Numan Kurban
Fuat Nizamoğlu
Nazım Tanıl
ZONGULDAK
Sebati Ataman
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus
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[Reddedenler]
ADANA
Nevzat Arman
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Saim Karaömerlioğlu
Kemal Satır
Rıza Tekeli
ANKARA
Fuat Börekçi
Recep Dengin
ibrahim Saffet Omay
îlyas Seçkin
Selim Soley
Ahmet Üstün
B.URDUR
Fethi Çelikbaş
Osman Eroğlu
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu

Hasan Fehmi Evliya
Halil Gürün
Emin Soysal
Abdullah Yaycıoğlu

Ferhan Arkan
A. Kemal Barlas
Ethem Yalçmalp
ELÂZIĞ
Mustafa AltmdoMn
îsmail Hakkı Tafcy
KARS
Fevzi Aktaş
Kemal Güven
İbrahim Us
KIRŞEHİR
Osman Canatan
MALATYA
Nurettin Akyurt
Ahmet Fırat
Tevfik Ünsalan
Nüvit Yetkin
MARAŞ
Kemal Aksüyek

"* MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Vahap Dizdaroğlu
Şevket Dursun
Selim Telliağaoğlu
NİĞDE
Şefik Refik Soyer
ORDU
Ferda Güley
Şevket Koksal
SİVAS
Turhan Feyzioğlu
Necati îlter
Edip îmer

TOKAD
Sıtkı Eken
Dâniş Yurdakul
TUNCELİ
Fethi Ülkü
URFA
Atalay Akan
İbrahim Etem Karakapıcı
Esat Mahmut Karakurt
Abdullah Köksel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Adnan Çalıkoğlu
VAN
Sait Erdinç
Ferid Melen

[Beye iş İrak etmiyenler]
ADANA
Suphi Baykam
Kâzım Bozdoğan
Hamza Eroğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmaı
Ali Menteşoğlu
Muslihittin Yılmaz Mete
Hamdi öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Gani Gürsoy
Sırrı Turanlı
AFYON KARAHISAR
Kemal özçoban
Orhan Uygun
Gazi Yiğitbaşı (t.)
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis öztürk
Celâl Yardımcı
Selim Yatağan
AMASYA
Faruk Çöl
Hâmit "Koray

ANKARA
Muammer Akpınar
tsmail Rüştü Aksal
Osman Alışiroğlu
Hüseyin Balık
Hıfzı Oğuz Bekata
Mehmet Ali Ceritollu
Nuri Ciritoğlu
1
Avni Doğan
Bülent Ecevit
Übeyde Elli
Halil Sezai Erkut
tbrahim Imirzalıoğljı
tsmail înan
Hasan Tez
Mustafa Yeşil
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Sadık Erdem
Attilâ Konuk.
Burhanettin Onat
Ahmet Tokuş
Yaşar Yazıcı
ARTVİN
Yaşar Gümüşel
AYDIN
Piraye Levent.

Ekrem Torunlu
Cevat Ülkü
BALIKESÎR
Vacid Asena
Muzaffer Emiroğlu
Arif Kalıpsızoğlu
Muharrem Tuncay
Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Yümnü Üresin (t.)
BİNGÖL
Sait Göker
Mustafa Nuri Okcuoğlu
Ekrem Yıldız
BİTLİS
Rüfat Bingöl
Selâhattin İnan
BOLU
Reşat Akşemsettinoğlu
Servet Bilir
Zuhuri Danışman
Kadir Kocaeli
Nezih Tütüncüoğlu
BURDUR
Behçet Kayaalp
Âlim Sipahi
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BURSA
Necdet Azak
Hüseyin Bayrı
Sadettin Karacabey
Salâhaddin Karacagil
ÇANAKKALE
Emin Kalafat
Ahmet Hamdi Sezen
ÇANKIRI
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
ÇORUM
Sedat Baran
DENİZLİ
Ali Çobanoğlu
DİYARBAKIR
Sezai Demiray
Nuri Onur
Kâmil Tayşi (İ.)
EDİRNE
Rasih Gürkan
Nurettin Manyas
Sabahattin Parsoy
ELÂZIĞ
Fahri Karakaya
Hürrem Müftügil
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ERZİNCAN
Hatif Bayındır
Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlu
Hüseyin Şahin
Naci" Yıldırım
ERZURUM
Abdülkadir Eryurt
Mehmet Eyüboğlu
Melik Fırat
Hasan Numanoğlu
Rıza Topcuoğlu
ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Muhtar Başkurt
Hamit Dedelek
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
Salâhattin Ünlü
GİRESUN
Mustafa Hemiş
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Necmettin Coşar
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
Hüsrev Polat
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
İhsan Ada
Ahsen Aral
Rifat Bahadır
İzzettin Cillü
Ali Şelhum Devrim (î.)
Ahmet Sim Hocaoğlu
Hasan İkiz
İnayet Mursaloğlu
Ömer Fevzi Reşa
İÇEL
Rüştü Çetin
Sami Göknar
İbrahim Gürgen
Hidayet Sinanoğlu
Niyazi Soydan
İSPARTA
Said Bilgiç

24.2 1960

Kemal Demiralay
Hamdi Ongun
İSTANBUL
Celâl Bayar (Reisicum
hur)
Ali Fuad Cebesoy
Sedat Çetintaş
Ayşe Günel
Mehmet Gürpınar
M. Faruk Gürtunca
Enver Kaya
Adnan Menderes (Baş
vekil)
Nihat Halûk Pepeyi
Mithat Perin (t.)
Celâl Ramazanoğlu
Mıgırdıç Şellefyan
Zakar Tarver
Nuri Yamut
Necmi Nuri Yücel
İZMİR
Sebati Acun
Selâhattin Akçiçek
Perihan Arıburun
Enver Dündar Başar
Necdet Davran
Selim RagıpEmeç (1.)
Sadık Giz
Necdet Incekara
Osman Kapanı
Ekmel Kavur
Rauf Onursal
Ahmet Ünal
KARS
Sırrı Atalay
Şemsettin Ataman (î.)
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Mehmet Hazer
Rasim İlker
Behram öcal
Osman Yeltekin
Ali Yeniaras
KAYSERİ
Ebubekir Develioğhı
Osman Kavuncu
Ali Rıza Kılıçkale
Fahri Köşkeroğlu
KIRKLARELİ
Hüsnü Yaman
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KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
Hayri Çopuroğlu
Fazıl Yalçın
KOCAELİ
Ömer Cebeci
Dursun Erol
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KONYA
Abdürrahman Fahri
Ağaoğlu
Hamdi Ragıp Atademir
Sıtkı Salim Burçak
Ali Saim Kaymak
Halil özyörük
Sami Soylu
KÜTAHYA
İbrahim Germeyanoğlu
İrfan Haznedar
S. Süruri Nasuhoğlu
MALATYA
Mehmet Delikaya
İsmet İnönü
Mehmet Kartal
Kâmil Sürenkök
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Samet Ağaoğlu
Sezai Akdağ
Atıf Akın
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Orhan Ocakoğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Nusret Durakbaşa
Hilmi Soydan
Mehmet Şişman
MARDİN
Halim Kermooğlu
Hasan Reşit Tankut
Aziz Uras
MUĞLA
Burhan Belge
MUŞ
Şemsi Ağaoğlu
Şefik Çağlayan
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NEVŞEHİR
Hasan Hayati Ülkün
NİĞDE
Asım Eren
İsmail Güven
Vedat Mengi
ORDU
Eşref Ayhan
Münir Ekşi
Zeki Kumrulu
Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Hüsrev Yürür
RİZE
Hüseyin Agun
Ahmet Morgil
SAKARYA
Hamza Osman Erkan
Rifat Kadızade
SAMSUN
Naci Berkman
Ferid Tüzel
SİÎRD
Veysi Oran
Fikri Şendur
SİNOB
Nusret Kuruoğlu
Hamdi Özkan
Muharrem Tansel
SİVAS
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçu
Hasan Değer
Ahmet Kangal
Kâmil Kırıkoğlu
Yalçın Kocabay
Şinasi Moran
Cemil özcan
Süleyman özsever (1.)
Ahmet Yılmaz
TEKİRDAĞ
Ali Çakır
İsmail özdoyuran
Ahmet Paker
TOKAD
Faruk Ayanoğlu

î : 46
Keramettin Gençler
Ahmet îspirli
Şahap Kitapçı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit Önder
Bekir Şeyhoğlu
Rıza Ulusoy
TRABZON
Halûk Çulha

Mahmut Goloğlu
Fikri Karanis
Osman Turan (1 )
TUNCELİ
Hızır Aydm
Arslan Bora
ÜRFA
Osman Ağan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan

24.2,1960

C:2

Abdurrahman Odabaşı
UŞAK
Rıza Salıeı
Avni Ural
VAN
Abdülvahap Altmkaynaık
Tevfik Doğuışıker
YOZGAD
Mahmut Ataman

Ömer Lııti'i Erzurumluoğlu
ZONGULDAK
Abdullah Akın
Necati Diken
Ali Kaya
Tahir ökteın
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç.
Avni Yurdabayrak

[Münhal mebusluklar]
Ankara
Artvin
Aydın
Bursa

Denizli
Edirne
Eskişehir
İstanbul
Kastamonu

Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya,
Muğla

•flHMü

Sinob
Van
Yozgad
23
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
Âza adedi
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmiyenler
Münhal mebusluklar

610
316
298
18
0
271
23

[Kabul edenler]
ADANA
Nevzat Arman
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Saim Karaömerlioğlu
Kemal Satır
Rıza Tekeli
ADIYAMAN
Sait Ağar
Şefik San
Ali Yaşar
AFYON KARAHÎSAR
Rıza Çerçel
Arif Demirer
Orhan Kökten
Mustafa öztürk
Osman Talu
Necati Topcuoğlu
Mıırad Âli Ülgen
AĞRI
Şeref Saraçoğlu
AMASYA
Kemal Eren
Nazifi .Şerif Nabel
ismet Olgaç
Hüseyin özbay
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Übeyde Elli
ibrahim Saffet Omay
Ahmet Üstün
ANTALYA
Mehmet Ak
Adnan Selekler
İbrahim Subaşı

BURDUR
Osman Eroğlu
BURSA
Müfit Erkuyumeu
Agâh Erozan
Mazlum Kayalar
Recep Kırım
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Yekta Teksel
Nurullah ihsan Tolon
Hilâl Ülman
Kenan Yilmaz
BALIKESİR
ÇANAKKALE
Esat Budakoğlu
Nureddin Fuad AlpMekki Said Esen
kartal
Ali îleri
Halim Alyot
Halil îmre
Servet Sezgin
Mücteba Iştın
Nuri Togay
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Nahit Ural
Faik Ocak
Fatin Rüştü Zorlu
Fuat Onat
ÇANKIRI
M. Halûk Timurtas
Dursun Akçaoğlu
Sırrı Yırcalı
A. Kemal Barlas
BİLECİK
Ethem Yalçmalp
Ertuğrul Çolak
ÇORUM
Mehmet Erdem
Mustafa Kemal BiberŞevki Hasırcı
oğlu
BİNGÖL
Hamdı Bulgurlu
Mustafa Nuri Okcuoğlu
Ali Dedekargmoğlu
Kemal Erdem
BİTLİS
Yakup
Gürsel
Nusrettin Barut
Fevzi Hacırecepoğlu
BOLU
Cevat Köstekçi
Mithat Dayıoğlu Hüseyin Ortakcıoğlu
Mahmut Güçbilmez
Kemâl Terzliıoğlu
ihsan Gülez
ARTVİN
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Eyüp Doğan
AYDIN
Fethi Batur
Hüsamettin Coşkun
Necati Celim
Namık Gedik
Naal Geveci
Nihat lyriboz
Etem Menderes
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DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
ismail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
A. Hamdi Sancar
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Tahsin Cahit Çubukçu
Hâmid Zülfü Tiğrel
Halil Turgut
Hüseyin Ülkü
Mehmed Hüsrev Ünal
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
Mükerrem Sarol
ELÂZIĞ
Mustafa Altmdoğan
Celâl Dora
Nâzım öztürk
ismail Hakkı Talay
ERZURUM
Osman Alihocagil
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevkfi Erker
Sait Kantarel
Münip özer
Fethullah Taşkesenlioğlu
Rıza Topcuoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Mustafa Çürük
Hasan Polatkan

t : 46
Hicri Sezen
GAZİANTEB
îhsan Daî
Bahadır Dülger
Samih înal
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Nedim Ökmen
Cevdet San
Ali Şahin
- GÎRESUN
Sadık Altıncan
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Nihat Sargmalp
İÇEL
Mehmet Dölek
Hüseyin Fırat
İbrahim Gürgen
Yakup Karabulut
Refik Koraltan
İSPARTA
Tevfik Tığlı
İSTANBUL
Isak Altabev
Nazmi Ataç
Arslan Nihad Bekdik
Faruk Nafiz Çamlıbel
Muhlis Erdener
Selim Erengil
Hüsamettin Giray
Rüştü Güneri
Aleksandros Hacopulos
Ali Harputlu
Hadi Hüsman
Mucip Kemalyeri
Lûtfi Kırdar
Nizamettin Kırşan
Yusuf Salman
İbrahim Sevel
Necla Tekinel
Nazlı Tlabar
Fahrettin Ulaş
Tahsin Yazıcı

İ 4 . 2 1960

Hristaki Yoannidis
Mahmut Yüksel
İZMİR
Danyal Akbel
Abdullah Aker
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoflu
Nuriye Pınar
Kemal Serdaroğlh}
İlhan Sipahioğlu i
Vamık Tayşi
Fevzi Uçaner
Behçet Uz
KARS
Fevzi Aktaş
Kemal Güven
İbrahim Us
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğaıi.^
Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Şükrü Esen
Ali Gözlük
Münif Islâmoğlu
Hadi Tan
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Başeğmez
Kâmil Gündeş
Servet Hacıpaşao.^lb
İbrahim Kirazoğlıf
Hakkı Kurmel
Durdu Turan
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Mehmet Ali Ceyls(ı}
Avni Sakman
Dündar Tekand
KIRŞEHİR
Osman Canatan
KONYA
tshak Avni Akda^
Mustafa Bağrıaçılj:
Osman Bibioğlu
Remzi Birand
Reyhan Gökmenoğ!
Muhittin GüzelkıMç
Hulki Âmil Keym^p.
Ahmet Koyuncu
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Tarık Kozbek
Mustafa Runyıın
Sabahattin Saym
Ömer Şeker
Nafiz Tahralı
KÜTAHYA
Mehmet Diler
Kemal özer
Emin Topaler
MALATYA
Ahmet Fırat
Tevfik Unsal an
MANİSA
Selim Akis
Nebil Sadi Altug
Hikmet Bayur
Semi Ergin
Nafiz Körez
Cevdet özgirgin
Cemil Şener
İhsan Yalkın
MARAŞ
Kemal Aksüyek
Halil Gürün
MARDİN
Mehmet Ali Ankan
Mehmet Kâmil Boran
Vahap Dizdatroğlu
Şevket Dursun
MUĞLA
Turhan Akarca
Zeyyat Mandalinci
Nuri özsan
Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu
MUŞ
Zeki Dede
Giyasettin Emre
NEVŞEHİR
Necmjeddin önder
Zihni Üner
Münib Hayri Ürgüblü
NİĞDE
Medeni Berk
Rifat Gürsoy
Ali Gürün
ORDU
Şevket Koksal
Arif Hikmet Onat
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RİZE
İzzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Muzaffer önal
SAKARYA
Nüzhet Akın
Tacettin Barış
Hamdi Başak
Selâmi Dinçer
Baha Hun
Nusret Kirişcioğlu
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Necmettin Doğuyıldızı
Abdullah Eker
Ömer Güriş
Tevfik İleri
Asaf Saraçoğlu
Fikri Şen
Hamdi Tekay
Şükrü Üluçay
Nüzhet Ulusoy
SURD
Suat Bedük
Baki Erden
Mehmet Daim Süalp
SÎNOB
Ömer Özen
Mahmut Pınar
SİVAS
Halim Ateşalp
Turhan Feyzioğlu
Necati llter
Nazmi Yaraş
TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Zeki Eraiaman
Hasan Gürkan
TOKAD
Sıtkı Eken
Dâniş Yurdakul
TRABZON
Sabri Dilek
Selâhattin Karayavuz
Osman Nuri Lormioğlu
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Hasan Polat
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Saiıaç
Mustafa Reşit Tarakçıoğhı

URFA
İbrahim Etem Karakapıcı
Esat Mahmut Karakurt
Abdullah Köksel

TUNCELİ
Fethi Ülkü

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
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Fuat Nizamoğlu
Nazım Tanıl
ZONGULDAK
Sebati Ataman
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus

VAN
Tevfik Doğuışıker
YOZGAD
Talât Alpay
Atıf Benderlioğlu
Sefer Eronat
Numan Kurban

[Reddedenler]
ANKARA
Fuat Börekçi
Recep Dengin
Selim Soley
BURDUR
Fethi Çelikbas
ÇANKIRI
Ferhan Arkan

HATAY
Ahsen Aral
MALATYA
Nurettin Akyurt
Nüvit Yetkin
MARAŞ
Hasan Fehmi Evliya
Emin Soysal

Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Selim Telliağaoğlu
NİĞDE
Şefik Refik Soyer
ORDU
Ferda Güley

(

SİVAS
Edip İmer
URFA
Atalay Akan
UŞAK
Adnan Çalıkoğlu
VAN
Sait Erdinç

[Beye iştirak etmiyenler]
ADANA
Suphi Baykam
Kâzım Bozdoğan
Hamza Eroğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmas
Ali Menteşoğlu
Muslihittin Yılmaz Mete
Hamdi öner
Kemal Sarıibrahımoğlu
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Gani Gürsoy
Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Kemal 'özçoban
Orhan Uygun
Gazi Yiğitbaşı ( t )
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis Oztürk
Celâl Yardımcı
Selim Yatağan
AMASYA
Faruk Çöl
Hâmit Koray
ANKARA
Muammer Akpına*

İsmail Rüştü Aksal
Osman AHsiroğlu
Hüseyin Balık
Mehmet Ali Ceritoğlu
Nuri Ciritoğlu
Avni Doğan
Bülent Ecevit
Halil Sezai Erkut
İbrahim İmirzalıoğlu
İsmail İnan
llyas Seçkin
Hasan Tez
Mustafa Yeşil
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Sadık Erdem
Attilâ Konuk
Burhanettin Onat
Ahmet Tokuş
Yaşar Yazıcı
ARTVİN
Yaşar Gümüşel
AYDIN
Piraye Levent
Ekrem Torunlu
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vacid Asena
Muzaffer Emiroğlu

Arif Kalıpsızoğlu
Muharrem Tuncay .
Sıtkı Yırcah
BİLECİK
Yümnü Üresin (1.)
BİNGÖL
Sait Göker
Ekrem Yıldız
BİTLİS
R5f at Bingöl
Selâhattin İnan
BOLU
Reşat Akşemsettinoğlu
Servet Bilir
Zuhuri Danışman
Kadir Kocaeli
Nezih Tütüncüoğlu
BURDUR
Behçet Kayaalp
Alim Sipahi
BURSA
Nocdet Azak
Hüseyin Bayrı
Sadettin Karacabey
Salâhaddin Karacagil
ÇANAKKALE
Emin Kalafat
Ahmet Hamdi Sezen
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ÇANKIRI
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
ÇORUM
Sedat Baran
DENİZLİ
Ali Çobanoğlu
DİYARBAKIR
Sezai Demiray
Nuri Onur
Kâmil Tayşi (1.)
EDİRNE
Rasih Gürkan
Nurettftn Manyas
Sabahattin Parsoy
ELÂZIĞ
Fahri Karakaya
Hürrem Müftügil
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlu
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
ERZURUM
Abdülkadir Eryurt
Mehmet Eyüboğlu

î : 46
Melik Fırat
Hasan Numanoğhı
ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Muhtar Başkurt
Hamit Dedelek
Abidin Potuoğlu
GAZtANTEB
Ekrem Cenani
Salâhattin Ünlü
GÎRESUN
Mustafa Hemiş
GÜMÜŞ ANE
Necati Alp
Necmettin Coşar
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
Hüsrev Polat
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
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Adnan Menderesi |{Baş
vekil)
Nihat Halûk PeJ^yi
Mithat Perin (l.j)
Celâl Ramazanoğjb L
Mıgırdıç Şellefyapl
Zakar Tarver
Nuri Yamut
Necmi Nuri Yücel
İZMİR
Sebatı Acun
Selâhattin Akçiejd
Perdhan Arıbmuır
Enver Dündar Bfa|şar
Necdet Davran
Selim Ragıp Emeg (1.)
Sadık Giz
Necdet încekara
Osman Kapani
Ekmel Kavur
Rauf Onursal
Ahmet Ünal
HATAY
KARS
İhsan Ada
Sırrı Atalay
Rifat Bahadır
Şemsettin Atama|i| (1.)
İzzettin Çilli
Hasan Erdoğan
Ali Şelhum Devrim (1.)
Turgut Göle
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Mehmet Hazer
Hasan îkte
Rasim İlker
İnayet Mursaloğlu
Behram öeal
Ömer Fevzi Reşa
Osman Yeltekin
İÇEL
Ali Yeniaras
Rüştü Çetin
KASTAMONU
Sami Göknar
Basri Aktaş
Hidayet Sinanoğlu
Hilmi Dura
Niyazi Soydan
KAYSERİ \
İSPARTA
Ebubekir Develioğflu
Said Bilgö.ç
Osman Kavuncu '
Kemal Demiralay
Ali Rıza Kılıçkalei
Ali Lâtifaoğlu
Fahri. Köşkeroğluş
Hamdi Ongun
KIRKLAREI4
İSTANBUL
Hüsnü Yaman
Celâl Bayar (Reisicum
KIRŞEHİR
hur)
Osman Bölükbaşı
Ali Fuad Cebesoy
Hayri Çopuroğlu
Sedat Çetintaş
Fazıl Yalçın
Ayşe GKinel
KOCAELİ
Mehmet Gürpınar
Ömer Cebeci
M. Faruk Gürtunca
Dursun Erol
Enver Kaya
Cemal Tüzün
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Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KONYA
Abdürrahman Fahri
Ağaoğlu
Hamdi Ragıp Atademir
Sıtkı Salim Burçak
Ali Saim Kaymak
Himmet ölçmen
Halil özyörük '
Sami Soylu
KÜTAHYA
İbrahim Germeyanoğlu
Ahmet İhsan Gürsoy
İrfan Haznedar
S. Süruri Nasuhoğlu
MALATYA
Mehmet Delikaya
İsmet İnönü
Mehmet Kartal
Kâmil Sürenkök
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Samet Ağaoğlu
Sezai Akdağ
Atıf Akın
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Orhan Ocakoğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Nusret Durakbaşa
Hilmi Soydan
"
Mehmet Şişman
MARDİN
Halim Kermooğlu
Hasan Reşit Tankut
Aziz Uras
MUĞLA
Burhan Belge
MUŞ
Şemsi Ağaoğlu
Şefik Çağlayan
NEVŞEHİR
Hasan Hayati Ülkün
NİĞDE
Asını Eren
İsmail Güven
Vedat Mengi
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ORDU
Eşref Ayhan
Münir Ekşi
Zeki Kumrulu
Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Hüsrev Yürür
RİZE
Hüseyin Agun
Ahmet Morgil
I SAKARYA
Hamza Osman Erkan
Rifat Kadızade
SAMSUN
Naci Berkman
Abdullah Keleşoğlu
Ferid Tüzel
SIÎRD
Veysi Oran
Fikri Şendur
SİNOB
Nusret Kuruoğlu
Hamdi Özkan
Muharrem Tansel
SİVAS
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçlı
Hasam Değer
Ahmet Kangal
Kâmil Kırıkoğlu
Yalçın Kocabay
Şinasi Moran
Cemil özcan
Süleyman özsever (İ.)
Ahmet Yılmaz
TEKİRDAĞ
Ali Çakır
İsmail özdoyuran
Ahmet Paker
TOKAD
Faruk Ayanoğlu
Keramettin Gençler
Ahmet Ispirli
Şahap Kitapçı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Rıza Ülusoy
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UEFA
Osman Ağan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
Abdurrahman Odabaşı
Ömer Yüksel
UŞAK
Rıza Salıeı
Avni Ural

TRABZON
Halûk Çulha
Mahmut Goloğlu
Fikri Karanis
tsnıail Şener
Osman Turan (t.)
TUNOELt
Hızır Aydın
Arslan Bora
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VAN
Abdülvahap Altınkaynak
Ferid Melen
YOZGAD
Mahmut Ataman
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu

ZONGULDAK
Abdullah Akın
Necati Diken
Vli Kaya
Tahir Öktem
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç
Avni Yurdabayrak

[Münhal mebusluhlar]
Ankara

6

Artvin

1

Aydın
Bursa

1
1

Denizli
Edirne
Eskişehir
istanbul
Kastamonu

1 Kırklareli
1 Kocaeli
1 Konya
2 Kütahya
1 Muğla

1
1
1
1
1

Sinob
Yan
Yozgad
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Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu ıa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
Kanuna Serilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
Âza adedi
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmiyenler
Münhilal mebusluklar

610
: 308
292
16
:
0
: 279
23

l&abul edenler]
ADANA
Kasım Gülek
Saim Karaömerlioğlu
Kemal Satır
Rıza Tekeli
ADIYAMAN
Sait Ağar
Şefik San
Ali Yaşar
AFYON KARAHİSAR
Rıza Çerçel
Arif Demirer
Orhan Kökten
Mustafa öztürk
Osman Talu
Necati Topcuoğlu
Murad Âli Ülgen
AĞRI
Şeref Saraçoğlu
AMASYA
Kemal Eren
Nazifi Şerif Nabel
ismet Olgaç
Hüseyin özbay
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Übeyde Elli
İbrahim Saffet Omay
Ahmet Üstün
ANTALYA
Mehmet Ak
Adnan Selekler
İbrahim Subaşı
ARTVİN
Hilmi Çeltikçioğiu

AYDIN
Fethi Batur
Hüsamettin Coşkun
Necati Celim
Namık Gedik
Nafii Geveci
Nihat lyriboz
Etem Menderes
BALIKESİR
Esat Budakoğlu
Mekki Said Esenj
Ali İleri
j
Halil İmre
Mücteba Iştın 1
Ahmet Kocabıyık^ğlu
Faik Ocak
Fuat Onat
M. Halûk Timurt^jş
Sırrı Yırcalı
BİLECİK
Ertuğrul Çolak
Mehmet Erdem
Şevki Hasırcı
BİNGÖL
Mustafa Nuri Okcı|oğlu
BİTLİS
Nusrettin Barut
BOLU
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmei;
İhsan Gülez
BURDUR
Osman Eroğlu
BURSA
Hüseyin Bayrı
Müfâjt Erkuyumcu

Agâh Erozan
Mazlum Kayalar
Recep Kırım
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
"Yekta Teksel
Nurullah ihsan Tolon
Hilâl tllman
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Halim Alyot
Servet Sezgin
Nuri Togay
Nahit Ural
Fatin Rüştü Zorlu
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
A. Kemal Barlas
Ethem Yalçmalp
ÇORUM
Mustafa Kemal Biberoğlu
Hamdi Bulgurlu
Ali Dedekargınoğlu
Yakup Gürsel
Fevzi Hacırecepoğlu
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakcıoğlu
Kemâl Terziioğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
Ali Çobanoğlu
İsmail Hadunlıoğlu
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Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
A. Hamdi Sanear
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Tahsin Cahit Çubukçu
Hâmid Zülfü Tigrel
Halil Turgut
Hüseyin Ülkü
Mehmed Hüsrev Ünal
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
Mükerrem Sarol
ELÂZIĞ
Mustafa Altmdoğan
Celâl Dora
Hürrem Müftügü
Nâzım öztürk
ismail Hakkı Talay
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
ERZURUM
Osman Alihocagil
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevkâ Erker
Sait Kantarel
Münip özer
Fethullah Taşkesenlioğlt»
Rıza Topcuoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Mustafa Çürük
Hasan Polatkan
Hicri Sezen
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ÖAZİANTEB
İhsan Daî
Bahadır Dülger
Samih İnal
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Nedfinı ökmen
Cevdet San
Ali Şahin
GÎRESUN
Sadık Altmcan
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Nihat Sargmalp
HATAY
Ahsen Aral
İÇEL
Mehmet Dölek
Hüseyin Fırat
İbrahim Gürgen
Yakup Karabulut
Refik Koraltan
İSPARTA
AH Lâtif aoğlu
İSTANBUL
Isak Altabev
Nazmi Ataç
Arslan Nihad Bekdik
Faruk Nafiz Çamlıbel
Muhlis Erdener
Selim Erengil
Hüsamettin Giray
Rüştü Güneri
Aleksandros Hacopulos
Ali Harputlu
Hadi Hüsman
Mucip Kemalyeri
Lûtfi Kırdar
Nizamettin Kırşan
Yusuf Salman
İbrahim Sevel
Necla Tekinel
Nazlı Tlabar
Fahrettin Ulaş
Tahsin Yaza*
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Mahmut Yüksel
İZMİR
Danyal Akbel
Abdullah Aker
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoğlu
Nuriye Pınar
Kemal Serdaroğlu
İlhan Sipahioğlu
Vamık Tayşi
Fevzi Uçaner
Behçet Uz
KARS
Kemal Güven
İbrahim Us
KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Basri Aktaş
Nâzım Batur
Süleyman Çağlar
Hilmi Dura
Şükrü Esen
Ali Gözlük
Münif Islâmoğlu
Hadi Tan
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Başeğmez
Servet Hacıpaşaoğlu
İbrahim Kirazoğlu
Hakkı Kurmel
Durdu Turan
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Mehmet Ali Ceylân
Avni Sakmaıı
Dündar Tekand
KIRŞEHİR
Osman Canatan
KONYA
Ishak Avni Akdağ
Mustafa Bağrıaçık
Osman Bibioğlu
Remzi Birand
Reyhan Gökmenoğlu
Muhittin Güzelkümç
Hulki Âmil Keymen
Ahmet Koyuncu
Tank Kozbek
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Himmet ölçmen,
Mustafa Runyun
Sabahattin Sayın
Ömer Şeker
Nafiz Tahralı
KÜTAHYA
Mehmet Diler
Emin Topaler
MANİSA
Selim Akis
Nebil Sadi Altuğ
Hikmet Bayur
Semi Ergin
Nafiz Körez
Cevdet özgirgin
Cemil Şener
İhsan Yalkın
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Mehmet Kâmil Boran
Şevket Dursun
MUĞLA
Turhan Akarca
Zeyyat Mandalinci
Nuri özsan
Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu
MUŞ
Zeki Dede
Giyasettin Emre
NEVŞEHİR
Necmeddin önder
Zihni Üner
NİĞDE
Medeni Berk
Rifat Gürsoy
Ali Gürün
Şefik Refik Soyer
ORDU
Şevket Koksal
Arif Hikmet Onat
RİZE
İzzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Muzaffer Ön&l
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SAKARYA
Nüzhet Akın
Tabettin Banş
Hamdi Başak
Selâmı Dinçer
Hamza Osman Erkan
Baha Hun
Rifat Kadızade
Nusret Kirişeioğlu
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Necmettin Doğuyıldızı
Abdullah Eker Tevfik İleri
Asaf Saraçoğlu
Fikri Şen
Hamdi Tekay
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy
SÜRD
Suat Bedük
Baki Erden
Mehmet Daim Süalp
SİNOB
Ömer özen
Mahmut Pınar
SİVAS
Halim Ateşalp
Turhan Feyzioğlu
Nazmi Yaraş
TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Zeki Erataman
Hasan Gürkan
TOKAD
Sıtkı Eken
TRABZON
Sabri Dilek
Selâhattin Karayavuz
Osman Nuri Lermioğlu
Hasan Polat
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Sanaç
İsmail Şener
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu

î : 46
TUNCELİ
Fethi Ülkü
ÜRFA
İbrahim Etem Karakapıeı
Esat Mahmut Karakıırt
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Abdullah Köksel
Ömer Yüksel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıfcjcj^lu
YOZGAD
Talat Alpay
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Atıf Benderlioğlu
Sefer Eronat
Numan Kurban
Fuat Nizamoğlu •
Nazım Tanı!

ZONGULDAK
Sebati Ataman
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus

/|j eddederilerj
ANKARA
Fuat Börekçi
Recep Dengin
îlyas Seçkin
BURDUR
Fethi Çelikbaş
ÇANKIRI
Ferharı Arkan

MALATYA
Nurettin Akyurt
Ahmet Fırat
Nüvit Yetkin
MARAŞ
Emin Soysal
Abdullah Yaycıoğlk

MARDİN
Selim Telliağaoğlu
ORDU
Ferda Güley
SİVAS
Edip İm er

TOKAD
Dâniş Yurdakul
UŞAK
Adnan Çalıkoğlu
VAN
Sait Erdinç

[Meye i\tirdk etmiyenler]
ADANA
Nevzat Arman
Suphi Baykam
Kâzım Bozdoğan
Haraza Eroğiu
Mehmet Geçioğlu
Ahmet Karamüf tüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepınai"
Ali Menteşoğlu
Muslihittin Yılmaz Mete
Hamdi Öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Gani Gürsoy
Sırrı Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Kemal özçoban
Orhan Uygun
Gazi Yiğitbaşı (I.)
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis Öztürk
CelM Yardımcı
Selim Yatağan
AMASYA
Faruk Çöl
Hâmit Koray
ANKARA
Muammer Akpmar

İsmail Rüştü Aksjjjjl
Osman Alfişiroğlıi
Hüseyin Balık
Mehmet Ali Cerit^ğlu
Nuri Ciritoğlu
Avni Doğan
Bülent Eeevit
Halil Sezai Erkut
İbrahim İnıirzahdghı
İsmail İnan
Sellifm Soley
Hasan Tez
Mustafa Yeşil
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Sadık Erdem
Attilâ Konuk
Burhanettin Onat
Ahmet Tokuş
Yaşar Yazıcı
ARTVÎN
Mecit Bumin
Eyüp Doğan
Yaşar Gümüşel
AYDIN
Piraye Levent
Ekrem Torunlu \
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vaeid Asena
Muzaffer Emiro|ljcı

Arif Kalıpsızoğlu
Muharrem Tuncay
Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Yümnü Üresin (1.)
BİNGÖL
Sait Göker
Ekrem Yıldız
BİTLİS
R&fat Bingöl
Selâhattin İnan
BOLU
Reşat Akşemsettinoğlu
Servet Bilir
Zuhuri Danışman
Kadir Kocaeli
Nezih Tütüncüoğlu
BURDUR
Behçet Kayaalp
Âlim. Sipahi
BURSA
Necdet Azak
Sadettin Karacabey
Salâhaddin Karacagil
ÇANAKKALE
Emin Kalafat
Ahmet Hamdi Sezen
ÇANKIRI
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
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ÇORUM
Sedat Baran
Kemal Erdem
DİYARBAKIR
Sezai Demiray
Nuri Onur
Kâmil Tayşi (İ.)
EDİRNE
Rasih Gürkan
Nurettin Manyas
Sabahattin Parsoy
ELÂZIĞ
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlıı
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
ERZURUM
Abdülkadir Eryurt
Mehmet Eyüboğlu
Melik Fırat
Hasan Numanoğlu
ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Muhtar Başkurt
Hamit Dedelek
Abidin Potuoğlıv
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GAZİANTEB
Ekrem Cenanı
Salâhattin Ünlü
GÎRESUN
Mustafa Hemiş
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Necmettin Coşar
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
Hüsrev Polat
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
Ilışan Ada
Rifat Bahadır
izzettin Cillü
Ali Şelhum Devrim (I.)
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Hasan ikiz
inayet Mursaloğlu
Ömer Fevzi Reşa
İÇEL
Rüştü Çetin
Sami Göknar
Hidayet Sinanoğlu
Niyazi Soydan
ÎSFARTA
Said Bilgiç
Kemal Demiralay
Hamdi Ongun
Tevfik Tığlı
İSTANBUL
Celâl Bayar (Reisicum
hur)
Ali Fuad Cebesoy
Sedat Çetintaş
Ayşe Günel
Mehmet Gürpınar
M. Faruk Gürtunca
Enver Kaya
Adnan Menderes (Baş
vekil)
Nihat Halûk Pepeyi
Mithat Perin (I.)
Celâl Ramazanoğlu
Mıgırdıç Şellefyan
Zakar Tarver
Nuri Yamut
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Hristaki Yoannidis *
Necmi Nuri Yücel
İZMİR
Sebati Acun
Selâhattin Akçiçek
Perihan Ariburun
Enver Dündar Başar
Necdet Davran
Selim Ragıp Emeç (I.)
Sadık Giz
Necdet Incekara
Osman Kapani
Ekmel Kavur
Rauf Onursal
Ahmet Ünal
KARS
Fevzi Aktaş
Sırrı Atalay
Şemsettin Ataman (l.)
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Mehmet Hazer
Rasim ilker
Behram öcal
Osman Yeltekin
Ali Yeniaras
KAYSERİ
Ebubekir Develioğlu
Kâmil Gündeş
Osman Kavuncu
Ali Rıza Kılıçkale
Fahri Köşkeroğlu
KIRKLARELİ
Hüsnü Yaman
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
Hayri Çopuroğlu
Fazıl Yalçın
KOCAELİ
Ömer Cebeci
Dursun Erol
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KONYA
Abdürrahman Fahri
Ağaoğlu
Hamdi Ragıp Atademir
Sıtkı Salim Burçak
Ali Saim Kaymak
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Halil özyörük
Sami Soylu
KÜTAHYA
ibrahim Germeyanoğlu
Alımet ihsan Gürsoy
irfan Haznedar
S. Süruri Nasuhoğlu
Kemal özer
MALATYA
Mehmet Delikaya
ismet inönü
Mehmet Kartal
Kâmil Sürenkök
Mehmet Zeki Tulün ay
Tevfik Ünsalan
MANİSA
Samet Ağaoğlu
Sezai Akdağ
Atıf Akın
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Orhan Ocakoğlu
MARAŞ
Kemal Aksüyek
Kemali Bayazıt
Neşret Durakbaşa
Hasan Fehmi Evliya
Halil Gürün
Hilmi Soydan
Mehmet Şişman
MARDİN
Vahap Dizdaroğlu
Halim Kermooğlu
Hasan Reşit Tankut
Aziz Uras
MUĞLA
Burhan Belge
MUŞ
Şemsi Ağaoğlu
Şefik Çağlayan
NEVŞEHİR
Hasan Hayati Ülkün
Münib Hayri Ürgüblü
NİĞDE
Asım Eren
ismail Güven
Vedat Mengi
ORDU
Eşref Ayhan
Münir Ekşi
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Zeki Kumrulu
Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Hüsrev Yürür
RİZE
Hüseyin Agun
Ahmet Morgii
SAMSUN
Naci Berkman
Ömer Güriş
Abdullah Keleşoğlu
Ferid Tüzel
SURD
Veysi Oran
Fikri Şendur
SİNOB
Nusret Kuruoğlu
Hamdi Özkan
Muharrem Tansel
SİVAS
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçu
Hasan Değer
Necati Ilter
Ahmet Kangal
Kâmil Kırıkoğlu
Yalçın Kocabay
Şinasi Moran
Cemil özcan
Süleyman özsever (I.)
Ahmet Yılmaz
TEKİRDAĞ
Ali Çakır
İsmail özdoyuran
Ahmet Paker
TOKAD
Faruk Ayanoğlu
Keramettin Gençler
Ahmet Ispirli
Şahap Kitapçı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit Önder
Bekir Şeyhoğlu
Rıza Ulusoy
TRABZON
Halûk Çulha
Mahmut Goloğlu
Fikri Karanis
Osman Turan (I.)
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TUNOELt
Hızır Aydın
Arslan Bora
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
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Tevfik Doğuışıker
Perid Melen

Abdurrahman O&şhaş
UŞAK
Rıza Salıeı
Avni Uraî

YOZGAD

VAN
Abdülvahap Altiıikaynafc

Mahmut Ataman
Ömer Lûtfi Eraurrunluoğlu

ZONGULDAK
Abdullah Akın
Necati Diken
Ali Kaya
Tahir öktem
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç
Avni Yurdabayrak

ebusluklarj
Ankara

6

Artvin

1

Aydın

1

Bursa

1

Denizli
Edirne
Eskişehir
istanbul
Kastamonu

Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Muğla

mam *#•»

1
1
1
1
1

Sinob
Van
Yozgad
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Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanonuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındakL
Kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanım kabul edilmiştir.)
Aza adedi : 610
Eey verenler
311
Kabul edenler • 2Q4
Reddedenler
17
Müstenkifler
0
Reye iştirak etmiyenler
276
Münhal mebusluklar
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[Kabul edenler]
ADANA
ARTVİN
j
Nevzat Arman
Mecit Bumin
Mehmet Gseçioğlu
Hilmi Çeltikçioğlu
Kasım Gülek
Eyüp Doğan
Saim Karaömerlioğlu
AYDIN
1
Kemal Satır
Fethi Batur
ADIYAMAN
Hüsamettin Coşkun
Sait Ağar
Necati Celim
Şefik San
Namık Gedik
Ali Taşar
NşfiL Geveci
AFYON KARAHİ8AR Nihat lyriboz
Kıza Çerce!
Etem Menderes
Arif Demirer
BALIKESİR
Orhan Kökten
Esat Budakûğlu
Mustafa ö&türk
i Mekki Said Esen
Osman Talu
Ali İleri
Necati Topcupğlu
Halil İmre
Murad Ali Ülgen
Ahmet Kocabıyıkoğlu
M. Halûk Timurtas
AĞRI
Sırrı Yırcalı
Şeref Saraçoğlu
BİLECİK
AMASYA
Ertuğrul Çolak
Kemal Bren
Mehmet Erdem
Nazifi Şerif Nabel
ismet Olgaç
Şevki Hasırcı
BİNGÖL
Hüseyin özbay
Mustafa Nuri Okcuoğlu
ANKARA
Hıfzı Oğu* Bekata
BİTLİS
Übeyde Elli
Nusrettin Barut
BOLÜ
İbrahim Saffet Omay
Ahmet Uatün
Mithat Dayıoğlu
ANTALYA
Mahmut Güçbilmez
Mehmet Ak
İhsan Gülez
BURDUR
Kenan. Akmanlar
Attilâ Konuk
Osman Eroğlu
Adnan Selekler
BURSA
İbrahim Subaşı
Müiîi,t Erkuyumcu

Agâh Erozan
Mazlum Kayalar
Recep Kırım
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Yekta Teksel
Nurullah İhsan Tolon
Hilâl Ülman
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Halim Alyot
Servet Sezgin
Nuri Togay
Nahit Ural
Fatin Rüştü Zorlu
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
ÇORUM
Mustafa Kemal Biberoğlu
Hamdi Bulgurlu
Ali Dedekargmoğlu
Kemal Erdem
Yakup Gürsel
Fevzi Hacırecepoğlu
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakcıoğlu
Kemâl Terzlıoğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
İsmail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
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A. Hamdi Sancar
Ref et Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Hâmid Zülfü Tiğrel
Halil Turgut
Hüseyin Ülkü
Mehmed Hüsrev Ünal
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
Mükerrem Sarol
ELAZIĞ
Mustafa Altmdoğan
Celâl Dora
Fahri Karakaya
Nâzım öztürk
İsmail Hakkı Talay
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
ERZURUM
Osman Alihocagil
Rıfki Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevkli Erker
Sait Kantarel
Münip özer
Fethullah Taşkesenlioğlü
Rıza Topcuoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Mustafa Çürük
Hasan Polatkan
Hicri Sezen
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
İhsan Daî
Bahadır Dülger

İ : 46
Sanıih İnal
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Nedim ökmen
Cevdet San
Ali Şahin
GÎRESUN
Sadık Altıncan
Hamdi Bozbağ
Ali Naei Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
Mazhaı* Şener
GÜMÜŞANE
Nihat Sargmalp
HATAY
Ahsen Aral
ÎÇEL
Mehmet Dölek
Hüseyin Fırat
İbrahim Gürgen
Yakup Karabulut
Refik Koraltan
İSPARTA
Ali Lâtifaoğlu
Tevfik Tığlı
İSTANBUL
İsak Altabev
Nazmi Ataç.
Aralan Nihad Bekdik
Faruk Nafiz Çamlıbel
Muhlis Erdener
Selim Erengil
Hüsamettin Giray
Rüştü Güneri
Aleksandros Haeopulos
Ali Harputlu
Hadi Hüsman
Mucip Kemalyeri
Lûtfi Kırdar
Nizamettin Kırşan
Yusuf Salınan
İbrahim Sevel
Necla Tekine!
Nazlı Tlabar
Fahrettin Ulaş
Tahsin Yazıcı
Hristaki Yoannidis
Mahmut Yüksel
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İZMİR I
Danyal Akbel
Abdullah Aker ]
Behzat Bilgin
Muammer ÇavuşÜfelu
Nuriye Pınar
Kemal Serdaroğ)^
İlhan Sipahioğlu!
Vamık Tayşi
\
Fevzi Uçaner
!
Behçet Uz
1
KARS j
Kemal Güven ;
İbrahim Us
KASTAMONİ|
Muzaffer Akdoğanı
Nâzım Batur
!
Süleyman Çağlar)
Şükrü Esen
1
Ali Gözlük
j
Münif îslâmoğlu •
Hadi Tan
i
KAYSEUÎ j
Fikri Apaydın
Ömer Başeğmez
Servet Hacıpa§ao|
İbrahim Kirazoğli
Hakkı Kurmel
Durdu Turan
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Mehmet Ali Ceylâfl
Avni Sakman
Dündar•Tekand
KIRŞEHİR
Osman öanatan
KONYA
İslıak Avni AkdajS
Mustafa Bağrıaçılfl
Osman Bibioğlıı
Renizi Birand
Reyhan Gökıneno^ll
Muhittin Güzelkılm
Hulki Âmil Keymjdjı
Ahmet Koyuncu \
Tank Kozbek
Mustafa Runyun ]
Sabahattin Sayın j
Ömer Şeker
Nafiz Tahralı
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KÜTAHYA
Mehmet Diler
S. Süruri Nasuhoğlu
Kemal özer
Emin Topaler
MANİSA
Selim Akis
Nebil Sadi Altuğ
Hikmet Bayur
Semi Ergin
Nafiz Körez
Muzaffer Kurbanoğhı
Cevdet Özgirgin
Cemil Şener
İhsan Yalkm
MARAŞ
Halil Gürün
MARDİN
Mehmet Ali Ankan
Mehmet Kâmil Boran
Şevket Dursun
MUĞLA
Turhan Akarca
Zeyyaıt Mandalind
Nuri Özsaiı
Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu
MUŞ
Zeki Dede
Giyasettin Emre
• NEVŞEHİR
NeemMdin önder
Zihni Üner
Münib Hayri Ürgüblü
NİĞDE
Medeni Berk
Rifat Gürsoy
Ali. Gürün
Şefik Refik Soyer
ORDU
Arif Hikmet Onat
Şevket Koksal
RİZE
İzzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Muzaffer Önal
SAKARYA
Nüzhet Akın
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Taeettin Barış
Hamdi Başak
Selâmi Dinçer
Baha Hun
Nusret Kirişcioğlu
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Oonoğlu
Necmettin Doğuyıldızı
Abdullah Eker
Tevfik İleri
Abdullah Keleşoğlu
Asaf Saraçoğlu
Fikri Şen t
Hamdi Tekay
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy
SÎİRD
Suat Bedük
Baki Erden
Mehmet Daim, Süalp
SİNOB
Ömer Özen
Mahmut Pınar
SİVAS
Halim Ateşalp
Turhan Feyzioğlu
Ahmet Yılmaz
TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Zeki Erataman
Hasan Gürkan
TOKAD
Sıtkı Eken
Dâniş Yurdakul
TRABZON
Sabri Dilek'
Selâhattin E^arayavuz
Osman Nuri Lermioğlu
Hasan' Polat
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Sanaç
İsmail Şener
Mustafa Reşit Tarakç.ıoğlu

I : 46
URFA
İbrahim Eteni Karakapıcı
Esat Mahmut Karakurt
Abdullah Köksel
Ömer Yüksel
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UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Terfik Doğuışıker
YOZGAD
Talât Alpay
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Atıf Benderlioğlu
Sefer Eronat
Numan Kurban
Fuat Nizamoğlu
Nazım Tanıl

ZONGULDAK
Sebati Ataman
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus

[Reddedenler]
ADANA
Rıza Tekeli
ANKARA
Fuat Börekçi
Recep Dengin
Ilyas Seçkin
BURDUR
Fethi Çelikbaş

ÇANKIRI
Ferhan Arkan
A. Kemal Barlas
Ethenı Yalçınalp
MALATYA
Nurettin Akyurt

Ahmet Fırat
Nüvit Yetkin

SİVAS
Edip İmer

MARAŞ
Emin Soysal
Abdullah Yaycıoğlu

UŞAK
Adnan Çalıkoğlu

ORDU
Ferda Güley

VAN
Sait Erdinç

Reye iştirak etmiyenîer
ADANA
Suphi Baykanı
Kâzım Bozdoğan
Hamza Eroğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Ali Menteşoğlu
Muslihittin Yılmaz Mete
Hamdi Öner
Keınal Sarribrahimoğlıı
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Gani Gürsoy
S u n Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Kemal Özçoban
Orhan Uygun
Gazi Yiğitbaşı (1.)
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis Öztürk
Celâl Yardımcı
Selim Yatağan
AMASYA
Faruk Çöl
Hâmit Koray
ANKARA
Muammer Akpmar
İsmail Rüştü Aksal
Osman Affijşiroğlu

Hüseyin Balık
Mehmet Ali Ceritoğlu
Nuri Ciritoğlu
Avni Doğan
Bülent Ecevit
Halil Sezai Erkut
İbrahim İmirzalıoğlu
ismail İnan
Selüm Soley
Hasan Tez
Mustafa Yeşil
ANTALYA
Sadık Erdem
Burhaııettin Onat
Ahmet Tokuş
Yaşar Yazıcı
ARTVİN
Yaşar Gümüşe!
AYDIN
Piraye Levent
Ekrem Torunlıı
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vaeid Asena.
Muzaffer Enıiroğln
Mücteba Iştın
Arif Kalıpsızoğlu
Faik Ocak
Fuat Onat
Muharrem. Tuncay
Sıtkı Yırcalı

BİLECİK
Yiimnü Üresin (1.)
BİNGÖL
Sait Göker
Ekrem Yıldız
BİTLİS
Elilat Bingöl
Selâhattin İnan
BOLU
Reşat Akşemsettinoğlu
Servet Bilir
Zuhuri Danışman
Kadir Kocaeli
Nezih Tütüncüoğlu
BURDUR
Behçet Kayaalp
Âlim Sipahi
BURSA
Necdet Ajzak
Hüseyin Bayrı
Sadettin Karacabey
Salâhaddin Karacagil
ÇANAKKALE
Emin Kalafat
Ahmet Hamdi Sezen
ÇANKIRI
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
ÇORUM
Sedat Baran
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DENİZLİ
Ali Çobanoğlu
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Tahsin Cahit Çubukçu
Sezai Demiray
Nuri Onur
Kâmil Taygi (İ.)
EDİRNE
Rasih Gürkan
Nurettin Manyas
Sabahattin Par soy
ELÂZIĞ
Hür re m Müftü gil
ERZİNCAN
Nusret Safa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlıı
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
ERZURUM
Abdülkadir Eryurt
Mehmet Eyüb oğlu
Melik Fırat
Hasan Numaııoğlu
ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Muhtar Başkurt
Hamit Dedelek
Abidin Potuoğlu

t : 46
GAZIANTEB
Salâhattin Ünlü .
GÎRESUN
Mustafa Hemiş
GÜMÜŞANE
Necati Alp
Necmettin Coşar
Sabahattin Kadirbeyoğlu
Avni Karaman
Hüsrev Polat
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
İhsan Ada
Rifat Bahadır
İzzettin Cillfi
Ali Şelhum Devrim (î.)
Ahmet Sırrr Hocaoğlu
Hasan İkiz
İnayet Mursaloğlu
Ömer Fevzi Reşa
İÇEL
Küstü Çetin
Sami Göknar
Hidayet Sinanoğlu
Niyazi Soydan
İSPARTA
Said Bilgiç
Kemal Demiralay
Hamdi Ongun
İSTANBUL
Celâl Bayar (Reisicum
hur)
Ali Fuad Cebesoy
Sedat Çetintaş
Ayşe Günel
Mehmet Gürpınar
M. Faruk Gürtunca
Enver Kaya
Adnan Menderes (Baş
vekil)
Nihat Halûk Pepeyi
Mithat Perin (1.)
Celâl Ramazanoğlu
Mıgırdıç Şellefyan
Zakar Tarver
Nuri Yamut
Necmi Nuri Yücel

1900

ÎZMİR
Sebatı Acun
Selâhattin Akçiçep}
Perlihan Arıburupj
Enver Dündar Baj^r
Necdet Davran
Selim Ragıp Emeej ||1.)
Sadık Giz
Necdet Ineekara i
Osman Kapani
Ekmel Kavur
Rauf Onursal
Ahmet Ünal
KARS
Fevzi Aktaş
Sırrı Atalay
Şemsettin Ataman! |ft.)
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Mehmet Hazer
Rasim İlker
Behranı öcal
Osman Yeltekin
Ali Yeniaras
KASTAMONU
Basri Aktaş
Hîımi Dura
KAYSERİ
Ebubekir Develioâl|ı
Kâmil Gündeş
Osman Kavuncu
Ali Rıza Kılıçkale
Fahri Köşkeroğlu
KIRKLARELİ
Hüsnü Yaman
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
Hayri Çopuroğlu
Fazıl Yalçın
KOCAELİ
Ömer Cebeci
Dursun Erol
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Sadettin Yalım
KONYA
Abdürrahman Fa^ıjji
Ağaoğlu
Hamdi Ragıp AtadMıir
Sıtkı Salim Burçajk
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Ali Saim Kaymak
Himmet ölçmen
Halil özyörük
Sami Soylu
KÜTAHYA
İbrahim Germeyanoğlu
A.hmet İhsan Gürsoy
İrfan Haznedar
MALATYA
Mehmet Delikaya
İsmet İnönü
Mehmet Kartal
Kâmil SürenkÖk
Mehmet Zeki Tulunay
Tevfik Ünsalan
MANİSA
Samet Ağaoğlu
Sezai Akdağ
Atıf Akın
Sudi Mıhçıoğlu
Orhan Ocakoğlu
MARAŞ
Kemal Aksüyek
Kemali Bayazıt
Nusret Durakbaşa
Hasan Fehmi Evliya
Hilmi Soydan
Mehmet Şişman
MARDİN
Vahap Dizdaroğlu
Halim Kermooğlu
Hasan Reşit Tankut
Selim Telliağaoğlu
Aziz Uras
MUĞLA
Burhan Belge
MUŞ
Şemsi Ağaoğlu
Şefik Çağlayan
NEVŞEHİR
Hasan Hayati Ülkün
NİĞDE
Asım Eren
İsmail Güven
Vedat Mengi
ORDU
Eşref Ayhan
Münir Ekşi
Zeki Kumrulu
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Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Hüsrev Yürür
RİZE
Hüseyin Agun
Ahmet Morgil
SAKARYA
Hamza Osman Erkan
Rifat Kadızade
SAMSUN
Naci Berkman
Ömer Güriş
Ferid Tüzel
SltRD
Veysi Oran
Fikri Şendur
ŞÎNOB
Nusret Kuruoğlu
Hamdi Özkan
Muharrem Tansel
SİVAS
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçu
Hasan Değer
Necati llter
Ahmet Kangal
Kâmil Kmkoğlu
Yalçın Kocabay
Şinasi Moran
Cemil özcan
Süleyman özsever (1.)
Nazmi Yaraş
TEKİRDAĞ
Ali Çakır
İsmail özdoyuran
Ahmet Paker
TOKAD
Faruk Ayanoğlu
Keramettin Gençler
Ahmet Ispirli
Şahap Kitapçı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Rıza Ulusoy
TRABZON
Halûk Çulha
Mahmut Goloğlu
Fikri Karanis
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Osman Turan (î.)

34.2.1960

Atalay Akan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
Abdurrahman Odabaşı

TUNCELİ
Hızır Aydın
Aralan Bora
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan

UŞAK
Rıza Salıcı
Avııi Ura!
*

Ankara

6

Artvin

1

Aydın
Bursa,

1
1

O:2

VAN
Abdülvahap Altınkaynak
Ferid Melen
YOZGAD
Mahmut Ataman
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu

ZONGULDAK
Abdullah Akın
Necati Diken
Ali Kaya .
Tahir öktem
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç
Avni Yurdabayrak

[Münhal mebusluklar]
Denizli
Edirne
Eskişehir
İstanbul
Kastamonu

1
1,
1
2
1

MMNM

Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Muğla

«Wh

1
1
1
1
1

Sinob
Van
Yozgad
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kfcmuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük
Millet Meclisi kısmında değişiklik yt puması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi
Âza adedi
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye İştirak etmiyenler
Mü| ıhal mebusluklar

610
311
298
13
0
276
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iKabul edenler]
ADANA
Kasım Gülek
Kemal Sarıibrahimoğlu
Rıza Tekeli
ADIYAMAN
Sait Ağar
Şefik San
Ali Yaşar
AFYON KARAHÎSAR
Rıza Çerçel
Arif Demirer
Orhan Kökten
Mustafa öztürk
Osman Talu
Necati Topcuoğlu
Murad Âli Ülgen
AĞRI
Şeref Saraçoğlu
AMASYA
Kemal Eren
Nazifi Şerif Nabel
ismet Olgaç
Hüseyin özbay
ANKARA
Fuat Börekçi
Recep Dengin
Übeyde Elli
Ahmet Üstün
ANTALYA
Mehmet Ak
Adnan Selekler
İbrahim Subaşı
ARTVİN
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Eyüp Doğan

AYDİNİ
Fethi Batur
Neeati Celim
Namık Gedik
Nam Geveci
Nihat îyriboz
Etem Menderej
BALIKESİR
Esat Budakoğju
jMekki Said B$eıı
Ali ileri
Halil Imre
Mücteba Iştın
Ahmet Kocabrjfıkoğlu
Faik Ocak
Fuat Onat
M. Halûk Timıjrtaş
Sırrı Yırcalı
BİLECİK
Ertuğrul Çolak
Mehmet Erdemj
Şevki Hasırcı
BtNGÖL
Mustafa Nuri Cpeuoğlu
BÎTLÎS
Nusrettin Barult
BOLU
Mithat Dayıoğl1^
Mahmut Güçbiljjnez
İhsan Gülez
BURDUR
Osman Eroğlu
BURSA
Müfüjt ErkuyunjJcu
Mazlum Kayala)^
Recep Kırım
Hulusi Köymenj

Halûk Şaman
Yekta Teksel
Nurullah ihsan Tolon
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Nureddih Fuad Alpkartal
Halim Alyot
Servet Sezgin
Nuri Togay
Nahit Ural
Fatin Rüştü Zorlu
ÇORUM
Sedat Baran
Mustafa Kemal Biberoğlu
Hamdi Bulgurlu
Ali Dedekargmoğlu
Kemal Erdem
Yakup Gürsel
Fevzi Hacırecepoğlu
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakcıoğlu
Kemâl Terzapğlu
DENİZLİ
Baha Akşit
Turan Bahadır
Ali Çobanoğlu
İsmail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
A. Hamdi Sancar
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Tahsin Cahit Çubukçu
Hâmid Zülfü Tigrel
Halil Turgut
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Hüseyin Ülkü
EDİRNE
Rükneddin Nasuhioğlu
Mükerrem Sarol
ELÂZIĞ
Mustafa Altmdoğaıı
Celâl Dora
Fahri Karakaya
Nâzım öztürk
ismail Hakkı Talay
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
ERZURUM
Osman Alihocagil
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevküı Erker
Sait Kantarel
Münip Özer
Fethullah Taşkesenlioğlu
Rıza Topcuoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Mustafa Çürük
Hasan Polatkan
Hicri Sezen
GAZİANTEB
ihsan Daî
Bahadır Dülger
Samih inal
NecHim ökmen
Ali Şahin
GİRESUN
Sadık Altmcan
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
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Necdet încekara
Tahsin İnanç
Rauf Onursal
Doğan Köynıen
Nuriye Pınar
Mazhar Şener
Kemal Serdaroğlu
GÜMÜŞANE
İlhan Sipahioğlu
Nihat Sargmalp
Vamık Tayşi
İÇEL
Fevzi Uçaner
Rüştü Çetin
Behçet Uz
Mehmet Dölek
Ahmet Ünal
Hüseyin Fırat
KAR3
Sami Göknar
Kemal
Güven
ibrahim Gürgen
KASTAMONU
Yakup Karabulut
Muzaffer Akdoğanlı
Refik Koraltan
Basri Aktaş
Hidayet Sinanoğlu
Nâzım Batur
Niyazi Soydan
Süleyman Çağlar
İSPARTA
Hilmi Dura
Ali Lâtifaoğlu
Şükrü Esen
Tevfik Tığlı
Ali
Gözlük
İSTANBUL
Müniü
îslâmoğlu
Isak Altabev
Hadi
Tan
Nazmi Ataç
KAYSERİ
Arslan Nihad Bekdik
Fikri
Apaydın
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ömer
Başeğmez
Muhlis Erdener
Ebubekir Develioğlu
Selim Erengil
Kâmil Gündeş
Hüsamettin Giray
Servet Hacıpaşaoğlu
Ayşe Günel
Osman Kavuncu
Rüştü Güneri
İbrahim
Kirazoğlu
Aleksandros Hacopuloıs
Ali
Rıza
Kılıçkale
Ali Harputlu
Fahri
Köşkeroğlu
Enver Kaya
Hakkı Kurmel ,
Mucip Kemalyeri
Durdu Turan
Lûtfi Kırdar
Nizamettin Kırşan
KIRKLARELİ
Nihat Halûk Pepeyi
Şefik Bakay
Yusuf Salman
Mehmet Ali Ceylân
İbrahim Sevel
Avni Sakınan
Mıgırdıç Şellefyan
Dündar Tekand
Zakar Tarver
KIRŞEHİR
Necla Tekinel
Osman öanatan
Nazlı Tlabar
KONYA
Fahrettin Ulaş
İshak Avni Akdağ
Tahsin Yazıcı
Mustafa Bağrıaçık
Mahmut Yüksel
Osman Bibioğlu
İZMİR
Reyhan Gökmıenoğlu
Muhittin Güzelkılınç
Danyal Akbel
Hulki Âmil Keymen
Abdullah Aker
Ahmet Koyuncu
Perihan Arıburun
Tarık Kozbek
Behzat Bilgin
Mustafa Runyun
Muammer Çavuşoğlu
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Sabahattin Sayın
Ömer Şeker
KÜTAHYA
Mehmet Diler
S. Süruri Nasuhoğlu
MALATYA
Ahmet Fırat
MANİSA
Selim Akis
Nebil Sadi Altuğ
Hikmet Bayur
Nafiz Körez
Cevdet özgirgin
Cemil Şener
İhsan Yalkın
MARAŞ
Halil Gürün
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Mehmet Kâmil Boran
Şevket Dursun
MUĞLA
Turhan Akarca
Burhan Belge
Zeyyaıt Mandalinei
Nuri Özsan
Sadi Pekin
Turgut Topaloğlu
MUŞ
Giyasettin Emre
NEVŞEHİR
Necmıeddin önder
Hasan Hayati Ülkün
Zihni Üner
Münib Hayri Ürgüblü
NİĞDE
Medeni Berk
Rifat Gürsoy
Ali Gürün
Şefik Refik Soyer
ORDU
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
RİZE
İzzet Akçal
Osman Kavrakoğlu
Mehmet Fahri Mete
Muzaffer önal
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SAKARYA
Tacettin Ban§
Hamdi Başak
Selâmi Dinçer
Nusret Kirişcioğlu
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Necmettin Doğuyûdızı
Abdullah Eker
Tevfik İleri
Asaf Saraçoğlu
Fikri Şen
Hamdi Tekay
Şükrü Uluçay
Nüzhet Ulusoy
SÜRD
Suat Bedük
Baki Erden
Mehmet Daim Süalp
SİNOB
Ömer özen
Mahmut Pınar
SİVAS
Halim Ateşalp
Edip İmer
Nazmi Yaraş
Ahmet Yılmaz
TEKİRDAĞ
Nurettin Aknoz
Zeki Erataman
Hasan Gürkan
TOKAD
Sıtkı Eken
Dâniş Yurdakul
. TRABZON
Sabri Dilek
Selâhattin Karayavuz
Osman Nuri Lermioğlu
Hasan Polat
Salih Zeki Ramoğlu
Pertev Sanaç
İsmail Şener
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Fethi Ülkü

î : 46
UEFA
İbrahim Etem Karakapıcı
Esat Mahmut Karakurt
Abdullah Köksel

MARAŞ
Kemal Aksüyek
Emin Soysal
UŞAK
Adnan Çalıkoğlu

II24.2.1960

VAN
Tevfik Doğuışıke|'
Sait Erdinç

0:2

Atıf Benderlioğlu
Sefer Eronat
Numan Kurban
Fuat Nizamoğlu
Nazım Tanıl

YOZGAD
Talât Alpay

ZONGULDAK
Sebati Ataman
Cemal Zühtü Aysan
Suat Başol
Hulusi Timur
Hüseyin Ulus

meddedenler]
HATAY

ÇANKIRI

Ahsen Aral
MALATYA)

Dursun Akçaoğlu
Ferhan Arkan
A. Kemal Barlas
Ethem Yalçmalp

Nurettin Akyurt
Nüvit Yetkin

ADANA
Saim Kajaömerlioğlu
ANKARA
llyas Seçkin
BURDUR
Fethi Çelikbaş

[Beye ijjfirak etmiyenler]
ADANA
Nevzat Arman
Suphi Baykam
Kâzım Bozdoğan
Hamza Eroğlu
Mehmet Geçioğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Ali Menteşoğlu
Muslihittin Yılmaz Mete
Hamdj öner
Kemal Satır
Turgut Yeğenağa
ADIYAMAN
Gani Gürsoy
Sırn Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Kemal özçoban
Orhan Uygun
Gazi Yiğitbaşı (î.)
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis öztürk
Celâl Yardımcı
Selim Yatağan
AMASYA
Faruk Çöl
Hâmit Koray
ANKARA
Muammer Akpınar
îsmail Rüştü Aksal
Osman Alfişiroğlu

Hüseyin Balık
Hıfzı Oğuz Bekatri
Mehmet Ali Ceritlopu!
Nuri Ciritoğlu
Avni Doğan
Bülent Eeevit
Halil Sezai Erkut
tbrahim îmirzalıogflu
îsmail înan
tbrahim Saffet Onf.
Selim Soley
Hasan Tez
Mustafa Yeşil
ANTALYA |
Kenan Akmanlar \
Sadık Erdem
Attilâ Konuk
Burhanettin Onat
Ahmet Tokuş
Yaşar Yazıcı
ARTVÎN
Yaşar Gümüşel
AYDIN
Hüsamettin Coşkum
Piraye Levent
Ekrem Torunlu >
Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vacid Asena
Muzaffer Emiroğlıt
Arif Kalıpsızoğlu j
Muharrem Tuncay
Sıtkı Yircalı

BİLECİK
Yümnü Üresin (I.)
BİNGÖL
Sait Göker
Ekrem Yıldız
BİTLİS
Rfcfat Bingöl
Selâhattin inan
BOLÜ
Reşat Akşemsettinoğlu
Servet Bilir
Zuhuri Danışman
Kadir Kocaeli
Nezih Tütüncüoğlu
BURDUR
Behçet Kayaalp
Âlim Sipahi
BURSA
Necdet Azak
Hüseyin Bayrı
Agâh Erozan (Rs. V.)
Sadettin Karacabey
Salâhaddin Karacagil
Hilâl Ülman
ÇANAKKALE
Emin Kalafat
Ahmet Hamdi Sezen
ÇANKIRI
Naşit Fırat
Kâmil Tabak
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Sezai Demiray
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Nuri Onur
Kâmil Tayşi
Mehmed Hüsrev Ünal
EDİRNE
Rasih Gürkan
Nurettün Manyas
Sabahattin Parsoy
ELÂZIĞ
Hürrem Müftügil
ERZİNCAN
Nusret S'afa Coşkun
Cemal Işık
Âdil Sağıroğlu
Hüseyin Şahin
Naci Yıldırım
ERZURUM
Abdülkadir Eryurt
Mehmet Eyüboğlu
Melik Fırat
Hasan Numanoğlu
ESKİŞEHİR
Halil Akkurt
Muhtar Başkurt
Hamit Dedelek
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Ekrem Cenani
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Cevdet San
Salâhattin Ünlü
GİRESUN
Mustafa Hemis
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I Şemsettin Ataman (1.)
GÜMÜŞANE
I Hasan Erdoğan
Necati Alp
Turgut Göle
Necmettin Coşar
I
Mehmet
Hazer
Sabahattin KadirbeyI Rasim İlker
oğlu
Behram öcal
Avni Karaman
İbrahim Us
Hüsrev Polat
Osman Yeltekin
HAKKÂRİ
I Ali Yeniaras
Übeydullah Seven
HATAY
KIRKLARELİ
İhsan Ada
I Hüsnü Yaman
Eifat Bahadır
KIRŞEHİR
izzettin CilH
Ali Şelhum Devrim (1.) I Osman Bölükbaşı
Ahmet Sırrı Hocaoğlu I Hayri Çopuroğlu
I Fazıl Yalçın
Hasan İkiz
KOCAELİ
İnayet Mursaloğlu
I Ömer Cebeci
Ömer Fevzi Reşa
I Dursun Erol
İSPARTA
I Cemal Tüzün
Said BilgSc.
j
Nüzhet Unat
Kemal Demiralay
I
Sadettin Yalnn
Hamdi Ongun
KONYA
İSTANBUL
I Abdürrahman Fahri
Celâl Bayar (Reisicum Ağaoğlu
hur)
I Hamdi Ragıp Atademir
Ali Fuad Cebesoy
I Remzi Birand
Sedat Çetintaş
I Sıtkı Salim Burçak
Mehmet Gürpınar
Ali Saim Kaymak
M. Faruk Gürtunca
Himmet ölçmen
Hadi Hüsman
Halil özyörük
Adnan Menderes (Baş
I Sami Soylu
vekil)
Nafiz Tahralı
Mithat Perin . N
KÜTAHYA
Celâl Ramazanoğlu
I İbrahim Germeyanoğlu
Nuri Yamut
I Ahmet İhsan Gürsoy
Hristaki Yoannidis
İrfan Haznedar
Necmi Nuri Yücel
I Kemal özer
İZMİR
Sebati Acun
I
MALATYA
Mehmet Delikaya
Selâhattin Akçiçek
İsmet İnönü
Enver Dündar Başar
Mehmet Kartal
Necdet Davran
Selim Ragıp Emeç (1.) Kâmil Sürenkök
Mehmet Zeki Tuhınay
Sadık Giz
Tevfik Ünsalan
Osman Kapani
MANİSA
Ekmel Kavur
Siuııct Ağaoğlu
KARS
Sezai Akdağ
Fevzi Aktaş
Atıf Akın
Sırrı Atalay
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Semi Ergin (V.)
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıöğlu
Orhan Ocakoğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Nusret Durakbaşa
Hasan Fehmi Evliya
Hilmi Soydan
Mehmet Şişman
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Vahap Dizdaroğlu
Halim Kermooğlu
Hasan Reşit Tankut
Selim Telliağaoğlu
Aziz Uras
•MUŞ
Şemsi Ağaoğlu
Şefik Çağlayan
Zeki Dede
NİĞDE
Asım Eren
İsmail Güven
Vedat Mengi
ORDU
Eşref Ayhan
Münir Ekşi
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
Kahraman Sağra
Muammer Tekin
Atıf Topaloğlu
Hüsrev Yürür
RİZE
Hüseyin Agun
Ahmet Morgil
SAKARYA
Nüzhet Akın (1. Â.)
Hamza Osman Erkan
Baha Hun
Rifat Kadızade
SAMSUN
Naci Berkman
Ömer Güriş
Abdullah Keleşoğlu
Ferid Tüzel
SÜRD
Veysi Oran

I Fikri Şeridur
SINOB
Nusret Kuruoğlu
I Hamdi Özkan
Muharrem Tansel
SİVAS
Rahmi Çeltekli
Nüzhet Çubukçu
Hasan Değer
Turhan Feyzioğlu
PNecati llter
Ahmet Kangal
Kâmil Kırıkoğlu
Yalçuı Kocabay
Şinasi Moran
Cemil özcan
Süleyman özsever
TEKİRDAĞ
Ali Çakır
İsmail özdoyuran
Ahmet Paker
TOKAD
Faruk Ayanoğlu
Keramettin Gençler
Ahmet îspirli
Şahap Kitapçı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit Önder
Bekir Şeyhoğlu
| Rıza Ulusoy
TRABZON
Halûk Çulha
Mahmut Goloğlu
Fikri Karanis
Osman Turan (1.)
TUNCELİ
Hızır Aydın
Arslan Bora
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
M. Yaşar Alhas
Aziz Gökkan
Abdürrahman Odabaşı
Ömer Yüksel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Rıza Salıcı
Avni Ura!
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VAN
Abdülvahap Altmkaynak
Ferid Melen

24 .2.1960

YOZGAD
Mahmut Ataman
Ömer Lûtfi Erzunaijn
luoğlu

C : 2

ZONGULDAK
Abdullah Akın
Necati Diken
Ali Kaya

Talıir Öktem
Mustafa Saraç
Necati Tanyolaç
Avni Yurdabayrak

[MüfÜlM mebusluklar]
Ankara

6

Artvin

1

Aydın

1

Bursa

1

Denizli
Edirne
Eskişehir
istanbul
Kastamonu

Kırklareli
Kocaeli
Konya.
Kütahya
Muğla,

Sinob
Van
Yozgad

1
1
23
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümıenî mazbatası (1/517)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 -1059/273

11.11.1960

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine
Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 19 .1.1960
tarihinde kararlaştırılan Devlot Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucioesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
v

F.

M. Düşülen Eklenen

452 20 70 000

209 13

T

.

.•

- - - - - -

İZAHAT

(Staj masrafları) faslının (Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle
ecnebi memleketlere staj için gönderileceklerin harcırah ve masrafla
rı) maddesine konulan 162 810 lira tahsisatın bakiyesi olan 154 872
liradan 70 000 lirasının tasarrufu mümkün görülmektedir.
70 000 (5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak Öde
meler) faslının (Emekli ikramiyesi) maddesi; bu tertibe konulan
40 000 liralık tahsisata ilâveten 229 ncu fasıldan 11 400 lira daha mü
nakale yapılmış ise de 1959 yılında maaşların bir misli artmış olması
sebebiyle iki memurun re'sen, bir memurun, yaş haddinden ve bir me
murun da kendi istemiyle emekliye şevkleri neticesi tamamen oarf
edilmiş olup son defa 30 senesini ikmal eden daha beş elemanın re'sen
emekliye şevklerine!an. dolayı emekli ikramiyesi olarak ödenmesi icabeden 58 800 lira ile bu sene içinde sarfı muhtemel bir ikramiyeyi
karşılamak üzere ceman 70 000 liranın bu fasıl ve maddeye ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. r- ' " '- • • • ' ' . • • . .

— 2 —
Bütçe Encüm&ni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/517
Karar No : 53

15,11.1960

H ûksek Reisliğe
Derlet Üretme Çiftlikleri Umum Mücjij rlüğü
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) h aretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında lİİzırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra Vekili^ i Heyetince kararlaştırılıp Ba'kvekâletin 11. 1$..1960
tarihli re 71-1059/273 sayılı tezkeresiyle ], önderilen kanun lâyihası encümeniımize havai edilmiş olanakla Devlet Üretme Çiftlikleri Bmum
Müdürü ve Maliye Vekâleti mümessili ha, ;ır ol
•dukları halde tetkik ve müzakere edildi,!
Kanun lâyihası gee;kçesinde de arz t | i z a ^
edilen mucip sebeplere istinaden Devle! Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 yit Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetveüjr 452
nci (Staj masrafları) faslının 20 nci maddesin
den 70 000 lira tenzil edilerek 209 ncu fai in 13
ncü Emekli ikramiyesi maddesine aktarılmasını
istihdaf etmektedir,
Lâyihanın seVkıni mucip sebepler a r ı n de
mütalâa edilerek maddelerin müzakeresin^ çeçilmiş ve 'kanun lâyihası Hükümetin teklifi
'aynen kabul edilmiştir.

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Mazbata M.
izmir
Balıkesir
Muğla
B. Bilgin
//. îmre
N. özsan
Afyon K.
Artvin
Aydın
M. Â. Ülgen H. Çeltikçioğlu
N. Celim
Bali'kesir
Bolu
Çorum
M. H. Timurtaş N. Tütüncüoğlu H. Bulgurlu
Erzincan
Diyarbakır
Diyarbakır
B. Bayındır
H. Z. Tigrel
H. Turgut
İstanbul
G-azknteb
İsparta
N. Kırşan
E, Cenani
T. Tığlı
Kastamonu
İstanbul
Izımir
İV. Batur
N. Yücel
K. Serdaroğlu
Nevşehir
Kayseri
Manisa
N. önder
O. Kavuncu
S. Mıhçıoğlu
Rize
Siird
Rize
lî. Agun
B. Erden
il/. önal
Siird
Tekirdağ
Sinob
M. D. Süalp
Z. Erataman
ö. özen
Trabzon
Zonguldak
Yozgad
/. Şener
H. Timur
T. Alpay

S yı«ı . fft ^

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri
Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin 452 nci (Staj mas
rafları) faslının 20 nci (Teknik Yardımdan fay
dalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere staj
için gönderileceklerin harcırah ve masrafları)
maddesinden 70 000 lira tenzil edilerek 209 ncu
(5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler) faslının 13 ncü
(Emekli ikramiyesi) maddesine aktarılmıştır.
MADDE 2.
riyete girer.

Devlet Vekili
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.
19.1.1960
Başvekil
Devlet Vekili ve
A. Menderes
Başvekil Yardımcısı
M. Berk
Devlet Vekili
Devlet Vekili
1. Akçal

Hariciye Vekili

Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
Namık Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili
T. îleri
Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. L. Kırdar

Maarif Vekili
Â. Benderlioğlu
Ticaret Vekili ve
îmar ve İskân V. V.
II. Erkmen
Ziraat Vekili
Güm. ve İnh. Vekili
İV. ökmen
H. Ilüsman
Münakalât Vekili
Çalışma Vekili ve
Bas. - Yay. ve Turz. V. V.
§. Ergin
H. Şaman
Bas - Yay. ve Turz. Vekili
Sanayi Vekili
S. Ataman
Koordinasyon Vekili
İmar Ve İskân Vekili
il. Aker

<mmm
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istanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / 2 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/518)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1064/272
!*'

11 . II . 19W

.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Mâliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri Heyetince 19.1.1960
tarihinde kararlaştırılan İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile "bir
likte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi binaları ile lâboratuvarlarının inşa ve tesisi hak
kındaki 6034 sayılı Kanuna ek 7146 sayılı Kanunun 1 ncimaddesi; yıllık ödeme miktarı 2 500 000
lirayı geçmemek üzere 7 000 000 liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine yetki
vermekte olup 1959 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 742 nci (özel Kanunu
gereğince yapılacak Maden Fakültesi binaları ile lâboratuvarkrımn tesis ve inşası) faslına bu yet
kiye dayanılarak 1 500 000 lira tahsisat konulmuştur.
İnşaat malzemesinde vukua gelen artış dolay isiyle bu meblâğ sarf olunduğu gibi inşaatın bir
an önce ikmali için malî yıl sonuna kadar 1 000 000 liranın daha sarf olunması mümkün ve za
ruri bulunmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı bütçesinin hazırlanması sırasında (B). cetvelindeki eski
yıllardan devredilen nakit [miktarı 3 983 950 lira olarak tahmin edilmişse de 28 . II . 1959 tarihi
itibariyle bu miktar 1 000^000 liranın üstünde tahakkuk etmiş olduğundan, mezkûr fasla ilâvesi
zaruri görülen 1 000 000 liralık munzam tahsisatın 'bu fazlalıkla karşılanması mümkün görülmüş
ve bu maksadı temin gayesiyle ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir.

Bütçe E ıcümeni mazbatası
T.B.M.M,
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/518
Karar No : 54

15.11.1960

YÇ csek Reisliğe
İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bİi tçe
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetveli er
de değişiklik yapılması hakkında Maliye Vk kâ
Detince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı â 3ra
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâj* tin
11.11.1960 tarihli ve 71-1064/272 sayılı dike
resiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni filize
havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mütı es
sili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere ejp.ildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde del jtırz
ve izah edildiği üzere istanbul Teknik Ünivfe 'si
tesi Maden Fakültesi binaları ile lâboratuvî: larımn inşa ve tesisi hakkında 6034 sayılı Kk ıu
na ek 7146 sayılı Kanunun birinci maddesü ge
reğince yıllık ödeme miktarı 2 500 000 lik iyi
geçmemek üzere kabul olunan sâri taahhüt ö et
kisi muvacehesinde 1959 yılı bütçesine vaz'j^- lilmiş bulunan 1 500 000 liranın sarf edilmiş1 ol
duğu ve inşaatın bir an evvel ikmali zarıjı eti
ile 1959 yılı varidatından devreden naikit ıfı ;vcudunun da tahminden bir «milyon liradan m zla tahakkuk ettiği cihetle bu varidat kar| lıfc
gösterilime^ suretiyle İstanbul Teknik Ünivfe si
tesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) li
retli cetvelin 742 nci (özel kanunu gereğt^ ce
yapılacak Maden Fakültesi binaları ile lâbo ftuvarlarının tesis ve inşası) faslına 1 000 000 amın ilâvesini istihdaf etmektedir.

( %

Lâyihanın şevkini mucip sebepler encümenimizce yerinde görülerek maddelerin müzakeresi
ne geçilmiş ve kanun lâyihası Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir
i/. İmre
Afyon K.
M. Â. Ülgen

Reis V.
Muğla
N. Özsan
Artvin
//. Çeltikcioğlu

Balıkesir
Bolu
M. H. Timurta§ N. Tütüncüçğlu
Diyarbakır
Diyarbakır
II, Z. Tiğrel
H. Turgut
İsparta
Gazianteb
T. Tığlı
E. Cenani
İzmir
İstanbul
K.
Serdaroğlu
N. Yücel
Manisa
Kayseri
8. Mıhcioğlu
O. Kavuncu
Rize
Rize
//. Agun
M. önal
Siird
Sinob
M. D. SiMp
ö. özen
Trabzon
Yozgad
/. Şener
T. Alpay

yi * : 90 V

Mazbata M.
İzmir
B. Bilgin
Aydın
N. Celim
Çorum
H. Bulgurlu
Erzincan
E. Bayındır
İstanbul
N. Kırşan
Kastamonu
N. Batur
Nevşehir
N. önder
Siird
B. Erden
Tekirdağ
Z. Erataman
Zonguldak
H. Timur

"

—3—

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
istanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelin 742 ncd (özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları ile lâboratuvarlarmm tesis ve inşası) faslına 1 000 000 lira
munzam tahsisat verilmiştir.
MADDE 2. — İstanbul Teknöik Üniversitesi
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakid)
faslına 1 000 000 lira ilâve edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde (me
riyete girer.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
19.1.1960
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
î. Akgal

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
M. Berk
Devlet Vekili

Devlet Vekili
Mülî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili

Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
N. Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili
T. îleri
Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Vr, Lûtfi K%rdar

Maarif Vekil
Â. Benderlioğlu
Ticaret Vekili ve
îmar ve İskân V. V.
H. Erkmen
Ziraat Vekili
Güm. ve İnh. Vekili
İV. ökmen
H. Hüsman
Çalışma Vekili ve
Münakalât Vekili
§. Ergin
Bas. - Yay. ve Turz. V. V.
H. Şaman
Bas.-Yay. ve Turz. Vekili
Sanayi Vekili
8. Ataman
Koordinasyon Vekili
İmar ve İskân Vekili
A. Ak*r

•+•* mam

(S, Sayısı: 90)
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ÎÇtima: 3
S. S A Y İ S İ :
Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası ( 1 / 5 2 2 )
T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayt: 71-1072/344

ig II , lydo
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Ref silgine

Maarif Vekâletfmce hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 28.1.1960
tarihinde kararlaştırılan Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişiği ile birlikte, sunulduğunu saygı
larımla arz ederim.
+
Başvekil
A. Menderes
•
ESBABI MUCİBE
/ -' Masraflar ;
1. ÇocUk zamları için bütçeye mevzu tahsisat kifayet etm'ediğinden 5 000 lira ilâvesi zaruri
görülmüştür.
2. Posta ve telgraf ücretleriyle vesaiti nakliye ücretlerine yapılan zamlar ve genişliyen ihti
yaçlar. karşısında posta telgraf ücretlerine 2 000, harcırahlar faslına da 15 000 lira ilâve yapılması
lüzumlu görülmektedir.
3. Tahsisat yetersizliği dolayısiyle taşıt masrafları tertibine 9 000 ve temsil masraf lan faslı
na da 2 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür.
4. Yeni kurulan İktisadi Münasebetler Enstitüsü ile Ziraat fakülteleri kürsülerinin ihtiyaçla
rını tamamlamak üzere dış memleketlere .açılan yeni ithal imkânlarından faydalanılarak sipariş
ler verilmiştir. Bu siparişlerin nakliye ve gümrük masraflarının karşılanabilmesi için 420 nci faslın
11 ve 13 ncü maddelerine 220 000 lira eklenmesi zaruri bulunmaktadır.
5. Üniversitece yapılmakta olan istimlâk muameleleri devam ettiğinden mahkeme hare ve mas
rafları için 25 000 liraya daha ihtiyaç bulunmaktadır.
6. Yüksek Hemşire Okulu için bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmiyeeeğinden 10 000 lira ilâ
vesi zaruri görülmüştür.
7. Hastanelerin her çeşit masrafları için bütçeye (konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 50 000
lira daha ilâvesi zaruri görülmüştür.
8. Üniversite matıbaası ile merkez atelyeleri için 5 şer bin liraya daha ihtiyaç hissedilmektedir.
9. Tıp, Ziraat fakültelerinden ecnebi memleketlere gönderilenler için 17 000 liraya daha ih
tiyaç bulunmaktadır.
10. Donatım Kurumundan Ziraat Fakültesine tahsis edilen ve uzun zamandan 'beri beklenen
arazi araıbası için 752 nci fasıldaki tahsisat yetmediğinden bu fasla 15 000 lira ilâvesi icabetmektedir.
II - Gelir ;
1958 bütçe tasarrufu 2 729 923 liradır. 1959 malî yılına nakit devri ise 1 319 192 lira olup,
bundan 615 000 lirası 1959 bütçesinde nakit devri olarak gösterilmiştir ve halen 704 192 lira büt
çeye girmiyen nakit fazlası mevcuttur. Bu nakit devri fazlası yukarda arz edilen ihtiyaçları karşı
latmak üzere karşılık gösterilmiştir.

Bütçe Eri sumeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. : 1/522
Karar No. : 56

15 . II . 1960

Yüasek Reisliğe
Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunmna
'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması haMmda hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcraj Ve
killeri Heyetince 'kararlaştırılıp Ba§vekâİ|tin
12 . n . 1960 tarihli ve 71-1072/344 sayılıj |ezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encüıpenimize havale edilmiş olanakla üniversite reflnprii
ve Maliye Vekâleti mümessili hazır oldufşarı
halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanım lâyihası, ^ b a l b ı mucibesinde dej ttııufaasaflau arz edildiği üzere Ege ÜniverijJtesi
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı
ve
(A/2) işaretli cetvellerin 'bâzı tertiple^)
Htade
mevcut tahsisatın malî yıl sonuna kadar
yet etmiyeceği cihetle bu tertiplere cttlıaıı
380 bin lira ek tahsisat verilmesini ve kajımlLi
ğının da İhalen mecvut olup 1959 yılı bü-tçjfim e
âksetmemiş bulunan 704 192 lira nakit {M [asundan karşılanmasını temin maksadiyle İitzar
ve sevk edilmiş bulunmaktadır.
Lâyihanın seçkini mucip sebepler yeninde
görülerek maddelerin müzakeresine gedilmiş
ve kanun lâyihası merbutu bulunan celNjelle
birlikte Hükümetin teklifi veçhile ayneıp ka
bul edilmiştir.

(İ

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reisvekili
Muğla
Balıkesir
H. îmre
N. özsan
Mazbata Muharriri
Afyonkarahisar
İzmir
M. Â. tllgen
B. Bilgin
Balıkesir
Artvin
Aydın
M. H. Timurta*,
H. Çeltikçioğlu
iV. Celim
Çorum
Diyarbakır
Bolu
H. Z. Tigrel
N. Tütüncüoğlu H. Bulgurlu
Gazianteb
Erzincan
Diyarbakır.
R. Bayındır
E. Cenanı
/ / . Turgut
İstanbul
İstanbul
İsparta
T. Tığlı
N. Kırşan
N. Yücel
İzmir
Kastamonu
Kayseri
K. Serdaroglu
N. Batur
O. Kavuncu
Manisa
Rize
Nevşehir
r
S. Mıhçıoğlu
H. Ag-an
A . önder
Siird
Siird
Rize
M. D. Süalp
B. Erden
M. Önal
Trabzon
Tekirdağ
Sinöb
t.
Şener
Z.
Erataman
Ö. özen
Zonguldak
Yozgad
İL Timur
T. Alpay

Sayısı Î 92)

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası
MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa "bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 'tertiplerine
380 000 lira ek tahsisat verilmiştir.
MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa Tbağli (B) işaretli cetvelin 5 nci
(Eski yıllardan devredilen nakid) faslına
380 000 lira ilâve edilmiştir.
Bu (kanun neşri tarihinde ıme-

MADDE 3.
riyete girer.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
28.1.1960
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
/. Akçal
Devlet Vekili
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
F. R. Zorlu
Maarif Vekilli
Â Benderlioğlu
Ticaret Vekili ve
îmar ve îskân V. V.
H. Erkmen
Güm. ve înh. Vekili
H. Hüsman
Münakalât Vekili
#. Ergin
Sanayi Veküi
S. Ataman
tatar ve îsjcân Vebali

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
M. Berk
Devlet Vekili
Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili
Namık Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili
T. îleri
Sıh. ve tç. Mua. Vekili
Dr. Lûtfi Ktrdar
Ziraat Vekili
JV. ÖJcmen
Çalışma Vekili ve
Bas. -Yay. ve TuS. V. V.
B. Şaman
Bas,-Yay. ve Turz. Vekili
Koordinasyon Vekili

A. Ater

(S. Sayım: 92)

Hükümâtn

teklifine

bağlı

031FVELLER
P.

M.

Tansüi; ,tm nev 'i

Lira

(A/l)
206
10
304

307

4598 sayılı Kanun gereğince yapıl acak zam ve yardımlar
Çocuk zammı

5 000

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Posta ve telgraf ücretleri

'2 000

Harcırahlar
20 Muvakkat vazife harcırahı
70 Yurt içi inceleme ve araştırma harcırah ve (masrafları

T 000
S 000
Fasıl. Yekûnu

309

15 000

Taşıt masrafları
11 Rektörlük taşıtları işletme masrafları
12 Tıp Fakültesi taşıtları işletme masrafları
30 Taşıtları onarma masrafları

2 000
2 000
5 000
9 000

Fasıl yekûnu
403
407

420

Temsil masrafları

2 000

Muihasebei Umumiye Kanununun 48 ilci maddesini ilgilendiren masraflar
40 Mahkeme hare ve masraf lan
%
Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sair her çeşit
masraflar
11 Rektörlüğe bağlı Milletlerarası jtflrtisadi Münasebetler Enstitüsü her çeşit
'masrafları
13 Ziraat Fakültesi
Fasıl yekûnu

Î5- 000

20 000
200 000
220 000
a,::ı;rf

421
424

Yüksek Hemşire Okulunun her njeşit masrafları

—:. ı :i',:

10 000

Tıp Fakültesinin hastanelerle .üğ:li hr-'-çeşit masrafları
11 Hastanelerin öğretimi .ilgilendir^ masrafları ile yatak bedeli ve her çeşit
masrafları

50 000

425

tjaiversite Matb&asınm her ee§iij tesis malzeme, ısıtma ve bakım masrafları

5 000

426

Üniversite merkez ately elerinin >|ı er §\§it masrafları

5 000

(fgi. Sayısı: 9 2 )

Tahsfisatın nev'i

Lira

F.

M.

452

4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin inceleme ve araştırma masraflariyle sair her türlü masrafları
12 Tıp Fakültesi
13 Ziraat Fakültesi

12 000
5 000

Fasıl yekûnu

17 000

(A/l) cetveli yekûnu

365 000

(A/2)
752

15 000

Taşıt aatınalma
(A/2) cetveli yekûnu

15 000

(A/l) ve (A/2) cetvelleri yekûnu

880 000

(S. Sayın: 02)
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Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvıellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası ( 1 / 5 2 3 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı - 71-1068/361

15.11.1960

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri Heyetince 15 . II . 1960
tarihinde kararlaştırılan Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz
ederim*
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
17 Haziran 1958 tarihinde kurulmuş bulunan Hacettepe Çocuk Hastanesinde 1958, 1959 malî
yılında tahminin çok üstünde olarak 8 kliniği ihtiva eden Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi, Nöroşi
rurji, Anastezi, Psikiatri ve Nöroloji, Mikrobiyoloji vo İntan hastalıkları, Biokimya, Radyoloji
ve Pataloji ihtisas bölümleri yenilen açılmış bulunmaktadır. Bu yeni kliniklerin fonksiyonları
için lüzumlu tesisat ve malzeme tamamen temin olunmadığı gibi, bunun yanında Enstitü ve has
tanesi kuruluş halinde olması itibariyle de normal faaliyeti için günlük ihtiyaçlardan başka za
ruri görülen birçok hastane tesisleri vücuda getirilememiş ve cerrahi alet ve malzeme de henüa sağlanamamıştır.
Hastane ve yeni açılan klinikler için çok lüzumlu olan vo halen piyasadan temini mümkün bu
lunan alet ve malzemenin derhal mubayaası ve bütçe ile alınan tahsisat tamamen sarf edilmiş bu
lunduğundan malî yılın nihayetine kadar ihtiyaçların karşılanması için 424 ncü (Tıp Fakültesi
nin hastanelere ilişkin masrafları) faslının 14 ncü (Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma
Enstitüsü Hastanesi umumi masrafları) maddesine 300 000 liralık munzam tahsisatın verilmesino zaruret hâsıl olmuştur.
Üniversitenin 1959 malî yılı bütçesinin hazırlanması sırasında (B) cetvelindeki eski yıllardan
devredilen nakit miktarı 2 664 150 lira olarak tahmin edilmişse de 28 . II . 1959 tarihi itiba
riyle bu miktar 300 000 liranın üstünde bir fazlalıkla tahakkuk etmiş olduğundan munzam tahsi
satın bu fazlalıkla karşılanması mümkün görülmüş ve ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır.

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Easas No. 1/523
Karar No. 57

15 . II. 1960

Yük$ek Reisliğe
keresine geçilmiş ve kanun lâyihası Hükümetin
Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanu
teklifi veçhile aynen 'kabul edilmiştir.
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıbnası hjakUmumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve
Yüksek Reisliğe sunulur.
se(k Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince jkararlaştmhp Başvekâletin 15 . I I . 1960 tarihli
Reis
ReJisvekili
Mazbata M.
ve 71-1068/361 sayılı tezkeresiyle gönderilen
Balıkesir
Muğla
izmir
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş
/ / . îmre
N. özsan
B. Bilgin
olmakla Maliye Vekâleti mümessili hazır opuAfyon K.
ğu halde tetkik ve müzakere edildi.
Artvin
Aydın
M.
A.
Ülgen
H.
Çeltikçiöğlu
N.
Celim
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de $ıufassalan arz ve izah edildiği üzere Hacetti _
Balıkesir
Bolu
Çorum
ÇocuJk Hastanesinde yeniden açılan klm'Mer
M. II. Timurtaş N. Tütüncüoğlu
H. Bulgurlu
ile kuruluş halinde bulunan enstitü ve hasta
Diyarbakır
Erzincan
Diyarbakır
nenin tesisat ve 'malzemesi için Ankara Üni
H.
Z.
Tigrel
R.
Bayındır
II.
Turgut
versitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Afi)
istanbul
Gazianteb
İsparta
işaretli cetvelin 424 ncü faslının 14 ncü (Çoduk
N. Kırşan
E. Cenanı
T. Tığlı
Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitü
Kastamonu
istanbul
izmir
sü Hastanesi umumi masraf lan) maddesine
İV. Batur
K. Serdaroğlu
İV. Yücel
300 000 lira ımuııza.m tahsisat verilmesini { ve
Nevşehir
Kayseri
Manisa
bunun karşılığının da aynı bütçenin (B) işa
N.
önder
O.
Kavuncu
S.
Mıhçıoğlu
retli cetvelin 5 nci (Eski yıllardan devreden
Rize
Rize
Siird
nakit) faslında mevcut varidat miktan|ıın
31. önal
/ / . Agun
B. Erden
tahminden fazla tahakkuk ettiği cihetle
Sinob
Siird
Tekirdağ
fasla konulmak suretiyle karşılanmasını istih
ö. özen
M. D. Süalp
Z. Erataman
daf etmektedir.
Yozgad
Trabzon
Zonguldak
Lâyihanın şevkini mucip sebepler cncüıjheT.
Alpay
/. Şener
H, Timur
nimizce yerinde görülerek maddelerin müza

( S . Bayisi ; 9 3 )
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası
MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin
424 ncü (Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin
masrafları) faslının 14 ncü (Çocuk Sağlığı Bi
limsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesi
umumi masrafları) maddesine 300 000 lira
munzam tahsisat verilmiştir.
MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1959 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin
5 nci «Eski yıllardan devreden gelir (Nakit)»
faslına 300 000 lira ilâve edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde
meriyete girer.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
15 . II . 1960
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
/. Akçal

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
M. Berk
Devlet Vekili

Devlet Vekili
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
Maarif Vekilli
Â Benderlioğlu

Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
N. Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili
T. tleri

Ticaret Vekili ve
İmar ve İskân V. V.
H. Erkmen
Güm. ve İnh. Vekili
//. Hüsman

Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. Lûtfi Kırdar

Münakalât Vekili
Ş. Ergin

Çalışma Vekili ve
Bas. - Yay. ve Tura. V. V.
H. Şaman

Sanayi Vekili
S. Ataman
İmar ve İskân Vekili

Bas.-Yay. ve Turz. Vekili

(S. Sayısı: ÖS)

Ziraat Vekili
N. ökmen

Koordinasyon Vekili
A. Aker

I

Devre : XI
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S.

SAYISI :

İdare Âmirleri Samsun Mebusu Ekrem Anıt ve Sakarya Mebusu
Nüzhet Akın'm, 1959 malî yılı Muvazene i Umumiye Kanununa
bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe
Encümeni mazbatası ( 2 / 4 1 1 )

T. B. M. M.
Muhasebe Müdürlüğü
îdare Amirliği
No. 570009/269

29 .1. 1960

Yüksek Reisliğe
1959 malî yılı bütçesine ilişik listede gösterilen tertiplerdeki
tahsisat kâfi
gelmediğinden
(300 000) liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu husus için hazırlanan kanun teklifi ilişik olarak takdftm
kılınmıştır.
Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımızla arz ve rica ederiz.
îdare Âmiri
Samsun Mebusu
E. Anıt

İdare Âmiri
Sakarya Mebusu
N. Akın

'ESBABI MUCİBE
Büyük Millet MeeHisi 1959 malî yılı bütçesine tasarrufa riayet edilmek suretiyle vaz'edilmiş
bulunan tahsisat itası zaruri hizmetleri karşılamadığından (A/l) işaretli cetvelin aşağıda yazılı:
211/10, 301/43, 301/51, 304/11, 304/21, 306/11, 307 ncÜ faslın 11, 12, 13, 21, 23 ncü maddelerine,
308/liy 309J/11, 309/41, 403/10, 403/20, 451/10 ve 601 nci tertiplerine (300 000) liralık tahsisata
lüzum hâsıl olmaktadır.
Bu itibarla (A/2) işaretli cetvelin 701/20 Millî Saraylar yapı onarımı ve küçük yapılar mad
desine mevzu tahsisat artığından (300 000) lirasının bu tertfîpten tenziliyle yukarda yazılı fasıl ve
maddelere hizalarında gösterilen miktarda tahsisat ilâvesi suretiyle sene sonuna kadar yapılacak
masrafların karşılanması zaruri görülmektedir.

—2—
Bütçe

ümeni mazbatası

T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/411
Karar No. 52

15 ,11 . 1960

Yüisek Reisliğe
idare Âmirleri Samsun Mebusu Ekrem Mut
ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'ın, 1959 malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (AJfl)
ve (A/2) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi
kısmında değişiklik, yapılması hakkındaki karipn
teklifi encümenimize havale edilmiş olm&fla
İdare Âmiri Samsun Mebusu Ekrem Anıt
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları ha!
tetkik ve müzakere edildi.
Kanun teklifi, gerekçesinde arz ve izah *
len mucip sebeplere istinaden 1959 malî";
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l)j
(A/2) işaretli cetvellerin muhtelif tertipleri f a 
sında malî yıl sonuna kadar alâkalı fasıl ve mad
delerdeki tahsisatın kifayet etmiyeceği mülâl|azasiyle 300 000 liralık münakale yapılmasını mtihdaf etmektedir.
Malî sene içinde hizmetlerin aksamaması ve
alâkalı fasıl ve madMerdeki tahsisatın kifayet
sizliği sebebiyle sevk edilmiş olan kanun teM
finin üzerinde gerekli malûmat encümenimMîe
istihsal edildikten sonra maddelerin müzakeresi
ne geçilmiş ve kanun teklifi merbutu bulunan
cetvel ile birlikte aynen kabul edilmiştir. ' T

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir
H. îmre

Reis V.
Muğla
N, özsan

Afyon K.
Artvin
M. Â. Ülgen
H. Çeltikçioğlu
Balıkesir
Bolu
M. H. Timurtaş N. Tütüncüoğlu
Diyarbakır
Diyarbakır
H. Z. Tigrel
H.Turgut
İsparta
Gazianteb
T. Tığlı
E Cenanı
Izmar
istanbul
K.
Serdaroğlu
N. Yücel
Kayseri
Manisa
Ö. Kavuncu
8. Mıhçıoğlu
Rize
Rize
A. Agun
M. önal
Siird
Sinob
M. D. SüaJip
ö. özen
Trabzon
Yozgad
/. Şener
T. Alpay

Mazbata M.
izmir
B. Bilgin
Aydın
N. Celim
Çforum
H. Bulgurlu
Erzincan
jR. Bayındır
istanbul
N. Kırşan
Kastamonu
N. Batur
Nevşehir
N. Önder
Siird
B. Erden
Tekirdağ
Z. Erataman
Zonguldak
H. Timur

İDARE ÂMİRLERİ SAMSUN MEBUSU EKREM ANIT VE
RYA MEBUSU NÜZHET
1
AKIN
TEKLİFİ
1959 malî yılı Muv* ;enei Umumiye Kanununa
bağlı (A/l) ve (A/2] işaretli cetvellerin Büyük
Millet Meclisi lası da değişiklik yapılması
da Kanun
MADDE 1. — 1959 malî yılı Muzenei Umîu]
•miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işareti
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasışf
da 300 000 liralık münakale yapılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini icra
ya Maliliye Vekili memurdur.

(S. fikrisi : 94 )

— 3*—
îdare Âmirleri Samjj^n^Mebusu Ekrem Amt ve Sakarya Mebusu Nüzhet

Aktn'tn teklifine

bağh

oetveüer
?

/
F.

"

'

M.

Tensip
olunan» •

Tahsisatın nev'i

Zam •,
olunan

(A/l)
Zy^,, 10^ 5§09 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve faizmelilerine verilecek fazla çalışma hakları
301^

120 Offî

Büro masrafları
4Ş Meclis şehir suyu masrafları
61_ Meclis aydınlatma ve havalandırma masrafları

15 oer
40 000
Fasıl yekûnu

304

55 000

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masaflan
11 Meclis posta ve telgraf ücretleri
21 Meclis telefon masrafları

7 500
20 00CP
Fasıl yekûnu

11 Meclis hizmetlileriyle emniyet mıemıurlarıım 'verilecek
masrafları
307
11
12
13
21
23

27 500

giyecek
27 000

Hacırahlar
Meclis memur ve hizmetlileri daimî vazife harcırahı
Millî Saraylar memur ve hizmetlileri daimî vazife harcırahı
Meclis Muhafız Birliği daimî vazife harcırahı
Meclis memur ve hizmetlileri muvakkat vazife harcırahı
Meclis Muhafjz Birliği muvakkat vazife harcıralhı

1
1
1
3
1

7 500

Fasıl yekûnu
308

309

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları
harcırahları
11 Meclis memurları

ve

•

5 000

Taşıt masrafları
11 Riyaset otomobili işletme masrafları
41 Başka taşıt masrafları

6 500
25 000
Fasıl yekûnu

(a,.*ar^kp4.) t

000
000
000
000
500

31 500

F.

M.

403

Riyaset temsil masrafları ve Riyaj^t konutu
10 Temsil masraflart
20 Konut masrafları

Tenzil
olunan

Tahsisatın nev ı

4 000
10 000
Fasıl yekûnu

451

601

Zam
olunan

Yayın masrafları
10 Satmalma ve aibone

14 000

2 500

Çeşitli yardımlar

10 000

(A/2)
701

Yapı onarımı ve küçük yapılar
20 Millî Saraylar

300 000

UMUMÎ YEKÛN

( & Sayısı: 94)

300 000

800 000

Devre : XI

I fi I

İçtima: 3

S.
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|UI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci intihap Devresinde icra
Vekilleri Heyeti Reisliği yapmış olanlara vatani hizmıet tertibinden
maaş bağlanması hakkında kanun lâyihası ile Nevşehir Mebusu
Münib Hayri Ürgüblü ve Sakarya Mebusu Hamza Osman Er
kan'ın, Sabık başvekillerden Rauf Orbay'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları ( 1 / 5 1 4 , 2 / 3 8 3 )

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci İntihap Devresinde icra Vekilleri Heyeti Reisliği yapmış
olanlara vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun lâyihası (1/514)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 1350/170-71-1075

29 . / . 1960

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Millî Müdafâa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 28 . I .
1960 tarihinde 'kararlaştırılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci intihap devresinde icra Ve
killeri Heyeti Reisliği yapmış olanlara vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanım
lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes
ESBABI MUCİBE
İstiklâl tarihimizdeki ehemmiyeti, pek ağır ve gayrimüsait çalışma şartlan, inkılâplarımız üzerin
deki bariz anüessirdyeti derkâr olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci intihap devresinde İcra
Vekilleri Heyeti Reisliği yapmış olan zevattan halen sağ kalanlara, 7236 sayılı Kanun hükümlerine
göre almakta oldukları istihkakları mahfuz tutulmak kaydiyle hidematı vataniye tertibinden (iki
bin) er lira maaş tahsisi için ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır.

Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü ve Sakarya Mebusu Hamza Osman Erkan'ın, Sabık başve-.
killerden Rauf Orbay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi (2/383)
7 . 1 . 1960
T. B. M. Meçlisi Yüksek Reisliğine
Sabık başvekillerden Muhterem Rauf Orbay'a vatani hizmet tertibinden ayda 2 000. (İki bin)
lira maaş tahsisi hakkındaki kanun metni teklifimiz ilişiktir. Mucip sebeplerini arz ediyoruz :
I - Muhterem Rauf Orbay, deniz subayı olarak ecdadımızın bu sahadaki şanlı mazisini ihya ey
lemiş ve Milletlerarası büyük takdir ve şöhrete nail olmuştur.

MI I - Mütareke devlinin karanlık ve çok müttül şartları içerisinde Bahriye Nâzın olarak iştira^, ey
lediği Hükümette karakterinin sağlamlığını, Mata ^severliğini muvaffak tarihî hizmetleriyle ispat ve
zamanında mevkiini terketmeyi bilmesiyle df I teyideylemiştir.
III - Malta'ya sürülerek açık haksızlığa ı| rratılmıştır. Oradan Millî Mücadeleye iştirak etmiş,
Başvekil olarak da unutulmaz hizmetler ifa |; fi emiştir. Haklı olarak ifade olunabilinir ki Muhterem
Rauf Orbay'm Kurtuluş Savaşiimızdaki türlü hizmetleri yücedir.
IV - Mütaakip siyasi hayatında milletimi |n izanımda ve vicdanında ebedî acı bir hâtıra olarak ka
lacak bulunan adlî bir hata, derin meıMıuniyeti muciptir ki hüküm vermiş ve verecek durum
da olanlara müessir bir ibret ve numune çjljkcak surette ve mahiyette tashih olunmuştur.
V - Bahis konusu hatanın devam ettiği ypllaıı, yurt dışında türlü mahrumiyetlerle geçinmesine
rağmen bu büyük asker ve inkılâpçı memleMtine karşı en küçük bir serzenişte dahi bulunmak, za'~
fini göstermekten de münezzeh kalmıştır.
j
Hayat safahatının ancak kısa bir krokishff böylece çizdiğimiz kahraman Rauf Orbay'm Allah'ın
takdir ettiği ömür bakiyesinin mâzisiyle, şanl we şerefiyle mütenasip bir dununda geçirmesini teminen ve şahsına münhasır olmak üzere ayda M bin lira vatani hizmet tertibinden kendisine maaş
tahsisi hususundaki yüksek kararınızı saygı) ile rica ediyoruz.
Sakarya Mebusu
Nevşehir Mebusu
//. Osman Erkan
M, Hayri Ürgüblü

NEVŞEHİR MEB OTSU M. HAYRİ ÜRGÜBLÜ
VE.SAKARYİ MEBUSU H. OSMAN
ERKMN İN T E K L İ F İ

Sabık başvekillerdin Rauf Orbay'a vatani hizmet tertibinden ni aş bağlanmasına dair Kanun
pabık başvekillerden Rauf
MADDE 1.
Orbay'ın gerek oıjdudaki kahraman başarıları
ve gerekse Devlet recülü ve Başvekil olarak ifa
ettiği türlü ve tar||Iî hizmetleri hasebiyle hayatta
kaldığı müddetçe gahsına münhasır olmak üzere
vatani hizmet tertfelinden ayda iki bin lira maaş
tahsis edilmiştir.
MADDE 2. - Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir
MADDE 3.
m kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili biüemurdur.

( â Sayısı: 101)

MaHiye Encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Maliye Encümeni
sos No : 1/514, 2/383
Karar No : 21

£6 .Iî ±J$60
"v f
Yüksek Reisliğe

N^vşbhir Mebusu Münib Hayri Ürgülblü ve
Sakarya MefbUsu Haimza Osman Erkan tarafın
dan yapılan kanun teklifiyle sabık başvekiller
den Hüseyin Rauf Orbay'a vatani ûjizmet terti
binden ayda 2 000 lira aylıik bağlanıiması istenmuktedir. Hükümet tarafından tanzim ve, sevk
olunan kanun lâyihası dişe Birinci Büyülk Mil
let. Mçelisi. Devresinde tem Vekillerli Heyetine
Riyaset eden zevata 115623111105; vatani haşmet ter
tibinden maaş bapıanm'ası istihdaf ledilhaıekte ve
bu suretle Münib Hayri Ürgüblü ile Hamza Os
man Erkan'ın teMiflerinli de şümulü içerisinle
almakta olduğu cihetle her ilki teklifin tevhiden
'müzakeresi ve alâkalı vekâletler mümessillerinin
de Ihuzuriylie Hükümet lâyihası, ürerinde gerekli
tetkikatın yapdması kabul ednılmliştdr.
Birinci Büyük IVHülliet _^e<^:iısi Devrjesjnlde. İc
ra Vekilleri Heyetine Riyaset eden zevatın ifa
lettiklıeri Jhizjnet sadece kanuna «bir vazifenin
ifası .mahiyetinde olmayıp en genliş mânasiyle va
tani ıhizmet mefhumunutn çerçevesi içinde mü
talâa ©dikeceği neticesine varılmıştır. "Bu litibarla;
Birinci Büyük Millet M&îfflm Devresin'de ic
ra Vefcill'eri Heyetine asaleten Riyaset etmiş
olanlardan Saym Hüseyin Rauf Orbay ile mez
kûr heyjette' vekâleten Riyaset letımiş bulunan Sa
yın G-eneraî Refet Bele'nin hâlen hayatta bulundulkiarı Hükümet mümessillerinin verdMerd iza«

kattan adlia§]!l!mı§ ve, 'kanfaın hüteünüftıifaer ;îki
zata da teşmilini teminen birinci madde m^fenimin tadili yerinde görülmüştür. Bundan :fes$ka
vatani hizmet tertilbindenjayda 2 000 lira •m^lmıesi hakkındaki kanun .hükmünün mezkûr jzevaltm kanunen müktesep sadr haSdsarınıa h»atel ^ermiyeöeğinin tasrihi ve bu defa * verilecek idtaaı
laylığıın halen aitoaJkta oldu'kları her mwi taihısisalta (bir (ilâve mahiyetinde i^duğuınuint'elhfficüz
ettirilmedi yerinde görülerek madde maatni ana
göre tahrir ve tanzim olunmuştur.
Lâyihamın 2 vie 3 neü maddeleri ayn.«n-*4Eafoul edilmiş, talkdi'men ve müstacelen müzaıfee^esinin temenni edilmesi m<5Üm>emmizoe de Hfeafoul
edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçje Etaıcümieninıe tevdi
edilmek üzere Yüksek 'Riyasete sunulur.
Maliye Encüımeni Reisi
M. M.
Bursa
JBuösa
K. Yılmaz
M. Kayalar
Kâtip
Kırküaret
^maisya
.Bursa
A, Bakman
B. Karay
Y.T&lml
. Çorum
J£pca,ejlâ
M&wâi
CKosfekçi
Ö.Mebeci
J).Mıml
Konya
krosun
itabım
;:
E. Â. Keymen
F. 'Tünel
A. Saraçoğlu
Zonguldak
A. Akın

£ & & » » : 101)

Bütçe Enb imeni mazbatası
T. B.
Bütçe
Esas No:
Karar

M. M.
Encümeni
1/514,2/383
No: 61

22.11.

1960

Yülls :gfe Reisliğe
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci arı
tihap devresinde îcra Vekilleri Heyeti Reisimi i
yapmış olanlara vatani hizmet tertibinden majaş
bağlanması hakkında Millî Müdafaa Vekâletime Î
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekili^ i
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 29.I.19İ6)
tarihli ve 1350/170, 71-1075 sayılı tezkeresiyj.a
gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale
edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mümessili haiş*
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip $j
foeplere istinaden Türkiye Büyük Millet Meclis
nin birinci intihap devresinde îcra Vekilleri Eh
yeti Reisliğini asaleten ifa etmiş bulunan zevjfc:
tan bu kanunun meriyete girdiği tarihte sağ tfı
lunanlara vatani hizmet tertibinden (2 000N llıjp
aylık bağlanmasını istihdaf etmektedir.
Lâyihayı ve aynı mevzu ile alâkalı olarak
Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü ve $ı
karya Mebusu Hamza Osman Erkan'ın kanfı ı
tekliflerini tetkik eden Maliye Encümeni rap/t
runda Türkiye Büyük Millet Meclisinin birii»;
intihap devresinde îcra Vekilleri Heyetine asal» \
ten veya vekâleten Riyaset eden zevatın ifa p;
tikleri hizmetin bir vazifeden ziyade vatani hji: ;met mefhumu içinde mütalâa edilmesi lâzımge .diği belirtilmekte ve lâyihanın birinci maddesirp n
tadili suretiyle müktesep haklarına halel veroîı ımek kaydiyle ve buna ilâve olarak* hidematı t< taniye tertibinden munzam bir maaş tediyesi^ a
temini maksadiyle birinci maddenin tadilen $ tbul edilmiş olduğu izah edilmektedir.
Lâyihanın şevkini mucip sebepleri yerirjc e
mütalâa eden encümenimiz, Hükümetin teklifim
müzakereye esas tutmuş ve lâyihanın birinci ma< l-

desi üzerinde Maliye Encümeninin yapmış ol
duğu tadilâtı da yerinde görerek tahsis edilecek
maaş miktarını (3 000) liraya çıkarmak suretiy
le lâyihayı tad'ilen kabul etmiştir.
Bu suretle yeniden tanzim edilmek suretiy
le kabul olunan kanun lâyihası, aynı mevzua
mütaallilk kanun tekilifi ile birlikte umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur.
Reis
Reissvekili
Balıkesir
Muğla
/ / . İmre
N. özsart
Kâtip
Diyarbakır
Afyon K.
M. H. Ünal
M. Â. Ülgen
Artvin
Aydın
H. Çeltikcioğlu
N. Celim
Çorum
Diyarbakır
7. Gürsel
H. Z. Tigrel
Edirate
Eskişehir
M. Sarol
M. Başkurt
îsparta
İstanbul
T. Tığlı
N. Kırşan
Kastamonu
Kastamonu
N. Batur
M. îslâmoğlu
Nevşehir
Rize
N. önder
H. Agm\
Sakarya
Siird
N. Kirişctoğlu
B. Erden
Sinob
Tekirdağ
Ö. özen
Z. Erataman
Yozgad
Zonguldak
T. Alpay
T. öktem

( S . I a y ı s ı ; 101

Mazbata M.
tzmir
B. Bilgin
Antalya.
K. Akmantar
Bursa
II. Köymen
Diyarbakır
H. Turgut
G-azianteb
E. Cenanı
îzmir
K. Serdaroğlu
Manisa
8. Mıhçıoğlu
Rize
M. Önal
Siird
M. D. Süalp
Trabzon
1. Şener
Zonguldak
H. Timur

MALÎYE ENCÜMENİNİN
TADİLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci İntihap Devresinde
îcra Vekilleri Heyeti Reisliği
yapmış olanlara vatani hizmet
tertibinden maaş bağlanması
hakkında kanun lâyihası

Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Birinci İntihap Devresinde
İcra Vekilleri Heyeti Reisliğini
ifa etmiş olanlara vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanması
hakkında Kanun

MADDE 1. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birinci
İntihap Devresinde İcra Vekil
leri Heyeti Reisliği yapmış olan
zevatın bu kanunun meriyete
girdiği tarihte sağ bulunanlara
hayatta bulundukları müddet
çe ödenmek kaydiyle vatani
hizmet tertibinden 2 000 er li
ra aylık bağlanır.

MADDE 1. — Türkiye Büyük
MADDE 1. — Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Birinci İlti Millet Meclisinin Birinci İnti
hap devresinde İcra Vekilleri hap Devresinde İcra Vekilleri
Heyeti Reisliğini asaleten veya Heyeti Reisliğini asaleten veya
vekâleten ifa etmiş bulunan ze vekâleten ifa etmiş bulunan ze
vattan halen hayatta bulunan vattan halen hayatta bulunan
lara, kanunen müktesep hakları lara, kanunen müktesep hakları
mahfuz kalmak ve hayatta bu mahfuz kalmak ve hayatta bu
lundukları müddete münhasır lundukları müddete münhasır
olmak şartiyle vatani hizmet olmak şartiyle vatani hizmet
tertibinden ayrıca (iki bin) lira ı tertibinden ayrıca (3 OOO) lira
aylık bağlanır.
ı aylık bağlanır.

MADDE 2. -~ Bu kanun
neşrini takibeden ay başından
itibaren meriyete girer.

MADDE 2. — Lâyihanın j MADDE 2. — Hükümetin
ikinci maddesi aynen kabul 2 nci maddesi aynen kabul edil
edilmiştir.
miştir.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur.

MADDE 3. — Lâyihanın
üçüncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

28.1.1960
BaşvekiL
A. Menderes
Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
M. Berk
Devlet Vekili
/. Akçal
Devlet Vekili
Devlet Vekili
Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Millî Müdafaa Vekili
E, Menderes

Dahiliye Vekili
N. Gedik
Hariciye Vekili
F. B. Zorlu
Maliye Vekili
H, Polatkan
Maarif Vekili
A. Benderlioğhı
Nafıa Vekili
T. îleri
Ticaret Vekili ve
İmar ve lsk. V. V.
H. Erkmen
Bıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. L. Kırdar
Güm. ve İnh. Vekili»
E. Hüsman
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN
TADİLİ

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Birinci İntihap Devresinde
îcra Vekilleri Heyeti Reisliğini
ifa etmiş olanlara vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanması
hakkında kanun lâyihası

MADDE 3. — Hükümetin
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.
Ziraat Vekili
N. ökmen
Münakalât Vekili
§. Ergin
Çalışma Vekili ve
Bas. - Yay. ve Tz. V. V.
H. Şaman
Sanayi Vekili
8. Ataman
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili
İmar ve İskân Vekili
Koordinasyon Vekili
A, Aker

Devre : XI

f

İçtima: S

#

S.
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SAYISI : | U 2

Devlet memurları aylıklarınm tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye
Viekâleti Vilâyet memurları kısmında değişiklik yapılması
hakkmada kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları (1/492)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 1000/56

15 . I . 1960
#

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise taikd'imi îcra Vekilleri Heyetince 13.1.1960
tarihinde kararlaştırılan Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti vilâyet memurları kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğu
nu saygılarımla arz ederim.
*
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
1. idarecilik meslekinde asıl olan kaymakamlıktır. Valiliklere, vali muavinliklerine, mülkiye
müfettişliklerine, emniyet müdürlüklerine, merkez teşkilatındaki umum müdürlük ve şube müdürlük
lerine ve Dahiliye Vekâletinin bilgi ve ihtisas isti yen diğer bütün kademelerine menşe teşkil eden
kaymakamlık dahiliye meslekinin ikmal kaynağının üssül esasını ve meslekin ehramında geniş kaideyi
teşkil eder.
Bu sebeple kaymakamlık hizmetine 'hevesle giren gençlerin vazifede gösterecekleri liyakat ve ka
biliyet, müsait durum arz etse bile, meslek hayatlarında hepsinin valilik, umum .müdürlük mevkile
rini işgal etmeleri maddeten mümkün değildir. Kaymakamların meslekte gösterecekleri gayret ve mu
vaffakiyetlerin, âtillerinin arz edeceği garanti ve imkâna bağlı bulunacağı tabiîdir. Binaenaleyh ida
re hizmetine kaymakamlıkla başlıyam gençlerin bu vazifelerindeki verim ve muvaffakiyet derecelerine
istikballerinin garanti edilmesi yolunda belirecek., ümit ve kanaatlerinin, müspet tesiri olacağı aşikâr
dır. Ancak kaymakamlık (meslekinde uzun zaman muvaffakiyetle hizmet edip ihtisas iktisabeden bilgili
ve tecrübeli idare âmirlerinin kadrosuzluk yüzünden terfi edememeleri dolayısiyle kendilerinden en'
çok istifade edilebilecek bir devrede, meslekten ayrılarak müsait 'kadrolu diğer vekâletlere ve İktisadi
Devlet Teşekküllerine geçmekte oldukları mevcut bir vakıadır. Bu sebeple kaymakamlık kadrolarmdaki
münhal adedi daima artmakta ve bu hal idari hizmetlerin aksamasına sebebiyet vermektedir.
Kaldı ki, 1452 ve 3656 sayılı kanunlarla ihdas edilen teadül esası, sonradan yapılan birçok değişiklüdeırle, sistemin ihdasında vâzıı kanunun istihdaf ettiği teadül, bilhassa kaymakamlar bakımından
(Menşeleri ve işgal etikleri mevki itibariyle) değişmiş, yeni teadül kanunları ile kaymakamların mai
yetinde hizmet göçmekte olan öğretmenlere, ziraat teknisiyenlerine ve sair memurlara temin edilen
yüksek kadrolar muvacehesinde hiyerarşik sistem Je zedelenmiş bulunmaktadır.

â
Ayrıca hukuki ve fiilî durumları itibamyle mahallin en büyük mülki âmiri vaziyetinde bulunan
ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ışığına muvazi olarak il idaresi manzumesi içinde çalışan ve çalış
tırılan, aynı zamanda nâzım unsur olan m Hükümeti temsil gibi hizmete lâyık bir makam işgal eden
kaymakamların kanun nazarmdaki mâruz burumlarını, maddi balomdan sarsan teadülsüzlüğün vâzu
hizmet bakiımmdan lüzuma vardır. Bu mülâhazalarla kay
makamlarımıza 3 ncü dereceden 1 500 liraya kadar kadro teanini suretiyle mevcut mahzurların bertaraf
edilmesi muvafık görülmektedir.
2. Vilâyetlerde Devletin, Hükümetin e ayrı ayrı her vekâletin mümessili, siyasi, idarî icra vasi
tası olması itibariyle vilâyetin umumi idaı linin nâzım ve murakıbı ve vilâyet hususi idaresinin mümessili ve icra vasıtası mevkiinde buluna»! valilerimiz bugünkü iktisadi ve içtimai kalkınma zarureti
karşısında sık sık vilâyetleri dâhilinde devit1 ve teftişte bulunmaya mecbur kalmaktadır. Bu itibarla
vilâyetlerimizin gittikçe artan çeşitli âımni| hizmetlerini günü gününe, aksatmadan tedvir etmekle va
zifeli vali muavinlerimizin mevcut kadrolarının da lüzum ve zaruret mifctannea yükseltilip artırıl
ması zaruri görülmektedir.
3. İdare makaniztmasının ilk kadmıeşiM, halk ile Hükümetin ilk temas noktasını teşkil eden, ka
nunlarımızda vali ve kaymakamlarımız g M temsil salâhiyeti bulunan ^e vazifeleri, her gün biraz daeri de, kadrosuzluk yüzünden terfi imkânsızlığı karşısında,
kadro ve terfi imkânları daha müsaidolan idtiğer memuriyetlere geçmekte, bu suretle taşra teşkilâtı
tecrübeli ve bilgili, vücudundan istifade edilecek elemanlardan mahrum kalmak tehlikesiyle karşılaş
maktadır. Bu sebeplere binaen İl İdaresi{Kanunumuzun 50 nci maddesinin âmir hükmü de nazarı
dikkate alınarak nahiye müdürü kadrolarısın da 7 nci derece karşılığı olan 800 liraya kadar yükseltil
mesinde katî zaruret hissedilmiş ve 2 numaralı cetvelde de görüldüğü gibi kadro ve derecelerin yük
seltilmesi ile idare âmirlerimize verilecek maaş farkı tutarı 2 455 800 liradan ibaret bulunmaktadır.
Feragat ve liyafcatla hizmet ifa etmekte |>ulunan idare âmirlerimizin terfi imkânlarını sağlamak
üzere ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır.

Dahiliye Encümen; mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 1/492
Karar No. 22

7 . / / , 1960

Jfüksek
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti vilâyet memurları kısmında değişiklik
yapılması hakkındaki kanun lâyihası,] alâkalı
vekâlet mümessillerinin iştirakiyle encümenimiz
de tetkik ve müzakere edildi :
Hükümet esbabı mucibe lâyihasında; |ok ye
rinde bir görüşle belirtildiği üzere I>ahiliye
mesleğinde valilik, vali muavinliği, emniyet
müdürlüğü ve merkez teşkilâtmdak ]| bütün

Reisliğe
hizmetler için bir ikmal kaynağı olan kayma
kamlığın, bu bakımdan ehemmiyeti aşikâr ol
makla beraber memleketin en ücra köşelerinde
feragatle vazife gören ve geniş vatandaş kitleleriyle her an ve hattâ en ağır şartlar altın
da temas halinde bulunan kaymakamların hep
sinin vali olabilmeleri de maddeten mümkün
olamıyacağmdan, emekli oluncaya kadar bu va
zifede kalsalar dahi kadro tahdidi yüzünden
muayyen bir haddin üstüne çıkamamaları hak
kaniyetle kabili telif olamıyacağmdan teklif
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â
veçhile kadrolarının yükseltilmesi ve bu arada
Hükümet gerekçesinde izah olunan esbaba bi
naen vali muavinleri ile nahiye müdürlerinin
de kadrolarının artırılması eneümenimizce de
uygun görülerek lâyiha aynen kabul edilmiştir..
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Dahiliye En. Reisi
R. V.
Edirne
Yozgad
R. Nasuhioğlu
ö. L, Erzurumluoğlu

M. M.
Amasya .
K. Eren
Bitlis .
N. Barut

Kâtip
Konya
S. Sayın
îzmir
E. D. Başar

Kırşehir
0. Canatan

Balıkesir
F. Ocak
Kastamonu
S. Çağlar

S-

Niğde
R. Soyer

Tokad
D. Yurdakul

Ordu
E. Ayhan

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/492
Karar No. 63

22 . II . 1960

Yüksek Reisliğe
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye Ve
kâleti vilâyet memurları kısmında değişiklik
yapılması hakkında Dahiliye Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 15. I .1960
tarihli ve 71-1000/56 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası Dahiliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla Dahiliye ve Maliye vekâletleri mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
edildi.
Kanun lâyihası, gerekçesinde tafsilen arz ve
izah edilen mucip sebeplere istinaden vali mua
vinleri, kaymakamlar, hukuk işleri ve nahiye mü
dürleri kadrolarının tadilini ve gerekli terfile
rin teminini istihdaf etmektedir.
Lâyihanın şevkini mucip sebepler eneümeni
mizce yerinde görülerek maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve lâyihanın birinci maddesine
merbut 1 ve 2 sayılı cetvellere ahiren ihdas
edilmiş olan (17) kaza kaymakamının da ithali
suretiyle lâyiha kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası tadilen kabul edilmiş olan
1 ve 2 sayılı cetvelleriyle birlikte Umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur.
Reis
Reis V.
Balıkesir
Muğla
H. îmre
N. özsan

Mazbata M.
îzmir
B. Bilgin

Kâtip
Diyarbakır
M. H. Ünal
İmzada bulunamadı

Afyon K.
M. Â. Ülgen

Antalya
K. Akmanlar

Artvin
H. Çeltikçioğlu

Aydın
N. Celim

Bursa
H. Köymen

Çorum
Y. Gürsel

Diyarbakır
//. Z. Tigrel

Diyarbakır
H. Turgut

Edirne
M. Sarol

Eskişehir
M. Başkurt

Gazianteb
E. Cenani

İsparta
T. Tığlı

İstanbul
N. Kırşan

izmir
K. Serdaroğlu

Kastamonu
N. Batur

Kastamonu
M. îslâmoğlu

Manisa
S. Mıhçıoğlu

Nevşehir
N. önder
v*&

Rize
H. Agun

Rize
f. önal

Sakarya
N. Kirişcioğlu

Siird
B. Erden

Siird
M. D. Süalp

Sinob
ö. özen

Tekirdağ
Z. Erataman

Trabzon
t. Şener

Yozgad
T. Alpay

Zonguldak
T. öktem
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Zonguldak
H. Timur

ETlN TEKLİFİ
Devlet memurları aylıklarıımı tevhit ve teaduKine dair olan 3 6 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye
Vekâleti vilâyet memurları kısmında de
ğişiklik yaptfması hakkında kanun
lâyihası
MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağf|
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliyi
(kâleti vilâyetler memurları kısmından,
(1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded vfe
aslan gösterilen memuriyetler çıkarılmış v^
rine ilişik Ç2) sayılı cetvelde derece, üb
aded ve ımaa§ları gösterilen memuriyetle!:
nulmuştur.
GEÇlCl MADDE — Bu kanunun meıtil
girdiği tarihte memur bulunanlardan d|ı
aded ve maaşları değiştirilip unvanı m(
yetleri. değiştirilmemiş olanların yeniden jifeyini ve işe başlama kaydı aranmaksızın alnfakta
oldukları maaşlarının verilmesine devamı Iplumur.
MADDE2. — Bu (kanun T Mart 1960 t a # m
de meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerin^ ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
Başvekil
A. Menderes

13.I.196JÛ
Devlet Vekili vja
Başvekil YardımMs.
M. Berk

Devlet Vekili
t. Akçal
Devlet Vekili
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili

Devlet Vekili
Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
N. Gedik
•'?*;
Maliye Vekili
H. Polatkan

Maarif Vekili
Â. Benderlioğlu

Nafıa Vekili
T. İleri

Ticaret Vekili ve
imar ve iskân V. V.
H. Srkmen

Sıh. ve iç. Mua. Vekili
Dr. Lûtfi Kırdar

Güm. ve Inh. Vekili
H. Hüsman

Ziraat Vekili
N. ökmen

Münakalât Vekili
8. Ergin

Çalışma Vekili ve
Bas. - Yay. ve Turz. V. V.
H. Şaman

Sanayi Vekili
S. Ataman

Bas.-Yay. ve Turz. Vekili

imar ve iskân Vekili

Koordinasyon Vekili
A. Aker
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Bütçe Encümeninin tadü ettiği cetveller

Hükümetin teklifine bağlı cetveller
DAHİLİYE

* Vilâyet memurları

[I] SAYILI CETVEL

[1] SAYILI CETVEL

Aded
6
16
35
25
64
72
79
287
104
23
70
145
652
50

3 Vali muavini
4
»
»
5
»
>
6
»
»
5 Kaymakam ve Hukuk 'iş. Md.
6
»
»
»
»
»
»
7
»
»
»
8
»
»
»
9
9 Nahiye Müdürleri
10
»
»
»
11
12
»
»
13
»
•

VEKÂLETİ

Vilâyetler Memurları

Memuriyet unvanı

D.

DAHİLİYE

VEKÂLETİ

>

• »

Memuriyetin nev 'i

Aylık

D.

1 500
1 250
l 100
950
1 100
950
800
700
600
600
500
450
400
350

3 Vali Muavini
4
»
»
5
»
»
>
6
»
5 Kaymakam ve Hukuk
6
»
»
»
>
»
3
>
7
»
»
8
»
»
»
9
»
9 Nahiye Müdürleri
10
s>
»
»
»
11
»
»
12
13
»
»

Aded Aylık

îş. M» »
» »
» »
» »

6
16
35
25
64
72
79
304
104
23
70
145
652
60

1 500
1 250
1 100
950
1 100
950
800
700
600
600
500
450
4<$
360

1 628
[2] SAYILI CETVE11
DAHİLİYE

[2] SAYILI OETVEII
DAHİLİYE

VEKÂLETİ

Vüâyet memurlun

Vilâyetler memvrZan
3 Vali Muavini
4
»
»
»
5
7>
6
S>
»
3 Kaymakam ve Huk. î§. Md.
4
»
»
»
»
5
»
»
»
»
6
»
»
7
»
»
»
8
»
•»
»
9
»
»
7 Nahiye müdürleri
8
»
»
»
»
9
»
10
»
»
»
11
»
»
12

VEKÂLETİ

20
25
28
20
64
72
81
90
95
100
104
40
60
100
300
270
170

1 500
1 250
1 100
950
1 500
1 250
1 100
950
800
700
600
800
700
600
500
450
400

3 Vali Muavini
T>
»
4
»
5
»
6
»
»
3 Kaymakam ve Hukuk
4
»
>
>
»
»
»
5
»
»
•»
6
»
»
»
7
»
8
*
>
9
»
»
»
7 Nahiye Müdürleri
8
»
»
9
»
»
»
>
10
»
11
»
12
»
»

1639
[(S. Sayısı: 102)

?

îş. Md.
» »
s> »
» »
> »
» »
> »

20
25
28
20
64
72
81
90
112
100
104
40
60
100
300
270
170

1 500
1 250
1 100
950
1 500
1 250
1 100
950
800
700
600
800
700
600
500
450
400

